
รายละเอียดตวัชี้วัดปศสุตัว์จังหวัด และปศุสตัว์พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร (ด้านสารสนเทศ) 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
น้ําหนกัตัวชี้วดั : ร้อยละ 5 
คําอธบิายตวัชีว้ัด :  

 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง ข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
ข้อมูลพิกัดที่ตั้งสถานที่เล้ียงสัตว์และรูปภาพเกษตรกร ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ ในระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจําปี 2562  

 ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์ หมายถึง ชั้นข้อมูลที่อยู่ในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการ
ลงทุนด้านปศุสัตว์ ได้แก่ พิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ พิกัดโรงฆ่าสัตว์ พิกัดมาตรฐานฟาร์ม พิกัดโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ พิกัดศูนย์/สหกรณ์รวบรวมน้ํานมดิบ พิกัดโรงงานแปรรูปน้ํานมดิบ ข้อมูลสินค้าหน้าฟาร์ม 

 ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ หมายถึง สัดส่วนของการปรับปรุง
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจําปี 2562 เทียบกับฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน ประจําปี 2561 ซึ่งกรมปศุสัตว์อนุมัติในหลักการปรับฐานการประเมินผลการ
ดําเนินงาน โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) โดยพิจารณา 2 มิติ
ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์ หมายถึง สัดส่วนของการปรับปรุงชั้นข้อมูล          
ในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ประจําปี 2562 ได้แก่ พิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกรม 
ปศุสัตว์ พิกัดโรงฆ่าสัตว์ พิกัดมาตรฐานฟาร์ม พิกัดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ พิกัดศูนย์/สหกรณ์รวบรวมน้ํานมดิบ พิกัด
โรงงานแปรรูปน้ํานมดิบ ข้อมูลสินค้าหน้าฟาร์ม เทียบกับฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้าน
ปศุสัตว์ ประจําปี 2561 ซึ่งกรมปศุสัตว์อนุมัติในหลักการปรับฐานการประเมินผลการดําเนินงาน โครงการปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) โดยพิจารณา 2 มิติประกอบด้วย มิติกระบวนการและ
มิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ดําเนินการเพื่อทําให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้
มุมมองของ ADLI 

 Approach หมายถึง การกําหนดแนวทาง วิธีการที่ได้เป็นระบบชัดเจนทําซ้ําได้ 
 Deployment หมายถึง การนําไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนและทุกคนที่เกี่ยวข้อง 
 Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้ส่ิงที่ดําเนินการ และนํามาปรับปรุงแก้ไข 

 Integration หมายถึง การดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การดําเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั้งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์กร 

 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัด “ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์” 
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCLi 

 Level หมายถึง ผลการดําเนินการเทียบกับเปา้หมายทีก่ําหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการดําเนินการ 
 Comparison หมายถงึ การเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับหน่วยงานอื่น 

Linkage หมายถึง ตัวชี้วัดสะท้อนผลการดําเนินการ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : พจิารณาจากมิตผิลลพัธ ์โดยพจิารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงทีก่ําหนด ดงันี ้
 เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ 
รอบการประเมิน คร้ังที่ ๑/๒๕62  ระดับคะแนนที่ 1-5 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1.  ผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตกรผู้เล้ียงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 



2 
 

2.  ผลการปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ได้แก่ พิกัดที่ตั้ง
หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ พิกัดมาตรฐานฟาร์ม พิกัดศูนย์/สหกรณ์รวบรวมน้ํานมดิบ พิกัดโรงงานแปรรูปน้ํานมดิบ  
ข้อมูลราคาสินค้าหน้าฟาร์ม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 - 5 1. พิจารณาจากผลพิจาณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลรวมทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ต้ังแต่วันท่ี 1 

ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนท่ีได้ 1 2 3 4 
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 65 70 75 80 

 

2. พิจารณาจากผลพิจาณาจากผลการปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการ
ลงทุนด้านปศุสัตว์ ดังนี้ 
    2.1  พิกัดท่ีต้ังหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์   
    2.2  พิกัดมาตรฐานฟาร์ม 
    2.3  พิกัดศูนย์/สหกรณ์รวบรวมน้ํานมดิบ  และพิกัดโรงงานแปรรูปน้ํานมดิบ   
    2.4  ข้อมูลราคาสินค้าหน้าฟาร์ม  
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนท่ีได้ 0.5 1 
ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์ 90 100 

 

รอบการประเมิน คร้ังที่ 2/๒๕62  ระดับคะแนนที่ 1-5 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1.  ผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตกรผู้เล้ียงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  
2.  ผลการปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ได้แก่ พิกัดโรงฆ่าสัตว์ 

พิกัดมาตรฐานฟาร์ม  พิกัดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์  ข้อมูลราคาสินค้าหน้าฟาร์ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 - 5 1. พิจารณาจากผลพิจาณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลรวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนท่ีได้ 1 2 3 4 
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 85 90 95 100 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 2. พิจารณาจากผลพิจาณาจากผลการปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อ

การลงทุนด้านปศุสัตว์ ดังนี้ 
    2.1  พิกัดโรงฆ่าสัตว์ 
    2.2  พิกัดมาตรฐานฟาร์ม    
    2.3  พิกัดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์   
    2.4  ข้อมูลราคาสินค้าหน้าฟาร์ม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนท่ีได้ 0.5 1 
ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์ 90 100 

 

เงื่อนไข : 1. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตกรผู้เล้ียงสัตว์ จะพิจารณาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์           
ที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ดังนี้  

1.1 ข้อมูลเกษตกรหรือนิติบุคคลทีป่ระกอบอาชพีการเล้ียงสัตว/์ปลูกพืชอาหารสัตว์  
1.2 ข้อมูลพิกดัที่ตัง้สถานที่เล้ียงสัตว์ 
1.3 รูปภาพเกษตรกร 

2. การปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ จะพิจารณาข้อมูลที่มี
รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ดังนี้  

2.1 ข้อมูลรายละเอยีดแต่ละชั้นข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
2.2 ข้อมูลพิกดัที่ตัง้เป็นปัจจุบัน 

แหลง่ข้อมูล/วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล : 
1. ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว ์ประจําปี 2561 
2. ข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ประจาํปี 2562 
3. รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดอืนตรวจสอบความถกูต้อง 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ดําเนินการตามตัวชี้วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การส่ือสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ สภาพแวดล้อม

การทํางาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การทําให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หนว่ยงานเจ้าภาพตวัชี้วดั   : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผูก้ํากบัดแูลตวัชี้วัด ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล   1. นายปิยวทิย ์ ธรรมบุตร  เบอร์ตดิต่อ 0-2653-4444 ต่อ 2341 

2. นางสาวพานฐิศา  หิรัญญะสิร ิ
  


