
รายละเอียดตัวช้ีวัดปศุสัตวเขต  (ดานสารสนเทศ) 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ช่ือตัวช้ีวัด : การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว   

น้ําหนักผลงาน : รอยละ 5 

คําอธิบายตัวช้ีวัด :  

• ขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว หมายถึง ขอมูลบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพการ
เลี้ยงสัตว ขอมูลพิกัดท่ีตั้งสถานท่ีเลี้ยงสัตวและรูปภาพเกษตรกร ท่ีไดข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวกับกรม
ปศุสัตว ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือนของกรมปศุสัตว ประจาํป 2563  
รอยละของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว หมายถึง สัดสวนของการปรับปรุงฐานขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือนของกรมปศุสัตว ประจาํป 2563 เทียบกับฐานขอมูลทะเบียน
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน ประจาํป 2562 ซึ่งกรมปศุสัตวอนุมัติในหลักการปรับฐานการประเมินผลการ
ดําเนินงาน โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรผานระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation) โดยพิจารณา 
2 มิติประกอบดวย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ 

• มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ดําเนินการเพื่อทําใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายที่กําหนดไว 
โดยใชมุมมองของ ADLI 

 Approach หมายถึง การกําหนดแนวทาง วิธีการที่ไดเปนระบบชัดเจนทาํซํ้าได 
 Deployment หมายถึง การนําไปปฏิบัติอยางครอบคลุมทุกข้ันตอนตามแผนและทุกคนที่เก่ียวของ 
 Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูสิ่งที่ดําเนินการ และนํามาปรับปรุงแกไข 

 Integration หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งระบบ ไดแก เปาหมาย แผน การดําเนินงาน การวัดวิเคราะห และการปรับปรุง ทั้งในระดับกระบวนงาน 
หนวยงาน และองคกร 

• มิติผลลัพธ พิจารณาจากผลลัพธของตัวชี้วัด “รอยละของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตว” ที่หนวยงานรับผิดชอบ โดยใชมุมมองของ LeTCLi 

 Level หมายถึง ผลการดําเนนิการเทียบกับเปาหมายที่กําหนด 
 Trend หมายถึง แนวโนมของผลการดําเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน 

Linkage หมายถึง ตัวชี้วัดสะทอนผลการดําเนินการ 

เกณฑการใหคะแนน :  กําหนดคะแนนเปน 5 ระดับ  พิจารณาจากมิติผลลัพทของหนวยงาน  โดยพิจารณา
การบรรลุเปาหมายตามขอตกลงท่ีกําหนด แบงเปน 2 รอบ ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน รอบ 1/2563 :  พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานขอมูลรวมทุกจังหวดัในพื้นที่รับผิดชอบ 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แลวเสร็จ ไมนอยกวารอยละ 80 

สูตรการคํานวณ  :  รอยละของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว   = 

 ขอมูลจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2563 ท่ีปรับปรุงแลวเสร็จ X 100 
    ขอมูลจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2562 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนนทีไ่ด 1 2 3 4 5 
รอยละของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร 
ผูเลี้ยงสัตว 

40 50 60 70 80 



เกณฑการใหคะแนน รอบ 2/2563 :   

กําหนดคะแนนเปน 5 ระดับ  โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

1. ระดบัคะแนน 1-2 พิจารณาจากมิติผลลัพธโดยพิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานขอมูลรวมทุกจังหวัด
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 แลวเสร็จ ไมนอยกวา
รอยละ 100 

สูตรการคํานวณ  :  รอยละของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว   = 

 ขอมูลจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2563 ท่ีปรับปรุงแลวเสร็จ X 100 
    ขอมูลจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2562 

 

2. ระดับคะแนนท่ี 3-5 พิจารณาจากมิติกระบวนการโดยพิจารณาจากความกาวหนาข้ันตอนการติดตาม
การปรับปรุงขอมูลและการดําเนินงานสุมสํารวจซํ้าทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

 

ระดับ คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1-2 พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานขอมูลรวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแตวนัที่ 1 
เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แลวเสร็จ ไมนอยกวารอยละ 100 

คะแนนทีไ่ด 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

รอยละของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียน
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

80 85 90 95 100 

 

 

3 - จัดทําแผนติดตามการปรับปรุงขอมูลและแผนการสุมสํารวจซํ้าทะเบียนเกษตรกร 
ผูเลี้ยงสัตว โดยนําเสนอปศุสัตวเขตใหความเห็นชอบแผนดังกลาว 

4 - ดําเนินการสุมสํารวจซํ้าทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  และ
รายงานความกาวหนาของการดําเนินการใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5 - จัดทํารายงานสรุปผลการสุมสํารวจซํ้าขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2563   
สงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

เง่ือนไข : การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตกรผูเลี้ยงสัตว จะพิจารณาขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
ท่ีมีรายละเอียดขอมูลครบถวน ดังนี้ 

1. ขอมูลเกษตกรหรือนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว/ปลูกพืชอาหารสัตว  
2. ขอมูลพิกัดท่ีตั้งสถานท่ีเลี้ยงสัตว 
3. รูปภาพเกษตรกร 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง  : 

1. ขอมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ประจําป 2562 
2. ขอมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ประจําป 2563 
3. รวบรวมขอมูลเปนรายเดือนตรวจสอบความถูกตอง 



 
แนวทางการประเมินผล : 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ท่ีแสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธจาก
การดําเนินการตามตัวชี้วัด  

2. การสังเกตการณ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพแวดลอม
การทํางาน การจัดการขอมูลและสารสนเทศ การมีสวนรวมของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน การทําใหกระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 
ผูประเมินผล :  

1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจาภาพหลักตัวชี้วัดเปนผูประเมินผล ตามเกณฑการใหคะแนน 

หนวยงานเจาภาพตัวช้ีวัด :  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ผูจัดเก็บขอมูล :  1. นายปยวิทย  ธรรมบุตร  เบอรโทรศัพท :  0-2653-4444 ตอ 2341 
    2. นางสาวพานฐิศา   หิรัญญะสิริ   
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