
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์เขต  (ด้านสารสนเทศ) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ช่ือตัวช้ีวัด : การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว์   

น้ําหนักผลงาน : ร้อยละ 5 

คําอธิบายตัวช้ีวัด :  
 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง ข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพการ

เลี้ยงสัตว์ ข้อมูลพิกัดท่ีต้ังสถานที่เลี้ยงสัตว์และรูปภาพเกษตรกร ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรม
ปศุสัตว์ ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจําปี 2565  

 ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง สัดส่วนของการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจําปี 2565 เทียบกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจําปี 2564 ซ่ึงกรมปศุสัตว์อนุมัติในหลักการปรับ
ฐานการประเมินผลการดําเนินงาน โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน 
(e-Operation) โดยพิจารณา 2 มิติประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ท่ีอนุญาตให้ฆ่า (ศฐ01)  
หมายถึง ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ จํานวนสัตว์ที่ถูกฆ่า ท่ีได้บันทึกลงใน
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ เป็นรายเดือน ประจําปี 2565 

 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ท่ี
อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง  การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ี
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ท่ีอนุญาตให้ฆ่า (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  
ประจําปี 2565   โดยเป็นสัดส่วนจํานวนเดือนต่อปี  

 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด “ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์” ท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCLi 

 Level หมายถึง ผลการดําเนินการเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการดําเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Linkage หมายถึง ตัวช้ีวัดสะท้อนผลการดําเนินการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ  พิจารณาจากมิติผลลัพท์ของหนว่ยงาน  โดยพิจารณา
การบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงท่ีกําหนด แบ่งเป็น 2 เกณฑ์ ดังน้ี 

1. การปรับปรุงฐานฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์   รวมทุกจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

สูตรการคํานวณ  :  ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์   = 

 ข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ปี 2565 ท่ีปรับปรุงแลว้เสร็จ X 100 
    ข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2564 
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2. การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ท่ีอนุญาตให้ฆ่า (ศฐ01) 
ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเดือน ประจําปีงบประมาณ 2565   รวมทุกจังหวัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบแล้วเสร็จ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

สูตรการคํานวณ  :  ร้อยละของการบันทึกขอ้มูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ  
หน้าฟาร์ม และ สัตว์ท่ีอนุญาตให้ฆ่า (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  

 = จํานวนเดือนท่ีบันทึกแล้วเสรจ็ X 100 
    6 เดือน 

พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 รอบ ดังน้ี    

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2565 :   

กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ  คือ 

ระดับ ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1-4 พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ข้อมูลรวม 
ทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถงึวันท่ี 31 มีนาคม 2565  
แล้วเสร็จ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

คะแนนที่ได้ 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

40 50 60 70 80 

 
 

5 พิจารณาจากผลการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม 
และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ01) ในระบบทะเบยีนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ รายเดือน 
ประจําปีงบประมาณ 2565   รวมทุกจังหวัดในพ้ืนที่รับผดิชอบ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

คะแนนที่ได้ 0.0 0.5 1.0 

ร้อยละของการบันทึกข้อ มูลราคาสิน ค้าปศุสัต ว์ ท่ี
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า 
(ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

0 60 100 
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2565 :   

กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ  คือ 

ระดับ ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1-4 พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  รวมทุก
จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 
แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

คะแนนที่ได้ 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

80 85 90 95 100 

 
 

5 พิจารณาจากผลการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม 
และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ01) ในระบบทะเบยีนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ รายเดือน 
ประจําปีงบประมาณ 2565   รวมทุกจังหวัดในพ้ืนที่รับผดิชอบ ต้ังแต่1 เมษายน 2565 
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

คะแนนที่ได้ 0.0 0.5 1.0 

ร้อยละของการบันทึกข้อ มูลราคาสิน ค้าปศุสัต ว์ ท่ี
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า 
(ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

0 60 100 

 

เงื่อนไข :  

1. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ จะพิจารณาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ที่มี
รายละเอียดขอ้มูลครบถ้วน ดังนี้ 

1. ข้อมูลเกษตกรหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชอาหารสัตว์  
2. ข้อมูลพิกัดท่ีต้ังสถานที่เลีย้งสัตว์ 
3. รูปภาพเกษตรกร 

2. การบันทึกขอ้มูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ท่ีอนุญาตให้ฆ่า (ศฐ01) ใน
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเดือน ประจําปีงบประมาณ 2565  จะพิจารณารายละเอียดขอ้มูล
ครบถ้วน ดังน้ี 

1. ข้อมูลสัตว์ท่ีอนุญาตให้ฆ่าเพ่ือเป็นอาหาร  3 ชนิด คือ โค  กระบือ สุกร  
2. ข้อมูลราคาสัตว์มีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม คือ โคเนื้อ โคขุน กระบือ สุกร แพะ แกะ 

ไก่เน้ือ ไก่พ้ืนเมือง เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ ไข่ไก่ ไข่เป็ด 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง  : 
1. ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจําปี 2564 
2. ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจําปี 2565 
3. ข้อมูลสัตว์ท่ีอนุญาตให้ฆ่าเพ่ือเป็นอาหาร ประจําปี 2565 
4. รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตรวจสอบความถูกต้อง 

 
แนวทางการประเมินผล : 

1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ท่ีแสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จาก
การดําเนินการตามตัวช้ีวัด  

2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อม
การทํางาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การทําให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความย่ังยืน 
 
ผู้ประเมินผล :  

1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวช้ีวัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  1. นายปิยวิทย์  ธรรมบุตร  เบอร์โทรศัพท์ :  0-2653-4444 ต่อ 2341 
    2. นางสาวพานฐิศา   หิรญัญะสิริ   
  

 

 


