
รายละเอียดตัวช้ีวัดปศุสัตวจังหวดั และปศสุัตวพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ดานสารสนเทศ) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

ช่ือตัวช้ีวัด : การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว   

น้ําหนักผลงาน : รอยละ 5 

คําอธิบายตัวช้ีวัด :  

• ขอมูลทะเบียนเกษตรกรผู เลี้ยงสัตว หมายถึง ขอมูลบุคคลหรือนิ ติบุคคลท่ีประกอบอาชีพ              
การเลี้ยงสัตว ขอมูลพิกัดท่ีตั้งสถานท่ีเลี้ยงสัตวและรูปภาพเกษตรกร ท่ีไดข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตว กับกรมปศุสัตว  ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู เลี้ยงสัตวรายครัวเรือนของกรมปศุสัตว                 
ประจําป 2566  

• รอยละของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว หมายถึง สัดสวนของการปรับปรุง
ฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวของกรมปศุสัตว ประจําป 2566 เทียบกับฐานขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรผู เลี้ยงสัตว  ประจําป 2565 ซ่ึงกรมปศุสัตวอนุ มัติในหลักการปรับฐาน                     
การประเมินผลการดําเนินงาน โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรผานระบบบริหาร                  
การปฏิบัติงาน โดยพิจารณามิติผลลัพธ 

• ขอมูลราคาสินคาปศุสัตวท่ีเกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ สัตวท่ีอนุญาตใหฆา (ศฐ01)  
หมายถึง ขอมูลราคาสินคาปศุสัตวท่ีเกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ จํานวนสัตวท่ีถูกฆา                
ท่ีไดบันทึกลงในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือนของกรมปศุสัตว เปนรายเดือน 
ประจาํป 2566 

• รอยละของการบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตวท่ีเกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ สัตวท่ีอนุญาต
ใหฆา (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว หมายถึง  การบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตว            
ท่ีเกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ สัตวท่ีอนุญาตใหฆา (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตว  ประจาํป 2566   โดยเปนสัดสวนจํานวนเดือนตอป  

• มิติผลลัพธ พิจารณาจากผลลัพธของตัวชี้วัด “รอยละของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร 
ผูเลี้ยงสัตว” ท่ีหนวยงานรับผิดชอบ โดยใชมุมมองของ LeTCLi 
 Level หมายถึง ผลการดําเนินการเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด 
 Trend หมายถึง แนวโนมของผลการดําเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน 

Linkage หมายถึง ตัวชี้วัดสะทอนผลการดําเนินการ 

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

1. การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผู เลี้ยงสัตว ประจําป  2566 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ                     
ไมนอยกวารอยละ 100 

สูตรการคํานวณ  :  รอยละของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว   = 

 ขอมูลจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2566 ท่ีปรับปรุงแลวเสร็จ X 100 
    ขอมูลจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2565 
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2. การบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตวท่ีเกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และสัตวท่ีอนุญาตใหฆา (ศฐ01) 
ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว รายเดือน ประจําปงบประมาณ 2566ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
แลวเสร็จ ไมนอยกวารอยละ 100 

สูตรการคํานวณ  :  รอยละของการบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตวท่ีเกษตรกรขายได                
ณ หนาฟารม และ สัตวท่ีอนุญาตใหฆา (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  

 = จํานวนเดือนท่ีบันทึกแลวเสร็จ X 100 
    6 เดือน 

พิจารณาจากการบรรลุเปาหมาย แบงเปน 2 รอบ ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมินครั้งท่ี 1/2566 :   

กําหนดคะแนนเปน 5 ระดับ  คือ 

ระดับ คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1-4 พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวขอมูลรวม 
ทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2566      

คะแนนท่ีได 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

รอยละของการปรับปรุ งฐานขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

40 50 60 70 80 

 
 

5 พิจารณาจากผลการบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตวท่ีเกษตรกรขายได ณ หนาฟารม 
และ สัตวท่ีอนุญาตใหฆา (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว รายเดือน 
ประจาํป 2566   ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 
มีนาคม 2566  

คะแนนท่ีได 0.0 0.5 1.0 

รอยละของการบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตว ท่ี
เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ สัตวท่ีอนุญาตใหฆา 
(ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

0 60 100 
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เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมินครั้งท่ี 2/2566 :   

กําหนดคะแนนเปน 5 ระดับ  คือ 

ระดับ คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1-4 พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  รวมทุก
จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2566 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566 
แลวเสร็จ ไมนอยกวารอยละ 100 

คะแนนท่ีได 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

รอยละของการปรับปรุ งฐานขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

80 85 90 95 100 

 
 

5 พิจารณาจากผลการบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตวท่ีเกษตรกรขายได ณ หนาฟารม 
และ สัตวท่ีอนุญาตใหฆา (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว รายเดือน 
ประจาํปงบประมาณ  2566  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2566 ถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2566  แลวเสร็จ ไมนอยกวารอยละ 100 

คะแนนท่ีได 0.0 0.5 1.0 

รอยละของการบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตว ท่ี
เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ สัตวท่ีอนุญาตใหฆา 
(ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

0 60 100 

 

 

เง่ือนไข :  

1. การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตกรผูเลี้ยงสัตว จะพิจารณาขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวท่ีมี
รายละเอียดขอมูลครบถวน ดังนี้ 

1. ขอมูลเกษตกรหรือนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว/ปลูกพืชอาหารสัตว  
2. ขอมูลพิกัดท่ีตั้งสถานท่ีเลี้ยงสัตว 
3. รูปภาพเกษตรกร 

2. การบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตวท่ีเกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ สัตวท่ีอนุญาตใหฆา (ศฐ01)               
ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว รายเดือน ประจําป 2566  จะพิจารณารายละเอียดขอมูลครบถวน 
ดังนี้ 

1. ขอมูลสัตวท่ีอนุญาตใหฆาเพ่ือเปนอาหาร  3 ชนิด คือ โค  กระบือ สุกร  
2. ขอมูลราคาสัตวมีชีวิตท่ีเกษตรกรขายได ณ หนาฟารม คือ โคเนื้อ โคขุน กระบือ สุกร แพะ แกะ 

ไกเนื้อ ไกพ้ืนเมือง เปดเนื้อ เปดเทศ ไขไก ไขเปด 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง  : 
1. ขอมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ประจําป 2565 
2. ขอมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ประจําป 2566 
3. ขอมูลรายงานขอมูลราคาสินคาปศุสัตวท่ีเกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ จํานวนสัตวท่ีถูกฆา  

(ศฐ01) จากระบบประจําป 2566 
4. รวบรวมขอมูลเปนรายเดือนตรวจสอบความถูกตอง 

 
แนวทางการประเมินผล : 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ท่ีแสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ             
จากการดําเนินการตามตัวชี้วัด  

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   
    3. นางสาวนวรัตน     บุญทองเนียม   
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