
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวดั และปศุสัตวพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ดานสารสนเทศ) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อตัวชี้วัด : การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว   

น้ำหนักตัวชี้วัด : รอยละ 5 

คำอธิบายตัวช้ีวัด :  

 ขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี ้ยงสัตว หมายถึง ขอมูลบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพการ
เลี้ยงสัตว ขอมูลพิกัดที่ต้ังสถานที่เลี้ยงสัตวและรูปภาพเกษตรกร ที่ไดขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวกับกรม
ปศุสัตว ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครวัเรือนของกรมปศุสัตว ประจำป 2565  

 รอยละของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผู เลี ้ยงสัตว หมายถึง สัดสวนของการ
ปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี ้ยงสัตวของกรมปศุสัตว ประจำป 2565 เทียบกับฐานขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ประจำป 2564 ซึ่งกรมปศุสัตวอนุมัติในหลักการปรับฐานการประเมินผลการ
ดำเนินงาน โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรผานระบบบริหารการปฏิบัติงาน โดยพิจารณามิติ
ผลลัพธ 

 ขอมูลราคาสินคาปศุสัตวที่เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ สัตวที่อนุญาตใหฆา (ศฐ01)  
หมายถึง ขอมูลราคาสินคาปศุสัตวที่เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ จำนวนสัตวที่ถูกฆา ที่ไดบันทึกลงใน
ระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือนของกรมปศุสัตว เปนรายเดือน ประจำป 2565 

 รอยละของการบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตวที่เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ สัตวที่
อนุญาตใหฆา (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว หมายถึง  การบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตวท่ี
เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ สัตวที่อนุญาตใหฆา (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี ้ยงสัตว  
ประจำป 2565   โดยเปนสัดสวนจำนวนเดือนตอป  

 มิติผลลัพธ พิจารณาจากผลลัพธของตัวชี ้วัด “รอยละของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียน
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว” ที่หนวยงานรับผิดชอบ โดยใชมุมมองของ LeTCLi 

 Level หมายถึง ผลการดำเนินการเทียบกับเปาหมายที่กำหนด 
 Trend หมายถึง แนวโนมของผลการดำเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการดำเนนิการกับหนวยงานอ่ืน 

Linkage หมายถึง ตัวชี้วัดสะทอนผลการดำเนินการ 
 

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

1. การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ประจำป 2565  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
ไมนอยกวารอยละ 100 

สูตรการคำนวณ  :  รอยละของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว   = 

 ขอมูลจำนวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2565 ที่ปรับปรุงแลวเสร็จ X 100 
    ขอมูลจำนวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2564 
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2. การบันทึกขอมูลราคาสินคาปศสุตัวที่เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และสัตวที่อนุญาตใหฆา (ศฐ01) 
ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู เลี ้ยงสัตว รายเดือน ประจำป 2565 ในพื ้นที ่ร ับผิดชอบแลวเสร็จ  
ไมนอยกวารอยละ 100 

สูตรการคำนวณ  :  รอยละของการบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตวท่ีเกษตรกรขายได ณ 

หนาฟารม และ สัตวที่อนุญาตใหฆา (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  

 = จำนวนเดือนท่ีบันทึกแลวเสรจ็ X 100 
    12 เดือน 

พิจารณาจากการบรรลุเปาหมาย แบงเปน 2 รอบ ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมินครั้งที่ 1/2565 :   

กำหนดคะแนนเปน 5 ระดับ  คือ 

ระดับ คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1-4 พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวขอมูลรวม 
ทุกจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  
แลวเสร็จ ไมนอยกวารอยละ 100 

คะแนนที่ได 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

ร อยละของการปร ับปร ุงฐานขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

40 50 60 70 80 

 
 

5 พิจารณาจากผลการบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตวที่เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม 
และ สัตวที่อนุญาตใหฆา (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว รายเดือน 
ประจำป 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบ  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2565 แลวเสร็จ ไมนอยกวารอยละ 100 

คะแนนที่ได 0.0 0.5 1.0 

ร อยละของการบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุส ัตว ที่
เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ สัตวที่อนุญาตใหฆา 
(ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสตัว 

0 80 100 
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เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมินครั้งที่ 2/2565 :   

กำหนดคะแนนเปน 5 ระดับ  คือ 

ระดับ คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1-4 พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรวมทุกจังหวัด
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565         
แลวเสร็จ ไมนอยกวารอยละ 100 

คะแนนที่ได 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

ร อยละของการปร ับปร ุงฐานขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

80 85 90 95 100 

 
 

5 พิจารณาจากผลการบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตวที่เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม 
และ สัตวที่อนุญาตใหฆา (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว รายเดือน 
ประจำป 2565  ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565  แลวเสร็จ ไมนอยกวารอยละ 100 

คะแนนที่ได 0.0 0.5 1.0 

ร อยละของการบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุส ัตว ที่
เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ สัตวที่อนุญาตใหฆา 
(ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

0 80 100 

 

 

เงื่อนไข :  

1. การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตกรผูเลี้ยงสัตว จะพิจารณาขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวที่มี
รายละเอียดขอมูลครบถวน ดังนี้ 

1. ขอมูลเกษตกรหรือนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว/ปลูกพืชอาหารสัตว  
2. ขอมูลพิกัดที่ตั้งสถานที่เลี้ยงสัตว 
3. รูปภาพเกษตรกร 

2. การบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตวที่เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ สัตวที่อนุญาตใหฆา (ศฐ01) ใน
ระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว รายเดือน ประจำป 2564  จะพิจารณารายละเอียดขอมูลครบถวน ดังนี้ 

1. ขอมูลสัตวที่อนุญาตใหฆาเพ่ือเปนอาหาร 3 ชนิด คือ โค กระบือ สุกร  
2. ขอมูลราคาสัตวมีชีวิตที่เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม คือ โคเนื้อ โคขุน กระบือ สุกร แพะ แกะ  

ไกเนื้อ ไกพื้นเมือง เปดเนื้อ เปดเทศ ไขไก ไขเปด 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง  : 

1. ขอมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ประจำป 2564 
2. ขอมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ประจำป 2565 
3. ขอมูลรายงานขอมูลราคาสินคาปศุสัตวที่เกษตรกรขายได ณ หนาฟารม และ จำนวนสัตวที่ถูกฆา  

(ศฐ01)  จากระบบ  ประจำป 2565 
4. รวบรวมขอมูลเปนรายเดือนตรวจสอบความถูกตอง 

 
แนวทางการประเมินผล : 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธจาก
การดำเนินการตามตัวชี้วัด  

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

1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจาภาพหลักตัวชี้วัดเปนผูประเมินผล ตามเกณฑการใหคะแนน 
 

หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด :  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด :  ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูจัดเกบ็ขอมูล :  1. นายปยวิทย  ธรรมบุตร  เบอรโทรศัพท :  0-2653-4444 ตอ 2341 
    2. นางสาวพานฐิศา   หิรญัญะสิริ   

 

 

 


