
รายละเอียดตัวช้ีวัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ตัวท่ี 1 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือนประจำปี 

น้ำหนัก : ร้อยละ 10 

คำอธิบายตัวชี้วัด : 

 1. ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน หมายถึง ข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีประกอบ
อาชีพการเล้ียงสัตว์และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์
รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ 

   2. ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน หมายถึงสัดส่วนของการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ประจำปี เทียบกับฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือนประจำปีอ้างอิง โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการ
และมิติผลลัพธ ์

 3. มิติผลลัพธ์พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด “ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์
รายครัวเรือน” ท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCli 

เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ของหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก
บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงท่ีกำหนด  แบ่งเป็น 2 เกณฑ์ ดังนี้ 

1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปี 2565 ในพื้นที่
รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

 
สูตรการคำนวณ : ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 
        = ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ปี 2565 ท่ีปรับปรุงแล้วเสร็จ x 100 
                       ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ปี 2564 
 
2. การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า 

(ศฐ 01) ในระบบทะเบยีนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเดือน ประจำปี 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบแล้วเสร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100 
 
             สูตรการคำนวณ : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ 
              หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ 01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 

                             = จำนวนเดือนท่ีบันทึกแล้วเสร็จ x 100 
                                           12 เดือน 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน  รอบการประเมินคร้ังที่ 1/2565 
 

คะแนนท่ีได้ 0 1 2 3 4 

ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 40 50 60 70 80 
 

คะแนนท่ีได้ 0 1 2 

ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม 
และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ 01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 

0 80 100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  รอบการประเมินคร้ังที่ 2/2565 
 

คะแนนท่ีได้ 0 1 2 3 4 

ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 80 89 90 95 100 
 

คะแนนท่ีได้ 0 1 2 

ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม 
และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ 01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 

0 80 100 

 

เง่ือนไข  
1. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ จะพิจารณาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ที่มี
รายละเอียดข้อมูลครบถ้วนดังนี้ 
 1.1 ข้อมูลเกษตรกรหรือนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพการเล้ียงสัตว์/ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
 1.2 ข้อมูลพิกัดท่ีต้ังสถานท่ีเล้ียงสัตว์ 
 1.3 รูปภาพเกษตรกร 
2. การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ 01) ใน
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ รายเดือน ประจำปี 2565  จะพิจารณารายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ดังนี้ 
 2.1 ข้อมูลสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเพื่อเป็นอาหาร 3 ชนิด คือ โค กระบือ สุกร 
 2.2 ข้อมูลราคาสัตว์มีชีวิตท่ีเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม คือ โคเนื้อ โคขุน สุกร แพะ แกะ ไก่เนื้อ ไก่
พื้นเมือง เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ ไข่ไก่ ไข่เป็ด 
แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล 
 1. ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเกษตรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือนประจำปี 
 2. ข้อมูลรายงานข้อมูลสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า (ศฐ 01) 
จากระบบ ประจำปี 2565 
 3. รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตรวจสอบความถูกต้อง 



แนวทางการประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ท่ีแสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จาก
การดำเนินการตามตัวชี้วัด 
 2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การส่ือสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การทำ
ให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน : นายธนดล วงศ์ครุฑ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







รายละเอียดตัวช้ีวัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ตัวท่ี 2 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นท่ีรับผิดชอบของปศุสัตว์
จังหวัดทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตท่ีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้รับมอบหมายตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

น้ำหนักผลงาน : ร้อยละ 10 

คำอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นท่ีรับผิดชอบของปศุ
สัตว์จังหวัดทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตท่ีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้รับมอบหมายตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมายถึง การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน
ปศุสัตว์อำเภอท่ีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานท่ีสำคัญ ตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เปรียบเทียบกับเป้าหมายของงานสำคัญนั้นๆ โดยปศุสัตว์จังหวัดต้อง
กำกับติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละระดับ และคสามถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา ในการรายงานผลการดำเนินงานในระบบบริหาร
การปฏิบัติงาน (e-Operation) ดังนี้ 

รอบที่ 1/2565 : ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการและผลผลิตระหว่าง 
 1- 10.99 % 

2 
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการและผลผลิตระหว่าง 
11- 20.99 % 

3 
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการและผลผลิตระหว่าง 
21- 30.99 % 

4 
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการและผลผลิตระหว่าง 
31- 40.99 % 

5 ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการและผลผลิตระหว่าง 
41- 50.99 % 

 

 

 

 



รอบที่ 2/2565 : ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน 

คะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการและผลผลิตระหว่าง 
 51- 60.99 % 

2 
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการและผลผลิตระหว่าง 
61- 70.99 % 

3 
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการและผลผลิตระหว่าง 
71- 80.99 % 

4 
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการและผลผลิตระหว่าง 
81- 90.99 % 

5 ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการและผลผลิตระหว่าง 
91- 100 % 

 

เง่ือนไข :  หากการรายงานผลการดำเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) พบความไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงเวลา จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 0.50 คะแนน 

แนวทางการประเมินผล : 

   ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ท่ีแสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ดำเนินการตามตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน : นายธนดล วงศ์ครุฑ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 

  


