
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อ าเภอ สังกัดส านักงานจังหวัดชุมพร 
 (ด้านสารสนเทศ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวชี้วัดที่ 1.10 : การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 10 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
* ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ หมายถึง ข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพการเล้ียงสัตว์ ข้อมูล
พิกัดท่ีต้ังสถานท่ีเล้ียงสัตว์และรูปภาพเกษตรกร ท่ีได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ ในระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2564 
* ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ หมายถึง สัดส่วนของการปรับปรุงฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2564 เทียบกับฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 
ประจ าป ี2563 ซึ่งกรมปศุสัตว์อนุมัติในหลักการปรับฐานการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน โดยพิจารณามิติผลลัพธ์ 
*ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ท่ีอนุญาตให้ฆ่า (ศฐ01)หมายถึง ข้อมูลราคา
สินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ จ านวนสัตว์ที่ถูกฆ่า ท่ีได้บันทึกลงในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้
เล้ียงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ เป็นรายเดือน ประจ าป ี2564 
* ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ท่ีอนุญาตให้ฆ่า           
(ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ หมายถึง การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ 
หน้าฟาร์ม และ สัตว์ท่ีอนุญาตให้ฆ่า (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ประจ าปี 2564 โดยเป็น
สัดส่วนจ านวนเดือนต่อปี 
* มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัด “ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์” 
ท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCLi 

Level หมายถึง ผลการด าเนินการเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนด 
Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอื่น 
Linkage หมายถึง ตัวชี้วัดสะท้อนผลการด าเนินการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาการบรรลุเป้าหมาย
ตามข้อตกลงท่ีก าหนด แบ่งเป็น 2 เกณฑ์ ดังนี้ 
 
1. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ในพื้นท่ีรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ : ร้อยละของการปรับปรุงฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ = 
ข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ป ี2564 ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ X 100 

ข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ป ี2563 
 
 



 
2. การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ท่ีอนุญาตให้ฆ่า (ศฐ01)ในระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ รายเดือน ประจ าปี 2564 ในพื้นท่ีรับผิดชอบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ ณหน้าฟาร์ม และ สัตว์ท่ี
อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 
 

= จ านวนเดือนที่บันทึกแล้วเสร็จ X 100 
12 เดือน 

 
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินคร้ังที่ 1/2564 :ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ 
 

ระดับ ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 - 4 พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ข้อมูลรวมทุกจังหวัดในพื้นท่ี

รับผิดชอบ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
คะแนนท่ีได้ 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูล 
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

40 
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5 พิจารณาจากผลการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มและ สัตว์ท่ีอนุญาตให้
ฆ่า (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเดือนประจ าปี 2564 ในพื้นท่ีรับผิดชอบ ต้ังแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

คะแนนท่ีได้ 0.0 0.5 1.0 
ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์
ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่
อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ01) ในระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินคร้ังที่ 2/2564 :ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ 
 

ระดับ ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 - 4 พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ข้อมูลรวมทุกจังหวัดในพื้นท่ี

รับผิดชอบ ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
คะแนนท่ีได้ 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูล 
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

80 
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5 พิจารณาจากผลการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มและ สัตว์ท่ีอนุญาตให้
ฆ่า (ศฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเดือนประจ าปี 2564 ในพื้นท่ีรับผิดชอบ ต้ังแต่วันท่ี 
1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

คะแนนท่ีได้ 0.0 0.5 1.0 
ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์
ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่
อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ01) ในระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

0.0 
 

80 100 

 

 
เง่ือนไข : 
1. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ จะพิจารณาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ท่ีมี

รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ดังนี้ 
1. ข้อมูลเกษตรกรหรือนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพการเล้ียงสัตว์/ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
2. ข้อมูลพิกัดท่ีต้ังสถานท่ีเล้ียงสัตว์ 
3. รูปภาพเกษตรกร 

2. การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ01) ในระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ รายเดือน ประจ าปี 2564 จะพิจารณารายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ดังนี้ 
1. ข้อมูลสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเพื่อเป็นอาหาร 3 ชนิด คือ โค กระบือ สุกร 
2. ข้อมูลราคาสัตว์มีชีวิตท่ีเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม คือ โคเนื้อ โคขุน กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่เนื้อ ไก่

พื้นเมือง เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ ไข่ไก่ ไข่เป็ด 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : 
1. ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ประจ าป ี2563 
2. ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ประจ าป ี2564 
3. ข้อมูลรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ จ านวนสัตว์ท่ีถูกฆ่า(ศฐ01) จาก
ระบบ ประจ าปี 2564 
4. รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตรวจสอบความถูกต้อง 



 
แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ท่ีแสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จาก 
การด าเนินการตามตัวชี้วัด 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การส่ือสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 
การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการ 
ปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 

 


