
รายละเอียดตวัชี้วัดปศสุตัว์เขต (ด้านสารสนเทศ) 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
น้ําหนักตัวชี้วัด :  ร้อยละ 5 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  
 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง ข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพการเลี้ยง

สัตว์ ข้อมูลพิกัดที่ต้ังสถานที่เลี้ยงสัตว์และรูปภาพเกษตรกร ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ ใน
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจําปี 2561  

 ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง สัดส่วนของการปรับปรุง
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจําปี 2561 เทียบกับฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจําปี 2560 ซึ่งกรมปศุสัตว์อนุมัติในหลักการปรับฐานการประเมินผลการ
ดําเนินงาน โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) โดย
พิจารณา 2 มิติประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการท่ีดําเนินการเพื่อทําให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

 Approach หมายถึง การกําหนดแนวทาง วิธีการที่ได้เป็นระบบชัดเจนทําซ้ําได้ 
 Deployment หมายถึง การนําไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนและทุกคนที่เก่ียวข้อง 
 Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ดําเนินการ และนํามาปรับปรุงแก้ไข 

 Integration หมายถึง การดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การดําเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั้งในระดับกระบวนงาน 
หน่วยงาน และองค์กร 

 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด “ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCLi 

 Level หมายถึง ผลการดําเนินการเทียบกับเป้าหมายที่กําหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการดําเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Linkage หมายถึง ตัวช้ีวัดสะท้อนผลการดําเนินการ 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่กําหนด ดังน้ี 
 เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 รอบ ดังน้ี 
 รอบที่ 1 ระดับคะแนนที่ 1-5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์โดยพิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2561 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 รอบที่ 2 กําหนดระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ระดับคะแนนที่ 1-3 พิจารณาจากมิติกระบวนการโดยพิจารณาจากความก้าวหน้าขั้นตอนการ
ติดตามการปรับปรุงข้อมูลและการดําเนินงานสุ่มสํารวจซ้ําทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

2. ระดับคะแนนที่ 4-5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์โดยพิจาณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 



เงื่อนไข : 
 การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ จะพิจารณาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่มี
รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ดังน้ี  

1. ข้อมูลเกษตกรหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชอาหารสัตว์  
2. ข้อมูลพิกัดที่ต้ังสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
3. รูปภาพเกษตรกร 

 
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕61 

กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ พิจารณาจากมิติผลลัพธ์โดยพิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2561 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
 
 

 
 
 
 

คะแนนที่ได้ 1 2 3 4 5 
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ 

60 65 70 75 80 

รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒/๒๕61 
กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ระดับคะแนนที่ 1-3 พิจารณาจากมิติกระบวนการโดยพิจารณาจากความก้าวหน้าขั้นตอนการติดตาม 

การปรับปรุงข้อมูลและการดําเนินงานสุ่มสํารวจซ้ําทะเบียนเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
2. ระดับคะแนนที่ 4-5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์โดยพิจาณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100   
 
 

 
 

 
ระดบั เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 

ระดับ 1 จัดทําแผนติดตามการปรับปรุงข้อมูลและสุม่สํารวจซ้ําทะเบียนเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ และ
กําหนดแนวทางในการดําเนินการตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน โดยนําเสนอปศุสัตว์เขตให้ความ
เห็นชอบแนวทางดังกล่าว และจัดส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

สูตรการคํานวณ = 
ข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ประจําปี 2561 ที่ปรับปรงุแล้วเสร็จ x 100 

ข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ประจําปี 2560 

สูตรการคํานวณ = 
ข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ประจําปี 2561 ที่ปรับปรงุแล้วเสร็จ x 100 

ข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ประจําปี 2560 



ระดบั เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 

 กําหนดตัวช้ีวัดสําหรับการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการ 
กํากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการ และจัดส่งให้ศนูย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ระดับ 3  ให้จัดทํารายงานสรุปผลการสุม่สํารวจซ้ําทะเบียนเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2561 ตามหัวขอ้
ที่กําหนด ส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดําเนินการ และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจาณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 มถินุายน 2561 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 

คะแนนที่ได้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ 

80 85 90 95 100 

 
แหลง่ข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอ้มูล : 

1. ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจําปี 2560 
2. ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจําปี 2561 
3. รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตรวจสอบความถูกต้อง 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ดําเนินการตามตัวช้ีวัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ทํางาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การทําให้กระบวนการปฏิบัติงานมี
ความย่ังยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวช้ีวัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รายช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายปิยวิทย์  ธรรมบุตร 
2. นางสาวพานฐิศา  หริัญญะสิริ 

 

 


