รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสตั ว์จังหวัด และปศุสตั ว์พนื้ ทีก่ รุงเทพมหานคร (ด้านสารสนเทศ)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
น้ําหนักตัวชี้วดั : ร้อยละ 5
คําอธิบายตัวชีว้ ัด :
 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง ข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลพิกัดที่ตั้งสถานที่เลี้ยงสัตว์และรูปภาพเกษตรกร ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ ในระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจําปี 2562
 ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์ หมายถึง ชั้นข้อมูลที่อยู่ในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการ
ลงทุนด้านปศุสัตว์ ได้แก่ พิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ พิกัดโรงฆ่าสัตว์ พิกัดมาตรฐานฟาร์ม พิกัดโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ พิกัดศูนย์/สหกรณ์รวบรวมน้ํานมดิบ พิกัดโรงงานแปรรูปน้ํานมดิบ ข้อมูลสินค้าหน้าฟาร์ม
 ร้ อ ยละของการปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นเกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ หมายถึ ง สั ด ส่ ว นของการปรั บ ปรุ ง
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจําปี 2562 เทียบกับฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ร ายครั ว เรื อ น ประจํ า ปี 2561 ซึ่ ง กรมปศุ สั ต ว์ อ นุ มั ติ ใ นหลั ก การปรั บ ฐานการประเมิ น ผลการ
ดําเนินงาน โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) โดยพิจารณา 2 มิติ
ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์
 ร้อยละของการปรับปรุง ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์ หมายถึง สัดส่วนของการปรับปรุงชั้นข้อมู ล
ในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ประจําปี 2562 ได้แก่ พิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกรม
ปศุสัตว์ พิกัดโรงฆ่าสัตว์ พิกัดมาตรฐานฟาร์ม พิกัดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ พิกัดศูนย์/สหกรณ์รวบรวมน้ํานมดิบ พิกัด
โรงงานแปรรูปน้ํานมดิบ ข้อมูลสินค้าหน้าฟาร์ม เทียบกับฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้าน
ปศุสัตว์ ประจําปี 2561 ซึ่งกรมปศุสัตว์อนุมัติในหลักการปรับฐานการประเมินผลการดําเนินงาน โครงการปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) โดยพิจารณา 2 มิติประกอบด้วย มิติกระบวนการและ
มิติผลลัพธ์
 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ดําเนินการเพื่อทําให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้
มุมมองของ ADLI
Approach หมายถึง การกําหนดแนวทาง วิธีการที่ได้เป็นระบบชัดเจนทําซ้ําได้
Deployment หมายถึง การนําไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนและทุกคนที่เกี่ยวข้อง
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ดําเนินการ และนํามาปรับปรุงแก้ไข
Integration หมายถึง การดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การดําเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั้งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์กร
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัด “ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์”
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCLi
Level หมายถึง ผลการดําเนินการเทียบกับเป้าหมายทีก่ ําหนด
Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการดําเนินการ
Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับหน่วยงานอื่น
Linkage หมายถึง ตัวชี้วัดสะท้อนผลการดําเนินการ
เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากมิตผิ ลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงทีก่ ําหนด ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕62 ระดับคะแนนที่ 1-5 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ผลการปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ได้แก่ พิกัดที่ตั้ง
หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ พิกัดมาตรฐานฟาร์ม พิกัดศูนย์/สหกรณ์รวบรวมน้ํานมดิบ พิกัดโรงงานแปรรูปน้ํานมดิบ
ข้อมูลราคาสินค้าหน้าฟาร์ม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณาคะแนน
ระดับ 1 - 5 1. พิจารณาจากผลพิจาณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลรวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนนที่ได้
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
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2. พิจารณาจากผลพิจาณาจากผลการปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการ
ลงทุนด้านปศุสัตว์ ดังนี้
2.1 พิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
2.2 พิกัดมาตรฐานฟาร์ม
2.3 พิกัดศูนย์/สหกรณ์รวบรวมน้ํานมดิบ และพิกัดโรงงานแปรรูปน้ํานมดิบ
2.4 ข้อมูลราคาสินค้าหน้าฟาร์ม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนนที่ได้
ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์
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รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/๒๕62 ระดับคะแนนที่ 1-5 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
2. ผลการปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ได้แก่ พิกัดโรงฆ่าสัตว์
พิกัดมาตรฐานฟาร์ม พิกัดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ข้อมูลราคาสินค้าหน้าฟาร์ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่
30 กันยายน 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณาคะแนน
ระดับ 1 - 5
1. พิจารณาจากผลพิจาณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลรวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนนที่ได้
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
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ระดับ

เกณฑ์การพิจารณาคะแนน
2. พิจารณาจากผลพิจาณาจากผลการปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อ
การลงทุนด้านปศุสัตว์ ดังนี้
2.1 พิกัดโรงฆ่าสัตว์
2.2 พิกัดมาตรฐานฟาร์ม
2.3 พิกัดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์
2.4 ข้อมูลราคาสินค้าหน้าฟาร์ม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนนที่ได้
ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์
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เงื่อนไข : 1. การปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นเกษตกรผู้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ จะพิ จ ารณาข้ อ มู ล ทะเบี ย นเกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งสั ต ว์
ที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ดังนี้
1.1 ข้อมูลเกษตกรหรือนิติบุคคลทีป่ ระกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชอาหารสัตว์
1.2 ข้อมูลพิกดั ที่ตงั้ สถานที่เลี้ยงสัตว์
1.3 รูปภาพเกษตรกร
2. การปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ จะพิจารณาข้อมูลที่มี
รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ดังนี้
2.1 ข้อมูลรายละเอียดแต่ละชั้นข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2.2 ข้อมูลพิกดั ที่ตงั้ เป็นปัจจุบัน
แหล่งข้อมูล/วิธกี ารจัดเก็บข้อมูล :
1. ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจําปี 2561
2. ข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ประจําปี 2562
3. รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตรวจสอบความถูกต้อง
แนวทางการประเมินผล :
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัด
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อม
การทํ า งาน การจั ด การข้ อ มู ล และสารสนเทศ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน การทํ า ให้ ก ระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยืน
ผู้ประเมินผล : 1. ประเมินผลตนเอง
2. คณะกรรมการฯ
3. เจ้าภาพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วดั : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จดั เก็บข้อมูล
1. นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร
เบอร์ตดิ ต่อ 0-2653-4444 ต่อ 2341
2. นางสาวพานฐิศา หิรัญญะสิริ
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