รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสตั ว์เขต (ด้านสารสนเทศ)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อตัวชี้วดั : การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์
น้ําหนักตัวชี้วดั : ร้อยละ 5
คําอธิบายตัวชี้วัด :
 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง ข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพการเลี้ยง
สัตว์ ข้อมูลพิกัดที่ตั้งสถานที่เลี้ยงสัตว์และรูปภาพเกษตรกร ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์
ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจําปี 2563
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง สัดส่วนของการปรับปรุงฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจําปี 2563 เทียบกับฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจําปี 2562 ซึ่งกรมปศุสัตว์อนุมัติในหลักการปรับฐานการประเมินผล
การดําเนินงาน โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) โดย
พิจารณา 2 มิติประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์
 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ดําเนินการเพื่อทําให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กําหนด
ไว้ โดยใช้มุมมองของ ADLI
Approach หมายถึง การกําหนดแนวทาง วิธีการที่ได้เป็นระบบชัดเจนทําซ้ําได้
Deployment หมายถึง การนําไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนและทุกคนที่เกี่ยวข้อง
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ดําเนินการ และนํามาปรับปรุงแก้ไข
Integration หมายถึง การดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การดําเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั้งในระดับกระบวนงาน
หน่วยงาน และองค์กร
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัด “ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCLi
Level หมายถึง ผลการดําเนินการเทียบกับเป้าหมายที่กําหนด
Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการดําเนินการ
Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับหน่วยงานอื่น
Linkage หมายถึง ตัวชี้วัดสะท้อนผลการดําเนินการ
เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากมิติผลลัพท์ของหน่วยงาน โดยพิจารณา
การบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่กําหนด แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2563 : พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลรวมทุกจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สูตรการคํานวณ : ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ =
ข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2563 ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ X 100
ข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2562
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนนที่ได้
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2563 :
กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. ระดับคะแนน 1-2 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์โดยพิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลรวมทุก
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
สูตรการคํานวณ : ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ =
ข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2563 ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ X 100
ข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2562
2. ระดับคะแนนที่ 3-5 พิจารณาจากมิติกระบวนการโดยพิจารณาจากความก้าวหน้าขั้นตอนการ
ติดตามการปรับปรุงข้อมูลและการดําเนินงานสุ่มสํารวจซ้ําทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ระดับ
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ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลรวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
คะแนนที่ได้
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ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน 80 85 90 95 100
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

- จัดทําแผนติดตามการปรับปรุงข้อมูลและแผนการสุ่มสํารวจซ้ําทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ โดยนําเสนอปศุสัตว์เขตให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าว
- ดําเนินการสุ่มสํารวจซ้ําทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่รับผิดชอบ และ
รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- จัดทํารายงานสรุปผลการสุม่ สํารวจซ้ําข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2563
ส่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เงื่อนไข : การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ จะพิจารณาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ดังนี้
1. ข้อมูลเกษตกรหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชอาหารสัตว์
2. ข้อมูลพิกัดที่ตั้งสถานที่เลีย้ งสัตว์
3. รูปภาพเกษตรกร
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง :
1. ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจําปี 2562
2. ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจําปี 2563
3. รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตรวจสอบความถูกต้อง
แนวทางการประเมินผล :
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จาก
การดําเนินการตามตัวชี้วัด
2. การสั ง เกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่ อ สาร การปฏิ บั ติ ง าน การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
สภาพแวดล้อมการทํางาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การ
ทําให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน
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ผู้ประเมินผล : 1. ประเมินผลตนเอง
2. คณะกรรมการฯ
3. เจ้าภาพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วดั : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้จดั เก็บข้อมูล

: 1. นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร เบอร์โทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 2341
2. นางสาวพานฐิศา หิรญ
ั ญะสิริ

