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1. การบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน (หน้าจอหลักและรายละเอียดเบื้องต้น) 

ระบบเดิม ระบบใหม่ 
 

 
หน้าจอล็อกอิน 

 

 
หน้าจอแสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน ที่แสดงขณะปฏิบัติงาน 

 

1.1. หน้าจอล็อกอิน สามารถแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- หน้าจอล็อกอิน และเปลี่ยนรหัสผ่าน 
- ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือเอกสารคู่มือ วิดีทัศน์ และสื่อออนไลน์ประเภท ต่าง ๆ  
- ติดต่อเจ้าหน้าที ่ เช่น หน่วยงาน ผู ้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ e-mail และ         

มีหน้าจอสำหรับผู้ใช้งานสอบถาม หรือแจ้งปัญหาด้านเทคนิคและการใช้งาน
ระบบ ทั้งนี้ เมื่อมีผู้ใช้งานสอบถาม หรือแจ้งปัญหา ให้แสดงข้อความแจ้งเตือน 
ที่ผู้ดูแลระบบ 

- ข่าวประชาสัมพันธ์  
- รูปภาพกิจกรรม 
- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงรายละเอียดชื่อผู้ใช้งาน หน่วยงานที่สังกัด ในทุก ๆ 

หน้าจอขณะปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 

1.2. มีหน้าจอแสดงข้อมูลภาพรวมของ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง 
พร้อมทั้งแสดงสถานะที่ไม่เป็นไปตามแผน (ผลงานสูง-ต่ำ) หรือกราฟแสดงข้อมูล
เปรียบเทียบ 
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ระบบเดิม ระบบใหม่ 
 

 
หน้าจอแสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน 

1.3. มีหน้าจอแสดงข้อมูลของผู ้ใช้งาน เช่น รหัสผู ้ใช้งาน ชื ่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
ประเภทบุคลากร หน่วยงานต้นสังกัด ที ่อยู ่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ e-mail      
เป็นต้น สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลได้ 

 1.4. เป็นโปรแกรมที่สามารถแจ้งเตือนข้อความอัตโนมัต ิโดยกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานรับข้อความ
แจ้งเตือนได้ 

- ผู ้ใช้งานระดับอื ่น ๆ จะแสดงจำนวนข้อมูลที ่บันทึกเข้ามาแล้ว หรือที ่ยัง         
ไม่บันทึก  

- แสดงจำนวนกิจกรรมของหน่วยงานภายในสังกัด 
- แสดงข้อมูลของ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ที่บันทึกข้อมูล

ผิดพลาด เช ่น หน่วยนับเป็น “ราย” แต่บันทึกข้อมูลเป็นเลขทศนิยม       
หน่วยปฏิบัติกำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานภายในสังกัดมากกว่าเป้าหมาย     
ที่ได้รับ 
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ระบบเดิม ระบบใหม่ 
 1.5. ในการสืบค้นข้อมูล สามารถกรอกข้อมูลที ่ต ้องการค้นหา หรือ Keyword         

(คีย์เวิร์ด) เพื่อค้นหาข้อมูลได้ เรียงตามลำดับตัวอักษร (พจนานุกรม) และมีการ
กรองข้อมูลตามท่ีกำหนดได้ 

 

2. การนำเข้าข้อมูลตั้งต้น (แผนงาน/แผนเงิน/แบบประเมินผลโครงการ) สำหรับ ผู้ดูแลระบบและหน่วยงานเจ้าภาพโครงการ/กิจกรรม 
 

ระบบเดิม ระบบใหม่ 
 

 
หน้าจอแสดงเมนูสำหรับบันทึกโครงสร้างข้อมูลตั้งต้นของปีงบประมาณ 

 

2.1. มีเมนูสำหรับบันทึกโครงสร้างข้อมูลตั้งต้นของปีงบประมาณ จำแนกเป็น
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัด ทั้งที่เป็นโครงการปกติ 
และเงินนอกงบประมาณ โดยชื่อแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก 
และตัวชี้วัด ไม่จำกัดตัวอักษร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ปีงบประมาณ 
- ประเภทโครงการ และประเภทกิจกรรม 
- ชื่อและรหัส แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก 
- กำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
- สถานะใช้งาน หรือไม่ใช้งาน (ยกเลิก) 
- หมายเหตุ (รายละเอียด) 
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น 
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ระบบเดิม ระบบใหม่ 
 2.2. เป็นโปรแกรมที่สามารถจัดการบันทึกโครงสร้างข้อมูลของ โครงการ/

ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย และตัวชี้วัด ทั้งที่เป็น
โครงการปกติ และเงินนอกงบประมาณ โดยสามารถบันทึกข้อมูลได้จาก   
ผู้ดูแลระบบ หรือผู้รับผิดชอบ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง 
นั้น ๆ โดยผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้อนุมัติข้อมูล หากแก้ไข ต้องขออนุญาตผู้ดูแล
ระบบก่อน  
 ทั้งนี้ สามารถนำเข้าข้อมูล (Import Data) ในรูปแบบ csv และ xls 
file ตามรูปแบบที่กำหนดได้ และสามารถคัดลอกโครงสร้างกิจกรรมของ        
ปีที ่แล้ว พร้อมทั ้ง แก้ไข/เพิ ่ม/ลบ กิจกรรมย่อยนั ้นได้ โดยชื ่อ โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย และตัวชี ้ว ัด ไม่จำกัด
ตัวอักษร 

 2.3. เป็นโปรแกรมที่สามารถกำหนดเป้าหมาย (แบ่งเป้าหมาย) การปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/
กิจกรรมย่อย และตัวชี้วัด หมวดรายจ่าย 5 งบ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน 
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) ทั้งที่เป็นโครงการปกติ และเงินนอก
งบประมาณ ให้หน่วยปฏิบัติตามรูปแบบที ่กำหนดได้ ประกอบไปด้วย
ระบบงานย่อย ๆ ดังต่อไปนี้ 

- หน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบ หรือผู้รับผิดชอบ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรมรอง นั้น ๆ กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณให้กับหน่วยปฏิบัติ โดยผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้อนุมัติข้อมูล   
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ระบบเดิม ระบบใหม่ 
หากแก้ไข ต้องขออนุญาตผู้ดูแลระบบก่อน ทั้งนี้ สามารถนำเข้าข้อมูล 
(Import Data) ในรูปแบบ csv และ xls file ตามรูปแบบที ่กำหนดได้  
ประกอบด้วย จำแนกเป็นรายหน่วยงาน รายเดือน รายหมวดรายจ่าย 5 งบ 
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) 

- หน้าจอสำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณให้กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สามารถบันทึก
และแก้ไขข้อมูลได ้

- หน้าจอสำหรับศูนย์/สถานี/ด่านฯ กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัด สามารถบันทึกและ
แก้ไขข้อมูลได ้
 

 2.4. เป็นโปรแกรมที่สามารถประมวลผลการประเมินผลโครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ทั้งที่เป็นโครงการปกติ และเงินนอกงบประมาณ 
โดยสามารถกำหนดแบบฟอร์ม หัวข้อการประเมินผล และเพ่ิมเติมข้อมูลได ้
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3. การบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลงาน/ผลการเบิกจ่าย/การประเมินโครงการ)  

ระบบเดิม ระบบใหม่ 
 

 
หน้าจอบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

 
หน้าจอบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

3.1. โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลเป็นตัวเลข และข้อมูลประกอบผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้  

- พิกัดของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  
- รูปภาพประกอบ  
- แผนที่  
- คำอธิบายลักษณะการทำงาน  
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
- ปัญหา-อุปสรรค 
- หมายเหตุ 
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ระบบเดิม ระบบใหม่ 
 3.2. เป็นโปรแกรมที่รองรับการบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ ่าย

งบประมาณ ในกรณีได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เช่น งบประมาณ   
เงินงบกลาง งบประมาณตามยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โครงการงานตามนโยบาย โครงการที่สำคัญ 
และผลงานเด่นของหน่วยงาน 

 3.3. สามารถนำเข้าข้อมูล (Import Data) เป้าหมายการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ รายเดือนของสำนักงบประมาณ (สงป. 301) ผลเบิกจ่ายที่
กองคล ังสร ุปจากระบบ  GFMIS แยกประเภทหมวดรายจ ่าย  5 งบ               
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน) 

 3.4. สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตาม
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย และ
ตัวช ี ้ว ัด หมวดรายจ่าย 5 งบ (งบบุคลากร งบดำเน ินงาน งบลงทุน            
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื ่น) ทั ้งที ่เป็นโครงการปกติ และเง ินนอก
งบประมาณ ของหน่วยงาน ได้ทันที (Real-time) และตลอดเวลา แสดง
สถานะการบันทึกข้อมูล เช่น รอการบันทึกข้อมูล ยืนยันการบันทึกข้อมูล 
อนุมัติการบันทึกข้อมูล  

ทั้งนี้ ต้องมีหน้าจอสำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือสำหรับ
ศูนย ์/สถานี/ด ่านฯ ตรวจสอบผลการปฏิบ ัต ิงานและผลการใช้จ ่า ย
งบประมาณของสำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอ หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด และ
แสดงสถานการณ์ตรวจสอบข้อมูล 
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ระบบเดิม ระบบใหม่ 
 3.5. สามารถแก้ไขผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตาม

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย และ
ตัวช ี ้ว ัด หมวดรายจ่าย 5 งบ (งบบุคลากร งบดำเน ินงาน งบลงทุน           
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื ่น)  ทั ้งที ่ เป ็นโครงการปกติ และเง ินนอก
งบประมาณ ของหน่วยงาน ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด กรณีที่บันทึกข้อมูล
ผิดพลาด จะแก้ไขโดยการแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง เป็นรายเดือน หรือ        
รายไตรมาส (ต้องขออนุญาตผู้ดูแลระบบ) หรือใส่เครื่องหมายติดลบ  

ทั้งนี้ ต้องมีหน้าจอสำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือสำหรับ
ศูนย์/สถานี/ด่านฯ เพื่อปลดล็อคสถานะการแก้ไขข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือหน่วยงาน
ภายใต้สังกัด และแสดงสถานการณ์แก้ไขข้อมูล 

 
 3.6. สามารถบันทึกข้อมูลแบบประเมินผลโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรอง ทั้งที่เป็นโครงการปกติ และเงินนอกงบประมาณ และแก้ไข
รายละเอียด แบบประเมินโครงการตามรูปแบบที่กำหนดตามช่วงเวลา      
ที่กำหนด และสามารถประมวลผลเป็นภาพรวมของโครงการได้ 
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4. การรายงาน (Report) และส่งออกข้อมูล (Export Data) 

ระบบเดิม ระบบใหม่ 
 

 
ตัวอย่างหน้าจอกำหนดเง่ือนไขการส่งออกข้อมูล (Export Data) 

 

4.1. โปรแกรมสามารถส่งออกข้อมูล (Export Data) ในรูปแบบ Text PDF csv 
และ xls file ได้ตามเงื ่อนไขที่ระบุ ได้แก่ ข้อมูลตามแผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/ตัวชี้วัด ทั้งที่เป็นโครงการ
ปกติ และเงินนอกงบประมาณ ข้อมูลตามหน่วยงาน หรือภายในสังกัด 
ข้อมูลตามช่วงเวลา ข้อมูลสรุปผลการประเมินโครงการ 

 4.2. มีหน้าจอสำหร ับผ ู ้ด ูแลระบบ ผ ู ้บร ิหาร เจ ้าหน้าที ่ส ่วนกลาง และ         
หน่วยปฏิบัติ สำหรับติดตามความก้าวหน้า แสดงรายงานสรุปผลงาน
ภาพรวมเพื่อเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ โดยสามารถแยกได้ตามแผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/ตัวชี้วัด ทั้งที่เป็นโครงการ
ปกติ และเงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ข้อมูลตามช่วงเวลา  
- ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน  
- ในรูปแบบของตาราง กราฟ มาตราวัด (Gauge) และแผนที่  
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ระบบเดิม ระบบใหม่ 
- สามารถ drill-down หรือ drill-up ข้อมูลได้ตามระดับชั้นของข้อมูลได้ 

เช่น หน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง ภายใต้สำนักงานปศุสัตว์เขต ภายใต้
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 

- ข้อมูลตามหมวดรายจ่าย 5 งบ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน    
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)  

- ประมวลผล และสรุปผลการประเมินโครงการ  เป็นภาพรวม และ      
รายหน่วยงาน พร้อมทั้ง แสดงจำนวนแบบประเมินโครงการที่มีการตอบ
กลับเปรียบเทียบกับเป้าหมายแบบประเมินโครงการที่มีการสำรวจ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น 

 

 
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติราชการภาพรวม กรมปศุสัตว์ ระดับกิจกรรมหลัก           

จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด (RPT107) 

4.3. โปรแกรมสามารถจัดทำรายงานผลการปฏิบัต ิงานและผลการใช้จ ่าย
งบประมาณ เปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปี ระหว่างปี รายเดือน และ
ข้อมูลย้อนหลังได้ตามเงื่อนไขที่ระบุ สามารถแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/
กิจกรรมย่อย/ตัวชี้วัด  

- จำแนกตามหน่วยงาน หรือหน่วยงานภายในสังกัด  
- ตามช่วงเวลา หรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด  
- แสดงเป็นรูปแบบของรายงานและรูปแบบกราฟ  
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ระบบเดิม ระบบใหม่ 
 

 
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติราชการเทียบกับแผนตามช่วงเวลา ระดับกิจกรรมหลัก     

จำแนกเป็นรายหน่วยงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด (RPT112) 
 

 
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับโครงการ/ผลผลิต จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/

ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/ตัวช้ีวัด (RPT301) 

- สามารถ drill-down หรือ drill-up ข้อมูลได้ตามระดับชั้นของข้อมูลได้ 
เช่น หน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง ภายใต้สำนักงานปศุสัตว์เขต ภายใต้
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 

- ข้อมูลตามหมวดรายจ่าย 5 งบ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน    
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)  

- ประมวลผล และสรุปผลการประเมินโครงการ  เป็นภาพรวม และ      
รายหน่วยงาน เช่น ค่าสถิติต่าง ๆ กราฟ บทสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ 
โดยรายงานแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
o รายงานสรุปภาพรวมและเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานและผลการ

ใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมปศุสัตว์ จำแนกตามแผนงาน/
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ตัวช ี ้ว ัด เป็นภาพรวม รายปี         
รายไตรมาส หรือรายเดือน ข้อมูลตามช่วงเวลา และข้อมูลเป็นราย
หน่วยงาน 

o รายงานสรุปภาพรวมและเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/ตัวช ี ้ว ัด ของสำนัก/กอง สำนักงานปศุส ัตว ์เขต 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์/สถานี/   
ด่านฯ และหน่วยงานภายใต้สังกัด 
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ระบบเดิม ระบบใหม่ 
 

 
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง ที่เช่ือมโยงกับ                 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก (RPT501) 
 

 
ตัวอย่างรายงานผลการการเบิกจ่าย ระดับกิจกรรมรอง (RPT601) 

o รายงานสรุปแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
รอง/กิจกรรมย่อย/ตัวชี ้วัด และหมวดรายจ่าย 5 งบ (งบบุคลากร    
งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื ่น) ที ่แต่ละ
หน่วยงานได้รับ 

o รายงานสรุปเป้าหมายการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
และเปรียบเทียบ จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/ตัวชี้วัด เป็นรายปี รายไตรมาส 
หรือรายเดือน ข้อมูลตามช่วงเวลา และข้อมูลเป็นรายหน่วยงาน หรือ
หน่วยงานภายใต้ส ังก ัด  และหมวดรายจ่าย 5 งบ (งบบุคลากร          
งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน) 

o รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ
เปรียบเทียบ จำแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/ตัวชี้วัด เป็นรายปี รายไตรมาส หรือ   
รายเดือน ข้อมูลตามช่วงเวลา และข้อมูลเป็นรายหน่วยงาน หรือ
หน่วยงานภายใต้ส ังก ัด  และหมวดรายจ่าย 5 งบ (งบบุคลากร         
งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน)   
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 4.4. สามารถนำข้อมูลเป้าหมายการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ     

รายเดือนของสำนักงบประมาณ (สงป. 301) ผลเบิกจ่ายที่กองคลังสรุปจาก
ระบบ GFMIS แยกประเภทหมวดรายจ่าย 5 งบ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน 
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื ่น) เพื ่อเปรียบเทียบข้อมูลออกมา     
เป็นกราฟ สามารถแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้  

- หน้าจอสำหรับใส่ข้อมูลหน่วยงานที่รับผิดชอบ และหมายเหตุ  
- วิเคราะห์ข้อมูลในมิติด้านต่าง ๆ เช่น มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) 

มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ ้มค่า) มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตาม
เกณฑ์/มาตรฐาน) มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/การประสานงาน) และ
มิติด้านรูปธรรม (ครบถ้วนตามเป้าหมาย) แบ่งสถานะเป็น น้อย ปานกลาง 
และมาก และสามารถสร ุปผลการว ิเคราะห์ในเช ิงปร ิมาณได้ เช่น          
เป ็นโครงการท ี ่ด ีท ุกม ิต ิ  ควรดำเน ินการต ่อ /เป ็นโครงการท ี ่ดี                   
ควรดำเนินการต่อ แต่ต้องทบทวนเป้าหมายและการปฏิบัติงานใหม่ /    
เป็นโครงการที่ไม่เหมาะสม ควรยุติโครงการ 
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5. โปรแกรมระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) บนอุปกรณ์สื่อสารพกพา (Mobile Application) 
5.1. ระบบสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) โดยมีรูปแบบที่สามารถรองรับและแสดงผลได้อย่างเหมาะสมกับโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน 

(Smart Phone) และ Tablet PC ทั้งนี้ เป็นโปรแกรมท่ีรองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 
5.2. มีองค์ประกอบของระบบที่เป็นพ้ืนฐาน ต้องแสดงรายงานได้ในหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น กราฟ ตาราง พิกัด แผนที่ และรูปภาพได้เป็นอย่างน้อย 
5.3. ระบบจะต้องสามารถแสดงผลได้เต็มหน้าจอ โดยมีการออกแบบและจัดวางที่เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้น ๆ และสามารถย่อ/ขยาย (Zoom In/Zoom Out) ได ้
5.4. ระบบต้องมีฟังก์ชั่นการแสดงข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Notification Alert) เพ่ือแจ้งเตือนการ Update ข้อมูลใหม่ ใน Mobile Application 
5.5. ระบบสามารถแสดงจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านได้ โดยแสดงที่ icon ของโปรแกรม และภายในโปรแกรม 
5.6. สามารถส่งข้อมูลข่าวสารจากผู้ดูแลระบบถึงผู้ใช้งานได ้
5.7. สามารถค้นหาข้อมูล โดยใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา หรือ Keyword (คีย์เวิร์ด) เรียงตามลำดับตัวอักษร (พจนานุกรม) และสามารถกรองข้อมูลตามท่ีกำหนดได้ 
5.8. สามารถบันทึกและแก้ไขผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/ตัวชี้วัด ทั้งที่เป็น

โครงการปกติ และเงินนอกงบประมาณ โดยสามารถบันทึกผลเป็นรายวันตามการปฏิบัติงานจริง รวมทั้ง การประเมินผลโครงการ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ส่งข้อมูล
ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และสามารถบันทึกข้อมูลต่อเนื่องได้ 

5.9. บันทึกข้อมูลประกอบผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น พิกัดของพื้นที่ปฏิบัติงาน รูปภาพประกอบ คำอธิบายลักษณะการทำงาน เ ป็นต้น      
ส่งข้อมูลได้ท้ังออนไลน์และออฟไลน์ และสามารถบันทึกข้อมูลต่อเนื่องได้ 

5.10. แสดงรายงานสรุปภาพรวมเพื่อเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ โดยสามารถแยกได้ตามแผนงาน/
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/ตัวชี้วัด ทั้งที่เป็นโครงการปกติ และเงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ข้อมูลตามช่วงเวลา  
- ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน  
- ในรูปแบบของตาราง กราฟ มาตราวัด (Gauge) และกราฟแผนที่  
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- สามารถ drill-down หรือ drill-up ข้อมูลได้ตามระดับชั้นของข้อมูลได้ เช่น หน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง ภายใต้สำนักงานปศุสัตว์เขต ภายใต้สำนักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัด  

- ข้อมูลหมวดรายจ่าย 5 งบ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน)  
- ประมวลผลและสรุปเป็นภาพรวมของการประเมินผลโครงการ 
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น 

5.11. สนับสนุนการแสดงรายงานในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกราฟ และตาราง (Synchronization) ตามท่ีผู้ใช้ต้องการได ้
5.12. สามารถส่งออกข้อมูล (Export Data) ในรูปแบบ PDF เพ่ือส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) โดยสร้างปุ่มดาวน์โหลดอย่างง่าย 
5.13. มีเมนูติดต่อเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงาน ผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ e-mail และมีหน้าจอสำหรับผู้ใช้งานสอบถาม หรือแจ้งปัญหาด้านเทคนิคและการใช้งานระบบ 

ทั้งนี้ เมื่อมีผู้ใช้งานสอบถาม หรือแจ้งปัญหา ให้แสดงข้อความแจ้งเตือนที่ผู้ดูแลระบบ 
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Google Form  

แบบแสดงความคดิเห็นระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2 

(กรุณาส่งแบบแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563) 


