สารบัญ
หน้า
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล
ตัวชีว้ ัดที่ 1
นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
ของกระทรวง
1.1.4 จํานวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้าํ ที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวชีว้ ัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า
และตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI)
1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับแหล่งน้าํ ในไร่นานอกเขตชลประทาน
1.2.2 จํานวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน
1.2.3 มูลค่าการส่งออกข้าว (รายละเอียดการปรับปรุงคุณภาพดินกรมพัฒนาที่ดิน
ปี พ.ศ. 2556)
ตัวชีว้ ัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มิติภายใน
ตัวชีว้ ัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ตัวชีว้ ัดที่ 4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
4.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือนแรก
4.3 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รอบ 12 เดือน
4.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
ตัวชีว้ ัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย
ผลผลิตที่ 1 : จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน (ราย)
ผลผลิตที่ 2 : จํานวนเขตการใช้ทดี่ ิน ๕ ชนิดพืช (ร้อยละ)
ผลผลิตที่ 3 : จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟืน้ ฟู (ร้อยละ)
ตัวชีว้ ัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
ตัวชีว้ ัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ
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37

ตัวชีว้ ัดที่ 8

ตัวชีว้ ัดที่ 9
ตัวชีว้ ัดที่ 10

ตัวชีว้ ัดที่ 11

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
8.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ
8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร
8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ
9.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ
10.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
------------------------------------
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 6 เดือน
5 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินประมาณ
4.3 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมรอบ 12 เดือน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางกัญญาภัค ทองจันทร์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางเกษร พรพิจิตรทรัพย์
ผอ.กค.
ผอ.กลุ่มงบประมาณ
นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-2579-2583
โทรศัพท์ : 0-2579-0504
คําอธิบาย :
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด ความสามารถใน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่ างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริ หาร การเงินการคลั งภาครั ฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของส่วน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน
2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไป
รายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
ร้อยละทีเ่ พิ่มขึน้
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556
2555
2556
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
87.98 90.58 95.07
2.96
8.06
ภาพรวม 12 เดือน
หมายเหตุ : ใช้ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นฐานในการคํานวณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน
ระดับ 1
92

ระดับ 2
93

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ระดับ 3
94

ระดับ 4
95

ระดับ 5
96

23

ตารางที่ 1 กรอบการจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจําปีงบประมาณ 2559
ประเด็นการประเมินผล

กรอบการประเมินผล 2558

การปฏิบัติราชการ
1. คํารับรองการปฏิบัติราชการ

(สํานักงาน ก.พ.)

มิติภายนอก (75)
การประเมินประสิทธิผล

การประเมินคุณภาพ

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน/ตัวชี้วัดร่วมระหว่าง
กระทรวงและจังหวัดตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

น้ําหนัก

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง

(%)
100 1. คํารับรองการปฏิบัติราชการกรมฯ

(กรมฯ)

น้ําหนัก

ตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ (IPA)

น้ําหนัก

(สํานัก/กอง)

(%)

(%)
100 1. งานตามคํารับรองฯ IPA

75

มิติภายนอก

75

มิติภายนอก

65

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดร่วมระหว่าง
กระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล และตัวชี้วัด
ภารกิจหลักของกรม

65

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดร่วม
ระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล และ
ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

10

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ (รอกรมเห็นชอบและเสนอ กษ.)

รอตัวชี้วัดกรมพัฒนาที่ดิน

1. ร้อยละของผลงานการก่อสร้างของจํานวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ําที่เพิ่มขึ้น

1. ร้อยละของผลงานการก่อสร้างแหล่งน้ําที่เพิ่มขึ้นตัวชี้วัดภารกิจหลักของ

2. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่ได้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําในไร่

หน่วยงาน (ตามใบจัดสรรซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ ดังตาราง)

นานอกเขตชลประทาน

ยุทธศาสตร์

3. ค่าเฉลี่ยปริมาณอินทรีย์วัตถุที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียว

- งานด้านวิชาการตามแผน

4. ระดับความสําเร็จของการสําเร็จและจัดทําแผนที่การถือครองด้านการเกษตรรายแปลงใน
พื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน

- งานด้านปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์

ความพึงพอใจของผู้รับบริการกระบวนงานที่จัดทําคู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.อํานวย

10

2. หน่วยงานส่วนกลาง

ความสะดวก พ.ศ.2558 ประกอบด้วย คู่มือสําหรับประชาชน (รอตัวชี้วัด กษ.)

- ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการให้บริการของหน่วยงาน

1. การวิเคราะห์ดินสําหรับเกษตรกร (สวด./ สพข.1 - 12/ สพด.)

3. หน่วยงานส่วนภูมิภาค

2. การให้บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา (สพข.1 - 12)

- ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู่มือประชาชน

3. การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางการแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน (สสผ.)

100
66
60

6

6

1) การวิเคราะห์ดินสําหรับเกษตรกร
2) การให้บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
3) การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางการแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน (สสผ.)

มิติภายใน (25)
การประเมินประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์การ

-

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

25

มิติภายใน

25

มิติภายใน

19

5

การเบิกจ่ายงบประมาณ

4. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมกรม

5

4. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

2.5

การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

5
2.5

5. ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน

2

5. การประหยัดน้ํา

2.5

การประหยัดน้ําของส่วนราชการ

2.5

6. ระดับความสําเร็จของการประหยัดน้ําของหน่วยงาน

2

6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

5

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (รอตัวชี้วัด กษ)

5

7. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

3

7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ

5

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ

1

8. ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ

1

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ

4

9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

2

10. รับความสําเร็จของการกําหนดเป้าหมายระดับบุคคล Individual Gole : IG

2

8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

5

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน

5

11. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินการของหน่วยงาน

2

-

-

-

-

2. งานตามที่ได้รับมอบหมาย

15

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด ) รอบ 6 เดือน
5 รอบ 12 เดือน
5.1 กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับเกษตรกรเพื่อร่วมกันกําหนดขอบเขตและหัวข้องานวิจัย
2. ผู้วิจัยจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนาที่ดิน
3. ผู้วิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารงานวิจัยของกรมฯ และวช
4. ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยตามแผนการปฏิบัติงาน
5. ผู้วิจัยจัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
6. ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาที่ดิน (สารเร่ง, ปูน, เมล็ดพันธุ์, แฝก,ระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ํา ฯลฯ สําหรับนําไปถ่ายทอดให้เกษตรกร ในกระบวนการต่อไป
5.2 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
5.2.1 ความรู้
1. เจ้าหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้จัดทําเป็นฐานข้อมูลจากงานวิจัย
2. เจ้าหน้าที่สังเคราะห์ วิเคราะห์ จัดทําองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้อยู่ในรูปแบบ
ง่ายเหมาะแก่การนําไปใช้ประโยชน์
3. เผยแพร่องค์ความรู้
5.2.2 เทคโนโลยี
1. กรณี มารับบริการเอง
1.1 เจ้าหน้าที่สอบถามความต้องการรับบริการ
1.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของผู้รับบริการ
- ข้อมูลส่วนตัว
- ข้อมูลความต้องการรับบริการ
1.3 เจ้าหน้าที่จัดเตรียม/จัดหาเทคโนโลยีที่ต้องการให้ผู้รับบริการ
2. กรณี รับบริการผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ไปรษณีย์, เครื่องโทรสาร โทรศัพท์, เว็บไซต์
2.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของผู้รับบริการ
- ข้อมูลส่วนตัว
- ข้อมูลความต้องการรับบริการ
2.2 เจ้าหน้าที่จัดเตรียม/จัดหาเทคโนโลยีที่ต้องการให้ผู้รับบริการ
3. กรณี บริการ ณ จุดบริการใกล้บ้าน เช่น อบต.
3.1 เจ้าหน้าที่อบต.แจ้งความประสงค์ขอรับบริการ (ชนิด/ปริมาณ)
3.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการขอรับบริการ
6. แผนการปฏิบั ติงานการจัด เก็บข้อ มูล ผู้ใ ช้บริ ก ารกระบวนการพั ฒ นาและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ดังนี้
6.1 กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับเกษตรกรกําหนดขอบเขตและหัวข้องานวิจัย มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ดังนี้

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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