วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ การติดตามผลการดําเนินงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ประจําวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด

เปา
หมาย

ผลการดําเนินการ

ผลวิเคราะห/
ประเมิน

1. การดําเนินการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (ตาม ม. 44)

งบ
ดําเนินงาน
ปกติ

รอยละของความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(ตาม ม. 44)

100%

80%

เปนไปตาม
เปาหมาย

การวางแผนที่ดี
กํากับติดตามอยาง
ใกลชิด

2. การจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ภายในกรมปศุสัตว

งบ
ดําเนินงาน
ปกติ

รอยละของความสําเร็จในการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ภายในกรมปศุสัตว

100%

70%

เปนไปตาม
เปาหมาย

การวางแผนที่ดี
กํากับติดตามอยาง
ใกลชิด

3. การปรับปรุงกระบวนการ
ของหนวยงานภายใน
กรมปศุสัตว

งบ
ดําเนินงาน
ปกติ

รอยละของความสําเร็จในการ
ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการของ
หนวยงานภายในกรมปศุสัตว

100%

60%

เปนไปตาม
เปาหมาย

การวางแผนที่ดี
กํากับติดตามอยาง
ใกลชิด

4. การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของ
กรมปศุสัตว

งบ
ดําเนินงาน
ปกติ

รอยละของความสําเร็จในการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว

100%

75%

เปนไปตาม
เปาหมาย

การวางแผนที่ดี
กํากับติดตามอยาง
ใกลชิด

5. การบริหารงบประมาณ

1,756,150

รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
รายจายภาพรวมของกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร

98%

65.47 %

ต่ํากวา
เปาหมาย

ขอเสนอแนะ/
แนวทางแกไข

หมายเหตุ

1. เรงรัด และกํากับ
การเบิกจายใหเปนไป
ตามแผนการเบิกจาย
2. ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
เบิกจายในระบบ
GFMIS ทุกสัปดาห

1

การติดตามผลการดําเนินงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ประจําวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1. การดําเนินการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
(ตาม ม. 44)
วัตถุประสงค :
เพื่อถายทอดเปาหมาย
ตัวชี้วัดกรมปศุสัตวและ
ตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (ตาม
ม.44) ไปสูสํานัก/กอง

งบ
ดําเนินงาน
ปกติ

ผลที่คาดวาจะไดรับ :
ผลคะแนนการดําเนินงานตาม
มาตรการฯ อยูในระดับ
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
รอยละของความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (ตาม ม. 44)
กิจกรรม

1. ศึกษา ทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินงานปที่ผานมา
2. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน เปาหมาย และแผนการปฏิบัติ
ราชการประจําป
3. จัดทํากรอบการประเมินผลประจําปและรายละเอียดตัวชี้วัด
4. ถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ไปยังสํานัก/
กอง

เปา
หมาย
100%

ทบทวน

100
90
80
70
%
60
ความสําเร็จ
50
5
40
10
30
20
10
10
0
15

5. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน

15

6. กํากับ ติดตาม และเรงรัดผลการดําเนินงาน

15

7. จัดทําและนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําป รอบ 1

10

8. จัดทําและนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําป รอบ 2

10

9. ตรวจติดตามและประเมินผลประจําป (Site Visit)

10

รวม

ผลการดําเนินการ

100

กําหนด จัดทํา ถายทอด ใหคํา ติดตาม รายงานผล
KPI กรอบ เปาหมาย ปรึกษา ผล รอบ 1

ผลวิเคราะห/
ประเมิน
รายงานผล
รอบ 2

Site
Visit

เปนไปตามเปาหมาย

ขอเสนอแนะ/
แนวทางแกไข

หมายเหตุ

-

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผน

ต่ํากวาเปาหมาย

ผล

อยูระหวางดําเนินการ

เปนไปตามเปาหมาย

หลักฐานประกอบ :

1. ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตาม ม.44 ครั้งที่ 2/2560 ตัวชี้วัด Functional base
และ Potential base วันที่ 10 ต.ค. 60
2. จัดประชุมชี้แจงแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันที่ 10 พ.ย.
60
3. สงแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันที่ 15 พ.ย. 60
4. สงแผนการสรางความรับรูค วามเขาใจแกประชาชน ขอเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม ขอเสนอยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการฯ วันที่ 30 พ.ย. 60
5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลฯ วันที่ 13 – 15 ธ.ค. 60
6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการ
ประเมินผลฯ วันที่ 31 ม.ค. 61
7. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานฯ รอบ 6 เดือน วันที่ 9 เม.ย. 61
8. รายงานผลรอบ 6 เดือน ในระบบ e-SAR ของสํานักงาน ก.พ.ร. วันที่ 20
เม.ย. 61 “ระดับคุณภาพ”

2

กลับ

การติดตามผลการดําเนินงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ประจําวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด

เปา
หมาย

2. การจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการของ
หนวยงานภายใน
กรมปศุสัตว
วัตถุประสงค :
1) เพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานตัวชี้วัด
ภายในกรมปศุสัตว
โดยจัดทําขอตกลงวา
ดวยผลงานในระดับ
สํานัก/กอง
2) เพื่อถายทอด
เปาหมายตัวชี้วัดกรม
ปศุสัตวและตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (ตาม
ม.44) ไปสูสํานัก/กอง
ผลที่คาดวาจะไดรับ :
1) ผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัด
กรมปศุสัตวบรรลุ
เปาหมายตามตัวชี้วัดที่
กําหนด
2) ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดตามภารกิจ
หลักของกรมปศุสัตว
บรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ

งบดําเนินงาน
ปกติ

รอยละของความสําเร็จในการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานภายในกรมปศุสัตว

100
%

กิจกรรม

%
ความสําเร็จ

1. ศึกษา ทบทวน และวิเคราะหผลการดําเนินงานปที่ผานมา

5

2. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน เปาหมาย แผนการปฏิบตั ิ
ราชการประจําป กรอบการประเมินผลประจําป และรายละเอียด
ตัวชี้วัด
3. จัดทําคูมือคํารับรองภายในประจําปและชี้แจงรายละเอียด
รายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
4. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตวและลงนาม
คํารับรองประจําป
5. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน

5

15

6. กํากับ ติดตาม และเรงรัดผลการดําเนินงาน

15

7. รายงานผลการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน
8. รายงานผลการดําเนินงานประจําป รอบ 9 เดือน

10
10

9. ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปของสํานัก/กอง

10

10. รายงานผลการดําเนินงานประจําป รอบ 12 เดือน

10

รวม

10
10

100

ผลการดําเนินการ

ทบทวน

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

กําหนด
แนวทาง

ผลวิเคราะห/
ประเมิน

จัดทํา จัดทํา ใหคํา ติดตาม รายงาน รายงาน
คูมือ คํารับรอง ปรึกษา ผล 6 เดือน 9 เดือน

ประเมิน รายงาน
ผล 12 เดือน

เปนไปตามเปาหมาย

ขอเสนอแนะ/
แนวทางแกไข

หมายเหตุ

ไมมี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผน

ต่ํากวาเปาหมาย

ผล

อยูระหวางดําเนินการ

เปนไปตามเปาหมาย

หลักฐานประกอบ :
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 13 – 15 ธ.ค. 60
2. แจงใหหนวยงานเจาภาพหลักตัวชี้วัดตรวจสอบรางตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบสงให กพร. ภายในวันที่ 19 ม.ค. 61
3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อชี้แจง
รายละเอียดการประเมินผลฯ วันที่ 31 ม.ค. 61
4. แจงหนวยงานสงรายงานผลฯ รอบ 6 เดือน ให กพร. ภายในวันที่ 31
พ.ค. 61

3

กลับ

การติดตามผลการดําเนินงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ประจําวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
3. การปรับปรุง
กระบวนการของ
หนวยงานภายใน
กรมปศุสัตว
วัตถุประสงค :
เพื่อใหหนวยงานตางๆ
ของกรมปศุสัตว พัฒนา
คุณภาพการใหบริการ
ดวยการปรับปรุง
กระบวนการของ
หนวยงาน ใหบรรลุผล
สําเร็จตามหลักเกณฑและ
แนวทางที่กําหนด
ผลที่คาดวาจะไดรับ :
1) กระบวนการของกรม
ปศุสัตวไดรับการพัฒนา
และปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย
2) ผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียมีความพึง
พอใจตอการใหบริการ
ของกรมปศุสัตว

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด

งบดําเนินงาน รอยละของความสําเร็จในการ
ปกติ
ดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการของหนวยงาน
ภายในกรมปศุสัตว
กิจกรรม

เปา
หมาย
100%

%
ความสําเร็จ

1.จัดทําแผนและกําหนดแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการ

10

2. ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนการของ
หนวยงาน

10

3. พิจารณาแผนและแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการของหนวยงาน

20

4.การปรับปรุงกระบวนการของหนวยงาน

20

5. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

20

6. รายงานผลการดําเนินการ (รอบ 12)

20

รวม

ผลการดําเนินการ

100

จัดทําแผน ชี้แจง

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

แนวทาง

ผลวิเคราะห/
ประเมิน

พิจารณา
ปรับปรุงกระบวนงาน
แลกเปลี่ยน
รายงานผล
แผน จัดทําคูมือและมาตรฐานคุณภาพงาน เรียนรู

เปนไปตามเปาหมาย

ขอเสนอแนะ/
แนวทางแกไข

หมายเหตุ

ไมมี

-

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผน

ต่ํากวาเปาหมาย

ผล

อยูระหวางดําเนินการ

เปนไปตามเปาหมาย

หลักฐานประกอบ :
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพือ่ ชี้แจงกรอบการ
ปรับปรุงกระบวนการ เมือ่ วันที่ 15 ธ.ค. 60
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อชี้แจง
รายละเอียดการประเมินผลฯ วันที่ 31 ม.ค. 61

4

กลับ

การติดตามผลการดําเนินงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ประจําวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด

4. การพัฒนาคุณภาพ
งบดําเนินงาน รอยละของความสําเร็จในการ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ปกติ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของกรม
ของกรมปศุสัตว
ปศุสัตว
วัตถุประสงค :
เพื่อยกระดับคุณภาพการ
กิจกรรม
บริหารจัดการของกรม
ปศุสัตว ใหมีประสิทธิภาพ
1. จัดทําแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ประสิทธิผล และมีความ จัดการภาครัฐ
สอดคลองไปในแนวทาง 2. ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ
3. ดําเนินการพัฒนาความรู ทักษะ และศักยภาพของ
เดียวกัน (Alignment)
ทั่วทั้งองคการ เพื่อนําไปสู คณะอนุกรรมการฯ
การเปนองคการคุณภาพ 4. กําหนดแนวทางการดําเนินการพัฒนาองคการ
5. ดําเนินการพัฒนาองคการตามแนวทางที่กําหนด
ระดับสากลอยางยั่งยืน
6. กํากับ และติดตามความกาวหนาในการดําเนินการ
ผลที่คาดวาจะไดรับ :
พัฒนาองคการ
กรมปศุสัตว เปนองคกรที่ 7. จัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ
มีคุณภาพดานการบริหาร
รวม
จัดการในระดับสากล

เปา
หมาย

ผลการดําเนินการ

100%

%
ความสําเร็จ
10
10
15
20
20

จัดทํา
แผน

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ทบทวน
คําสั่ง

กําหนด
แนวทาง

พัฒนา
ความรู

ดําเนิน
การ

ติดตาม รายงาน
ผล
ผล

เปนไปตามเปาหมาย

ขอเสนอแนะ/
แนวทางแกไข

หมายเหตุ

ไมมี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผน

10
15

ผลวิเคราะห/
ประเมิน

ต่ํากวาเปาหมาย

ผล

อยูระหวางดําเนินการ

เปนไปตามเปาหมาย

100
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การติดตามผลการดําเนินงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ประจําวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
5. การบริหาร
งบประมาณ

งบประมาณ
1,756,150

ตัวชี้วัด

เปา
หมาย

รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณรายจายภาพรวม
ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร

98%

งบประมาณของกลุมพัฒนาระบบบริหาร (ณ วันที่ 25 พ.ค. 61)

ประเภทรายจาย

ไดรับ
สงเบิกจาย
GFMIS
งบประมาณ
(2)
(3)
(1)
รวมเงินงบประมาณ 1,756,150 1,460.00 1,149,808.44
1. งบบุคลากร
998,420
665,419.35
2. งบดําเนินงาน
739,540 1,460.00 466,199.09
3. งบลงทุน
18,190
18,190

คงเหลือ
(1) – (3)

606,341.56
333,000.65
273,340.91
0.00

ผลการดําเนินการ

ผลการเบิกจาย

65.47 %
66.65 %
63.04 %
100.00%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผน

ต่ํากวาเปาหมาย

อยูระหวางดําเนินการ

ผลวิเคราะห/
ประเมิน

ขอเสนอแนะ/
แนวทางแกไข

หมายเหตุ

เปนไปตาม
เปาหมายราย
ไตรมาส

1. เรงรัด และ
กํากับการเบิกจาย
งบประมาณให
เปนไปตาม
แผนการเบิกจายฯ
2. ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
เบิกจาย
งบประมาณใน
ระบบ GFMIS ทุก
สัปดาห

- ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.- 31
ธ.ค. 2560) เบิกจายได
469,991.91 บาท คิดเปน
รอยละ 32.92
- ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.
2560 – 31 มี.ค. 2561)
เบิกจายได 820,926.19
บาท คิดเปนรอยละ 56.94

ผล

เปนไปตามเปาหมาย

- เปาหมายการเบิกจายภายในเดือนพฤษภาคม รอยละ 74.29
(1,319,858.42 บาท)
- ผลการเบิกจาย รอยละ 65.47 (1,149,808.44 บาท)
ณ วันที่ 25 พ.ค. 61
หมายเหตุ ไดรับงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเปนคาใชจายในการจัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินสถานะหนวยงานในการเปน
ระบบราชการ 4.0 ของกรมปศุสัตว จํานวน 334,900 บาท
ครั้งที่ 1 วันที่ 24-27 เม.ย. 61
หลักฐานประกอบ :
รายงานสถานะการใชจายงบประมาณของกองคลัง :
http://finance.dld.go.th/th/index.php
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กลับ

สรุปรายละเอียดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 25 พฤษภาคม 2561)
เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

เบิกจายสะสม
(GFMIS)
(1)
จํานวนเงิน

1,756,150.00
งบบุคลากร = 998,420 บาท
งบดําเนินงาน = 739,540 บาท
งบลงทุน = 18,190 บาท
ระยะเวลา

มิ.ย. 61

รายการสงเบิกจาย
(รอตัด GFMIS)
(2)
%

1,149,808.44
65.47
ณ วันที่ 25 พ.ค. 61

เปาหมายการเบิกจาย
(4)

ยอดคงเหลือตองเบิกจาย
(5) = (4) – (3)

รวมเบิกจายแลว
(3) = (1)+(2)

จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

1,460.00
ณ วันที่ 7 พ.ค. 61

0.08

1,151,268.44

65.56

แผนใชจายงบบุคลากร
(6)

แผนใชจายงบดําเนินงาน
(7)

รวมยอดเงินที่สามารถ
เบิกจายได
(8) = (3) + (6) + (7)

จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

%

1,369,797.00

78.00

218,528.56

12.44

83,250.00

4.74

194,500.00

11.08

1,429,018.44

81.37

รวมแผนใชจาย (6) + (7)

277,750.00

15.82

ต่ํา/สูงกวายอดตองเบิก (5)

- 59,221.44

3.37
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สรุปงานสารบรรณ ระหวางวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561
การดําเนินการ

ภารกิจ
พัฒนาระบบและโครงสราง

ติดตามและประเมินผล

บริหารการเปลี่ยนแปลง

อํานวยการ

รวม (ฉบับ)

อยูระหวางดําเนินการ (ยกมา)

1

0

1

0

2

หนังสือเขา

3

5

9

12

29

หนังสือออก

0

2

1

3

6

รวมงานที่ตองดําเนินการ

4

7

11

15

37

ดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนด

0

7

10

15

32

ดําเนินการแลวเสร็จไมทันกําหนด

0

0

0

0

0

อยูระหวางดําเนินการ (ยกไป)

4

0

1

0

5
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เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ
ลําดับที่
เรื่องที่อยูระหวางการดําเนินการ
1 การดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
หนวยงานภาครัฐ (Citzen Feedback) และการยกเลิกสําเนาเอกสารราชการ (Zero copy)
2 การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ครั้งที่ 19/2561
3 การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
4 การประเมินการเปดระบบราชการแบบมีสวนรวม เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมี
สวนรวม ประจําป พ.ศ. 2561
5 การรายงานแผนและผลดานการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา
รอบที่ 2/2561

ภารกิจ
พัฒนาระบบและโครงสราง

หมายเหตุ
ยกมา (7-11 พ.ค. 61)

พัฒนาระบบและโครงสราง
พัฒนาระบบและโครงสราง
พัฒนาระบบและโครงสราง
บริหารการเปลี่ยนแปลง

ยกมา (7-11 พ.ค. 61)
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