
รายชื่อผูรับผิดชอบตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 
 ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(%) 
เปาหมาย ผูดูแลตัวช้ีวัด / ผูจัดเก็บขอมูล ผูเกี่ยวของ 

1 จํานวนที่ เพิ่มขึ้นของที่ดินที่ได รับ
การพัฒนาและฟนฟู (ลานไร) 

20 2.55 นายถิรวีร  สุพานิช  รธพ. บร. 
น.ส. ปานทิพย  กานตพิชาน  

กผง. ทุก สพข. / 
สพด. 

2 จัดทําเขตความเหมาะสมของดิน
กับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ลานไร) 

10 131 นายชุมพล  ลิลิตธรรม ผอ. สสว. 
นายไพฑูรย  คดีธรรม 

สสว. 

3 จํานวนที่เพิ่มขึ้นของแหลงน้ํานอก
เขตชลประทาน (แหง) 

10 11,335 นายไชยะ พลาลพ ผอ. กช. 
นายไพบูลย มหารักษิต 

กช. ทุก สพข. / 
สพด. 

4 รอยละของพื้ นที่ เกษตรที่ ไดั รับ
ประโยชนจากจุดเรียนรูและศูนย
บ ริการงานพัฒ นาที่ ดิ นประจํ า
ตําบล 

10 60 นายฉลอง เทพวิทักษกิจ ผอ. กผง. 
นางตุลญา จงสกุล 

กผง. ทุก สพข. / 
สพด. 

5 จัดทําเขตความเหมาะสมของดิน
กับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ชนิดพืช) 

2.5 12 นายชุมพล  ลิลิตธรรม ผอ. สสว. 
นายไพฑูรย  คดีธรรม 

สสว. 

6 ทรัพยากรที่ดินได รับการพัฒนา 
(ลานไร/ครอบครัว) 

2.5 1.71/ 
114,000 

นายถิรวีร  สุพานิช  รธพ. บร. 
น.ส. ปานทิพย  กานตพิชาน 

กผง. ทุก สพข. / 
สพด. 

7 หมอดินอาสาไดรับการพัฒนาองค
ความรูดานพัฒนาที่ดิน (ราย) 

2.5 60,000 นายชวิน  เจิมสุวรรณ ผอ.กกจ. 
นายอุดม  เกียรติคีรี 

กกจ. 

8 เกษตรกรได รับการสงเสริมและ
พัฒนาดานอาชีพ (ไร/ครอบครัว 

2.5 843,510/ 
78,200 

นายถิรวีร  สุพานิช  รธพ. บร. 
น.ส. ปานทิพย  กานตพิชาน 

กผง. ทุก สพข. / 
สพด. 

9 รอยละของความสําเร็จของการแก
ไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ 

10 - นายโสภณ  ชมชาญ 
ผูเชี่ยวชาญดานวางแผนการใชที่ดิน 
นายโชติวัฒน  ชุมวรานนท 

คณะทํางานดาน
กฎหมาย 

10 รอยละของงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได 

• ลดปริมาณการใชไฟฟา 
ประปา โทรศัพท ไมนอยกวารอย
ละ 5 
 
 
 
 

2 - นายไชยะ  พลาลพ ผอ.กช. 
นายสุรพล  หิรัญวัฒนศิริ 

ทุกหนวยงาน 



 ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(%) 

เปาหมาย ผูดูแลตัวช้ีวัด / ผูจัดเก็บขอมูล ผูเกี่ยวของ 

11 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะ
เวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ 

2 - นายถิรวีร  สุพานิช รธพ. บร.   
นายเกษม  ทองปาน ผอ. ศสท. 

ศสท. 

12 ระดับความสําเร็จของแผนการนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 

2 - นายถิรวีร  สุพานิช รธพ. บร.   
นายเกษม  ทองปาน ผอ. ศสท. 

ศสท. 

13 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มผลิต
ภาพ 

2 - นายฉลอง เทพวิทักษกิจ ผอ. กผง. 
น.ส. ปานทิพย  กานตพิชาน 

กผง. ทุก สพข. / 
สพด. 

14 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
งานเพื่อใหมีระบบการวัดผลิตภาพ 

2 - นายฉลอง เทพวิทักษกิจ ผอ. กผง. 
น.ส. ปานทิพย  กานตพิชาน 

กผง. ทุก สพข. / 
สพด. 

15 ระดับความสําเร็จในการบริหารสิน
ทรัพยของสวนราชการ 

2 - นายถิรวีร  สุพานิช รธพ. บร.   
นายวิรัช  สมัครมิ่ง ผอ. กค. 

กค. 

16 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
การตามแผนปรับปรุงแกไขบริการ 

2 - นายเกษม  ทองปาน ผอ. ศสท. 
นางดวงพร  เจตนวิริยานนท 

ศสท. ทุก สพข. / 
สพด. 

17 รอยละของระดับความพึงพอใจของผู
รับบริการ 

2 - สํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูดูแลตัวช้ี
วัดและจัดเก็บขอมูล 

* 

18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบ บ บ ริก า รผ า น ท า ง ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส 

2 - นายเกษม  ทองปาน ผอ. ศสท. 
นางจุฬาลักษณ  สุทธิรอด 

ศสท. ทุก สพข. / 
สพด. 

19 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
มาตรฐานการรับประกันคุณภาพใน
งานที่เปนภารกิจหลัก 

2 - นายฉลอง เทพวิทักษกิจ ผอ. กผง. 
นางสาวอรนาฏ  โอวาทตระกูล 

กกจ. กผง. สสว. 
สวจ. กผท. กช. 
สพข. 1  
สพด. ระนอง 

20 ระดับความสําเร็จของการตอบ
สนองตอความคิดเห็นของประชา
ชน 

2 - นายเกษม  ทองปาน ผอ. ศสท. 
นางจุฬาลักษณ  สุทธิรอด 

ศสท. 

21 อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน (หรือ
รายได  ที่ จั ด เก็บ ได ) ต อจํ านวน
บุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ย 

1 - นายชวิน  เจิมสุวรรณ ผอ. กกจ. 
นางสาวรุจิรวรรณ  อภิวณิชยกุล 

กกจ. 

22 อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน (หรือ
รายไดที่ จัดเก็บได ) ตอคาใชจาย
บุคลากร 
 

1 - นายชวิน  เจิมสุวรรณ ผอ. กกจ. 
นางสาวรุจิรวรรณ  อภิวณิชยกุล 

กกจ. 



 ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(%) 

เปาหมาย ผูดูแลตัวช้ีวัด / ผูจัดเก็บขอมูล ผูเกี่ยวของ 

23 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารความรูในองคกร 

2 - นายชวิน  เจิมสุวรรณ ผอ. กกจ. 
นายสุพจน  แกววิมล 

กกจ. 

24 ระดับความสําเร็จในการมอบอํานาจ
ไปสูระดับลาง 

1 - นายชวิน  เจิมสุวรรณ ผอ. กกจ. 
นางสาวอุษา  ทวีแสง 

กกจ. 

25 รอยละของความสําเร็จของการแก
ไขหรือยกเลิกกฎหมาย 

1 - นายโสภณ  ชมชาญ 
ผูเชี่ยวชาญดานวางแผนการใชที่ดิน 
นายโชติวัฒน  ชุมวรานนท 

คณะทํางานดาน
กฎหมาย 

26 ระดับความสําเร็จในการจัดทํ า
ระบบบริหารความเสี่ยง 

2 - นายฉลอง เทพวิทักษกิจ ผอ. กผง. 
นางสาวอรนาฏ  โอวาทตระกูล 

กผง. 

 รวม 100    
 
 


