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ป 48 ป 49 ป 50 (รอยละ)
มิติที่1 ดานประสิทธิผล: แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 15 15.00 32.0000 0

1.1 ระดับความสําเร็จของการถายทอดความรูจากปราชญชาวบานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(ราย)

 -  - 20000 5 NA 1
0.05

2 2 0.1000

1.2 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร(ลานลานบาท) 0.68 0.72 0.80 3 NA 1 0.03 0.8819 5 0.1500
1.3 รอยละของพื้นท่ีเกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรเพื่อการผลิต 0.00 0.0000

          1.3.1 ทรัพยากรน้ํา 39.17 39.98  - 1 NA 1 0.01 N/A 1 0.0100
          1.3.2 ทรัพยากรดิน 21.95 36.79  - 3 41.88 1 0.03 47.39 1 0.0300

1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งศูนยบริการรวม  -  -  - 3 NA 1 0.03 1 1 0.0300
ดานประสิทธิผล: แผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 15 15.00 28.2000 0

2.1 จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ชลประทานใหมที่นําไปใชประโยชนไดจริง (ลานไร) 0.277 0.484 0.12 4 NA 1 0.04 0.0296 1 0.0400 0
2.2 จํานวนเกษตรกรที่ไดรับสิทธิใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน(แสนราย) 1.09 1.80 1.50 3 NA 1 0.03 N/A 1 0.0300 0
2.3 จํานวนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ไดจัดตั้งขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดิน(ศูนย)  - 699 600 3 NA 1 0.03 1206 5 0.1500
2.4 พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน 8.37 17.00 17.00 5 6.67 1 0.05 13.24 1.24 0.0620 0

ดานประสิทธิผล: แผนปฏิบัติราชการของกรมหรือเทียบเทา 15 47.00 47.0000 0
3.1 พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษดินและนํ้าเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน

(ลานไร)
0.80 1.10 0.91 7 0.0535 1 0.07 0.4065 1 0.0700

0

3.2 จํานวนหมอดินอาสาที่ไดรับการถายทอดความรูเปนวิทยากรผูชวยของสถานีพัฒนาที่ดิน
ได 800 ราย

 -  - 800.0 8 1037 5 0.40 1037 5.00 0.4000
0

ดานประสิทธิผล: แผนปฏิบัติราชการของกรมหรือเทียบเทา 5 5.00 25.0000 0
4 จํานวนเขตพัฒนาที่ดินท่ีไดรับการพัฒนา(แหง)  -  - 60 5 43 1 0.05 60 5 0.2500 0

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 15 40.00 46.0000 0
5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 81.17 N/A 85 5 NA 1 0.05 N/A 1 0.0500 0
6 ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
 -  - 5 4 3 3 0.12 4 4 0.1600

0

7.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  -  - 5 3 5 5 0.15 5 5 0.1500
7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 5 5 5 1 2 2 0.02 4 4 0.0400
7.2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การ

ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการ
จัดซ้ือจัดจาง

 -  - 5 1 5 5 0.05 5 5 0.0500

7.2.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

 -  - 80 1 NA 1 0.01 N/A 1 0.0100

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 32.00 26.9950 0
8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  -  - 77 3 6.05 1 0.03 1 1 0.0300 0
9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 5 5 5 2 4.5 4.5 0.09 1 1 0.0200 0

10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ

47.5 50 50 1.5 53.57 5 0.08 53.57 5 0.0750

10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของสวนราชการ

 -  - 5 1.5 83.33 3
0.05

93.34 4.33 0.0650
0

11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  - 4 5 2 4 4 0.08 4 4 0.0800 0
มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร 25 47.00 81.5000 0

12 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  -  - 5 3 3 3 0.09 3 3 0.0900 0
13.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-Scorecard)  -  - 5 2 2 2 0.04 4 4 0.0800 0
13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินการ ตามขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของสวนราชการ
 -  - 100 3 60 1

0.03
100 5 0.1500

0

13.3 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  -  - 5 3 3 3 0.09 3 3 0.0900
14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ

14.1 ระยะเวลาการสงสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯและแผนปฏิบัติการฯ  -  - 30     
เม.ย. 50

0 30 ม.ค.
 50

5
0.00 0.0000

14.2 สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯมีคุณภาพ และเนื้อหาครอบคลุมท้ัง 3 
ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย

 -  - 10 1 10 5
0.05 10 5 0.0500

14.3 แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุมท้ัง 3 ประเด็นหลักและ 10 ประเด็น
ยอย และระบุถึงสวนท่ีจะพัฒนาเพิ่มเติมจากปงบประมาณ พ.ศ. 2549

 -  - 10 0.5 10 5
0.03 10 5 0.0250

14.4 รอยละลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  -  - 100 1 80 3 0.03 90 4 0.0400
14.5 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการฯ ท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการฯ และมีรายงานประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

 -  - 100 1.5 80 1

0.02 85 2 0.0300

15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฏหมายของสวนราชการ  - 5 5 1.5 NA 1 0.02 5 5 0.0750
15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฏหมาย

ของสวนราชการ
 - 5 5 3.5 NA 1

0.04 N/A 1 0.0350

16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  -  - 5 5 1 1 0.05 3 3 0.1500
รวม 100 201.000 286.695 0

คะแนนเต็ม 5 2.010 2.867 0.00

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

ผลงาน ผลงาน

รายงานการประเมินผลตนเองของกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (Sar Card)

ลําดับที่ ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

        = NA      = 1.00-1.49   = 1.50-2.49 = 2.50-3.49  = 3.50-4.49  = 4.50-5.00

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง



 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน 
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ําหนัก

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ความรูจากปราชญชาวบานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับ 5 1 2 3 4 5 2 2 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร
(ลานลานบาท)

ลาน
ลานบาท 3 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.8819 5 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 1.3 รอยละของพื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการ
จัดการและฟนฟูทรัพยากรเพื่อการผลิต

      1.3.1 ทรัพยากรนํ้า รอยละ 1 39.99 40.04 40.09 40.14 40.19 NA 1 0.0100
      1.3.2 ทรัพยากรดิน รอยละ 3 47.54 48.31 49.08 49.84 50.62 47.39 1 0.0300

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้ง
ศูนยบริการรวม

ระดับ 3 1 2 3 4 5 1 1 0.0300

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จํานวนที่เพิ่มข้ึนของพื้นที่ชลประทาน
ใหมท่ีนําไปใชประโยชนไดจริง (ลานไร)

ลานไร 4 0.096 0.102 0.108 0.114 0.120 0.0298 1 0.0400

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนเกษตรกรที่ไดรับสิทธิใหเขาทํา
ประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน(แสนราย)

แสน
ราย

3 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 NA 1 0.0300

ตัวชี้วัดที่ 2.3 จํานวนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนที่ไดจัดตั้งข้ึนในเขตปฏิรูปที่ดิน(ศูนย)

ศูนย 3 360 420 480 540 600 1206 5 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 2.4 พื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการ
และฟนฟูทรัพยากรดิน

ลานไร 5 13 14 15 16 17 13.24 1.24 0.0620

ตัวชี้วัดที่ 3.1 พื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษดิน
และนํ้า เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน

ลานไร 7 0.71 0.76 0.81 0.86 0.91 0.4065 1 0.0700

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนหมอดินอาสาที่ไดรับการ
ถายทอดความรู เปนวิทยากรผูชวยของสถานีพัฒนา
ท่ีดินได 800 ราย

ราย 8 400 500 600 700 800 1037 5 0.4000

ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนเขตพัฒนาที่ดินที่ไดรับการพัฒนา แหง 5 40 45 50 55 60 60 5 0.2500

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ

รอยละ 5 65 70 75 80 85 NA 1 0.0500

เกณฑการใหคะแนน

 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนัก : รอยละ 15 )

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร (นํ้าหนัก : รอยละ 50 )

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550
กรมพัฒนาที่ดิน  กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   ( √ )  รอบ  9  เดือน

น้ําหนัก
(รอย
ละ)

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย
วัด

ผลการดําเนินงาน
                                                                                                                                                                     (   )  รอบ 12 เดือน

 
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550
กรมพัฒนาที่ดิน  กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   ( √ )  รอบ  9  เดือน
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวย
วัด

ผลการดําเนินงาน
                                                                                                                                                                     (   )  รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ระดับ 4 1 2 3 4 5 4 4 0.1600

ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระดับ 1 1 2 3 4 5 4 4 0.0400

ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูล
เร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การ
ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของ
เจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง

ระดับ 1 1 2 3 4 5 5 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 รอยละของจํานวนสํานวนการ
สอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ 1 40 50 60 70 80 NA 1 0.0100

ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน

รอยละ 3 69 71 73 75 77 1 1 0.0300

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ

ระดับ 2 1 2 3 4 5 1 1 0.0200

ตัวชี้วัดที่ 10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
นํ้าหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ

รอยละ 1.5 10 20 30 40 50 53.57 5 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
นํ้าหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงดานข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานของ
สวนราชการ

รอยละ 1.5 60 70 80 90 100 93.34 4.33 0.0650

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4 4 0.0800

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 25 )

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10 )

 
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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                                                                                                                                                                     (   )  รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3 3 0.0900

ตัวชี้วัดที่ 13.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-Scorecard)

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4 4 0.0800

ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
นํ้าหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของสวนราชการ

รอยละ 3 60 70 80 90 100 100 5 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 13.3 ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3 3 0.0900

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณภาพของการบรหิารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระยะเวลาการสงสรุปผลการทบทวน
และวิเคราะหระบบฯ และแผนปฏิบัติการฯ

0

ตัวชี้วัดที่ 14.2 สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห
ระบบฯมีคุณภาพ และเน้ือหาครอบคลุมทั้ง 3 
ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย

1
6 

ประเด็น
ยอย

7 
ประเด็น
ยอย

8 
ประเด็น
ยอย

9 
ประเด็น
ยอย

10 
ประเด็น
ยอย

10 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 14.3 แผนปฏิบัติการฯ มีเน้ือหาและ
คุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลักและ 10 
ประเด็นยอย และระบุถึงสวนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549

0.5
6 

ประเด็น
ยอย

7 
ประเด็น
ยอย

8 
ประเด็น
ยอย

9 
ประเด็น
ยอย

10 
ประเด็น
ยอย

10 5 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 14.4 รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

รอยละ 1 60 70 80 90 100 90 4 0.0400

ตัวชี้วัดที่ 14.5 รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ
แผนปฏิบัติการฯ ท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการฯ และมี
รายงานประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ

รอยละ 1.5 80 85 90 95 100 85 2 0.0300

ตัวชี้วัดที่ 15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 5 5 0.0750

30 ม.ค. 50
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ตัวชี้วัดที่ 15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
นํ้าหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ

ระดับ 3.5 1 2 3 4 5 NA 1 0.0350

ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 3 3 0.1500

100 2.8670

รายงาน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2550
ผูรายงาน      1. นางณัฐิยา     หิรัญวัฒนศิริ ตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
                   2. น.ส.เบญจพร  บุรมยชัย   ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5
                   3. นางพัญชนิส สันทนาคณิต ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3

E-mail : adg_1@ldd.go.th  , adg_ldd@yahoo.com  

คาคะแนนที่ได

หนวยงาน  : กลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาที่ดิน โทรศัพท  0-2579-0111 ตอ 2224 ,  0-2579-7740

หมายเหตุ : NA ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 เนื่องจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพ/ใชขอมูลจากหนวยงานอ่ืน
น้ําหนักรวม

 
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ



 
 
 
 

รายละเอียดตัวชีว้ัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ   1 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วดัที ่1.3     รอยละของพื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากร 
                                  เพื่อการผลิต 
                                     1.3.2 ทรัพยากรดิน 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  นายบัณฑิต   ตันศิริ 
                         รองอธิบดดีานปฏิบตักิาร 

ผูจัดเก็บขอมูล :นางสาวปานทิพย   กานตพิชาน 
                  หัวหนากลุมติดตามและประเมินผล 
                                กองแผนงาน 

โทรศัพท :  0-2579-1939 โทรศัพท :   0-2579-6297 

คําอธิบาย :   
พื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการพัฒนาและฟนฟู หมายถึง พ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด 

131 ลานไร  ท่ีกรมพัฒนาทีด่ินไดดําเนนิการพัฒนาและฟนฟูท้ังดานอนุรักษดินและน้ํา    เพ่ือปองกันการ
ชะลางพังทลายของดิน   โดยการใชหญาแฝก   จัดทําระบบโครงสรางอนุรักษดินและน้ํา และดานการ
ปรับปรุงบํารุงดิน  เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดนิในพื้นที่ท่ีมีอินทรียวัตถุต่ํา  ตลอดจนการปรับปรุง
แกไขพ้ืนที่ท่ีมีปญหาตอการเกษตร  เชน ดินเค็ม ดินเปรีย้ว เปนตน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มี
พ้ืนที่ดําเนินการสะสมทั้งส้ิน  66.29 ลานไร (รอยละ 50.62) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 
                                  เปาหมาย รอยละ 50.62 
                                   ผลงาน    รอยละ 47.39 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  รอยละที่เพิ่มขึ้น  ขอมูลพื้นฐาน 
2548 2549 2550 2549 2550 

รอยละของพื้นที่
เกษตรกรรมที่ไดรับ
การจัดการและ
ฟนฟูทรัพยากร 
เพ่ือการผลิต 
• ทรัพยากรดิน 

 
 
 
 
 

21.95 

 
 
 
 
 

36.79 

 
 
 
 
 

47.39 

 
 
 
 
 

67.61 

 
 
 
 
 

115.90 
หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมขึ้น ใชผลการดาํเนินงาน ป 2548 เปนฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ        2 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดอืน 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : รอยละ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 0.77 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
47.54 48.31 49.08 49.85 50.62  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวง

นํ้าหนัก 
รอยละของพื้นที่เกษตรกรรรมที่ไดรับ
ก า ร จั ด ก า รและฟ น ฟูท รัพย าก ร     
เพ่ือการผลิต  
 

• ทรัพยากรดิน 

 
 
 
3 

 
 
 

47.3900 

 
 
 

1.0000 

 
 
 

0.0300  
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 

กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายที่จะดูแลรักษาทรัพยากรดินใหมีความอุดมสมบูรณและใช
ประโยชนอยางยั่งยืน สนับสนุนนโยบายปรับโครงสรางภาคการเกษตรและขจัดความยากจน เพ่ือลด
ตนทุนการผลิตและเพ่ิมรายได โดยการพัฒนาและฟนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมของเกษตรกร  โดยดําเนินการ
ดานการอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน ดวยการจัดทําระบบโครงสรางอนุรักษ
ดินและน้ํา การใชหญาแฝก และดานการฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 
ตลอดจนแกไขพ้ืนที่ที่มีปญหาตอการเกษตร เชน ดินเค็ม และดินเปรี้ยว เปนตน โดยมีการดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. สงเสริมการผลิตและการใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน  เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเปนเกษตรทดแทนสารเคมีทางการเกษตร โดยมีการจัดตั้งกลุม
เกษตรกรใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย หมูบานละ 1 กลุมๆละ 50 ราย 
เปาหมาย 17,000 กลุม โดยใชวิธีการจัดตั้งกลุมเกษตรกรและอบรมในพื้นที่ มีการบรรยายวิธีการใช
สารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร การบริหารกลุมใหเขมแข็ง และการฝกปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือให
เกษตรกรมีความรูความเขาใจในการผลิตและการใชสารอินทรียอยางมีประสิทธิภาพ เปนกลุมที่มีความ
เขมแข็ง ซึ่งกลุมดังกลาวนี้จะสามารถพัฒนาเปนกลุมเกษตรอินทรียไดตอไปในอนาคต 
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2. ปองกันและฟนฟูพื้นที่ท่ีมีปญหาการชะลางพังทลายของดิน โดยการจัดระบบอนุรักษ
ดินและน้ํา ดวยการรณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่ลุม-ดอน พ้ืนที่สูง พ้ืนที่เกษตรที่สูง 
พ้ืนที่ทุงกุลารองไห และพื้นที่ในโครงการพระราชดําริ เปนการอนุรักษดินและน้ําเพ่ือการเกษตรชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ํา มีการสูญเสียดินนอยลงและลดการไหลบาลงสูพ้ืนที่ราบ ตลอดจนปรับปรุง
บํารุงดินดวยปุยพืชสด ปูนเพื่อการเกษตร และสารเรง พด. ในพ้ืนที่ดินที่มีปญหาตอการทําการเกษตร 
เชน ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเค็ม ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต ดินทรายและดินเสื่อมโทรม ตลอดจนพัฒนา
พ้ืนที่เฉพาะ เชน  พ้ืนที่นาราง พ้ืนที่ท่ีผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา พ้ืนที่ทุงกุลารองไห พ้ืนที่งานโครงการ
พระราชดําริ และพ้ืนที่นาดินเปร้ียวลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่ชายแดนภาคใต รวมทั้งพ้ืนที่ท่ีมี
อินทรียวัตถุต่ํา เพ่ือฟนฟูดินใหมีความอุดมสมบูรณสามารถกลับมาใชประโยชนทางการเกษตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

3. สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งใหเกษตรกร โดยการบริการวิเคราะหดิน และ
ตรวจสอบศักยภาพของดินในพื้นที่ของเกษตรกร เปนนโยบายเชิงรุกเขาถึงพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งผลการ
ตรวจสอบและวิเคราะหแลวสามารถนําไปแกไขปญหาดินไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ยังใหคําแนะนํา
ความรูดานการปรับปรุงบํารุงดิน และสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกรโดยการจัดคลินิกดินเคลื่อนที่
รวมกับคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจัดคลินิกดินเคลื่อนที่รวมกับจังหวัด
เคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย 

4. พัฒนาหมอดินอาสา เพ่ือเปนกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให
เกษตรกรเขาถึงงานบริการของรัฐอยางทั่วถึง โดยการ 

4.1 อบรมหมอดินอาสาประจําหมูบาน ท่ีมีความพรอมเปนตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน 
โดยอบรมเกี่ยวกับความรูดานปญหาดิน การทําปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา ตลอดจนการปลูกหญาแฝก
เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน เพ่ือหมอดินอาสาจะไดนําความรูไปพัฒนาในพื้นที่เกษตรของ
ตนเอง และสามารถใหคําปรึกษากับเกษตรกรในหมูบานของตนเองได 

4.2 อบรมหมอดินอาสาประจําตําบล โดยคัดเลือกหมอดินอาสาประจําหมูบานตางๆ 
ในตําบลนั้น มาเปนหมอดินอาสาประจําตําบล ซึ่งจะไดรับการถายทอดความรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ทรัพยากรดินเปนเสมือนตัวแทนของกรมฯ โดยใหหมอดินอาสาประจําตําบลเปนศูนยบริการงานพัฒนา
ท่ีดินมีการถายทอดความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิต เพ่ือเปนเครื่องมือในการถายทอดความรู เชน 
เมล็ดพันธุพืชปุยสด หญาแฝก และสารเรง พด. เพื่อผลิตปุยหมัก และปุยอินทรียน้ํา ใหเกษตรกรเขาถึง
การบริการของรัฐไดอยางทั่วถึง 
 
ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :      
            เจาหนาท่ีของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาทีด่ินจังหวัด มีความจริงจังในการ
ชวยเหลือเกษตรกร ในการพัฒนาและฟนฟูดิน โดยมหีมอดินอาสาเปนแกนนําในการอนุรักษดนิและน้ํา
ประกอบกับเกษตรกรใหความสําคญัในการอนุรักษดนิและน้ํา และฟนฟูปรับปรุงบํารุงดนิ 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
                                    
                                   ไมมี 
 

หลักฐานอางอิง :        
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
หลักฐานอางอิงท่ี 2 : แผน/ผลการปฏิบตังิานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
                         (ไตรมาสที่ 2)   
หลักฐานอางอิงท่ี 3 : แผน/ผลการปฏิบตังิานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
                         (ไตรมาสที่ 3)                                                                                     
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ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วดัที ่2.4 พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  นายบัณฑิต   ตันศิริ 
                         รองอธิบดดีานปฏิบตักิาร 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางเบญจรัตน   อนันตพงษสุข 
      ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน    

โทรศัพท :  0-2579-1939 โทรศัพท :   0-2579-1385 

คําอธิบาย :   
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน หมายถึง พ้ืนที่เกษตรกรรม    

ท่ีไดรับการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปรับเปลีย่นระบบการผลิตเปนการใชสารอินทรียทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร  รวมทั้งการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตร 
ครอบคลุมพื้นที่ 17 ลานไร  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 
                                   เปาหมาย จํานวน 17 ลานไร 
                                   ผลงาน จํานวน 13.24 ลานไร 
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละที่เพ่ิมขึ้น  
ขอมูลพื้นฐาน 2548 2549 2550 2549 2550 

พื้นที่เกษตรกรรม 
ท่ีไดรับการจัดการ
และฟนฟู
ทรัพยากรดิน 

8.37 17.06 13.24 103.82 58.18 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมขึ้น ใชผลการดาํเนินงาน ป 2548 เปนฐาน 
 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ลานไร ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ลานไร ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
13  14 15 16 17  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ        6 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวง

นํ้าหนัก 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและ
ฟนฟูทรัพยากรดิน 

5 13.2400 1.2400 0.0620 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
1.กรมพัฒนาท่ีดินไดมีคําสั่ง ท่ี 107 /2549 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2549 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการขับเคลื่อนวาระแหงชาติเกษตรอินทรียของกรมพัฒนาที่ดิน   
         2. สงเสริมการผลิตและใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินทดแทนสารเคมีทางการ
เกษตร ในการปรับเปล่ียนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเปนเกษตรลดใชสารเคมีทางการเกษตร เนื้อที่  
17 ลานไร เกษตรกรเปาหมาย 850,000 ราย จํานวน 17,000 กลุม ๆ ละประมาณ 50 ราย หมูบานละ 
1 กลุม โดยใชวิธีการจัดตั้งกลุมเกษตรกรและอบรมในพื้นที่ มีการบรรยายวิธีการใชสารอินทรียทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร การบริหารกลุมใหเขมแข็ง และการฝกปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือใหเกษตรกรมีความรู
ความเขาใจในการผลิตและการใชสารอินทรียอยางมีประสิทธิภาพ เปนกลุมที่มีความเขมแข็ง ซ่ึงกลุม
ดังกลาวนี้จะสามารถพัฒนาเปนกลุมเกษตรอินทรียไดตอไปในอนาคต   
       3. รณรงคงดเผาฟางและตอซัง  (72 จังหวัด) เปาหมาย 375 แปลง (รณรงค 1 ครั้ง  พ้ืนที่ไมนอย
กวา 20 ไร  เกษตรกรเขารวมอยางนอย 50  ราย)  รณรงคใหเกษตรกรรูโทษของการเผาฟางและตอซัง  
เห็นประโยชน  ของการไถกลบตอซัง สรางดินยั่งยืน ฟนส่ิงแวดลอม โดยการจัดทําแปลงสาธิตการไถกลบ
ฟาง  และตอซังพืช ควรมีการใชปุยอินทรียน้ํา ท่ีผลิตจากสารเรง พด.2 รวมดวย เพื่อเรงการยอยสลายเปน
ปุยอินทรีย สรุปความกาวหนาของการดําเนินงาน คือ ดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธไปแลว 131  แปลง   

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน : 
                 1. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
              2. ความรวมมือจากเกษตรกรและหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ        7 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
 

               ไดรับงบประมาณลาชา ทําใหผลการดาํเนินงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย 
 

 

หลักฐานอางอิง :        
ไมมี 

 

                                                                                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ        8 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วดัที ่3.1 พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษดินและนํ้าเพื่อปองกันการชะลาง 
                               พังทลายของดิน 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  นายบัณฑิต   ตันศิริ 
                         รองอธิบดดีานปฏิบตักิาร 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวปานทิพย  กานตพิชาน  
                  หัวหนากลุมติดตามและประเมินผล 
                                กองแผนงาน 

โทรศัพท :  0-2579-1939 โทรศัพท :   0-2579-6297 

คําอธิบาย :   
พื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษดินและน้ําเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

หมายถึง พื้นที่ทําการเกษตรที่มีปญหาการชะลางของดินที่มีความจําเปนตองจัดทําระบบอนุรักษดินและ
น้ําทั้งวิธีกลและวิธีพืช เพื่อรักษาทรัพยากรที่ดินใหใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2550 
                                              เปาหมาย จํานวน 0.91     ลานไร 
                                   ผลงาน    จํานวน 0.4065 ลานไร 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละที่เพิ่มขึ้น  
ขอมูลพื้นฐาน 2548 2549 2550 2549 2550 

พื้นที่เกษตรกรรมที่
ไดรับการอนุรกัษ
ดินและน้ําเพ่ือ
ปองกันการชะลาง 
พังทลายของดิน 

0.80 1.10 
 
 

0.4065 37.50 -49.19 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ลานไร ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.05 ลานไร ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
0.71 0.76 0.81 0.86 0.91  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ        9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวง

นํ้าหนัก 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษดิน
และน้ําเพ่ือปองกันการชะลางพังทลาย

ของดิน 

7 0.4065 1.0000 0.0700 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
               กรมพัฒนาที่ดินไดมีมาตรการในพื้นที่ เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษดินและน้ํา    
เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยศึกษาสภาพปญหาทรัพยากรของดิน จากขอมูลแผนที่ดิน 
เพ่ือจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกร มีมาตรการ ดังนี้ 
                    1. มาตรการวิธีกล หมายถึง วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยการสรางสิ่งกีด
ขวางความลาดเทของพื้นที่ เพ่ือสกัดกั้นการไหลบาของน้ําและการพังทลายของดิน เชน การจัดทําคัน
ดินกั้นน้ําคันคูรับน้ํารอบเขา คันดินปลูกไมผล ทางลําเลียงในไรนา การจัดทําทางระบายน้ํา และจัดทํา
บอดักตะกอน 
              2. มาตรการวิธีพืช หมายถึง วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน และสรางความอุดม
สมบูรณของดิน โดยอาศัยสวนตางๆ ของพืช ชวยลดแรงปะทะของเม็ดฝน ชะลอความเร็วของน้ําไหล
บาและชวยยึดเกาะเม็ดดินไมใหหลุดตัวไดงาย มาตรการนี้ มุงในการปองกันการชะลางพังทลายของ
ดิน และปรับปรุงบํารุงดิน โดยการปลูกหญาแฝก ตลอดจนการมีสวนรวมของเกษตรกรในการ
ดําเนินงาน 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
                เจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมีความจริงจังในการ
ชวยเหลือเกษตรกรเพื่อพัฒนาและฟนฟูดิน โดยมีหมอดินอาสาเปนแกนนําในการถายทอดเทคโนโลยี
ดานอนุรักษดินและน้ํา และดานฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน  ประกอบกับเกษตรกรใหความสําคัญในการ
พัฒนาที่ดิน   และไดนําความรูไปใชในการพัฒนาและฟนฟูพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
                                        ไมมี 
 

หลักฐานอางอิง :        
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2550 
หลักฐานอางอิงท่ี 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2550 
                        (ไตรมาสที่ 2)          
หลักฐานอางอิงท่ี 3 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2550 
                        (ไตรมาสที่ 3)                                                        
                                               
                                      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ        11 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วดัที ่3.2 จํานวนหมอดินอาสาที่ไดรับการถายทอดความรูเปนวิทยากรผูชวย 
                               ของสถานีพฒันาท่ีดินได 800  ราย 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  นายปราณีต  วิเศษศรี   
                         รองอธิบดีดานบริหาร 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายวิรัต  เรืองเลิศบุญ    
                       ผูอํานวยการสํานักนิเทศ 
             และถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดนิ   

โทรศัพท :  0-2579-4990 โทรศัพท :   0-2941-2227 

คําอธิบาย :   
จํานวนหมอดินอาสาที่ไดรับการถายทอดความรูในหลักสูตรการเปนวิทยากรและ

สามารถทําหนาที่เปนวิทยากรผูชวยสถานีพัฒนาที่ดินได จํานวน 800 ราย 

หมายเหต ุ:  เปาหมายป 2550 จะปรับเปลี่ยนตามงบประมาณที่ไดรับจริง 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
                                           ผลงาน ณ วันที ่30 มิถุนายน 2550 
                               เปาหมาย จํานวน 800 ราย 
                               ผลงาน จํานวน 1,037 ราย 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละที่เพ่ิมขึ้น  
ขอมูลพ้ืนฐาน 2548 2549 2550 2549 2550 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ราย ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 100 ราย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
400 500 600 700 800 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนหมอดนิอาสาที่ไดรับการถายทอด
ความรูเปนวิทยากรผูชวยของสถานี
พัฒนาที่ดินได 800 ราย 

8 1,037 5.0000 0.4000 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
1. ดําเนนิการฝกอบรมหมอดินอาสา 14 ครั้ง (ดําเนนิการเรียบรอยแลว) 
2. การประเมินผลสําเร็จจะใชผลการจัดตั้งกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียทดแทนสารเคมทีางการเกษตร 

ซึ่งวิทยากรหมอดินอาสา เปนผูชวยในการดําเนนิการ 
3. ขอมูลการดาํเนินงานจัดตั้งกลุมเปนรายจงัหวัด จะทราบผลการประเมินเมื่อส้ินปงบประมาณ 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :      
1. มีนโยบายกรมสนับสนุนที่ชัดเจน รวมถึงเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของมีความจริงจังในการชวยเหลือ      
หมอดินอาสาที่เขารวมฝกอบรม 

2. หมอดินอาสาใหความรวมมือ และมีความจริงจังในการเขารับการฝกอบรมทําใหเม่ือผานการ
อบรมแลวมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปนวิทยากรผูชวยได 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
         ไมมี 

 

หลักฐานอางอิง :    

หลักฐานอางอิงท่ี 1 : รายชื่อผูผานการฝกอบรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วดัที ่4.1 จํานวนเขตพัฒนาที่ดินที่ไดรับการพัฒนา 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  นายอภิชาต  จงสกุล 
          รองอธิบดีดานวิชาการ 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาววิเศษลักษณ  พงษจันทร 
     เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน 5 
                         กลุมแผนงาน กองแผนงาน 

โทรศัพท :  0-2579-9532 โทรศัพท :   0-2579-2874 

คําอธิบาย :   
              เขตพัฒนาที่ดิน หมายถึง  พื้นที่ลุมน้ําท่ีไดรับการคัดเลือกเพ่ือดําเนินการพัฒนา โดย
บูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวของ การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําทั้งวิธีกลและวิธีพืชเพื่อปองกันการ
ชะลางพังทลายของดิน การปรับปรุงบํารุงดินที่มีปญหา เชน ดินเปรี้ยว  ดินกรด ดินเปรี้ยวดินเค็ม
ภาคใต และดินเค็ม รวมทั้ง การฟนฟูดินเสื่อมโทรมในพื้นที่ที่ดินขาดอินทรียวัตถุตามสภาพปญหา
ของพื้นที่นั้นๆ เปนตน เพื่อสาธิตงานพัฒนาท่ีดินใหเกษตรกรและประชาชนทั่วไปไดเห็นประโยชน
ของการอนุรักษ ฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน และพัฒนาทรัพยากรดิน ใหมีการใชประโยชนท่ีดินทํา
การเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและยั่งยืน ดําเนินการในพื้นที่ทําการเกษตรกระจายทุกภาค
ท่ัวประเทศ จํานวน 60 แหง 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 
                                เปาหมาย จํานวน 60 แหง 
                                ผลงาน จํานวน 43 แหง 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละที่เพิ่มขึ้น  
ขอมูลพื้นฐาน 2548 2549 2550 2549 2550 

จํานวนเขตพฒันา
ท่ีดินที่ไดรับการ
พัฒนา 

- - 60 - - 

 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : แหง ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5 แหง ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40 45 50 55 60 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวง

นํ้าหนัก 
จํานวนเขตพฒันาที่ดนิที่ไดรับการพัฒนา 5 60 5.0000 0.2500 

 
 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําเขตพัฒนาที่ดินดังน้ี 

1. สถานีพัฒนาที่ดิน (สพด.) คัดเลือกพื้นที่ทําการเกษตรที่มีปญหาทรัพยากร
ท่ีดิน และเกษตรกรมีสวนรวม วงขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่ลุมน้ํายอยลงบนแผนที่ภูมิประเทศ นําเสนอ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต (สพข.) พิจารณาใหความเห็นชอบ และสงใหกองแผนงาน (กผง.) 
รวบรวมจัดสงใหสานักพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ระบุช่ือลุมน้ํายอย ลุมน้ําสาขา ลุมน้ํา
หลัก บาน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด 

2. สํานักพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ดําเนินการวงรอบขอบเขต 
พ้ืนที่ลุมน้ํายอยตามที่ สพด. คัดเลือก ลงในแผนท่ีภาพถายออรโธสี 1:4,000 / 1:25,000 (กรณีท่ีเปน  
ลุมน้ํายอยขนาดใหญมาก) พรอมเสนระดับความสูง เปนภาพพิมพและดิจิตอล 2 ชุด โดยจัดสงให
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน (สสว.) 1 ชุด และ สพข. 1 ชุด 

3. สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน (สสว.) จัดทําแผนการใชท่ีดินลุม
น้ํายอยเบื้องตน มาตราสวน 1:25,000 หรือ 1:50,000 พรอมทั้งจัดทําแผนที่ดิน (soil map) แผนที่
สภาพการใชที่ดิน (present land use) แผนที่แหลงน้ําและชลประทาน แผนที่ปาไมตามกฎหมาย แผน
ท่ีเขตการใชท่ีดินเบื้องตน จัดสงให สพข. เพ่ือใชประกอบการวางแผนดําเนินการในพื้นที่ตอไป 

4. สพข. และ สพด. รวมกันดําเนินการดังนี้ 
4.1 กรณีลุมน้ํายอยที่คัดเลือกดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ เชน    

มีพ้ืนที่มากกวา 100,000 ไรขึ้นไป  ใหพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ท่ีจะดําเนินการในระยะแรกกอน โดย 
สพข. เปนผูรับผิดชอบในการวงรอบขอบเขตพื้นที่ดําเนินการลงแผนที่ให สพด. ตามที่เห็นชอบ
รวมกันแลว 

4.2 เก็บรวบรวมขอมูลและแผนที่พ้ืนฐานในพื้นที่เขตพัฒนาท่ีดิน ไดแก 
ถนน หมูบาน ลําน้ํา แหลงน้ํา พื้นที่ชลประทาน ลักษณะดิน การถือครองที่ดิน พ้ืนที่ปาตามกฎหมาย 
พ้ืนที่ ส.ป.ก. นิคม สทก.  ภบท.6 แผนพัฒนาเกษตรระดับตําบล แผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับ
ตําบล เขตการใชท่ีดิน สภาพภูมิประเทศ  สภาพภูมิอากาศ  ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม เปนตน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

4.3 จัดทําขอมูลแผนที่ชนิดตางๆ ในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํายอย
ครอบคลุมทั้งลุมน้ํายอย (1:25,000) 

4.4 วางแผนการใชท่ีดินตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ประกอบดวยเขตอนุรักษ 
เขตพัฒนาลุมน้ํายอย และระดับไรนา  

4.5 จัดทําแผนที่ในพ้ืนที่จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา จัดทําแผนที่ ชนิด
ตางๆ มาตราสวน 1:4,000 เชน  แผนที่ดิน  แผนที่ถือครอง  แผนที่การใชท่ีดิน  ขอมูลเศรษฐกิจ
และสังคม 

4.6 กําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํายอย โดย
ใชงบปกติ จําแนกเปน 2 สวนคือ  

1) กิจกรรมที่สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จครอบคลุมพ้ืนที่ 
ลุมน้ํายอยที่คัดเลือกเต็มพ้ืนที่ภายใน 1 ป เชน การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา การทํา
เกษตรอินทรีย เชน การจัดตั้งกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/เกษตร
อินทรีย การสนับสนุนและสงเสริมการใชเมล็ดพันธุพืชปุยสดและสารเรงจุลินทรียชนิดตางๆ และ      
สารปรับปรุงบํารุงดิน เปนตน การรณรงคงดเผาฟางและตอซังพืช อบรมใหความรูดานการพัฒนาที่ดิน
กับพืชเศรษฐกิจชนิดตางๆ จัดทําศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน การใหบริการวิเคราะหดิน การอบรมหมอดินอาสา 

2) กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่มีการดําเนินการมากกวา 1 ป 
ตองวางแผนเปนระยะตามงบประมาณที่ไดรับ เชน งานจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา เปนตน จัดทํา
แผน 1-3 ป ใหดําเนินการสํารวจ  ออกแบบ และประเมินราคาตามกระบวนการดําเนินการที่เคยทําตาม
ขั้นตอนไวลวงหนาใหครบถวน  และดําเนินการตามแผนที่วางไว 

5. สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานเสนอกรมฯ 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :      
1. กรมพัฒนาที่ดินไดใหความสําคัญกบัการจัดทําเขตพฒันาที่ดนิ โดยกําหนดเปนนโยบายที่

สําคัญของกรมฯ  และสนับสนุนงบประมาณใหดําเนนิงานในพื้นทีด่ังกลาว 
             2. ผูปฏิบตัิงานในพื้นที่ไดใหความสําคญัและมีการดาํเนินงานตามนโยบายของกรมฯ 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
              เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2550 ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมาธิการฯ ชวงเดือนมกราคม 2550 และสํานักงบประมาณอนุมัติงบประมาณใหกรมชวงเดือน
กุมภาพันธ  และการโอนงบประมาณในระบบ GFMIS ของกรมมีปญหาเรื่องรหัสกิจกรรม ทําใหกรม
สามารถเบิกจายงบประมาณไดชวงเดือนเมษายน ดังนั้น จึงทําใหหนวยงานปฏิบัติในพ้ืนที่ไดรับ
งบประมาณลาชา มีผลใหการดําเนินงานในหลายกิจกรรมไมเปนไปตามแผน  โดยเฉพาะกิจกรรมในงบ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

ลงทุน อยางไรก็ตาม กรมฯไดพยายามประชุมชี้แจงและเรงรัดการดําเนินงานรวมทั้งการเบิกจาย
งบประมาณเพื่อใหมีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผน  
 

หลักฐานอางอิง :        
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : รายชื่อเขตพัฒนาที่ดนิ ประจําป 2550   
หลักฐานอางอิงท่ี 2 : เอกสารรายงานผลการดําเนินงานการจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน 60 แหง จํานวน 60 เลม  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชีว้ัดที ่5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  สํานักงาน ก.พ.ร.    
 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวเบญจพร  บุรมยชัย 
    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 
   นางพัญชนิส   สันทนาคณิต 
     เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 
                        กลุมพัฒนาระบบบรหิาร 

โทรศัพท :  0-2356-9999 โทรศัพท :   0-2579-7740 

คําอธิบาย :   
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ ซึ่งประเด็นการสํารวจ
ประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 

(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
(3) ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
ท้ังนี้ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ  (ท่ี

ไมใชเจาหนาท่ีของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวน
ราชการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กรมพัฒนาที่ดินนําเสนอประเด็นงานบริการตอสํานักงาน 
ก.พ.ร. ท้ังหมด 3 งาน เพื่อใหสํานักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ ดังนี้ 

1. การใหบริการขอมูลแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยสินของ 
                        กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2. การใหบริการตอบขอซักถามขอรองเรียน 
3. การใหบริการขอมูล พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 
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กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ        18 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละที่เพิ่มขึ้น  

ขอมูลพื้นฐาน 2548 2549 2550 2549 2550 
รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

81.17 86.13 - 6.11 - 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมขึ้น ใชผลการดาํเนินงาน ป 2548 เปนฐาน 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : รอยละ ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวง

นํ้าหนัก 
รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

5 NA* 1.0000 0.0500 

 

หมายเหตุ : *อยูระหวางรอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. จึงใสคะแนนขั้นต่าํที่ 1 คะแนน  
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
สํานักงาน ก.พ.ร. จะทําการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยเปนผูจัดจาง

หนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการ 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :      
                                          ไมมี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
 
                                           ไมมี 

 
 

หลักฐานอางอิง :        
 
                                           ไมมี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วดัที ่6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 
                              แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัติราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  นายอภิชาต จงสกุล          
       รองอธิบดดีานวิชาการ    
 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา 
          ท่ีดินเขต และหัวหนาสถานีพัฒนาท่ีดิน 
          ท่ีเปนเจาภาพ  
          โดยมีนางสาววิเศษลักษณ  พงษจันทร  
          กลุมแผนงานเปนผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล  

โทรศัพท :  0-2579-9532 โทรศัพท :   0-2579-2874 

คําอธิบาย :   
พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการ และการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เพื่อ

กระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน 
และพัฒนาระบบการบริหารราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
1 1. กรมฯ วิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญ และเหมาะสมในการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูท่ี
เก่ียวของและผูมีสวนไดเสียไดอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหการจัดทําเขตพัฒนา
ท่ีดินเปนกิจกรรมที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมฯ  
2. กรมฯ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดําเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 
2550 เพื่อคัดเลือกเขตพัฒนาทีด่ิน ระดับภาค  4  แหง และไดดําเนนิการคดัเลือก
แลวดังนี้ 

ภาคเหนือ                     เขตพัฒนาที่ดนิลุมน้ํายอยแมสา จ.เชียงใหม 
ภาคกลาง/ตะวันออก       เขตพัฒนาท่ีดนิลุมน้ํายอยวงัโตนด จ.จันทบุรี 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เขตพัฒนาท่ีดนิลุมน้ํายอยน้าํชี จ.สุรินทร 
ภาคใต                         เขตพัฒนาที่ดนิลุมน้ํายอยคลองชี จ.ตรัง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
2 1. สพข.* และ สพด.* ดําเนินการจัดการประชุมหารือเพ่ือสรางความรูความเขาใจ

สําหรับผูท่ีเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสีย 
2. สพข. และ สพด. แตงตั้งคณะทํางานเขตพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย รองผูวา
ราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ เปนประธาน ปลัดอําเภอฝายพัฒนาอําเภอ นายก 
อบต. กํานัน ผูใหญบาน หมอดิน ตําบล/หมูบาน หน.สพด. เลขานุการ เพ่ือจะได
รวมกันผลักดันการจัดทําเขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํายอย 
3. คณะทํางานเขตพัฒนาที่ดิน มีการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือกําหนดกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํายอย  

3 1. กรมฯ จัดประชุมหารือ สพข. และ สพด. กําหนดเปาหมาย ตัวชีวั้ดวิธีการวดัผล 
และระบบการจัดเก็บขอมูล การดําเนินงานการจัดทาํเขตพัฒนาทีด่ินลุมน้ํายอย  
2. สพข. และ สพด. กําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดวิธีการวัดผล ระบบการจัดเก็บขอมูล 
และระบบติดตามความกาวหนาการดําเนินงานการจัดทําเขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํายอย 
พรอมทั้งรายงานเสนอกรมฯ 

4 1 สพข. และ สพด. รวมกับคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานที่
เก่ียวของรวมกันตดิตามตรวจสอบและรายงานผลการดาํเนินงานเขตพัฒนาที่ดินให
เปนไปตามแผนที่วางไวและเสนอตอผูบริหารของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ   
2 กรมฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการดําเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 
2550 ติดตามผลการดําเนินงานโดยคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินดีเดนเสนอกรมฯ เพ่ือ
รับรางวัลในวันสถาปนากรม วันที่ 23 พฤษภาคม 2550 เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ
ใหกับเจาหนาที่ 

5 อยูระหวางดําเนินการ 
 

หมายเหต ุ: *สพข. คือ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
                 สพด. คือ สถานีพัฒนาทีด่นิ 
 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ระดับ ) 
                         กําหนดเปนระดบัขัน้ตอนของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 
5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขัน้ตอนการดาํเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวง

นํ้าหนัก 
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 
แสดงความคดิเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

4 4.0000 4.0000 0.1600 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 

สําหรับผลการดําเนนิการในรอบ 9 เดือน ( 1 ตุลาคม 2549 – 30 มิถุนายน 2550 ) นั้น  
กรมพัฒนาที่ดิน ไดดาํเนินการถึงขั้นตอนที่ 4 ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1  
1.1 กรมฯ วิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคญั และเหมาะสมในการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูท่ีเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียไดอยาง
เหมาะสม 
               1.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดาํเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 2550        
เพ่ือคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดนิ ระดับภาค  4  แหง และไดดาํเนินการคดัเลือกแลวดังนี้ 

            ภาคเหนือ                     เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํายอยแมสา จ.เชียงใหม 
            ภาคกลาง/ตะวันออก       เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํายอยวังโตนด จ.จันทบุรี 
            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขตพัฒนาที่ดนิลุมน้ํายอยน้ําชี จ.สุรินทร 
            ภาคใต                        เขตพฒันาที่ดนิลุมน้ํายอยคลองชี จ.ตรัง 

ข้ันตอนที่ 2  
2.1 สพข. และ สพด. ดําเนนิการจัดการประชุมหารือเพ่ือสรางความรูความเขาใจสาํหรับผูท่ี

เก่ียวของ และผูมีสวนไดเสีย 
2.2 สพข. และ สพด. แตงตั้งคณะทํางานเขตพัฒนาที่ดนิ ประกอบดวย รองผูวาราชการจังหวดั

หรือนายอาํเภอ เปนประธาน ปลัดอาํเภอฝายพัฒนาอําเภอ นายก อบต. กํานนั ผูใหญบาน หมอดนิ ตําบล/
หมูบาน หน.สพด. เลขานุการ เพ่ือจะไดรวมกันผลักดันการจัดทําเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ํายอย 

2.3 คณะทาํงานเขตพัฒนาทีด่ิน มีการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํายอย ประกอบดวย 

1) กิจกรรมที่สามารถดาํเนนิการใหแลวเสร็จภายใน 1 ป เชน การปลูกหญาแฝกเพื่อการ
อนุรักษดนิและน้ํา การทาํเกษตรอนิทรีย เชน การจดัตั้งกลุมเกษตรกรใชสาร อินทรยีทดแทนสารเคมีทางการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
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เกษตร/เกษตรอินทรีย การสนบัสนนุและสงเสริมการใชเมล็ดพันธุพืชปุยสดและสารเรงจุลินทรียชนิดตางๆ  
และสารปรบัปรุงบํารุงดิน เปนตน การรณรงคงดเผาฟางและตอซังพืช อบรมใหความรูดานการพัฒนาทีด่นิ
กับพืชเศรษฐกิจชนดิตางๆ จัดทาํศนูยเรียนรูการพัฒนาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2) กิจกรรมพฒันาโครงสรางพ้ืนฐานทีต่องมีการวางแผนดําเนนิการเปน ระยะตามงบประมาณที่
ไดรับ เชน งานจัดทาํระบบอนรุักษดนิและน้ํา  และงานพัฒนาแหลงน้าํขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา  เปน
ตน จัดทาํแผน 1-3 ป 

ข้ันตอนที่ 3  
3.1 กรมฯ จัดประชุมหารือ สพข. และ สพด. กําหนดเปาหมาย ตัวชีว้ัดวิธีการวัดผล และ

ระบบการจัดเก็บขอมูล การดําเนนิงานการจัดทําเขตพัฒนาที่ดนิลุมน้ํายอย  
3.2 สพข. และ สพด. กําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดวิธีการวัดผล ระบบการจัดเก็บขอมูล และระบบ

ตดิตามความกาวหนาการดาํเนินงานการจดัทําเขตพัฒนาที่ดินลุมน้าํยอย พรอมทั้งรายงานเสนอกรมฯ 
ข้ันตอนที่ 4  
4.1 สพข. และ สพด. รวมกับคณะกรรมการ/คณะทํางานที่เก่ียวของรวมกันตดิตามตรวจสอบ

และรายงานผลการดําเนินงานเขตพัฒนาที่ดินใหเปนปตามแผนที่วางไวและเสนอตอผูบริหารของสวน
ราชการอยางสม่ําเสมอ  

4.2 กรมฯ โดยคณะกรรมากรพิจารณาผลการดาํเนนิงานเขตพัฒนาทีด่นิป พ.ศ. 2550 ติดตาม
ผลการดาํเนนิงานโดยคดัเลอืกเขตพัฒนาที่ดินดีเดนเสนอกรมฯ เพื่อรบัรางวัลในวันสถาปนากรมฯ วันที่ 23 
พฤษภาคม 2550 เพ่ือเปนขวญักําลังใจใหกับเจาหนาที ่

หมายเหต ุ: ขัน้ตอนที่ 4.2 ดําเนนิการเรียบรอยแลว  สวนในขัน้ตอน 4.1 ไดมีการตดิตามและ
รายงานผลการดําเนนิงานประจาํทุกเดือน และอยูระหวางดาํเนนิการใหแลวเสร็จตามแผนที่วางไว 

ข้ันตอนที่ 5 
              5.1 สพข. และ สพด. ท่ีไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนแตละภาค จัดทํารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานจดัทําเขตพัฒนาที่ดินประจาํป 2550 เสนอผูบริหาร  พรอมทั้งแจงผลการดําเนนิงานใหกับทุก
ภาคสวนที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน เพื่อรับทราบ 

 5.2 ศูนยสารสนเทศเผยแพรผลการดําเนนิงานเขตพัฒนาทีด่ินลุมน้าํยอยผานทาง  web site         
เพ่ือเผยแพรใหประชาชน ผูท่ีเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียรับทราบ 

 
ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :      

1. กรมพัฒนาที่ดินไดใหความสําคัญกบัการจัดทําเขตพฒันาที่ดนิ โดยกําหนดเปนนโยบายที่
สําคัญของกรมฯ  และสนับสนุนงบประมาณใหดําเนนิงานในพื้นทีด่ังกลาว 

2. ผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่ไดใหความสําคญัและมีการดําเนินงานตามนโยบายของกรมฯ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
เนื่องจากพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2550 ผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมาธกิารฯ ชวงเดือนมกราคม 2550 และสํานักงบประมาณอนุมัติงบประมาณใหกรมชวงเดือน
กุมภาพันธ  และการโอนงบประมาณในระบบ GFMIS ของกรมมีปญหาเรื่องรหัสกิจกรรม ทําใหกรม
สามารถเบิกจายงบประมาณไดชวงเดือนเมษายน  ดังนั้น จึงทําใหหนวยงานปฏิบตัิในพ้ืนที่ไดรบั
งบประมาณลาชา มีผลใหการดําเนินงานในหลายกิจกรรมไมเปนไปตามแผน  โดยเฉพาะกิจกรรมในงบ
ลงทุน 

หลักฐานอางอิง :     
หลักฐานอางอิงท่ี 1 :รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดทําคํารับรองและการรายงานผลการปฏิบัติ 
                          ราชการตามคาํรับรองปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 1 /2549 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 
หลักฐานอางอิงท่ี 2 : คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดําเนินงานเขตพัฒนาที่ดนิป พ.ศ. 2550
หลักฐานอางอิงท่ี 3 : เอกสารการจัดทําเขตพัฒนาทีด่ิน 4 ภาคๆละ 1 เลม รวม 4 เลม  
หลักฐานอางอิงท่ี 5 : ผลการคัดเลือกเขตพฒันาที่ดินระดบัภาค เพื่อจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการป 2551  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชีว้ัด )  รอบ  9 เดือน 
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ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายรังสฤษฏ บุญสิน 
            ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางเกษร สวนศรี 
                     หัวหนาหองสมุด 
                   นางสาวอริศรา พึ่งพา 

โทรศัพท :  0-2579-9532 โทรศัพท :   0-2579-0111 ตอ 1274 
                     0-2579-1181 

คําอธิบาย :       
          ความสําเร็จของการดําเนินการเก่ียวกับการเป ดเผยข อมูลข าวสารของราชการ โดยสวน
ราชการต องดําเนินการใหเป นไปตาม พ.ร.บ. ขอมูลข าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่  28 ธันวาคม พ.ศ.2547 เกี่ยวกับการเป ดเผยข อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และ
การจัดซ้ือจัดจ างของหน วยงานราชการ ซึ่งพิจารณาจากความก าวหน าของการดําเนินงานตามเป าหมาย
ท่ีกําหนดไวในแต ละระดับ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

1 - จัดสถานที่/ จัดตั้งศูนย ข อมูลข าวสารเพื่อให บริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อให 
ประชาชนสามารถเข าตรวจสอบขอมูลขาวสารได โดยสะดวก และมีเจ าหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การใหข อมูลขาวสารของส วนราชการเปนการเฉพาะ 
-  มีปายแสดงสถานท่ีตั้งศูนย ข อมูลข าวสารที่จัดไว สําหรับการให บริการข อมูลขาวสารท่ีเข าใจได 
ง ายและ มองเห็นได ชัดเจน 

2 -  มีข อมูลข าวสารตามมาตรา 9 ครบถ วนและเป นป จจุบัน 
-  มีการจัดทําดัชนีข อมูลข าวสารที่จัดไว ใหบริการไว อยางชัดเจนสามารถสืบค นได อยาง 
สะดวกรวดเร็ว 

3 -  มอบหมายให มีเจ าหน าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายข อมูลข าวสารของราชการไว 
เปนการเฉพาะ 
-  ผู บริหารของส วนราชการให ความสําคัญและควบคุม ดูแลให มีการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ข อมูลข าวสาร ของราชการอย างเครงครัด เช น มีการประชุมเพื่อซัก    ซ อมความเข าใจในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย เปนต น 
-  จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช บริการรายงานให ผู บริหารของส วนราชการทราบอย าง
สม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 
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4 -   มอบหมายให มีเจ าหน าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายข อมูลข าวสารของราชการไว 
เปนการเฉพาะ 
-   ผู บริหารของส วนราชการให ความสําคัญและควบคุม ดูแลให มีการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ข อมูลข าวสาร ของราชการอย างเครงครัด เช น มีการประชุมเพื่อซักซ อมความเข าใจในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย เปนต น 
-   จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช บริการรายงานให ผู บริหารของส วนราชการทราบอย าง
สม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 

5 -    นําข อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคาที่หัวหน าสวนราชการลงนามแล ว 
เผยแพร บนเว็บไซต ของสวนราชการ 
-    จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือนและเผยแพร บนเว็บไซต ของสวนราชการ 
ทุกเดือน 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ระดับ) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชีว้ัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเป ดเผยข 
อมูลขาวสารของราชการ 3 5.0000 5.0000 0.1500 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  :  
กรมพัฒนาที่ดิน ไดดาํเนินการแลวดังนี้ 

1. ดําเนนิการตามพระราชบญัญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
2. จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาว สารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9  
3. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ  
4. เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธกิารรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ 
5. นําขอมูลเก่ียวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว          
    เผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ        27 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชีว้ัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :      
1. ระบบเครือขายที่ใหบริการเผยแพรขอมูลตามพระราชบัญญตัขิอมูลขาวสารของราชการ   
    ผานทางระบบ Internet และ Intranet 
2. ศูนยขอมูลขาวสารกรมพฒันาที่ดนิ ท่ีใหบริการในลักษณะ One Stop Service 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
1. เจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดิน มีความรูดาน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารไมเพียงพอ 
2. เจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดนิ ไมมีความชํานาญในการคนหาขอมูลขาวสารผานทางระบบ Internet 

หลักฐานอางอิง :    
หลักฐานอางองิท่ี 1 :  เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th 

 
                                                                                              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ        28 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดที่ 7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป องกันและ 
                          ปราบปรามการทุจริต 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวอรนาฏ โอวาทตระกูล  
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางรังษิยา พุทธสุวรรณ  
นิติกร 7ว 

โทรศัพท : 0-2941-2608 โทรศัพท : 0-2579-5397 

คําอธิบาย :   
                   พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดาํเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบตัิการ
ปองกันการทจุริต ปงบประมาณ 2550 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

1        - ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2549 
       - วิเคราะห ความเส่ียงต างๆ ท่ีอาจจะก อให เกิดการทุจริตการปฏิบัติ 
และ/หรือละเวนการปฏิบัติหน าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
       -   สรุปข อมูลท่ีได จากระบบการรับฟ งข อร องเรียนของสวนราชการ  
 

 

2        นําผลการทบทวนมาจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการ ป องกันการทุจริต
ของเจาหน าที่ของรัฐ ป งบประมาณ พ.ศ.2550ได แล วเสร็จ โดยต องคํานึงถึงระดับ
ความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยง รวมทั้งการมีส วนร วมของภาครัฐและเครือ 
ข ายภาคประชาชนและในมาตรการ โดยคํานึงถึง 
       - การกําหนดหรือปรับปรุงแกไขหลักเกณฑ  ระเบียบหรือแนวทางการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการที่เอ้ือต อการปฏิบัติงานที่โปร งใสสามารถตรวจสอบ
ได  และประชาสัมพันธ ใหภาครัฐและประชาชน และ/หรือผูมีส วนได เสียได รับรู 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ        29 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
        - การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให กับเจ าหน าท่ีของรัฐ เชน  

การอบรม/การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของศาสนาต างๆ  
       - กิจกรรมการสร างความเขมแข็ง สงเอกสารแตงตั้งศูนยประสานราชการ
ใสสะอาด จัดทําหนังสือเสริมสรางวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เผยแพรใหแก
ขาราชการ และเจาหนาที่ในสังกัด 

 

3        ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป องกันการทุจริตของเจ าหน าที่
ของรัฐ ป งบประมาณ พ.ศ.2550 
       3.1 สงเสริมจิตสํานึกราชการใสสะอาด 
          3.2 สงเสริมและยกยองผูปฏิบัติงานดี 
          3.3 สงเสริมประสิทธิภาพการทํางานใหโปรงใส 
          3.4 เฝาระวังเพ่ือปองกันการทุจริตภาครัฐ ภาคประชาชนใหมีสวนรวมใน
การตรวจสอบ 
          3.5 การตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 

4          ตอบสนองต อข อร องเรียนเรื่อง “การทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือละเวน
การปฏิบัติหน าที่โดยมิชอบของเจาหน าที่ของรัฐในสังกัด” ในป งบประมาณ 
พ.ศ.2550ท่ีมีการรองเรียนผานระบบรับฟ งขอรองเรียนของสวนราชการ และศูนย 
บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีอย างครบถ วน 

 

5        สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป องกันการทุจริตของ  
เจาหน าที่ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยระบุปจจัยสนับสนุนป ญหา 
อุปสรรคในการดําเนินงานและสรุปผลการตอบสนองต อขอร องเรียนเรื่อง “การ
ทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือละเว นการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจ าหน าท่ีของรัฐ
ในสังกัด” พร อมทั้งกําหนดแนวทางหรือข อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการ/
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจ าหน าท่ีของรัฐ ป งบ ประมาณ พ.ศ.2551 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดับ) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการป องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

1 4 4.0000 0.0400 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมพัฒนาท่ีดิน ไดดําเนินการจัดทําการทบทวนผลการ

ดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปงบประมาณ พ.ศ.
2549 พรอมทั้งดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

โดยไดจัดทํารายงานการทบทวนและวางมาตรการ/แนวทางการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน 

ดําเนินการตามมาตรการโดยมีกิจกรรมสรางเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ใหแก
ขาราชการ และจัดทํามาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใหแกเจาหนาที่ในสังกัด 

ดําเนินการตามขอรองเรียนที่ไดรับเรื่องผานระบบรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :      
1.  มติ ค.ร.ม. เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2549 วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล การ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ท่ีสนับสนุนงาน 
2.  มีหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 2 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550 กําหนดใหทุก

สวนราชการมอบหมายใหรองหัวหนาสวนราชการที่กํากับดูแลภารกิจดานกําลังคน เพ่ือ
ผลักดันองคการใหเปลี่ยนแปลงไปสูองคการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
อีกดานหนึ่ง 

3.  ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากสํานักงาน ก.พ. 
4.  มีแผนงานหรือนโยบายของกรมฯ รองรับ 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
1.  การใหความรวมมืออยางจริงจังของบุคคลในองคกรทุกระดับจะชวยใหมาตรการ 
     สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น 
2.  ยังไมมีระเบียบที่กรมฯ จะเบิกจายเงินรางวัลหรือประกาศเกียรตคิณุเพ่ือเปนแรงจูงใจ 
     ใหเจาหนาที่กระทําความด ี
3.  การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมเปนคานิยมที่จะตองปลูกฝงอยางตอเนื่องไมสามารถ 
     เห็นผลไดในระยะเวลาอนัสั้น 

 
หลักฐานอางอิง :     
หลักฐานอางอิงที่ 1 :  การทบทวนผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
                          และประพฤติมิชอบป 2549 และการวิเคราะหความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดการทุจริต 
                          และประพฤติมิชอบ ของเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน 
หลักฐานอางอิงที่ 2 :  รายงานการทบทวนและวางมาตรการ/แนวทางการปองกันและปราบปรามการ 
                          ทุจริตและประพฤติมิชอบ ป 2550 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกล าวหา/ขอรองเรียน 
                                    เก่ียวกับการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว นการปฏิบัติหนาที่ 
                                    โดยมิชอบของเจ าหนาที่ของรัฐและข อมูลการจัดซื้อจัดจ าง 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวอรนาฏ โอวาทตระกูล  
ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางรังษิยา พุทธสุวรรณ  
นิติกร 7 ว 

โทรศัพท : 0-2941-2608 โทรศัพท : 0-2579-5397   

คําอธิบาย :   
              พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
การปฏิบัติและหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
 

1        จัดทําข อมูลเร่ืองกลาวหา/ข อร องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ และ/
หรือละเว นการปฏิบัติหน าที่โดยมิชอบของเจ าหน าที่ของรัฐตามรูปแบบรายการ และ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอร ม ขท 01) ได อย างสมบูรณ ครบถ วน และมีการ
ปรับปรุงสถานะของผลการดําเนินงานใหเป นป จจุบันอยูเสมอ 

 

2        มีการประมวลผลข อมูลท่ีจัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ให อยู ในรูป Information 

และนําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตารางฯลฯ เพ่ือเป นข อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผู บริหารในการเฝ าระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือการปฏิบัติ หรือละเว นการปฏิบัติหน าท่ีโดยมิชอบของเจ า 
หน าท่ีของรัฐได  

 

3        เก็บรวบรวมข อมูล การจัดซื้อจัดจ าง โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ของส วนราชการแล วบันทึกข อมูลตามรูปแบบที่สํานักงาน
คณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดได   
อย างสมบูรณครบถวน (ตามแบบฟอร ม ขท 02) 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
 

4          รายงานข อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการ ป องกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ (ป.ป.ช.) เกิน
ระยะเวลาที่กําหนด 

 

5          มีการรายงานข อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ (ป.ป.ช.) 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดับ) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําข อมูล 
เรื่องกล าวหา/ข อร องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว นการ
ปฏิบัติหน าที่โดยมิชอบของเจ าหน าที่ของ
รัฐและข อมูลการจัดซื้อจัดจ าง 

1 5 5.0000 0.0500 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
ก             กรมพัฒนาที่ดนิไดจัดทาํรายงานแบบ ขท. 01 และแบบ ขท. 02 ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด พรอมทั้งจัดสงรายงานดังกลาว 
ไปยัง ป.ป.ช. ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 

 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :  
          1. มีบุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการในการประกวดและสอบราคาใหการสนับสนนุเปนอยางด ี

2. ไดรับการแจงขอรองเรียนจากประชาชน และจากหนวยงานราชการภายในกรมและภายนอก 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
              การสงขอมูลไปยัง ป.ป.ช. ทาง E – mail มีความยุงยากลาํบากในการสงขอมูล 
 

หลักฐานอางอิง :     
หลักฐานอางองิท่ี 1 : หลักฐานการสง E – mail รายงานแบบ ขท. 01 และแบบ ขท. 02 ไปยัง ป.ป.ช. 
                           ภายในกําหนด                                
                                           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดท่ี 7.2.3 ร อยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการได ครบถ วนสมบูรณ  
                             ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
2/ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวอรนาฏ   โอวาทตระกูล 
 ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 

 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางรังษิยา พุทธสุวรรณ  
นิติกร 7 ว 

โทรศัพท : 0-2941-2608 โทรศัพท : 0-2579-5397 

คําอธิบาย :   
ก             พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดาํเนินการไดครบถวนสมบูรณ ตาม
ประเด็นที่ ป.ป.ช. มีหนังสือขอใหดําเนนิการ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละที่เพ่ิมข้ึน ขอมูลพ้ืนฐาน 
2548 2549 2550 2549 2550 

รอยละของจํานวน
สํานวนการสอบสวน
ท่ีดําเนนิการไดครบ 
ถวนสมบูรณ            
ภายในระยะเวลา    
ท่ีกําหนด 

- - - - - 

  
หมายเหต ุ: รอยละที่เพ่ิมขึ้นใชผลการดําเนินงาน ป 2548 เปนฐาน 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : รอยละ)  
              ช วงปรับเกณฑ การให คะแนน ± ร อยละ 10 ต อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ การให คะแนน 
ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
40 50 60 70 80 

   
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

ร อยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่
ดําเนินการได ครบถ วนสมบูรณ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

 

1 
4 
 

NA 
 

1.0000 
 

0.0100 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
ยังไมมีสํานวนการสอบสวนที่ ป.ป.ช. ขอทราบ 

 
 
ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :     

 ไมมี 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
ไมมี 

 
หลักฐานอางอิง :    

ไมมี 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                   รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด : ตัวชีว้ัดที ่8 :   รอยละของอัตราการเบิกจาย เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :นางอัญฑิการ   ศรีสวัสดิ์ 
                           ผูอํานวยการกองคลัง 

ผูจัดเก็บขอมูล :นางกัญญาภัค   ทองจันทร 
                      หัวหนาฝายงบประมาณ           

โทรศัพท : 0-2579-2583 โทรศัพท : 0-2579-0504 

คําอธิบาย :    
ก             การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ  จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของ
สวนราชการ  ท้ังที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค  เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของ
สวนราชการ  ท้ังนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการ
เบิกจายเงินงบประมาณจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังซึ่งรับผิดชอบระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 

รายงานงบประมาณ
รายจายลงทุน 

(1) 
งบประมาณที่ไดรับ 

(ลานบาท) 

(2) 
ผลการเบิกจายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

(2)/(1) 
รอยละของอัตรา
การเบิกจาย 
(รอยละ) 

คาคะแนนที่ไดเมื่อเทียบ
กับเกณฑการ 

ใหคะแนนที่กําหนด 

รายการครุภัณฑ 50.95 3.56 6.99 1.0000 

รายการที่ดินและ
สิ่งกอสราง 1,856.53 518.10 27.91 1.0000 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                   รอบ 12 เดือน 

 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ       

รอยละของความสําเร็จของการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทนุ 

(i) 

นํ้าหนักของ  
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทนุ

(Wi) 
1 

 คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 

คาคะแนนที่
ไดของแตละ
รายการ 
(SMi) 

คะแนนเฉลีย่ 
ถวงนํ้าหนัก 
(SMi x Wi) 

 

1. รายการ     
คาครุภณัฑ 

0.30 
(0.90/3.00) 

 

69 71 73 75 77 1.0000 0.3000 
(1.0000x0.30) 

2. รายการ     
คาที่ดนิและ
สิ่งกอสราง 

0.70 
(2.10/3.00) 

 

69 71 73 75 77 1.0000 0.7000 
(1.0000x0.70) 

รวม =1       1.0000  

เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดับ) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

69 71 73 75 77  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชีว้ัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวดั 
นํ้าหนัก 

( รอยละ ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน  

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

3 1.0000 1.0000 0.0300 

 
 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :    
            การดําเนินงานในเร่ืองของการเบิกจายเงินงบประมาณ  จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุน  
ของกรมพัฒนาที่ดินทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค  ไมรวมงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหวางปงบประมาณ  โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการ  เปลี่ยนระบบการบริหาร  
การเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจายเปนประจําทุกเดือนทั้ง
หนวยงาน  สวนกลางและสวนภูมิภาค  แยกเปน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                   รอบ 12 เดือน 

- คาครุภัณฑ 
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ในการดําเนินงาน  จะมีการวางแผนการดําเนินงาน  และแผนการใชจายเงินงบประมาณเปนราย
ไตรมาส  และมีการจัดประชุม  เพ่ือติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  เปนประจํา 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.   มีการวางแผนการดําเนินงาน  และแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส   
2.   มีการแตงตั้งคณะกรรมการการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  เพ่ือประชุมใหมีการ
เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  ใหเปนไปตามมติ  ครม. 
3.  มีการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ  ใหถูกตองตามประเภทที่สํานักงบประมาณกําหนด
และเปนไปตามแผน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
                เนื่องจาก  พรบ.  งบประมาณประจําป พ.ศ.  2550  ยังไมประกาศใช  จึงตองใชงบประมาณ  
ประจําปงบประมาณ  2549   ไปพลางกอน ซ่ึงในไตรมาสแรกสํานักงบประมาณไดโอนจัดสรรงบประมาณ  
ใหกรมพัฒนาที่ดิน เฉพาะ งบบุคลากรและงบดําเนินงานเทานั้น จึงทําใหไมมีผลการเบิกจายในงบลงทุน 
หลักฐานอางอิง : 
หลักฐานอางองิท่ี 1 :  ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดที ่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
                               ของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  นายไพบูลย   มหารักษิต 
                               ผูอํานวยการกองชาง 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายสุรพล   หิรัญวัฒนศิริ 
                 หัวหนาฝายวิศวกรรมและเทคโนโลยี   

โทรศัพท :   0-2941-2116 โทรศัพท :   0-2579-8538 

คําอธิบาย :   
              ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ   
จะพิจารณา จากความครบถวนของขอมูล เชน จํานวนหนวยน้ํามันและไฟฟาท่ีใช เปนตน ท่ีจัดเก็บใน
ฐานขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการประหยัดพลังงานตามแบบฟอรมการรายงานการใชพลังงานของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน การจัดทําและ
ดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการประหยัดพลังงานไดอยางครบถวน รวมถึงปริมาณพลังงานที่สวน
ราชการสามารถลดไดเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กับปริมาณการใช   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
1. ไฟฟา ( นํ้าหนักรอยละ 1) 

 

 
กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชไฟฟาในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพ่ิมขึ้น เม่ือเทียบกับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2546 จะตองประหยดัไฟฟาไดรอยละ 15 ขึ้นไป 
 
 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
  1 มีขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา(kWh)ครบถวน 
  2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจดัทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
  3 ปริมาณการใชไฟฟาไมเปลี่ยนแปลง 
  4 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 0 ถึงรอยละ 5 
 5 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

2. นํ้ามัน ( นํ้าหนักรอยละ 1) 

 
กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชน้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพ่ิมขึ้น เม่ือเทียบกับปงบประมาณ       
พ.ศ. 2546 จะตองประหยดัน้าํมันไดรอยละ 15 ขึ้นไป    
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
  1 มีขอมูลปริมาณการใชน้ํามนัเชื้อเพลิง(ลิตร)ครบถวน 
  2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจดัทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
  3 ปริมาณการใชน้ํามันไมเปลี่ยนแปลง 
  4 ประหยัดน้ํามนัไดมากกวารอยละ 0 ถึงรอยละ 5 
 5 ประหยัดน้ํามนัไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ระดับ )  
      

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

   
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวง

นํ้าหนัก 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
สวนราชการ(ไฟฟา) 

1 1.0000 1.0000 0.0100 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
สวนราชการ(น้ํามัน) 

1 1.0000 1.0000 0.0100 

รวม 2 คะแนนถวงน้าํหนัก = 0.0200 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  :  
          ขอมูลปริมาณการใชพลังงงานไฟฟาและการใชน้าํมันเชื้อเพลิงไมครบถวนเนือ่งจากแตละสถานี
พัฒนาที่ดินยังไมไดรับใบแจงหนี้คาไฟฟา สวนน้ํามนัเชื้อเพลิงยังรวบรวมใบสําคัญไมครบถวน จึงทําให
ขอมูลไมครบ เปนผลใหการประเมินขอมูลผลการดาํเนินการในรอบ 9 เดือนไมได  
          จากการสอบถามและติดตามขอมูลจากสถานีพัฒนาที่ดินตาง  ๆคาดวาขอมูลจะครบถวนในเดือนที่ 10 

 
ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :  
          ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในการประหยัดพลังงาน โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  
เพ่ือดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
          ขอมูลท่ีไดรับรายงานคอนขางลาชา 

 

หลักฐานอางอิง :  
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : รายงานผลการใชพลังงานไฟฟา / น้ํามัน ท่ี Website โครงการลดการใชพลังงาน 
                          ในภาคราชการ www.e-report.energy.go.th 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด : ตัวชีว้ัดที ่10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน 
                                   การปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายรังสฤษดิ์ บญุสนิ  
   ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางเกษร   สวนศรี 
                      หัวหนาหองสมุด 

โทรศัพท :   0-2941-2131 โทรศัพท :  0-2579-0111 ตอ 1274 

คําอธิบาย :  
กระบวนงานที่กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดทําเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ในชวงระยะเวลาตั้งแตป 2547-2550 เพ่ือใหมีความสอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติราชการมีท้ังหมด 14  
กระบวนงาน และจะตองดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการปละ 25% โดยในป 2550 กรม
พัฒนาที่ดินไดดําเนินการการขอยกเลิก 1 กระบวนงาน คือ การใหบริการตอบปญหาทางโทรศัพท จดหมาย 
และส่ืออ่ืนๆ ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงเหลืองานบริการทั้งหมด 13 กระบวนงาน ดังนี้ 

1. การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 
2. การใหบริการวิเคราะหตัวอยางดินแกเกษตรกร 
3. การวิเคราะหตัวอยางน้าํเพ่ือการเกษตร 
4. การวิเคราะหตัวอยางปุย และสารปรับปรงุดิน 
5. การบริการพันธุกลาหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดนิและน้ํา 
6. การใหบริการผลิตภณัฑจุลินทรีย (พด.1-7) 
7. การใหบริการเมล็ดพันธุพืชปุยสด 
8. การใหบริการเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
9. การใหบริการหองสมุด 
10.  การใหบริการตอบขอซักถามขอรองเรียน 
11.  การใหบริการสื่อสิ่งพิมพโสตทัศนปูกรณ 
12.  การใหบริการแผนที่การจําแนกประเภททีด่ิน 
13.  การใหบริการขอมูล พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

โดยในป 2547 กรมพัฒนาที่ดิน ไดคัดเลือกกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการ 4 กระบวนงาน ดังนี้ 

1. การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 
2. การใหบริการวิเคราะหตัวอยางดินแกเกษตรกร 
3. การวิเคราะหตัวอยางน้ําเพ่ือการเกษตร 
4. การบริการพันธุกลาหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 
ในป 2548 กรมพัฒนาที่ดิน ไดคัดเลือกกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ 

ราชการ 4 กระบวนงาน ดังนี้ 
1. การใหบริการผลิตภัณฑจุลินทรีย (พด.1-7) 
2. การใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
3. การใหบริการแผนที่การจําแนกประเภทที่ดิน 
4. การใหบริการเมล็ดพันธุพืชปุยสด 
ในป 2549 กรมพัฒนาที่ดิน ไดคัดเลือกกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา 

การปฏิบัติราชการ 3 กระบวนงาน ดังนี้ 
1. การใหบริการหองสมุด 
2. การใหบริการสื่อสิ่งพิมพโสตทัศนูปกรณ 
3. การวิเคราะหตัวอยางปุย และสารปรับปรุงดิน 
ดังนั้นในป 2550 กรมพัฒนาที่ดิน คงเหลือกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา 

การปฏิบัติราชการอีก 2 กระบวนงาน ดังนี้ 
                1. การใหบริการตอบขอซักถามขอรองเรียน 
                2. การใหบริการขอมูล พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :      
(1) 

งานบริการ 
(2) 

นํ้าหนัก 
(3) 

รอบระยะเวลา 
ที่ดําเนินงานใน
ป พ.ศ.2549 
หรือขอมูล
พ้ืนฐาน 
ตามที่แจง 

(4) 
รอบระยะเวลา
ที่ดําเนินงาน
จริงในป  

พ.ศ. 2550 

(5) 
รอบระยะเวลา 
ที่ลดไดจริง    
( 3- 4 ) 

(6) 
รอยละของ

ระยะเวลาทีล่ด
ไดเทยีบกับ
ระยะเวลาเดมิ 

( 5/3)X100 

(7) 
คะแนน 

(8) 
คะแนน 
ถวง

นํ้าหนัก  
( 7X 2 ) 

1. การใหบริการ
ตอบขอซกัถาม 
ขอรองเรียน 

0.5 7  วัน 3 วัน 4 วัน 57.14 5 2.5 

2. การใหบริการ
ขอมูล พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสาร 

0.5  10 นาที 5 นาที 5 นาที 50 5 2.5 

รวม 1 
ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงนํ้าหนักของทุกงานบริการ) 5 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : รอยละ ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
10 20   30 40 50 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
( รอยละ ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวง

นํ้าหนัก 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

1.5 53.5700 5.0000 0.0750 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :     
1.กระบวนงานการใหบริการตอบขอซักถาม ขอรองเรียน 
            กระบวนงานการใหบริการตอบขอซักถาม ขอรองเรียน  เปนการใหบริการในรูปแบบของการตอบ
จดหมายเก่ียวกับขอซักถามของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมทั้งหนวยงานราชการที่มีความตองการขอมูล
ขาวสาร  ผลิตภัณฑตาง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน  หรือมีขอรองเรียนเก่ียวกับงานกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งใชเวลาในการ
ดําเนินการ  7  วัน 
 ในการดําเนินการในปจจุบัน  มีการใหบริการตอบขอซักถาม ขอรองเรียนบน  website  แตในรูปแบบเดิม
ยังคงอยูดวย  เนื่องจากเกษตรกรอาจจะยังไมมีความรูเรื่อง  website  จึงนํา 2 รูปแบบมาประยุกตใชเพื่อใหการ
บริการตอบขอซักถาม ขอรองเรียน กระจายไปสูกลุมเปาหมายไดหลายทางทําใหสามารถลดขั้นตอนการบริการได  
ซึ่งใชเวลาในการดําเนินการเหลือเพียง 3 วัน 
2.กระบวนงานการใหบริการขอมูล พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 

การใหบริการ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารเปนการใหบริการขอมูลเอกสารวิชาการ  แผนที่  ในรูปของหนังสือ
และ  CD-ROM ของกรมพฒันาที่ดนิ เพ่ือใหประชาชนขอดูและเผยแพรแจกจายในการใหบริการแบบเดิม
ประชาชนตอง เดินทางมาติดตอเจาหนาทีด่วยตนเอง ท่ีศูนยขอมูลขาวสารกรมพัฒนาทีด่ินในเวลาราชการ
ประชาชนตองดําเนนิการ  ถึง 3 ขั้นตอน  ระยะเวลา 10 นาที 
           ในการดําเนนิการปจจุบัน ไดพัฒนานําขอมูลเผยแพรบน Web Site สามารถตรวจดูรายการเอกสารดังกลาว     
ไดทุกท่ีทุกเวลาในรูปแบบ Catalog ทําใหสามารถลดขั้นตอนการบริการได 2 ขั้นตอน ระยะเวลา 5 นาท ี

 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :   
1.กระบวนงานการใหบริการตอบขอซักถาม ขอรองเรียน 

1.1 ขอมูลขาวสาร  เอกสาร  แผนพับ  เก่ียวกับงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
1.2 เจาหนาที่ท่ีมีความรูเฉพาะดานในการตอบขอซักถาม ขอรองเรียน 

2. กระบวนงานการใหบริการขอมูล พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 
2.1 นําเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมาทําการจัดเก็บขอมูล 
2.2 การส่ือสารสากลระบบ Internet   

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
1.กระบวนงานการใหบริการตอบขอซักถาม ขอรองเรียน 

ชองทางการใหบริการตอบขอซักถาม ขอรองเรียน  แมจะเปดใหเลือกทั้ง 2 ชองทางคือทางจดหมายและทาง 
web site  แตเปาหมายที่เปนเกษตรกรยังไมมีความรูเร่ือง  web site  ทําใหไดรับขอซักถาม ขอรองเรียน ลาชาทําให
เกิดปญหาและอุปสรรค 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

2. กระบวนงานการใหบริการขอมูล พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 
          พนักงานตาง ๆ ภายในกรมพัฒนาที่ดิน ท่ีจัดทําเอกสารแลวไมจัดสงรายชื่อเอกสารและรูปเลมมายัง    
ศูนยขอมูลขาวสารกรมพัฒนาที่ดิน 
 

หลักฐานอางอิง :  
หลักฐานอางองิท่ี 1 : ศูนยขอมูลขาวสารกรมพัฒนาที่ดนิ 
หลักฐานอางองิท่ี 2 : Web Site กรมพัฒนาที่ดิน  www.ldd.go.th  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการดําเนินการตามขอเสนอ 
                                   การเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายวิรัต   เรืองเลิศบุญ            
                            ผูอํานวยการสํานักนิเทศ 
               และถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดนิ 
    นางเบญจรัตน อนนัตพงษสขุ 
 ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดนิ 
                       นายรังสฤษดิ์ บญุสิน  
  ผูอํานวยการศนูยสารสนเทศ 

ผูจัดเก็บขอมูล : นายอดุม เกียรติคีรี  
               หัวหนาสวนพัฒนาหมอดนิอาสา 
 
        นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวฒิุวิโรจน      
     หัวหนาศนูยผลิตและขยายจุลินทรียเพ่ือการเกษตร  
    นางจันทรเพ็ญ   ลาภจิตร    
 หัวหนากลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

โทรศัพท :  0-2541-2227 
                    0-2579-1385 
               0-2941-2131 

โทรศัพท : 0-2579-4194 
              0-2579-0679 
              0-2579-4548 

คําอธิบาย :  
                   ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินการขององคการในสวนที่เก่ียวของกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามขอเสนอการเปล่ียนแปลงไดอยาง
เหมาะสมและบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
  โดยกรมพัฒนาที่ดิน จัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติท้ังหมด4 เรื่อง ดังนี้ 
 1. พัฒนาบุคลากรใหมีองคความรูท่ีสามารถถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพทางดินได 
 2. พัฒนานวัตกรรมใหม   
 3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคการปองกันการชะลางของดินในพื้นที่ท่ีเสี่ยงภัยตอดินถลม 
 4. พัฒนากระบวนการขอมูลในการเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน 
                   ซึ่งในเรื่องที่ 3 ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากไมมีงบประมาณในปพ.ศ. 2550 
 

รายละเอียดของแผนงาน : 
  1. แผนงานพัฒนาบุคลากรใหมีองคความรูที่สามารถถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพทางดินได 
  ความสําเร็จของแผนงานพัฒนาบุคลากรใหมีองคความรูท่ีสามารถถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพทาง
ดินได หมายถึง การพัฒนาบุคลากรโดยมีการฝกอบรมใหมีองคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพทางดินและสามารถ
ถายทอดแกเกษตรกรได โดยมีเปาหมายในการดําเนินงานพัฒนา จํานวน 700 ราย 
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2. แผนงานพัฒนานวัตกรรมใหม 
  ความสําเร็จของแผนงานพัฒนานวัตกรรมใหม หมายถึง การนําผลการศึกษาจากโครงการวิจัยแยก
และคัดเลือกเชื้อจุลินทรียท่ีเปนประโยชนมาพัฒนาตอยอดเปนเทคโนโลยีชีวภาพ ในการผลิตเปนสารเรงจุลินทรีย
ชนิดใหมๆ หรือปรับปรุงสารเรงจุลินทรียท่ีมีอยูเดิมใหมีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น 

3. แผนงานพัฒนากระบวนการขอมูลในการเช่ือมโยงระหวางหนวยงาน 
  ความสําเร็จของแผนงานพัฒนากระบวนการขอมูลในการเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน หมายถึง การ
มีระบบเชื่อมโยงโครงขายกับหนวยงานตางๆ ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค มีระบบงานดานสารสนเทศที่ใหบริการ
แกประชาชน เกษตรกร และผูท่ีสนใจทั่วไป สามารถเรียกใชบริการไดผานทางระบบ Internet ของกรมฯ รวมทั้งมี
ระบบ Intranet ใหบริการแกเจาหนาท่ีของกรมฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการรายงานผลการปฏิบัติงานผานทาง 
Web Browser ในลักษณะ Real Time รวมทั้งหนวยงานตาง ๆ สามารถพัฒนา Web Site ของหนวยงานตนเอง 
และปรับขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอได 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :      
เกณฑการใหคะแนนเทียบกบั         

รอยละของความสําเร็จหรือความคืบ
หนาที่ปฏิบัติไดตามแผนการดําเนินงาน

ของปงบประมาณทีป่ระเมินผล 

ลําดับที่ของแผนงาน/ 
ช่ือแผนงาน 

นํ้าหนัก
ของ    
แตละ

แผนงาน 1 2 3 4 5 

คาคะแนนที่ได
ของแตละ
แผนงาน 

คะแนน
เฉล่ียถวง
น้ําหนัก 

แผนงานที่ 1 :      
แผนงานพัฒนาบุคลากรให
มีองคความรู   ท่ีสามารถ
ถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดินได 

0.333 60 70 80 90 100 100 33.30 

แผนงานที่ 2 :        
แผนงานพัฒนานวัตกรรม
ใหม 

0.333 60 70 80 90 100 80 26.64 

แผนงานที่ 3 :      
แผนงานพัฒนา
กระบวนการขอมูลในการ
เช่ือมโยงระหวางหนวยงาน 

0.334 60 70 80 90 100 100 33.40 

 รวม = 1   93.34 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
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เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : รอยละ ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
60 70 80 90 100 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
( รอยละ ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวง

นํ้าหนัก 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง
น้ําหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 

1.5 93.3400 4.3340 0.0650 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. แผนงานพฒันาบุคลากรใหมีองคความรูที่สามารถถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพทางดินได 

1.1 ดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่ หลักสูตร “เทคนิคการเปนวิทยากร”  14  รุน   579 คน  
1.2 ดําเนินการฝกอบรมเตรียมความพรอมวิทยากรคายยุวหมอดิน 121 คน 

2.แผนงานพัฒนานวัตกรรมใหม 
2.1 กําหนดแนวทางและแผนปฏิบัติงานการพัฒนานวัตกรรมสารเรง พด. ปงบประมาณ 2550 โดยกําหนด

กิจกรรมที่จะดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม และกรอบเวลาแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
2.2 รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห จัดทําแบบเสนอชุดโครงการวิจัยเร่ือง วิจัยและพัฒนาสารเรงจุลินทรีย

เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตร (ซุปเปอร พด.1  ซุปเปอร พด.2 และซุปเปอร พด.3) โดยระบุ
โครงสรางคณะอํานวยการแผนงานวิจัย พรอมทั้งขั้นตอน งบประมาณ และระยะเวลาในการวิจัยอยางชัดเจน ซึ่ง
ประกอบดวย 4 แผนงานวิจัยยอย ไดแก 

แผนงานวิจัยยอยที่ 1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสารเรง พด.1 (ซุปเปอร พด.1) ประกอบดวย 6 
โครงการวิจัย 

แผนงานวิจัยยอยที่ 2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสารเรง พด.2 (ซุปเปอร พด.2) ประกอบดวย 5 
โครงการวิจัย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

แผนงานวิจัยยอยที่ 3. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสารเรง พด.3 (ซุปเปอร พด.3) ประกอบดวย 5 
โครงการวิจัย 

แผนงานวิจัยยอยที่ 4. ศึกษาติดตามและบริหารจัดการงานถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑสารเรงซุปเปอร 
พด.1  ซุปเปอร พด.2 และซุปเปอร พด.3 

2.3.ดําเนินงานวิจัยสํารวจและเก็บตัวอยางดิน ทําการแยกและคัดเลือกเช้ือจุลินทรียตามแผนปฏิบัติงาน 
รายงานผลความกาวหนาระยะแรก และผลิตเปนผลิตภัณฑสารเรง ซุปเปอร พด.1 ซุปเปอร พด.2 และซุปเปอร พด.3 

2.4. ทําการตรวจวิเคราะหเพื่อจัดจําแนกชนิดจุลินทรียท่ีคัดเลือกได 
2.5.ทดสอบประสิทธิภาพการยอยสลายวัตถุดิบชนิดตางๆ ของผลิตภัณฑสารเรง ซุปเปอร พด.1 

ประสิทธิภาพการหมักวัตถุดิบชนิดตางๆ ของสารเรง ซุปเปอร พด.2 และประสิทธิภาพการควบคุมเชื้อสาเหตุโรค
พืชของสารเรง ซุปเปอร พด.3 ท้ังในสภาพหองปฏิบัติการ และในภาคสนาม 
3. แผนงานพัฒนากระบวนการขอมูลในการเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน 

ปจจุบนักรมพัฒนาที่ดนิมีเว็บไซตหนวยงานสวนกลางแลวจํานวน 11 เว็บไซต สวนภมิูภาคจํานวน 85 
เว็บไซต รวมทั้งสิ้น 96 เว็บไซต 
   

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :   
1. แผนงานพฒันาบุคลากรใหมีองคความรูที่สามารถถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพทางดินได 

1.1 ไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม 
1.2 เจาหนาที่มีความจริงจังในการเขารับการฝกอบรม 
1.3 หนวยงานที่เกี่ยวของความรวมมือเปนอยางดี 

2.แผนงานพัฒนานวัตกรรมใหม 
2.1 ไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนินการวจิัยพัฒนานวัตกรรมสารเรง พด. ในปงบประมาณ 2550 จํานวน 

2,107,200 บาท จากงบประมาณกรมฯ 
2.2 มีความพรอมทางดานเคร่ืองมือและอุปกรณวทิยาศาสตรเพ่ือใชในการดําเนนิงานวิจัยอยางเพียงพอ 
2.3 มีโรงเรือนกระจกพรอมที่จะใชทดสอบประสิทธภิาพของผลิตภณัฑสารเรงซุปเปอร พด. ตอการ

เจริญเติบโตของพืช 
2.4 มีโรงงานผลิตสารเรงจลุินทรีย พด. เพ่ือรองรับนโยบายกรมฯ ในการผลิตเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 

แจกจายและขยายผลสูกลุมเปาหมาย 
3. แผนงานพัฒนากระบวนการขอมูลในการเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน 

กรมพัฒนาที่ดินมีการเชื่อมโยงระบบเครือขาย ระหวางหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค 
ประกอบดวย เครือขาย LAN สวนกลาง 16 เน็ตเวิรค สํานักงานพัฒนาที่ดิน 12 เน็ตเวิรค (เขต 1-12) ศูนย
ศึกษาการพัฒนาฯ  3 เน็ตเวิรค โครงการในพระราชดําริ 3 เน็ตเวิรค และสถานีพัฒนาท่ีดิน 76 เน็ตเวิรค    
(76 จังหวัด) โดยมีการเชื่อมโยงเครือขายสวนกลางและสวนภูมิภาคเขาหากันโดยโครงขาย Frame Relay 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :       
1. แผนงานพฒันาบุคลากรใหมีองคความรูที่สามารถถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพทางดินได 

ไมมี 
2.แผนงานพัฒนานวัตกรรมใหม 

ไมมี 
3. แผนงานพัฒนากระบวนการขอมูลในการเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน 

3.1 เจาหนาที่ไมมีความชํานาญในการพัฒนาเว็บไซต 
3.2 ขอผิดพลาดอันเกิดจากอุปกรณภายในคอมพิวเตอรเสื่อมสภาพ 

 

หลักฐานอางอิง :   
หลักฐานอางองิท่ี 1 : รายชื่อผูผานการฝกอบรม 
หลักฐานอางองิท่ี 2 : หนังสือราชการเพื่อขออนุมัติงบประมาณดาํเนินการชุดโครงการเรื่อง วิจัยและพัฒนาสารเรง 
                          จุลินทรีย เพ่ือเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร (ซุปเปอร พด.1  ซุปเปอร พด.2 และ 
                          ซุปเปอร พด.3) ซึ่งไดรับการเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณตามทีข่อ 
หลักฐานอางองิท่ี 3 : คูมือดาํเนินงานชุดโครงการวิจัยเร่ือง วิจัยและพัฒนาสารเรงจุลินทรียเพื่อเพ่ิมศักยภาพการ 
                          ผลิตทางการเกษตร (ซุปเปอร พด.1  ซุปเปอร พด.2 และซุปเปอร พด.3) 
หลักฐานอางองิท่ี 4 : รายงานความกาวหนา การพัฒนาสารเรง พด. (ซปุเปอร พด.1 ซปุเปอร พด.2 และซุปเปอร พด.3) 
หลักฐานอางองิท่ี 5 : รายงานผลการตรวจวิเคราะหจัดจาํแนกชนิดของจุลินทรยี 
หลักฐานอางองิท่ี 6 : เว็บไซตหนวยงานภายในกรมพัฒนาทีด่ิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ  9 เดือน   
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ช่ือตัวชี้วัด : ตัวชีว้ัดที ่11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนต อหน วยผลผลิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางอัญฑิการ   ศรีสวัสดิ์
ผูอํานวยการกองคลัง 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสุภรณ   คณิตทวีกุล 
หัวหนาฝายบัญชี 

โทรศัพท : 0-2579-2583 ตอ 1255 โทรศัพท : 0-2579-4819 ตอ 1358 

คําอธิบาย :   
              ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทํา
บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

1        มีฐานข อมูลที่ใช ในการคํานวณตนทุนต อหน วยผลผลิตได แก ข อมูลเกี่ยวกับ
ผลผลิต กิจกรรม ศูนย ต นทุน ต นทุนที่เกี่ยวข องกับผลผลิต และเกณฑ การป นสวน
ตนทุน 

 

2        จัดทําบัญชีต นทุนต อหน วยผลผลิตของป งบประมาณ พ.ศ.2548 และป 
งบประมาณ พ.ศ.2549 ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได 
แลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
โดยเสนอให สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 

 

3        เปรียบเทียบผลการคํานวณต นทุนต อหน วยผลผลิตระหวางปงบประมาณ 
พ.ศ.2548 และป งบประมาณ พ.ศ.2549 ท่ีจัดทําขึ้นในขั้นตอนที่ 2 ว ามีการ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย างไร พร อมทั้งวิเคราะห ถึงสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงดังกล าว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหต นทุนต อหน วย
ผลผลิตได แล วเสร็จ 

 

4        จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตประจํางวด 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 
พ.ศ.2550 ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได แล วเสร็จ และ
รายงานผลการคํานวณต นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให 
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 

 
 

5        นําผลการดําเนินงานที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 ไปกําหนดแนวทางหรือแผนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับป งบประมาณ พ.ศ.2551  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

 

เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดับ)  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

   
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต นทุน 
ตอหน วยผลผลิต 

2 4.0000 4.0000 0.0800 

 
 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

               สืบเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 หมวด 4   การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
มาตรา 21 วรรคแรก ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุน ในงานบริการสาธารณะแตละประเภทขึ้น ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
มาตรา 21 วรรคสอง ใหสวนราชการคํานวณรายจายตอหนวย ของงานบริการสาธารณะที่รับผิดชอบ ตาม
ระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ กพร. ทราบ 
มาตรา 21 วรรคสาม ใหสวนราชการจัดทําแผนการลดรายจายตอหนวย ของงานบริการสาธารณะดังกลาว 
เสนอสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ กพร. ทราบ 
            เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา 21 ดังกลาว และใหสอดคลองกับวัตถุประสงค/ประโยชน
ของการคํานวณตนทุนผลผลิต โดยวัตถุประสงคเพ่ือใหไดขอมูลตนทุนงานของแตละสวนงานอันจะเปน
ประโยชนตอผูบริหารทุกระดับ ในการวัดผลการดําเนินงาน และปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน สวน
ประโยชนนั้น เพ่ือตรวจสอบตนทุนทรัพยากรที่ใชในงานที่รับผิดชอบ เพ่ือวัดผลการดําเนินงาน ปรับปรุง
กระบวนการทํางาน วางแผนการทํางาน วัดความคุมคาของงาน จึงไดแตงตั้งคณะทํางานการจัดทําตนทุนตอ
หนวย ตามคําสั่งกรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

พัฒนาท่ีดินที่ 123/2549 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 โดยใหมีองคประกอบและหนาที่ ดังนี ้
               1. องคประกอบ 
                    1.1  รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินดานบริหาร                    ประธานคณะทํางาน 
                    1.2  รองผูอํานวยการกองคลัง                                               คณะทํางาน       
                    1.3  ผูอํานวยการกองแผนงาน                                   คณะทํางาน 
                    1.4  หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน                               คณะทํางาน           
                    1.5  หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานคลัง                                 คณะทํางาน 
                    1.6  หัวหนาฝายงบประมาณ                                      คณะทํางาน 
                    1.7  หัวหนาฝายบัญชี                                              คณะทํางานและเลขานุการ 
                    1.8  น.ส.สุวรรณา  ฟูรังษีโรจน                                   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
                    1.9  น.ส.วุฒิมา   บุญสมสิทธิ์                                     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ       
                    1.10  นางณัฐนันท   ฉิมพัด                                       คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
                    1.11  น.ส.พรวิภา   เอนกสัมพันธ                               คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ   
               2.  หนาท่ี 
                            2.1 จัดเตรียมฐานขอมูลท่ีใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลท่ีเก่ียวกับ
ผลผลิต กิจกรรม ศูนยตนทุน คาใชจายตามเกณฑคงคาง ท้ังคาใชจายทางตรง และคาใชจายทางออม และ
เกณฑการปนสวนคาใชจาย 
                    2.2  จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตรวม 6 เดือน และประจําป ต้ังแตปงบประมาณ 2548 
เปนตนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด เพ่ือจัดสงให สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน กพร. 
                    2.3 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ 2548 และ
ปงบประมาณ 2549 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงาน สรุปผลการวิเคราะหตนทุนผลผลิตใหแลวเสร็จ เพ่ือจัดสงใหสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน กพร. (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี  กค 0410.2/ว 60  ลงวันที่  
16  กุมภาพันธ  2550)  

                    2.4  กําหนดแนวทางหรือแผนการลดตนทุนตอผลผลิต สําหรับปงบประมาณ 2550 
                    โดยฝายบัญชีไดดําเนินการคํานวณตนทุนผลผลิต รอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ 2550    
(1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550) ในวันท่ี 1 เมษายน 2550   เสร็จแลว พรอมไดจัดสงใหสํานัก
งบประมาณ  กรมบัญชี กลาง  และ  สํ านั กงาน  กพร .  รับทราบ  ตามหนั งสือกรมพัฒนา ท่ีดิน  ท่ี     
กษ 0803.05/2210  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2550 เรื่อง รายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิตปงบประมาณ  
2550  งวด  6  เดือนแรก                          
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
                    1 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานรับผิดชอบการจัดทําบัญชีตนทุนผลผลิต ไดรับการอบรมประชุมชี้แจงการ
จัดทํารายงานการเงินและการจัดทํารายงานตนทุนผลผลิตของสวนราชการในระบบ GFMIS จากกรมบัญชีกลาง 
                    2    ฐานขอมูลท่ีนํามาจัดทําบัญชีตนทุนผลผลิตไดมาจากหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการเบิก
จายเงิน และการนําเงินสงคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเลคทรอนิกส (GFMIS)  
                    3    มีการแตงตั้งคณะทํางานการจัดทําตนทุนตอหนวย 
                           4    แหลงของขอมูล 
                             4.1 ขอมูลผลผลิต กิจกรรมหลัก ปริมาณและหนวยนับ ไดรับขอมูลสนับสนุนและความ
รวมมือจากกองแผนงาน 
                             4.2  การกําหนดหนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน ไดรับขอมูลสนับสนุนและความ
รวมมือจากกองแผนงาน 
                             4.3  การกําหนดคาใชจายที่ไมใชตนทุน และคาใชจายสวนกลาง ไดรับขอมูลสนับสนุนและ
ความรวมมือจากกรมบัญชีกลาง 
                             4.4  จํานวนบุคลากรของหนวยงาน  ไดรับขอมูลสนับสนุนและความรวมมือจากกองการ
เจาหนาท่ี 
                             4.5  เกณฑการปนสวนตนทุนหนวยงานสนับสนนุไปหนวยงานหลัก  ไดรับขอมูลสนับสนุน
และความรวมมือจากกรมบัญชีกลาง 
                             4.6  เกณฑการปนสวนตนทุนหนวยงานหลักเขาสูกิจกรรม ไดรับขอมูลสนับสนุนและความ
รวมมือจากกองแผนงาน และ กรมบัญชีกลาง 
                             4.7  เกณฑการปนสวนตนทุนกิจกรรมเขาสูผลผลิต ไดรับขอมูลสนับสนุนและความ
รวมมือจากกองแผนงาน และ กรมบัญชีกลาง 
                       4.8  การวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง จากผลการเรียบเทียบผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิต ระหวางปงบประมาณ ไดรับความรวมมือจากกองแผนงาน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
  ไมมี 

 

หลักฐานการอางอิง : 
หลักฐานการอางอิงที่ 1   หนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ท่ี กค. 0410.2/ว16 ลงวันที่ 16 มกราคม 

2549 เรื่อง การประชุมชี้แจงและการจัดทํารายงานการเงินและการจัดทํา
รายงานตนทุนผลผลิตของสวนราชการจากระบบ GFMIS 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานการอางอิงท่ี  2  หนังสือกรมพัฒนาที่ดินที่ กษ 0803.01/119 ลงวันที่ 17 มกราคม 2549 
เรื่อง การประชุมชี้แจงการจัดทํารายงานการเงิน และการจัดทํารายงานตนทุน
ผลผลิตของสวนราชการจากระบบ GFMIS         

หลักฐานการอางอิงท่ี 3   สําเนาคําส่ังกรมพัฒนาท่ีดินที่ 123/2549 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549    
เรื่องแตงตั้งคณะทํางานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

หลักฐานการอางอิงท่ี 4  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 96 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2549    
เรื่องซักซอมความเขาใจการคํานวณตนทุนผลผลิตโดยใชขอมูลจากระบบ 
GFMIS และกําหนดสงรายงานผล  

หลักฐานการอางอิงท่ี 5   หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.2/ว 60 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 
เรื่อง การจัดทําบัญชีตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

หลักฐานการอางอิงท่ี 6   หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.2/04078 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 
เรื่อง รายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิตงวดทั้งปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 (ต.ค.48 – ก.ย. 49) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวอรนาฏ    โอวาทตระกูล  
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

ผูจัดเก็บขอมูล :
       

 

นายสุพจน แกววิมล 
 หัวหนากลุมพัฒนาบุคคล

โทรศัพท : 0-2941-2608 ตอ 1233 โทรศัพท : 0-2941-1890  ตอ 1313 

คําอธิบาย :   
น             ระบบการจัดการความรูในองคกร หมายถึง การที่สวนราชการมีรูปแบบที่ชัดเจนของการ
รวบรวมฐานความรูที่มีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนองค
ความรู และมีการถายทอดและแบงปนความรูอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสวนราชการเขาสูรูปแบบ
ขององคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ท่ียั่งยืน 
 

              โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 
1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ 

พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในส่ิงตางๆ เปนความรูท่ีไมสามารถ
ถายทอดออกมาเปนคําพูด หรือลายลักษณอักษะไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางานงานฝมือ หรือการ
คิดเชิงวิเคราะห 

2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม 
ถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ 

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การ
คัดเลือกการรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการ
แลกเปล่ียนความรูท้ังภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายใน
องคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
1        จําแนกองค ความรูท่ีจําเปนต อการผลักดันความสาํเร็จของทุกประเด็น

ยุทธศาสตรตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2550 (ตาม
แบบฟอร ม 1 การจําแนกองค ความรูท่ีจําเป นต อการผลกัดันตามประเด็น
ยุทธศาสตรของสวนราชการ) โดยระบุอยางนอย 3 องค ความรูต อ 1 ประเด็น
ยุทธศาสตร และอย างนอย 1 ในองคความรูท้ังหมดที่ระบุตองเป นองค ความรู
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2        จัดทําแผนการจดัการความรูประจําป งบประมาณ พ.ศ.2550 อย างนอย       
2 องค ความรู โดยเลือกองค ความรูจากประเด็นยุทธศาสตร ท่ีตางกัน และ        
อย างนอย 1 ในองค ความรูท่ีเลือกดังกล าวตองเป นองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3        ผูบริหารของส วนราชการลงนามเหน็ชอบแผนการจัดการความรูประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550 และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน 31 มค. 2550 

4        สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจดัการความรูประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550 โดยสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนการจดัการความรู
ดังกล าวไดสําเร็จครบถวนทกุกิจกรรม และสามารถดาํเนินการครอบคลุม         
กลุมเป าหมายได ไมน อยกวาร อยละ 90 ในกิจกรรมแลก เปลี่ยนเรียนรูท่ีระบุไว 

5        ผลการดําเนินงานของทุกตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ท่ีเลือกมาดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู ประจําปงบ ประมาณ พ.ศ.2550 ตองมีคะแนนของ     
แต ละตัวชี้วัดตั้งแต  4.0000 ขึ้นไป 

 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ระดับ )  
      

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

   
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชีว้ัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู 
เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 3 3 3.0000 0.0900 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  :   

1. ตั้งคณะทํางานการจัดการความรู เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  
2. ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปองคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตาม

ประเด็นยุทธศาสตรจํานวน 2 องคความรูคือ เรื่องการใชหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา และเรื่อง
การใชผลิตภัณฑสารเรง พ.ด. 

3. จัดทําแผนการจัดการความรูกรมพัฒนาที่ดนิ ประจําปงบประมาณ 2550 และ
จัดสงสํานักงาน ก.พ.ร. 

4. ผลดําเนินการตามแผนการจัดการความรู สรุปไดดังนี้ 
4.1 จัดทําทะเบียนองคความรูดานการใชหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดนิและน้ํา 

และเรื่องการใชผลิตภัณฑสารเรง พ.ด. 
4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสรางและถอดองคความรู ดังนี้  

 4.2.1 เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2550 จัดประชุมเทคนิคการสรางและ
ถอดองคความรูเพ่ือการพัฒนาที่ดนิ จากเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 4 คน และจากหมอดินอาสา 
จํานวน 4 คน  

 4.2.2 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
- ประชุมวิชาการ 80 พรรษา พัฒนาการวิชาการหญาแฝก  
- ประชุมสัมมนาผลงานหมอดิน การใชผลิตภัณฑสารเรง พด.1-3 

และพด. 5-7 การใชหญาแฝก พืชปุยสดและอ่ืน ๆ  
 4.2.3 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน

เรียนรู การใชผลิตภณัฑสารเรง พ.ด. โดยถอดความรูจากประธานกลุมเกษตรกร จํานวน 4 คน 
 

 ปจจยัสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ผูบริหารระดับสูงของกรมฯ และผูบริหารระดับตางๆ ใหการสนับสนุนการจดัทาํ

แผนการจัดการความรู ตามประเด็นยุทธศาสตร พรอมงบประมาณคาใชจาย รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ   
2. กรมพัฒนาที่ดินมีพันธกิจหลักในการศึกษาวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดาน

การจัดการดิน น้ํา พืช และปุยอินทรีย และผลิตภัณฑจุลินทรียทางการเกษตรสูเกษตรกรอยางทั่วถึง มีความรูท่ีชัด
แจงอยูเปนจํานวนมากจึงทําใหไมเสียเวลาในการจัดทําเอกสาร/หนังสือใหคณะทํางานสามารถจัดระบบไดเร็วขึ้น     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ  9 เดือน   
                                                                  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
1. คณะทํางานมีการโยกยาย ลาออกไปอยูสวนราชการอื่น ตองแตงตั้งคณะทํางาน

เพ่ิมเติม ทําใหการทํางานไมตอเนื่อง 
2. เนื่องจากการจัดการความรูเปนเครื่องมือการจัดการแนวใหมท่ีตองอาศัยเวลา

ในการปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศนและสรางวัฒนธรรมการเรียนรู จึงทําใหตองดาํเนนิการแบบคอยเปน
คอยไป ไมสามารถเห็นผลไดภายใน 1 ป 
  

 

หลักฐานอางอิง :    
หลักฐานอางอิงท่ี 1 :      คําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 299/2550 เร่ืองแตงตั้งคณะทํางานคณะกรรมการ 
                             พัฒนาระบบบริหารความรูในองคกรและคณะทํางานดานการจัดการความรู ลง

วันที่ 30 มีนาคม 2550 
หลักฐานอางอิงท่ี 2 :      รายงานการประชมุคณะทํางานดานการจดัการความรู 
หลักฐานอางอิงท่ี 3 :      แผนการจัดการความรูกรมพัฒนาท่ีดิน (KM Action Plan)  
                             ประจําปงบประมาณ 2550 
                                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดที่ 13.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอรนาฏ  โอวาทตระกูล  
                       ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางปวณีา   แสงเดือน 
                             บุคลากร  7                    

โทรศัพท : 0-2941-2608 ตอ 1233 โทรศัพท : 0-2547-8514 ตอ 1213 

คําอธิบาย :   
              พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรของสวนราชการ โดยแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนแผนที่
สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2551-2553 ซึ่งหัวหนาสวนราชการเห็นชอบที่จะดําเนินการ
ตามแนวทาง/ แผนงาน/โครงการ ท่ีกําหนดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
1            ส วนราชการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร างความรู ความเข าใจ

เก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และการ
จัดทําแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคลให แก ผู บริหารและเจ าหน าท่ีท่ี
เก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไม น อยกวารอยละ 60 

2               ส วนราชการประเมินสถานภาพป จจุบันด านการบริหารทรัพยากร
บุคคลแล วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของป งบประมาณ พ.ศ.2550 โดยในรายงาน
ผลการประเมินสถานภาพฯ มีการระบุจุดแข็งและจุดอ อนของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและมีการวิเคราะห ความคาดหวังของผูมีส วนได เสียต อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3               ส วนราชการวิเคราะห ทิศทาง นโยบาย และกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตร 
และแผนบริหารราชการของส วนราชการ 

4               ส วนราชการกําหนดเป าประสงค เชิงยุทธศาสตร ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต ละเป าประสงค  
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ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
5               ส วนราชการมีแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคล ป งบประมาณ 

พ.ศ.2551ท่ีได รับความเห็นชอบจากหัวหน าส วนราชการและมีการเผยแพร ประชา
สัมพันธ ใหแกเจาหน าที่ของส วนราชการได รับทราบ 

 

เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดับ)  
      

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

2 4 4.000 0.0800 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
              กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินการ โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard และจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ
กรมพัฒนาที่ดิน” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 ณ หองประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
              การดําเนินการขั้นตอนที่ 1  

1) จัดกิจกรรมการใหความรู โดยใหมีการบรรยาย เรื่อง “แนวคิดและหลักการใน
การบริหาร และจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard”  
ดร.สุรพงษ มาลี จากสํานักงาน ก.พ. มาเปนวิทยากรใหความรูแกวิทยากรบุคคล ประกอบดวย 

- ผูบริหารระดับสูงของกรมฯ ไดแก อธิบดี รองอธิบดี ผูอํานวยการสํานัก/
กอง ท้ังในสวนกลางสวนภูมิภาค 

- เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ ไดแก หัวหนาสถานีพัฒนาท่ีดิน ขาราชการกองการ
เจาหนาที่ และเจาหนาที่ท่ีผูอํานวยการสํานัก/กอง มอบหมายใหปฏิบัติงานดานบุคคล รวมทั้งสิ้น 104 คน 
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2) ในการสัมมนาฯ กองการเจาหนาที่ซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบ ไดบันทึกการ
บรรยายลงแผน DVD แจกจายใหทุกหนวยงาน เพ่ือเผยแพรใหเจาหนาที่ทุกหนวยงานไดรับความรู 
ความเขาใจ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard รายละเอียดเนื้อหาการบรรยายตามเอกสารแนบ 
 

              การดําเนินงานขั้นตอนที่ 2  
              กรมพัฒนาที่ดินไดจัดใหมีการประเมินสถานภาพปจจุบัน ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใชวิธีการประเมินเพ่ือใหไดขอมูล 3 ชองทาง 
ดังนี้ 

1) จากการจัดสัมมนาฯ ไดแบงกลุมยอยเปน 7 กลุม วิเคราะหความตองการและ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ตอการบริหารทรัพยากรบุคคล และวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  จากนั้นคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนา
ท่ีดิน นํามาสรุปเปนภาพรวม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

2) แบบประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน HR Scorecard โดยไดจัดสงแบบประเมิน
ดังกลาวใหแกผูเขารวมสัมมนาทุกทาน และนํามาประมวลผล รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

3) การสัมภาษณผูบริหารระดับสูง กรมพัฒนาที่ดิน ไดแก อธิบดี รองอธิบดีดาน
บริหาร รองอธิบดีดานปฏิบัติการ และรองอธิบดีดานวิชาการ โดยใชแบบสัมภาษณตามคูมือการจัดทํา
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

 ซึ่งกรมฯไดจัดสงผลการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องคการที่มีการระบุจุดแข็ง และจุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการวิเคราะหความคาดหวงั
ของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. วันที่ 30 มีนาคม 2550  

 การดําเนินงานขั้นตอนที่ 3  
กรมพัฒนาที่ดินไดจัดใหมีการวิเคราะหทิศทาง นโยบาย และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน โดยจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมพินนาเคิล จอมเทียน รีสอรท แอนด สปา 
จังหวัดชลบุรี  ประกอบดวยคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน 18 คน 
และเจาหนาที่ของกองการเจาหนาที่จํานวน 10 คน โดยดร.สุรพงษ มาลี จากสํานักงาน ก.พ. เปน
วิทยากร โดยแบงกลุมระดมสมองวิเคราะห จํานวน 5 กลุม ตามยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน 5 
ยุทธศาสตร  ซ่ึงแตละกลุมจะมีขอมูลยุทธศาสตรกรมฯ และขอมูลการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประกอบดวยจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งไดจากการดําเนินงานขั้นตอนที่ 2    

ท้ังนี้ จากการวิเคราะหขอมูลตางๆ สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคลตามยุทธศาตรกรมฯ และนํามาวิเคราะหความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรกับ
สถานภาพปจจุบันดวยเทคนิคการวิเคราะหสวนตาง (GAP Analysis) ได 24 ประเด็นยุทธศาสตร และ
นําประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมดมาจัดลําดับความสําคัญดวยเทคนิคการวิเคราะหสวนตาง (GAP 
Analysis) อกีคร้ังหนึ่ง  

การดําเนินงานขั้นตอนที่ 4 
เม่ือกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลไดแลว    
1. นําแตละประเด็นยุทธศาสตรมาวิเคราะหแรงเสริม-แรงตาน (Force Field Analysis) เพื่อ

กําหนดเปาประสงค 
2. นําแตละเปาประสงคมากําหนดตัวชี้วัด แผนงาน / โครงการ ผูรับผิดชอบ และการติดตามผล  
 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1.ผูบริหารใหความสําคัญกับการดําเนินงานแตละขั้นตอน 
2.ขาราชการทุกระดับใหความสนใจตอระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดทําแผน

กลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard 
3.คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน ใหความสําคญั

และรวมดําเนินการอยางจริงจังทุกขั้นตอน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
                                 ไมมี    
 
หลักฐานอางอิง :   
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : เอกสารโครงการการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard และการจัดทําแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมพัฒนาที่ดิน 

หลักฐานอางอิงท่ี 2 : หนังสอืเชิญทุกหนวยงานเขารวมสัมมนาฯ 
หลักฐานอางอิงท่ี 3 : ใบเซนตช่ือผูเขารวมสัมมนาฯ 
หลักฐานอางอิงท่ี 4 : เอกสารประกอบการบรรยาย และแผน DVD บันทึกการบรรยาย เรื่อง “แนวคิด

และหลักการในการบริหาร และการจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard” 

หลักฐานอางอิงท่ี 5 : หนังสอืแจกจายแผน DVD บันทกึการบรรยายฯใหทุกหนวยงานทราบเพื่อเปนการ
เผยแพรความรู 
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หลักฐานอางอิงท่ี 6 : เอกสารสรุปผลการจัดสัมมนาฯ 
หลักฐานอางอิงท่ี 7 : การเผยแพรประชาสัมพันธในหนงัสือพิมพแนวหนา 
หลักฐานอางอิงท่ี 8 : การแบงกลุมยอยในการทํา workshop เพ่ือวิเคราะหสถานภาพปจจุบนัดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
หลักฐานอางอิงท่ี 9 : คําสั่งแตงตั้งคณะทาํงานจดัทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนา

ท่ีดินที่ 90 /2550 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2550 
หลักฐานอางอิงท่ี 10 : CD ภาพถาย และกระดาษ worksheet แสดงการทํากิจกรรมการวิเคราะห  
                    สถานภาพปจจบุันดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงระบุความคาดหวังของผูม 
                    สวนไดเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล และการประเมินสถานภาพฯมีการร 
                    จุดออน จุดแข็ง   
หลักฐานอางอิงท่ี 11 : ขอมลูจากแบบประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ

(กรมพัฒนาที่ดิน)จากผูมีสวนไดเสีย 
หลักฐานอางอิงท่ี 12 : ขอมลูจากแบบสัมภาษณผูบริหาร (อธิบดี  รองอธิบดี) 
หลักฐานอางอิงท่ี 13 : หนังสือเชิญประชุมคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรม

พัฒนาที่ดิน คร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 เวลา 13.30 น. 
พรอมรายงานการประชุม 

หลักฐานอางอิงท่ี 14 : หนังสือเชิญคณะทาํงานจดัทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนา
ท่ีดิน และเจาหนาที่กองการเจาหนาท่ีเขารวมสัมมนาฯเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การ
จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน” เม่ือวันที่ 
17 – 19 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมพินนาเคิล จอมเทียน รีสอรท แอนด สปา 
จังหวัดชลบุรี  

หลักฐานอางอิงท่ี 15 : เอกสารแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดิน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และขอมูลการประเมินสถานภาพ
ปจจุบนัดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (ซึ่งไดจากการดําเนนิงานขัน้ตอนที่ 2) 

หลักฐานอางอิงท่ี 16 :แบบวิเคราะหสภาพแวดลอม (HR SWOT Analysis) เพ่ือกําหนดประเดน็
ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งกําหนดตามยุทธศาสตรกรมพัฒนา
ท่ีดิน 5 ยุทธศาสตร 

หลักฐานอางอิงท่ี 17 : แบบวิเคราะหความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรกับสถานภาพปจจุบนัดวย
เทคนิคการวิเคราะหสวนตาง (GAP Analysis) 

หลักฐานอางอิงท่ี 18 : การวเิคราะหแรงเสริม-แรงตาน (Force Field Analysis) เพ่ือกําหนดเปาประสงค 
หลักฐานอางอิงท่ี 19 : แบบกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน    
                                                                  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับความสําเร็จของร อยละเฉลี่ยถ วงนํ้าหนักในการดําเนินการตาม       
                          ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงด านบุคลากรของส วนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  นางสาวอรนาฏ โอวาทตระกูล
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : นายวิชัย มณีวงษ  
นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 6ว 

โทรศัพท :  0-2941-2608 ตอ 1233 โทรศัพท : 0-2941-1890  

คําอธิบาย :   
              ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร หมายถึง ความ 
สามารถในการนําขอเสนอการเปล่ียนแปลงไปสูการปฏิบัติ  โดยมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาองคกรในสวนที่
เกี่ยวของกับการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและบรรลุ
เปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
              โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายหรือรายละเอียด
กิจกรรมที่ไดกําหนดไวในแตละแผนงาน  ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตรท่ีไดจัดสง
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งแตละหนวยงานจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนัก
ของแตละแผนงานดวย 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 
 
 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

1 ระดับความสําเร็จในการดาํเนินการรอยละ 60 

2 ระดับความสําเร็จในการดาํเนินการรอยละ 70 

3 ระดับความสําเร็จในการดาํเนินการรอยละ 80 

4 ระดับความสําเร็จในการดาํเนินการรอยละ 90 

5 ระดับความสําเร็จในการดาํเนินการรอยละ 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน    
                                                                  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ การให คะแนนเทียบกับรอยละ
ของความสําเร็จหรือความคืบหน าที่
ปฏิบัติไดตามแผนการดําเนินงาน
ของป งบประมาณที่ประเมินผล 

(คะแนน) 

ลําดับที่ของ 
แผนงาน/ 
ช่ือแผนงาน 

(i) 

นํ้าหนัก 
ของแต ละ
แผนงาน 

(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนนที่ได  
ของแต ละ
แผนงาน 

(SMi) 

คะแนนถ วง
นํ้าหนัก 

(SMi x Wi) 
 
 

 

แผนงานที่ 1 
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรตาม
ทักษะความสา
มารที่หนวยงาน
ตองการ 

 

3.00 
 

 

60 
 

70 
 

80 
 

90 
 

100 
 

100  
 

0.15 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดับ)  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
   
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน  
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของร อยละเฉล่ียถ วง
น้ําหนักในการดําเนินการตามข อเสนอ
การเปลี่ยนแปลงด านบุคลากรของส วน
ราชการ 

3           100 5.0000 0.1500 

 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
              เนื่องจากการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร  จะเปนการชวยสรางความพรอมขององคกร   
ในการปฏิบัติราชการใหสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดในประเด็นยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล ตามความคาดหวังของประชาชน และยังเปนการสนับสนุนการดําเนินการตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ดังนั้นในปงบประมาณ   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน    
                                                                  รอบ 12 เดือน 

พ.ศ. 2550 กรมพัฒนาที่ดินจึงไดดําเนินการจัดทําแผนงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร   
ในแผนงานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามทักษะความสามารถที่หนวยงานตองการ ซึ่งขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงดานบุคลากรที่กรมฯ ไดจัดทําคือ โครงการฝกอบรมดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) 
หลักสูตรการฝกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร การจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
ซ่ึงไดดําเนินการฝกอบรมเมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2550 โดยมีผูเขารับการอบรมจํานวน 100 คน   
เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากรเปาหมายใหสามารถปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการผลิตพืชดานทรัพยากรดินและน้ํา 

 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :      
              สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาที่ดิน ประเด็นแผนการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
ไมมี 

 
 

 

 

 

หลักฐานอางอิง :     
หลักฐานอางองิท่ี 1 :  แบบรายงานขอเสนอการเปล่ียนแปลงดานบคุลากร 
หลักฐานอางองิท่ี 2 : รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร การจัดการ   
                           ขอมูลเชิงพ้ืนที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน 
                    รอบ 12 เดอืน 

ช่ือตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 13.3  ระดับความสําเร็จของการถ ายทอดตัวชี้วัดและเป าหมายของระดับองค กร 
                                สูระดับบุคคล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวิรัต   เรืองเลิศบุญ 
                          ผูอํานวยการสํานักนเิทศ 
                    และถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายทวิชชัย  เพชรไพจิตรเจริญ 
              เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 

โทรศัพท :  0-2579-5214 ตอ  1340 โทรศัพท :  0-2579-5214  ตอ 1295 

คําอธิบาย : 
              ความสําเร็จของการถ ายทอดตัวชี้วัดและเป าหมายระดับองค กรสู ระดับบุคคล หมายถึง 
ความสําเร็จที่ส วนราชการจัดใหมีระบบการประเมินผลของหน วยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเท าจนถึง
ระดับบุคคล (Internal Performance Agreement: IPA) เพ่ือประโยชน ในการนํายุทธศาสตร ไปสูการปฏิบัต ิ

              ในการนี้ ส วนราชการจะต องมีกระบวนการกําหนดตัวชี้วัดและเป าหมายในระดับสํานัก/กอง  
ซึ่งเป นตัวชี้วัดและค าเป าหมายที่ถ ายทอดมาจากระดับองค กร มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ระหว างหัวหน าหน วยงานระดับสํานัก/กองกับหัวหน าสวนราชการ รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดและคาเป าหมายในระดับสํานัก/กอง ในป งบประมาณ พ.ศ.2550 เพ่ือใหผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานระดับสํานัก/กองสนับสนุนการบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรขององคกร 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
1        - ทบทวน และสรุปขอดี ขอเสีย ปญหาอุปสรรคของระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการภายในสวนราชการระดับกรม หรือเทียบเทาที่ใชอยูในปจจุบัน เชน 
              1) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
              2) ระบบการรายงานและติดตามผลการดาํเนนิงานอ่ืนๆ ของสวนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเทาเชนนโยบายรัฐบาล 
       - นําสรุปผลการทบทวน ขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรคที่ไดจากขอ 1) ไปใช
ในการจัดทํากระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวน
ราชการระดับกรม หรือเทียบเทา 
       - มีการสื่อสาร ทําความเขาใจ หรือช้ีแจงใหหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/
กองหรือเทียบเทารับทราบถึงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ดังกลาว 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน 
                    รอบ 12 เดอืน 

 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

2        - ส วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท ายืนยันวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร  
และเปาประสงค และจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร  (Strategy Map) เพ่ือแสดงให เห็นถึง
ความสอดคล องของวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร  และเป าประสงค ของส วนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท า 
       - หน วยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเท ากําหนดเป าประสงค และจัดทํา
แผนที่ยุทธศาสตร  (Strategy Map) ท่ีแสดงให เห็นถึงความเชื่อมโยงหรือสอด คลอง
ของเป าประสงค ของหน วยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเท ากับประเด็นยุทธศาสตร 
และเป าประสงค ของส วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท า และ/หรือแสดงความสอด
คลองกับพันธกิจ บทบาท หน าที่ของหน วยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา 

 

3           - มีการกําหนดตัวชี้วัด ค าเป าหมาย และเกณฑ การประเมินผลความสําเร็จ
ของการบรรลุเป าประสงค แต ละขอของหน วยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา
ตามที่ ปรากฏในแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 
          - มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2550 
ระหวางหัวหน าส วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท ากับหัวหน าหน วยงานระดับสํานัก/

กองหรือเทียบเท า โดยในคํารับรองฯ จะต องระบุตัวชี้วัด คาเปาหมายและเกณฑ การ
ประเมินผลตัวชี้วัดของหน วยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเท าท่ีใช ประเมินผลได อย 
างชัดเจนและเป นรูปธรรม 

4           - มีการประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดและค าเป าหมายตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน วยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเท าประจําป งบประมาณ 
พ.ศ.2550 
          - ส วนราชการมีการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2550 ของหน วยงานระดับสํานัก/กอง 
หรือเทียบเท าได แล วเสร็จ และรายงานสรุปผลการประเมินดังกลาวมาพร อมกับการ
รายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2550 

5           - มีการประกาศหลักเกณฑ /แนวทางที่ชัดเจน ในการนําผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของหน วยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเท าไปเชื่อมโยงกับระบบ
การสร างแรงจูงใจ(Motivation) ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเท า 
          - มีการจัดสรรส่ิงจูงใจตามหลักเกณฑ /แนวทางที่กําหนดไว 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน 
                    รอบ 12 เดอืน 

เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดับ)  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน  
 ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการถ ายทอดตัวชี้ 
วัดและเป าหมายของระดับองค กรสู ระดับ
บุคคล 

3 3.0000 3.0000 0.0900 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
ขั้นตอนที่  1 

1.1  การจัดทํารายงานสรุปผลการจัดสรรเงินรางวัล/ สิ่งจูงใจใหแกหัวหนาหนวยงาน
ระดับ สํานัก/ กอง  ภายในกรมพัฒนาที่ดินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดกําหนดไวในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 อยูระหวางดําเนินการ (รายงานรอบ 6 เดือน  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550) 

1.2  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือ
พิจารณาทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนา
ท่ีดิน เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2550  เวลา 9.30 น. ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 กรมพัฒนาที่ดิน (หลักฐาน
อางอิง ขอ 1) 

1.3  นําผลสรุป ขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรคที่ได ไปใชในการจัดทํากระบวนการ/
แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ไดแลวเสร็จ และไดรับ
ความเห็นชอบจาก รองอธิบดีดานบริหาร ซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีใหประธานคณะกรรมการ
บริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดิน ป 2550 ตามคําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ท่ี 156/2550  เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดิน  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ  2550 
(หลักฐานอางอิง ขอ 2 ) 

1.4  ไดนําแนวทางการนิเทศและตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เขาช้ีแจงในที่
ประชุมหัวหนาสวนราชการ เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2550  เพ่ือใหสํานัก/ กองตางๆ ทราบถึง
กระบวนการ/แผนงานการประเมินผล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน 
                    รอบ 12 เดอืน 

ขั้นตอนที่  2 
2.1  กรมพัฒนาที่ดิน ไดยืนยันวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร  และเป าประสงค และจัดทํา

แผนที่ยุทธศาสตร  (Strategy Map) เพ่ือแสดงให เห็นถึงความสอดคล องของวิสัยทัศน  ประเด็น
ยุทธศาสตร  และเป าประสงค 

กรมพัฒนาที่ ดิ น ได จั ดทํ ายุ ทธศาสตร  เ พ่ือดํ า เนิ นการในป  2547 – 2551    
ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตรและยุทธศาสตร 
(หลักฐานอางอิง ขอ 7) 

2.2  สํานัก /กอง  กําหนดเป าประสงค และจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร  (Strategy Map)    
ท่ีแสดงให เห็นถึงความเชื่อมโยงหรือสอดคล อง ของเป าประสงค ของสํานัก /กอง กับประเด็นยุทธศาสตร 
และเป าประสงค ของ กรม หรือแสดงความสอดคล องกับพันธกิจ บทบาท หน าที่ของสํานัก /กอง 

สํานัก /กอง ไดมีการจัดทําวิสัยทัศน  เปาประสงค  ตัวชี้วัด   เปาหมาย ประเด็น
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรของหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค (ซึ่งสามารถเปดชมไดจาก  web site 
ของกรมพฒันาที่ดินไดตลอดเวลาที่   http://www.ldd.go.th ) 

2.3  มีการกําหนดตัวชี้วัด ค าเป าหมาย และเกณฑ การประเมินผลความสําเร็จของการ
บรรลุเปาประสงค แต ละขอของ สํานัก /กอง  ตามที่ปรากฏในแผนที่ยุทธศาสตร  (Strategy Map) 

ตัวชี้วัด   เปาหมาย   เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานที่นําไปใชประเมิน จะเปน
แบบฟอรม  พรอมคําอธิบาย (โปรดศึกษาจากเอกสาร  คูมือการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนา
ท่ีดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  หลักฐานอางอิง ขอ 5  หนา  20 – 44  และ 96 – 98  และไดมี
การนําออกเผยแพรประชาสัมพันธใน web site ของกรมพัฒนาที่ดินแลว  ทานสามารถเปดชมได
ตลอดเวลาที่  http://www.ldd.go.th ) 

2.4  กรมพัฒนาที่ดินดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 
พ.ศ.2550  เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2550  ระหว าง อธิบดี  รองอธิบดี กับผูอํานวยการ สํานัก /กอง ตางๆ 
โดยในคํารับรองฯ มีตัวชี้วัด คาเปาหมายและเกณฑ การประเมินผลของสํานัก/กอง ท่ีใช ประเมินผลไดใน
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ   เปนรายหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน 

ขั้นตอนที่  3 
กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการติดตามประเมินผลความก าวหน าและการรายงานผล

ความสําเร็จ  การดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางผูบริหารกับ
ผูอํานวยการสํานัก/ กองตางๆ โดยไดดําเนินการตามกระบวนการ ดังนี้ 

3.1  กรมพัฒนาที่ดิน ไดมีคําสั่งที่ 156/2550  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานตรวจ
ราชการของกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550 เพ่ือรับผิดชอบกําหนดกรอบแนวทางการ
ตรวจสอบ ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ใหเปนไปตามระเบียบ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน 
                    รอบ 12 เดอืน 

แผนงาน โครงการ กฎหมาย และระเบียบตางๆ  ตลอดจนการนิเทศ ติดตาม กํากับ ดูแล และจัดระบบการ
บริหารงานตรวจราชการใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ตามระยะเวลาที่กําหนด (หลักฐานอางอิงขอ 2) 

3.2  กรมพัฒนาที่ดิน ไดมีคําสั่งท่ี 157/2549 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานนิเทศและตรวจ
ราชการของกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550 เพ่ือรับผิดชอบนิเทศ ตรวจสอบ  ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตรับผิดชอบ ใหเปนไปตามระเบียบการ
บริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดิน และกรอบแนวทางที่คณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการ
ของกรมพัฒนาที่ดินกําหนด ตลอดจนศึกษาวิเคราะหผลการตรวจราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให
ขอเสนอแนะ และจัดทํารายงานตามรูปแบบที่กําหนด  เสนอคณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการของกรม
พัฒนาที่ดินตามระยะเวลาที่กําหนด (หลักฐานอางอิง ขอ 3) 

3.3   คําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 249/2550  เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานนิเทศและตรวจสอบดาน
จัดซื้อจัดจาง ในพ้ืนที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1–12 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 เพ่ือนิเทศ   ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลดานการจัดซื้อจัดจางตามขอตกลงการทํางาน (PSA) ในพ้ืนที่สํานักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต 1–12 ใหเปนไปตามระบบการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดิน และกรอบแนวทางที่
คณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดินกําหนด  พรอมทั้งศึกษาวิเคราะหผลการตรวจ
ราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ใหขอเสนอแนะ และจัดทํารายงานตามรูปแบบที่ กําหนดเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดิน ตามระยะเวลาที่กําหนด (หลักฐานอางอิง ขอ 4) 

3.4.  แผนการนิเทศและตรวจราชการ ดานผลสัมฤทธิ์ (outcome) ของการดําเนินงานตาม
ขอตกลงการทํางาน (PSA) ปงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยคณะทํางานนิเทศและตรวจราชการของกรม
พัฒนาที่ดิน จํานวน 6 คณะ ตามคําสั่งท่ี 157/2549  รับผิดชอบการนิเทศและตรวจราชการในพื้นที่สวน
ภูมิภาคทั่วประเทศ 76 จังหวัด คณะละ 2 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ซึ่งมีแผนการนิเทศและตรวจราชการ 
ในชวงเดือนมีนาคม–เมษายน  2550 (หลักฐานอางอิง ขอ 8) 

3.5   แผนการติดตามและประเมินผลสําเร็จการดําเนินงาน (๐output) และตรวจความ
ถูกตองของเอกสาร การจัดซื้อจัดจาง และปริมาณวัสดุการเกษตรคงเหลือ (stock) ของปงบประมาณ 
พ.ศ.2550 ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 76 จังหวัด ซึ่งมีแผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในชวง
เดือนสิงหาคม–กันยายน  2550 

3.6   แผนการนิเทศและตรวจสอบดานจดัซื้อจดัจาง ของการดําเนนิงานตามขอตกลงการ
ทํางาน (PSA) ปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยคณะทํางานนิเทศและตรวจสอบดานจดัซ้ือจดัจางในพ้ืนที่
สํานักงานพัฒนาทีด่ินเขต 1–12 จํานวน 1 คณะ ตามคาํส่ังกรมพัฒนาที่ดินที่ 249/2550  รับผิดชอบการ
นิเทศและตรวจสอบดานจดัซื้อจัดจาง ท่ีสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 1–12 ซึ่งมีแผนการนิเทศและตรวจ
ราชการ ในชวงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2550 

3.7   มีการติดตามรายงานผลความก าวหน า ความสําเร็จตามตัวชี้วัดและค าเป าหมายที่
กําหนดไว ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2550 ของสํานัก/กองตางๆ อย าง
สม่ําเสมอ ทุกไตรมาส และไดนําเขาที่ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและผล
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน 
                    รอบ 12 เดอืน 

การใชจายงบประมาณ  สรุปเปนรายกิจกรรมทุกกิจกรรม ทุกไตรมาส อย างสมํ่าเสมอ 
3.8  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ท่ีแสดงถึงความสําเร็จตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

ท่ีกําหนด(หลักฐานอางอิง ขอ 10) 
3.9  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2550 ในไตรมาสที่ 1    

ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3 (หลักฐานอางอิง ขอ 11) 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน : 
 ไมมี 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. กรมฯ ยังไมมีกรอบโครงสรางอัตรากําลังของบุคลากรที่จะมาชวยปฏิบัติงานจัดทาํรายงาน

โดยตรง  ซึ่งบุคลากรจําเปนตองไดรับการอบรมใหมีความรูความเขาใจในรายละเอียดของตัวชี้วดันี้ เพ่ือทํา
หนาที่รวบรวมขอมูล  เอกสารหลักฐานตางๆ ในการจดัทํารายงาน และพัฒนาปรับปรุงการดาํเนินงานให
เปนไปในแนวทางการประเมินผลตามเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัดที่ กพร.กําหนด 

2. ปริมาณขอมูลรายละเอียดปลีกยอยมีมากมาย  จึงไมสามารถสําเนาทุกเร่ืองแนบมาใหได    
ดังนั้น ขอแนบเอกสารตัวอยางมาใหเปนบางสวน    และบางเร่ืองขอมูลรายลเอียดทั้งหมดตองบนัทึกลง
แผน CD เทานั้น  และขอมูลตางๆ ของกรมพัฒนาที่ดนิ สวนใหญไดมีการนํามาออกเผยแพรประชาสัมพันธ
ใน web site ของกรมพัฒนาที่ดินและหนวยงานระดับ สํานัก / กอง แลว    ทานสามารถเปดชมได
ตลอดเวลาที่ http://www.ldd.go.th 
หลักฐานอางอิง  : 
หลักฐานอางอิงที่ 1 :  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 

คร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 
กรมพัฒนาที่ดิน 

หลักฐานอางอิงที่ 2 :  สําเนาคําส่ังกรมพฒันาที่ดนิที่ 156/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะ กรรมการบริหารงาน
ตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดนิ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550 

หลักฐานอางอิงที่ 3 :  สําเนาคําส่ังกรมพฒันาที่ดนิที่ 157/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานนิเทศและตรวจ
ราชการของกรมพัฒนาที่ดนิ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550 

หลักฐานอางอิงที่ 4 :  สําเนา คําสั่งกรมพัฒนาที่ดนิที่ 249/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะ ทํางานนิเทศและ
ตรวจสอบดานจัดซ้ือจัดจาง ในพ้ืนที่สํานกังานพัฒนาทีด่ินเขต 1–12 ลงวันที่           
16 มีนาคม  2550 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน 
                    รอบ 12 เดอืน 

หลักฐานอางอิงที่ 5 :  คูมือการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาทีด่ิน ประจาํปงบประมาณ         
พ.ศ.2550 

หลักฐานอางอิงที่ 6 :  เอกสาร ขอตกลงการทํางาน ประจําปงบประมาณ 2550 ระหวาง อธิบดีกรมพัฒนา
ท่ีดินกับรองอธิบดี และผูอํานวยการสํานัก/กองตางๆ ท่ีมีการลงนาม กิจกรรมที่
ดําเนินการสนบัสนุนภายใตแตละยุทธศาสตร พรอมทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของแตละยุทธศาสตร 

หลักฐานอางอิงที่ 7 :  สําเนายุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดนิ ป 2547-2551 ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน   
พันธกิจ เปาประสงค  ตัวชี้วัด เปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตรและยุทธศาสตร 

หลักฐานอางอิงที่ 8. :  สําเนา กําหนดการนิเทศและตรวจราชการดานผลสัมฤทธิ์(outcome) ของ
คณะทํางานทัง้ 6 คณะ ท่ีดําเนินการนิเทศและตรวจราชการตามขอตกลงการทํางาน
(PSA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในพ้ืนที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12          
(อยูระหวางดําเนินการ) 

หลักฐานอางอิงที่ 9. :  รายชื่อหนวยงาน สํานัก/กอง  ในสังกัดของกรมพัฒนาที่ดิน 
หลักฐานอางอิงที่ 10 :  สําเนา ตัวอยางการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจําป พ.ศ.2550 ของหนวยงานสํานักงานพัฒนาทีด่นิเขต 3 
หลักฐานอางอิงที่ 11 :  เอกสาร  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2550  

ไตรมาสที่ 1 - 3 
หลักฐานอางอิงที่ 12 :  ตัวอยาง รายงานผลการนิเทศและตรวจราชการ ดานผลสัมฤทธิ(์outcome)            

ตามขอตกลงการทํางาน(PSA) ประจําป พ.ศ.2549 ในพ้ืนที่หนวยงานสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 

หลักฐานอางอิงที่ 13 :  แผน DVD  บันทึก  รายงานผลการนิเทศและตรวจราชการ ดานผลสัมฤทธิ์
(outcome) ตามขอตกลงการทํางาน(PSA) ประจําป พ.ศ.2549 ในพ้ืนที่หนวยงาน
สํานักงานพัฒนาทีด่ินเขต 1 – 12   พรอมคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)      รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                              รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 14 :  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข อมูลสารสนเทศของ    
                                    สวนราชการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายรังสฤษดิ์ บุญสิน  

ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางจันทรเพ็ญ ลาภจิตร
นางวราภรณ อินทรทิพย
นางสาวรุจิรัตน รุจิรกุล 

โทรศัพท : 0-2579-4548 ตอ 1253 โทรศัพท :  0-2579-1181 ตอ 1360  
                 0-2579-1181 ตอ 1378 

                 0-2579-1937 ตอ 1328 
คําอธิบาย :   
              ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข อมูลสารสนเทศของส วนราชการ หมายถึง 
ระดับในการพัฒนาทางด านการจัดการสารสนเทศของส วนราชการเมื่อเทียบกับป งบประมาณ พ.ศ.2549 
โดยจะพิจารณาจากความครอบคลุมและความก าวหน าในการพัฒนาทั้ง 10 ประเด็น ดังต อไปนี้ 
 

1. ด านระบบงาน/กระบวนงานของส วนราชการ แบ งเปน 
ประเด็นย อยที ่
1.1  ระบบงาน/กระบวนงานของส วนราชการที่ควรมีระบบฐานข อมูลสารสนเทศ โดยต อง

ครอบคลุมถึงฐานข อมูลสําหรับผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดทั้งหมดตาม มิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ และฐานข อมูลด านยุทธศาสตร ท้ังหมดของส วนราชการ 

1.2  ระบบงาน/กระบวนงานของส วนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจําเป นต อง
ปรับปรุงระบบฐานข อมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิม พรอมระบุส่ิงท่ีจะปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมจากที่ปฏิบัติในป 
งบประมาณ พ.ศ.2549 

 

2. ด านผู ใช งาน (User) กลุ มต างๆ ได แก  ประชาชน ส วนราชการที่เกี่ยวข อง และผู บริหารของ  
ส วนราชการ แบ งเป น 

ประเด็นย อยที ่
2.1  การได รับบริการทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีเหมาะสมของผูใชงาน (User) แต ละกลุม 
2.2  รูปแบบ/ชองทางการให บริการที่เหมาะสมและตอบสนองต อความต องการของผู ใช งาน 

(User) กลุมต างๆ 
2.3  การรณรงค หรือส งเสริมให มีการใช งานระบบฐานข อมูลสารสนเทศอย างสมํ่าเสมอและ

ตอเนื่อง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)      รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                              รอบ 12 เดือน 
3. การบริหารจัดการของศูนย ปฏิบัติการสารสนเทศของส วนราชการ 

ประเด็นย อยที ่
3.1  กระบวนการหรือระบบในการสํารองและกูคืนข อมูล (Backup and Recovery 

Procedures) 
3.2  กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit 

Procedure) 
3.3  การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อ าน เขียน หรือใช งานข อมูลในระบบสาร 

สนเทศ สําหรับผู ใช งาน (User) กลุมต างๆ ได แก  ประชาชน ส วนราชการที่เก่ียวข อง และผู บริหารของ
สวนราชการ 

3.4  แผนการจัดการหรือแกไขป ญหาจากภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) 
3.5  การฝ กอบรมในด านที่เกี่ยวข องกับระบบฐานข อมูลสารสนเทศที่จําเป นสําหรับบุคลากร

ของส วนราชการ 
              สวนราชการจัดใหมีการทบทวนและวิเคราะห ระบบฐานข อมูลสารสนเทศพร อมจัดทําเอกสาร 

 1.   สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห ระบบฐานข อมูลสารสนเทศของส วนราชการ 
 2.   แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานข อมูลสารสนเทศของส วนราชการ โดยใช 

ขอมูลที่ได มาจากผลการทบทวนและวิเคราะห ระบบฐานข อมูลสารสนเทศในข อ 1. โดยในแผนปฏิบัติ
การดังกลาวจะต องระบุผู รับผิดชอบ และช วงเวลาที่จะดําเนินการในแต ละกิจกรรม พร อมระบุวัตถุประ
สงค ท่ีวัดไดของแต ละแผนปฏิบัติการ ซึ่งแต ละโครงการหรือกิจกรรมยอยในแผนปฏิบัติการ ควรระบุ
ผลลัพธ ของแต ละกิจกรรมย อยอย างชัดเจน 
 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

 
 

คําอธิบาย 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 1)  ระยะเวลาการสงสรุป      

ผลการทบทวนและวิเคราะห 
ระบบฯ และแผน ปฏิบตัิ
การฯ 

• สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ และแผนปฏิบัติการฯ และ
หลักฐานการนําสงท่ีแสดงวันที่จัดสงใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. 

     - ผูประเมินจะประสานงานกับสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคลองของวันที่สวนราชการจัดสงสรุปผลการทบทวนและ
วิเคราะหระบบฯ และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณใหกับสํานักงาน 
ก.พ.ร. และวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับเอกสารดังกลาวของสวน
ราชการ เพ่ือพิจารณาใหคะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)      รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                              รอบ 12 เดือน 
 
   

 

คําอธิบาย 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

และการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ 
2) สรุปผลการทบทวน
และวิเคราะหระบบฯ มีคุณ 
ภาพและเนื้อหาครอบคลุม
ท้ัง 3 ประเด็นหลัก และ 
10 ประเด็นยอย 

• พิจารณาคุณภาพของสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ โดย
พิจารณาจากความครอบคลุมของเนื้อหาท้ัง 3 ประเด็นหลัก และ10 
ประเด็นยอยรวมถึงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน ที่ไดจากผูมี
สวนไดเสีย เชน 
- ประชาชน 
- บุคลากรของสวนราชการ 
- ผูบริหารระดับนโยบายที่กํากับดูแลสวนราชการ 

• สวนราชการควรมีการจัดประชุมที่ มีวาระดานระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสวนราชการอยางนอยปละ 4 ครั้ง 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสารหลักฐานตางๆ  
และการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ 

3) แผนปฏิบัติการฯ มี
เนื้อหาและคุณภาพครอบ 
คลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก
และ 10 ประเด็นยอยและ
ระบุ ถึ งส วนที่ จ ะ พัฒนา
เพ่ิมเติมจากปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 

• พิจาณาคุณภาพของ แผนปฏิบัติการฯ โดยพิจารณาจากความ
ครอบคลุมของเนื้อหาทั้ง 3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

• แผนปฏิบัติการฯ ควรมีเนื้อหาที่ระบุอยางชัดเจนในสวนที่จะพัฒนา
เพิ่มเติมหรือแตกตางจากปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

• แผนปฏิบัติการฯ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารของสวนราชการ 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

และการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ 
4) รอยละเฉล่ียถวงน้ํา 
หนักของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ • พิจารณาจากผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

• รายงาน เอกสาร บันทึก หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาไดดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ จริงรวมถึงความคืบหนาที่เกิดขึ้น เชน  
- ภาพถาย 
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานและรายงานการประชุม 
- หนังสือสัญญาจัดซื้อจัดจางผูรับเหมาชวงดานระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)      รอบ  9 เดือน 
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คําอธิบาย 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
และการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของ (ตอ) 

4)  ร อ ย ล ะ เ ฉ ลี่ ย ถ ว ง
น้ําหนักของการดําเนินงาน
ต ามแผนปฏิ บั ติ ก า ร ฯ 
(ตอ) 

- บันทึกผลการดําเนินงานและวันที่ดําเนินงานแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
- Gantt Chart แสดงความคืบหนาของโครงการ 
- รายงานสรุปวัน เวลา และสถานท่ีในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
- เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
และการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ 

5)  ร อ ย ล ะ เ ฉ ลี่ ย ถ ว ง
น้ํ าหนักของแผนปฏิบัติ
ก า รฯ  ท่ี ส ามารถบรร ลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติ
การฯ และมีรายงานประ 
เมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ 

• พิจารณาจาก สรุปผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่
กําหนดไวตามแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ท่ีเสนอผูมีอํานาจเพื่อรับทราบ 
หรือใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ เนื้อหาควรประกอบดวย 
- ประโยชนท่ีไดรับจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ พรอมความ
เช่ือมโยงกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายในแผนปฏิบัติการฯ 

- ปจจัยสนับสนุน 
- งบประมาณดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการที่ใชจาย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

- ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
- ขอเสนอแนะ 
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เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดับ)  

เกณฑการใหคะแนน การประเมินผล 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงสรุปผล
การทบทวนและวิ เคราะห
ระบบและแผนปฏิบัติการฯ 

0.0 จัดสงพรอมกบัรายงานการประเมินผลตอนเอง  
รอบ 6 เดอืน 

2) สรุปผลการทบทวนและวิ 
เคราะหระบบฯ มีคุณภาพ 
และเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 
ป ร ะ  เ ด็ น ห ลั ก แ ล ะ  1 0 
ประเด็นยอย 

1.0 6 
ประเด็น 
ยอย 

7 
ประเด็น 
ยอย 

8 
ประเด็น 
ยอย 

9 
ประเด็น 
ยอย 

10 
ประเด็น 
ยอย 

3) แผนปฏิบัติการฯ มี
เ นื้ อ ห า  แ ล ะ คุ ณ ภ า พ
ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น
หลักและ 10 ประเด็นยอย 
และระบุถึงสวนที่จะพัฒนา
เพ่ิมเติมจากปงบ ประมาณ 
พ.ศ. 2549 

0.5 6 
ประเด็น 
ยอย 

7 
ประเด็น 
ยอย 

8 
ประเด็น 
ยอย 

9 
ประเด็น 
ยอย 

10 
ประเด็น 
ยอย 

4) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการฯ 

1 60 70 80 90 100 

5) รอยละเฉลี่ถวงน้ําหนัก
ของแผนปฏิบัติ การฯ  ท่ี
สามารถบรรลุวัตถุประสงค 
หรือเปา หมายตามที่ระบุใน
แผน  ปฏิบัติการฯ และมี
ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติ
การฯ 

1.5 80 85 90 95 100 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1) ระยะเวลาการสงสรุปผลการทบทวน
และวิเคราะหระบบและแผนปฏิบัติการฯ 0.0 30 ม.ค. 2550 

2) สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห
ระบบฯ มีคุณภาพ และเนื้อหาครอบคลุม
ท้ัง 3 ประเด็นหลักและ 10 ประเด็นยอย 

1.0 10 5 0.0500 

3) แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหา และ
คุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก 
และ 10 ประเด็นยอย และระบุถึงสวนที่
จะพัฒนาเพิ่มเติมจากปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 

0.5 10 5 0.0250 

4) รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 1 90 4 0.0400 

5) รอยละเฉล่ีถวงน้ําหนักของแผน 
ปฏิบัติ ก า รฯ  ท่ี ส ามารถบรรลุ วั ตถุ 
ประสงค หรือเปาหมายตามที่ระบุใน
แผนปฏิ บั ติ ก า ร ฯ  แล ะ มี ร า ย ง า น
ป ร ะ เ มิ น ผ ลค ว า มสํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

1.5 85 2 0.0300 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 1. ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ 
 1.1  โปรแกรมที่ใชงานผานระบบ Internet โดยจัดทําฐานขอมูลโดยใช SQL Server และ  
ฐานขอมูลสําหรับรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตาม มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
 2. ดานผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก  ประชาชน  สวนราชการที่เกี่ยวของ  และผูบริหารของ
สวนราชการ  แบงเปน 

2.1  ระบบการใหบริการโปรแกรมผานระบบ Internet , Intranet และ e-library 
2.2  ประยุกตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานบุคคลภายในองคกร 
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2.3  ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหารในระดับองคกร 
2.4 แผนรณรงค และสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง 

3. การบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศของสวนราชการ 
3.1  กําหนดมาตรการปองกันความเสียหายของขอมูล    โดยการกําหนดแผนการสํารองขอมูล 

(Backup) 
3.2  มีระบบสํารองขอมูล และการฟนฟูระบบ/ ขอมูลจากความเสียหาย (Recovery) 
3.3  มีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ  (Contingency Plan) การใหความรูกับผูเกี่ยว  

ของในการปฏิบัติตามแผนฯ เม่ือเกิดภัยพิบัติ เชน ไฟไหม หรือระบบเกิดความขัดของ 
3.4   จัดทําแผนงานในการกระจายขอมูลไปเก็บไวท่ีเครื่อง Server ท่ีใหบริการ เพ่ือกระจาย

ความเสี่ยง 
3.5   จัดทํามาตรการการกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อาน เขียนหรือใชขอมูล  โดย 

พิจารณาสําหรับผูใชงาน (User) กลุมตาง ๆ  
3.6  จัดทํามาตรการในการปองกันผูบุกรุกจากภายนอก (Hacker) เขาสูระบบเครือขาย 

(Firewall) 
3.7   แผนการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ภายในหนวยงาน  ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคที่

เกี่ยวของกับการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศของกรมฯ 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :     

        ไมมี        

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

- ฐานขอมูลสําหรับรายงานผลการจัดทาํเขตพัฒนาที่ดนิ  อยูในระหวางการพัฒนาโปรแกรม 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนงานและกิจกรรมการดําเนินงานตามงบประมาณทีไ่ดรับในแตละสถานี  
ทําใหตองปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามขอมลูใหม 

หลักฐานอางอิง :   
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : ฐานขอมูลกรมพัฒนาที่ดิน  (เอกสารอางอิงประเด็นยอยที่ 1.1 และ 1.2)          
หลักฐานอางอิงท่ี 2 : บัญชีรายชื่อ  E-mail Address กรมพัฒนาที่ดิน (เอกสารอางอิงประเด็นยอยที่ 

2.1) 
หลักฐานอางอิงท่ี 3 : รูปแบบ/ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของ

ผูใชงาน (User) กลุมตางๆ  (เอกสารอางอิงประเด็นยอยที่ 2.2) 
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หลักฐานอางอิงที่ 4 : การรณรงคหรือสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ

และตอเนื่อง (เอกสารอางอิงประเด็นยอยที่ 2.3) 
- สรางจัดทําเมนูพิเศษ หรือตัวว่ิงสําหรับเผยแพรและประชาสัมพันธใหกับ
เจาหนาท่ีของกรมฯ ไดทราบ 

- สง Mail แจงขาวใหกับผูใช (User) เมื่อมีการปรับปรุงหรือ Update ขอมูลบน 
Web site 

- ตรวจสอบการบันทึกขอมูล (รายเดือน) 
- ตรวจสอบการบันทึกขอมูลของระบบสารสนเทศตางๆ (รายสัปดาห) 

หลักฐานอางอิงท่ี 5 : ระบบในการสํารองและกูคืนขอมูล (เอกสารอางอิงประเด็นยอยที่ 3.1) 
หลักฐานอางอิงท่ี 6 : การทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (เอกสารอางอิงประเด็นยอยที่ 3.2) 

- การกําหนดสิทธิ์การใชงานบนระบบเครือขาย 
- การปองกันผูบุรุกจากภายนอก (Hacker) เขาสูระบบเครือขาย (Firewall) 
- การปองกันและแพรกระจายไวรัสคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย 

หลักฐานอางอิงท่ี 7 : การกําหนดสิทธิ (Access  Right) ในการอาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบ
สารสนเทศ สําหรับผูใชงาน (User) กลุมตาง ๆ (เอกสารอางอิงประเด็นยอยที่ 
3.3) 

หลักฐานอางอิงท่ี 8 : แผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (เอกสารอางอิงประเด็นยอยที่ 3.4) 
- กรณีไฟไหม (ขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเพลิงไหมหองเซิฟเวอร) 
- กรณีการเชื่อมโยงเครือขายลมเหลว (ระบบ NETWORK REDUNDANCE  สําหรับ
เครือขายภายใน) 

- กรณีอุปกรณจัดเก็บขอมูลเสียหาย (รายละเอียด BACKUP ขอมูลบนเครื่อง  
SERVER ของหนวยงานตางๆ (รายสัปดาห) 

หลักฐานอางอิง ท่ี  9 : โครงการฝกอบรมสารสนเทศกรมพัฒนาที่ดิน  ปงบประมาณ  2550 
(เอกสารอางอิงประเด็นยอยที่ 3.5) 
- หลักสูตร  การจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
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ชื่อตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดท่ี 15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประเสริฐ  เทพนรประไพ 
                              เลขานุการกรม 

ผูจัดเก็บขอมูล : นายโชติวัฒน  ชุมวรานนท  
                       หัวหนากลุมนิติการ 

โทรศัพท :  0-2579-5128 ตอ 1207 โทรศัพท :   0-2579-7059 ตอ 1303 

คําอธิบาย :   
                  พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐทุกแหงกําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) แบง
เกณฑการใหคะแนนเปน 3 ระดับ 

สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2550 โดยใหระบุการ
ดําเนินการพัฒนากฎหมายใด สาระสําคัญหรือประเด็นกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลในการ
ดําเนินการในแตละประเด็นทางกฎหมายใหชัดเจน มีการกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จ  
และใหสวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายใหแลวเสร็จ และจัดสงใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

สวนราชการใดที่ไดสํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลักท่ีอยูในความรับผิดชอบแลว ปรากฏวา
ไมมีกฎหมายใดอยูในกรอบประเภทของกฎหมาย 10 ประเภท และลักษณะสําคัญของบัญญัติแหง
กฎหมาย 4 ลักษณะ หากไมมีกฎหมายที่จะพัฒนาปรับปรุงใหทําหนังสือแจงยืนยันกับสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อขอยกเวนการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2550 สําหรับประเด็นการประเมินผลการพัฒนากฎหมายดังกลาว (ใหกระทรวง
เปนผูดําเนินการแจงการขอยกเวนของสวนราชการในสังกัด) 
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เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ระดับ )  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานรัฐทั้งหมด 

3 สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติท่ีจะตองดําเนินการยกเลิกหรือ
แกไขเพ่ิมเติมที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานของรัฐทุกแหง ใหสอดคลองตามประเภทของกฎหมาย 10 ประเภท  
และลักษณะสําคัญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย 4 ลักษณะ 

5 จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2550 โดยระบุกฎหมายที่จะ
ดําเนินการพัฒนาสาระสําคัญ/ประเด็นทางกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผล  
ท่ีจะดําเนินการในแตละประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ จัดสงใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2550 

   
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน  
ถวง

นํ้าหนัก 
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    

1.5 5 5.0000 0.0750 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
                   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กรมฯ ไดมอบหมายใหกลุมนิติการดําเนินการสํารวจ
ตรวจสอบกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ ผลการสํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลักท่ีอยูในความ
รับผิดชอบปรากฏวาไมมีกฎหมายใดอยูในกรอบประเภทของกฎหมาย 10 ประเภทและลักษณะสําคัญ
ของบทบัญญัติแหงกฎหมาย 4 ลักษณะที่กรมฯ จะตองพัฒนาปรับปรุงจึงไดทําหนังสือแจงยืนยันไปยัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอยกเวนการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สําหรับประเด็นการประเมินผล
การพัฒนากฎหมายแลว เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2550 
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ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :      
ไมมี 

 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
ไมมี 
 

 

หลักฐานอางอิง :     
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : หนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ท่ี กษ 0800.5/1988 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2550              
                          เรื่องการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ  
                          พ.ศ. 2550 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
หลักฐานอางอิงท่ี 2 : บันทึกขอความกรมพัฒนาที่ดินที่ กษ 0800.5/352 ลงวันที่7 มิถุนายน 2550 
                          เรื่องการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ  
                          พ.ศ. 2550 ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานรองปลัดกระทรวงเกษตร 
                          และสหกรณ (หัวหนากลุมภารกิจดานบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการผลิต) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดที ่15.2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงนํ้าหนักของการดําเนินงาน 
                                     ตามแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ    

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประเสริฐ  เทพนรประไพ 
                                เลขานุการกรม 

ผูจัดเก็บขอมูล : นายโชติวัฒน ชุมวรานนท    
       หัวหนากลุมนิติกร 

โทรศัพท :  0-2579-5128 ตอ 1207 โทรศัพท :   0-2579-7059 ตอ 1303 

คําอธิบาย :   
พิจารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามขัน้ตอน (Milestone)    

ตามแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2550 (ประเมินผลงานถึงวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ) ท่ี
สวนราชการนาํเสนอ และคณะกรรมการพัฒนากฎหมายไดใหความเห็นชอบแลว 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ระดับ )  
     

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

นํ้าหนัก 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของการดําเนนิงานตาม
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    

3.5 NA 1.0000 0.0350 

หมายเหตุ : ไมมีผลการดําเนินงานจึงใสคาคะแนนขั้นต่าํที่ 1 คะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
                 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กรมพัฒนาที่ดินไมมีกฎหมายที่จะพัฒนาปรับปรุง ซึ่งกรมฯ 
ไดทําหนังสือแจงกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว ดังนี้กรมฯจึงไมได
ดําเนนิการในตัวชี้วัดนี ้
 
ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :      

ไมมี 
 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
ไมมี 

 
 
หลักฐานอางอิง :    

ไมมี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด : นายปราณีต   วิเศษศรี        
                            รองอธิบดีดานบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางณฐัิยา   หิรัญวัฒนศิริ 
                  หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 

โทรศัพท :  0-2561-4990    โทรศัพท : 0-2579-4470 

คําอธิบาย :   
              ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่สวน
ราชการนําเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใช 
เปนกรอบแนวทางในการประเมินองค กรด วยตนเอง (Self-Assessment) และเป นบรรทัดฐานการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส วนราชการ เพ่ือปรับปรุงองค กรและยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการของส วนราชการสูระดับมาตรฐานสากล 
               การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรมให ดําเนินการครอบคลุม
ทุกหน วยงานในส วนกลาง รวมถึงราชการสวนกลางที่ไปตั้งอยูในภูมิภาคดวย 
               
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
1 

 
     - จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของส วนราชการ และจัดทําแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของส วนราชการ (Roadmap) ท่ีได รับความเห็นชอบจากผูบริหาร 
     - จัดประชุมชี้แจงทําความเข าใจเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของส วนราชการให กับบุคลากรและคณะทํางานของ
สวนราชการ 

2 
 

       - จัดทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององค กรตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไดแลวเสร็จครบถ วน 

3 
 
 
 
 

- จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององค กรตามเกณฑ คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางและแบบฟอร มที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
ได แล วเสร็จครบถ วน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
4 

 
       - จัดทํารายงานผลการประเมินองค กรด วยตนเอง(Self-Assessment) 
ได แล วเสร็จครบถ วน 

5 
 

       - จัดทํารายงานการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองค 
กรได แล วเสร็จครบถ วน  

 

เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดับ)  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

   
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 5 3 3 0.1500 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :                                         
              ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 (กันยายน 2549-มีนาคม 2550) กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนิน 
การจัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามคําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 
295/2550 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550 เรื่อง “แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Sreering Committee)” และคําสั่งเสนอเพ่ือ
แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ท่ี 
0800.5/142 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550 พรอมทั้งไดจัดทําแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของสวนราชการ (Roadmap) เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน ท้ังนี้กรมฯ ไดเชิญที่
ปรึกษาจากสํานักงาน ก.พ. มารวมชี้แจง ทําความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐใหแกคณะทํางานและบุคลากรของกรมฯ เพ่ือใหการดําเนินการของกรมฯ บรรลุตาม
วัตถุประสงค และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

กรมไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน PMQA หมวด 1-7 เพ่ือทําความเขาใจและ
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร และรายงานผลการดําเนินงานขององคกร
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ซึ่งได
ดําเนินการแลวเสร็จครบถวนแลว 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                           รอบ 12 เดือน 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :  
1. ความรวมมือของเจาหนาทีภ่ายในหนวยงาน 
2. ผูบริหารใหความสําคญั 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
              1. เรื่องดังกลาวจัดเปนเรื่องใหม และมีรายละเอียดที่คอนขางซับซอน บุคลากรและ
เจาหนาที่ท่ีเก่ียวของจําเปนตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องดังกลาวอยางดี 
              2. วิทยากร/ ท่ีปรึกษาที่มีความรู ความเขาใจในเรื่อง PMQA มีจํานวนจํากัด จึงทําใหการ
ติดตอประสานงานทาํไดคอนขางยากและลาชา 
 

หลักฐานอางอิง :     
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตาม

คําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 295/2550 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550 เรื่อง “แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Steering Committee)”  

หลักฐานอางอิงท่ี 2 : แผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Roadmap) 
หลักฐานอางอิงท่ี 3 : รายงานการประชุมเรื่อง “การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการ

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee)”   
ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 วันพฤหัสบดีท่ี  5 เมษายน 2550   

หลักฐานอางอิงท่ี 4 : รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

หลักฐานอางอิงท่ี 5 : รายงานผลการดําเนินการของสวนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร   
และสหกรณ 

 
 
 
 
 
 

 


