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ตัวชี้วัดที่ 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง

น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวง

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

นํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ของกระทรวง

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 รายไดเงินสดทางการเกษตรของ

เกษตรกรเฉลี่ยตอครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ป)

บาท/

ครัวเรือน/

ป

2.00 126184 129184 132184 135184 138184 135351 4.0557 0.0811

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร โดยพิจารณาใน 3

 เร่ือง ดังน้ี

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.1 การพัฒนาเกษตรกรในศูนยขาว

ชุมชน
ตัน 0.30 18,345 19,360 20,375 21,385 22,395 33,081 5 0.0150

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.2  การใชสารอินทรียเพ่ือลดการใช

สารเคมีทางการเกษตร
ราย 0.30 10,000 11,000 12,000 15% 20% 0 5 0.0150

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.3 รอยละของเกษตรกรกลุมเปาหมาย

ที่ไดรับการพัฒนาอาชีพและมีความรูเพ่ิมข้ึนดาน

เศรษฐกิจพอเพียง

รอยละ 0.40 60 65 70 75 80 90.01 5 0.0200

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาค

การเกษตร (ลานลานบาท)
ลานลานบาท 3.00 -0.02 -0.01 X 0.01 0.02 1.08 5 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ความสําเร็จในการสรางระบบ

ประกันภัยทางการเกษตร
ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 3 3 0.0300

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

ฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนที่

การเกษตร

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 5 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 1.2  ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อน

นโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 รอยละความสําเร็จตามเปาหมายของ

โครงการแหลงนํ้าเพ่ือชุมชน/ชนบทตามโครงการไทย

เขมแข็ง

รอยละ 3.00 80 85 90 95 100 98.19 4.64 0.1392

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 รอยละความสําเร็จตามเปาหมายของ

โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ําตามโครงการ

ไทยเขมแข็ง

รอยละ 2.00 80 85 90 95 100 89.00 2.8 0.0560

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

นํ้าหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงที่มีเปาหมายรวมกันระหวางกระทรวง

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ระดับความสําเร็จของความรวมมือใน

การปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ําในลุมนํ้าวิกฤต
ระดับ 5 1 2 3 4 5

รอยละ

100 5 

แหลงนํ้า

3.8 0.1900

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล
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                                                                                                                          (√)  รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด
น้ําหนัก

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ D
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กรมพัฒนาที่ดิน  กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  (   ) รอบ  6 เดือน

                                                                                                                          (√)  รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด
น้ําหนัก

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 รอยละของจํานวนวันที่ปริมาณฝุน

ละอองเฉลี่ยรายวันอยูในเกณฑที่ไมเปนอันตรายตอ

สุขภาพอนามัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

รอยละ 5  -  -  -  -  - 75.61 1.61 0.0805

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน
ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5 5 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง

น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนฏิบัติราชการ

ของกลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ

การผลิต

ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละของเกษตรกรที่มีการใชประโยชน

ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
รอยละ 3.50 60.48 61.48 62.48 63.48 64.48 95.48 5 0.1750

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ชลประทาน 

(ลานไร)
ลานไร 3 90.86 91.36 91.86 92.36 92.86 0.0956 1 0.0300

ตัวชี้วัดที่ 2.3  พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการ

และฟนฟูทรัพยากรดิน (ลานไร)
ลานไร 3.50 11.90 11.95 12.00 12.05 12.10 12.46 5.00 0.1750

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง

น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/ภารกิจหลัก/ เอกสางบประมาณรายจายฯ 

ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

นํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/ภารกิจหลัก (นํ้าหนักรอยละ 10)

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1  จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรที่มีปญหา

ไดรับการพัฒนาและฟนฟู (ไร)
ไร 3.00 9,800 9,900 10,000 10,100 10,200 10,345 5 0.0150

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2  พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการ

ปรับปรุงคุณภาพดิน (ไร)
ไร 3.00 125,800 126,300 126,800 127,300 127,800 145,027 5 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3  พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษ

ดินและน้ําเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน (ลาน

ไร)

ลานไร 4.00 0.71 0.76 0.81 0.86 0.91 0.92 5 0.2000

ตัวชี้วัดที่ 3.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

นํ้าหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตาม

เอกสารงบประมาณรายจาย)  (นํ้าหนักรอยละ 5)

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1  จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริม

และบริการดานการพัฒนาที่ดิน (ราย)
ราย 2.00 520,000 552,500 585,000 617,500 650,000 668,707 5 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2  จํานวนเขตการใชที่ดิน 5 ชนิดพืช รอยละ 1.00 80 85 90 95 100 100 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 3.2.3  จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรไดรับการ

อนุรักษ และฟนฟู (ลานไร)
ลานไร 2.00 10.37 11.02 11.67 12.32 12.97 13.56 5 0.1000

ตวัชี้วัดที่ 4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ
รอยละ 6.00 65 70 75 80 85 NA 1 0.0600

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผู

กําหนดนโยบาย
รอยละ 3.00 65 70 75 80 85 NA 1 0.0300

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ D



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ผลการ

ดําเนิน 

งาน
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น้ําหนัก

่

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

กรมพัฒนาที่ดิน  กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  (   ) รอบ  6 เดือน

                                                                                                                          (√)  รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด
น้ําหนัก

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 5 5 0.3000

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับ

เร่ืองรองเรียนจนไดขอยุติ
รอยละ 5.00 74 77 80 83 86 100 5 0.2500

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ํา

หนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
รอยละ 2.00 80 85 90 95 100 99.13 4.9565 0.0991

ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน/ภาพรวม

9.1 รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน รอยละ 0.50 69 72 75 78 81 93.02 5 0.0250

9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ภาพรวม
รอยละ 0.50 92 93 94 95 96 94.82 3.82 0.0191

9.3 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
รอยละ 1.00 80 90 100  - 100 89.67 1.967 0.0197

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน

ตอหนวยผลผลิต
ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 4 4 0.0400

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน
ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 2 2 0.0200

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5 5 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ

ภายใน
ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5 5 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ตัวชี้วัดที่ 15.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพ้ืนฐาน

ตัวชี้วัดที่ 15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน

- หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล รอยละ 4.00 60 70 80 90 100 100 5 0.2000

- หมวด 6 การจัดการกระบวนการ รอยละ 4.00 60 70 80 90 100 100 5 0.2000

ตัวชี้วัดที่ 15.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย

ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ

ผลลัพธในการดําเนินการพัฒนาองคการ

- หมวด 5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล รอยละ 1.00 1 2 3 4 5 4.68 5 0.0468

- หมวด 6  การจัดการกระบวนการ รอยละ 1.00 1 2 3 4 5 5 5 0.0500

มิติที่ 3  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 4 มิติดานพัฒนาองคกร

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ D



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

กรมพัฒนาที่ดิน  กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  (   ) รอบ  6 เดือน

                                                                                                                          (√)  รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด
น้ําหนัก

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 15.1.3  รอยละของการผานเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ในหมวดที่ 

สวนราชการดําเนินการไมผานเกณฑฯในปงบประมาณ

 พ.ศ. 2552

 - หมวด 1  การนําองคกร รอยละ 1.00 60 70 80 90 100 100 5 0.0500

 - หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ รอยละ 1.00 60 70 80 90 100 100 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ

การดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7)

ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 4.332 4.332 0.1733

ตัวชี้วัดที่ 15.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ

การจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตัวชี้วัดที่ 15.3.1 ความครบถวนของการจัดทํารายงาน

ลักษณะสําคัญขององคกร
คําถาม 1.00 3 6 9 12 15 15 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 15.3.2 ความครบถวนของการจัดทํารายงาน

การประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน

หมวด 1.00 3 4 5 6 7 7 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 15.3.3 ความครบถวนของแผนพัฒนา

องคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (2 แผน : 

หมวด 2 หมวด 4)

แผน 2.00 0  - 1  - 2 2 5 0.1000

100.00 3.9548

รายงาน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2553

ผูรายงาน       1. นางณัฐิยา หิรัญวัฒนศิริ ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

                   2. น.ส.เบญจพร  บุรมยชัย ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

                   3. นางพัญชนิส สันทนาคณิต ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 E-mail : adg_1@ldd.go.th  , adg.ldd@gmail.com

น้ําหนักรวม คาคะแนนที่ได

หนวยงาน  : กลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาที่ดิน โทรศัพท  0-2562-5110 ตอ 1335 ,  0-2579-7740

หมายเหตุ  :  NA เปนคะแนนที่ตองรอผลการประเมินจากหนวยงานอื่นจึงใสคาคะแนนข้ันต่ําที่ 1 คะแนน

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ D



 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

มิติท่ี 1 : มติิดานประสิทธิผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ   1 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                   รอบ  12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 1     ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย      
             ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายสําคัญพิเศษของ

รัฐบาล 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.2.2  การใชสารอินทรียเพื่อลดการใชสารเคมีทางการเกษตร 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ  

รองอธิบดีดานวิชาการ 
 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางสาวสุภาพร   จันรุงเรือง      
      ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   
                      นางลักษมี   เมตตปราณี          
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
                     สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
                       นางสาวพยัตติกา   พลสระคู 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
                              กองแผนงาน 

 โทรศัพท : 0-2579-9532 โทรศัพท : 0-2579-1385 
     0-2579-5545 

คําอธิบาย :   
              เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผูนําที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานกลุมเกษตรกรใช

สารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร   เพ่ือเปนแกนนําในการนําองคความรูที่ไดรับจากการฝก

ปฏิบัติไปใชประโยชนในพ้ืนที่การเกษตร  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 
                                  เปาหมาย จํานวน  12,000  ราย 

                                              ผลงาน    จํานวน  12,348  ราย 
ผลการดําเนินงาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

รอยละท่ีเพิ่มข้ึน 
ขอมูลพื้นฐาน 

2551 2552 2553 2552 2553 

การใชสารอินทรียเพ่ือลดการใชสารเคมี

ทางการเกษตร 

17,510 17,439 12,348 -0.41 -29.48 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึน ใชผลการดําเนินงาน ป 2551 เปนฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             2 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                   รอบ  12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ราย/รอยละ) 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1,000 ราย/รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
10,000 11,000 12,000 15% 20% 

 ระดับคะแนน  1-3 คะแนน  เปนการวัดเชิงปริมาณ  คือ  อบรมประธานกลุมฯ  ไดครบตาม

จํานวนเปาหมายของป 2553  คือ 12,000  ราย  จะไดระดับคะแนนเทากับ  3  คะแนน  

(เปาหมาย = 3 /แตละระดับ  +/- 1,000 ราย)  
 ระดับคะแนน 4 – 5  เปนการวัดเชิงคุณภาพ  คือ  วัดผลลัพธของการนําองคความรูที่ไดรับ

จากการฝกอบรม  คือ การผลิตสารอินทรียจากจุลินทรีย พด. ของกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือนําไปใช
ประโยชนทางการเกษตร และสามารถลดปริมาณสารเคมีทางการเกษตรลงได (เกษตรกร

สามารถลดปริมาณการใชสารเคมีทางการเกษตรลงไดไมนอยกวารอยละ 15 ไดคะแนนเทากับ 

4 เกษตรกรสามารถลดปริมาณการใชสารเคมีทางการเกษตรลงไดไมนอยกวารอยละ 20 ได
คะแนนเทากับ 5)   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คา

คะแนน   

ถวง

น้ําหนัก 
การใชสารอินทรียเพ่ือลดการใช

สารเคมีทางการเกษตร 

0.3 12,348  ราย / 

รอยละ  33.64 

5 0.0150 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
1. การอบรมประธานกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร  มีแผนการ

ดําเนินงานฝกอบรมในชวงกลางเดือนพฤษภาคม  และดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 

2553 
2. การประเมินผลการใชสารอินทรียเพ่ือลดการใชสารเคมีทางการเกษตร โดยการประเมิน

จากประธานกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร ป 2552 เพ่ือวัดผลลัพธของ

การนําองคความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม คือ การผลิตสารอินทรียจากจุลินทรีย พด. ของ    

กรมพัฒนาที่ดินเพ่ือนําไปใชประโยชนทางการเกษตร และสามารถลดปริมาณสารเคมีทางการเกษตร

ลงไดมากนอยเพียงใดน้ัน กรมฯ ไดวาจางมหาวิทยาลัยขอนแกนรับผิดชอบดําเนินการติดตาม



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             3 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                   รอบ  12 เดือน 

ประเมินผลขณะน้ีทางมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดสงรายงานผลการวิเคราะหขอมูลใหกรมพัฒนาที่ดิน

แลว ซ่ึงรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณอยูในระหวางการจัดทําโดยคาดวาจะแลวเสร็จภายใน

เดือนตุลาคม 2553     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน  :   

 1. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

 2. ความรวมมือจากเกษตรกร หมอดินอาสา และหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   

                                  ไมม ี

 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :  

                                  ไมม ี

 

 
หลักฐานอางอิง :   
หลักฐานอางอิงที่ 1 :  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “นวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินป  2553  และ

การขับเคล่ือนกลุมเกษตรกรเกษตรอินทรียสําหรับประธานกลุมเกษตรกรใช

สารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร ป  2553 ”  
หลักฐานอางอิงที่ 2 :  รายงานผลการอบรมประธานกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทาง

การเกษตรป 2553  

   

  
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 1     ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย      
             ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายสําคัญพิเศษของ

รัฐบาล 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.5  ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนท่ี 
      การเกษตร 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายบุญรักษ  พัฒนกนก  
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจ 

               และทําแผนที่ 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางสาวสุดาวรรณ   ไวยเจริญ    

             ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยีการสํารวจ 
              และผลิตขอมูลภูมิสารสนเทศที่ 2       

โทรศัพท : 0-2579-0904 โทรศัพท : 0-2561-2947 

คําอธิบาย :   
   ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนที่การเกษตร 

หมายถึง กระบวนการดําเนินงานในการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนที่การเกษตร 

โดยเปนการบูรณาการระหวาง 3 หนวยงาน ประกอบดวย กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา

ฐานขอมูลในรูปแบบของแผนท่ีบนแผนท่ีภาพถายออรโธสี ประกอบดวยรายละเอียดขอมูลพ้ืนที่ของ

หนวยงานที่ไดดําเนินการ ซ่ึงเปนฐานขอมูลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานตางๆ ที่

เก่ียวของจะไดนําไปใชประโยชนตอไป 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนที่

การเกษตร 

2 จัดเตรียมฐานขอมูลจากหนวยงานที่เก่ียวของบนแผนที่ภาพถายออรโธสี  
ประกอบดวยฐานขอมูล ดังน้ี 

1. ขอบเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
2. ขอบเขตพ้ืนที่ สปก. 
3. ฐานขอมูลกลุมชุดดินและสภาพดินที่มีปญหา 
4. ขอมูลแผนที่การใชประโยชนที่ดิน (Present Land Use) 
5. ขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
3 จัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนที่การเกษตรจากขอมูลที่ได

จัดเตรียมไว 
4 ตรวจสอบความถูกตองของฐานขอมูล 
5 มีฐานขอมูลการพัฒนา และการใชประโยชนพ้ืนที่การเกษตร ในเขตพ้ืนที่ชล

ประธาน และพ้ืนที่ สปก. ที่ถูกตองและทันสมัย เพ่ือใชในการบูรณาการ บริหาร

จัดการทรัพยากรดินและนํ้า รวมทั้งการวางแผน และพัฒนาการเกษตรเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตตามภารกิจของแตละหนวยงาน พรอมคูมือการจัดทําฐานขอมูลการ

พัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนที่การเกษตร 

                        

เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดับ)  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดงัน้ี 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

ผลการ

ดําเนินงาน 
(ระดับ) 

คา

คะแนน 
ท่ีได 

คา

คะแนน   

ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล 
การพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนที่ 
การเกษตร 

1 5 5 0.0500 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนที่การเกษตร 
2. จัดเตรียมฐานขอมูล ประกอบดวย ขอบเขตพ้ืนที่ชลประทาน  ขอบเขตพ้ืนที่ สปก. ขอมูลชุด

ดินและสภาพดินที่มีปญหา  ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน  ขอมูลสถานที่สําคัญ เพ่ือดําเนินการในการ      

จัดทําฐานขอมูลตอไป 
3. การจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนที่การเกษตร 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

4. ตรวจสอบความถูกตองฐานขอมูล 

5. มีฐานขอมูลการพัฒนา และการใชประโยชนพ้ืนที่การเกษตร ในเขตพ้ืนที่ชลประธาน และ

พ้ืนที่ สปก. ที่ถูกตองและทันสมัย เพ่ือใชในการบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรดินและนํ้า 

รวมทั้งการวางแผนและพัฒนาการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตตามภารกิจของแตละหนวยงาน พรอมคูมือการ

จัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนที่การเกษตร 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน  :   

1. ผูบริหารใหความสําคัญในเร่ืองการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนที่

การเกษตรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. ไดรับความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ  ทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ 

 

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         

1. โครงสรางของขอมูลของแตละหนวยงาน เชน มาตราสวนของแผนที่มีความแตกตางกัน   

ทําใหเกิดผลกระทบตอความถูกตองของขอมูลเมื่อนํามาจัดทําที่มาตราสวน 1:25,000 

2. ความทันสมัยของฐานขอมูลที่หนวยงานตางๆ นํามาใชการบูรณาการรวมกันมีความแตกตางกัน 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

1. ควรนําฐานขอมูลที่มีอยู ไปดําเนินการเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆที่เก่ียวของให

เกิดผล 
2. การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 

 

หลักฐานอางอิง :    
หลักฐานอางอิงที่ 1 :  คําส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 640/2552 ส่ัง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน  

2552 เร่ือง แตงตั้ง คณะกรรมการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชน

พ้ืนที่     การเกษตร 
หลักฐานอางอิงที่ 2 : รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชน

พ้ืนที่การเกษตร คร้ังที่ 1/2553  เมื่อวนัที่ 23 มีนาคม 2553  เวลา 13.30 น.  ณ 

หองประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง :    
หลักฐานอางอิงที่ 3 : แผนการดําเนินงานการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนที่

การเกษตร 
หลักฐานอางอิงที่ 4 : รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชน

พ้ืนที่การเกษตร คร้ังที่ 2/2553  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553  เวลา 10.00 น.        

ณ หองประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 2 
หลักฐานอางอิงที่ 5 : รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชน

พ้ืนที่การเกษตร คร้ังที่ 3/2553  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553  เวลา 14.30 น.        

ณ หองประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 2 

หลักฐานอางอิงที่ 6 : รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชน
พ้ืนที่การเกษตร คร้ังที่ 4/2553  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553  เวลา 09.30 น.        

ณ หองประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 2 

หลักฐานอางอิงที่ 7 : คูมือการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนที่การเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             8 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 2     ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย      
             ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากร   
                                   เพื่อการผลิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ  

รองอธิบดีดานวิชาการ 
 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางสาวสุภาพร   จันรุงเรือง      
      ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   
                      นางลักษมี   เมตตปราณี          
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
                     สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   

โทรศัพท : 0-2579-9532 โทรศัพท : 0-2579-1385 
     0-2579-5545 

คําอธิบาย :   
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน หมายถึง พ้ืนที่เกษตรกรรม  

ที่ไดรับการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปรับเปล่ียนระบบการผลิตเปนการใชสารอินทรียเพ่ือลด

ใชสารเคมีทางการเกษตร  รวมทั้งการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตร 

ครอบคลุมพ้ืนที่ 12  ลานไร  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน  2553 
                                  เปาหมาย จํานวน  12      ลานไร 

                                              ผลงาน   จํานวน   12.46   ลานไร 
ผลการดําเนินงาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

รอยละท่ีเพิ่มข้ึน 
ขอมูลพื้นฐาน 

2551 2552 2553 2552 2553 

พ้ืนที่เกษตรกรรมทีไ่ดรับการจัดการและ

ฟนฟูทรัพยากรดิน 

17.55 17.18 12.46 
 
 
 

-2.11 
 
 
 

-29 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึน ใชผลการดําเนินงาน ป 2551 เปนฐาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
11.90 11.95 12.00 12.05 12.10 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา

คะแนน 
ท่ีได 

คา

คะแนน   

ถวง

น้ําหนัก 
พ้ืนที่เกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการ

และฟนฟูทรัพยากรดิน 

3.5 12.46 5 0.1750 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
  1. กรมพัฒนาท่ีดินไดมีคําส่ังที่ 1442 /2552  ลงวันที่  3  ธันวาคม  2552   เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสริมการใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย  และประธาน
คณะกรรมการฯ  ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานขับเคล่ือนเกษตรลดใชสารเคมีทางการเกษตร /เกษตร

อินทรีย   

  2. สงเสริมการผลิตและใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือลดใชสารเคมี

ทางการเกษตรในการปรับเปล่ียนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเปนเกษตรลดใชสารเคมีทางการเกษตร  

เน้ือที่12  ลานไร   เกษตรกรเปาหมาย  600,000  ราย   จํานวน  12,000  กลุม ๆ  ละ  ประมาณ  

50  ราย  หมูบานละ  1  กลุม   โดยใชวิธีการจัดตั้งกลุมเกษตรกรและอบรมในพื้นที่มีการบรรยาย

วิธีการใชสารอินทรียเพ่ือลดใชสารเคมีทางการเกษตร   การบริหารกลุมใหเขมแข็ง   และการฝกปฏิบัติ

ในพ้ืนที่   เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการผลิตและการใชสารอินทรียอยางมีประสิทธิภาพ  

เปนกลุมที่มีความเขมแข็ง    ซ่ึงกลุมดังกลาวน้ีจะสามารถพัฒนาเปนกลุมเกษตรอินทรียไดตอไปใน

อนาคต 
 3. อบรมเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินใหมีความรูเร่ืองการสงเสริมการผลิตเขาสูระบบการ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย   จํานวน   5  หลักสูตร    เพ่ือใหเจาหนาที่ที่ผานการอบรมสามารถ

เปนวิทยากรแกนหลักในการใหคําปรึกษาแกกลุมเกษตรกรที่มีความพรอมและมีศักยภาพเขาสูการ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไดตอไป     
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             10 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน  :   

1. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

2. ความรวมมือจากเกษตรกร   หมอดินอาสา  และหนวยงานที่เก่ียวของ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         

ไมมี  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

ไมมี  
 
 

หลักฐานอางอิง :        
หลักฐานอางอิงที่ 1  :   คําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1442/2552 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสริมการใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร / 

เกษตรอินทรีย 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             11 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย      
             ตามแผนปฏิบัติราชการระดับกรม หรือเทียบเทา 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
                  ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 

                ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 จํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีมีปญหาไดรับการพัฒนาและฟนฟู 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช    
          ผูอํานวยการกองแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมลู :นางอรอุมา  ย้ิมแต   
               ผูอํานวยการสวนโครงการพิเศษ 

โทรศัพท : 0-2579-1096       โทรศัพท : 0-2579-0923          

คําอธิบาย :   

             พ้ืนที่ทางการเกษตรท่ีมีปญหาไดรับการพัฒนาและฟนฟู หมายถึง พ้ืนที่นารางในพ้ืนที่

จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส ไดรับการพัฒนาและฟนฟู ใหสามารถนํามาใชประโยชนทางการเกษตร

ได โดยสนับสนุนใหมีการอนุรักษดินและน้ํา การจัดการดิน การใชวัสดุปรับปรุงดิน การจัดระบบการ

ปลูกพืช การปรับเปล่ียนพ้ืนที่ให เหมาะสมกับการปลูกปาลมนํ้ามัน ทั้งน้ีเพ่ือโอกาสใหเกษตรกรไดมี

ทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 
                                   เปาหมาย  จํานวน  10,000 ไร 

                                               ผลงาน     จํานวน  10,345.25  ไร 
 

ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.  

รอยละท่ีเพิ่มข้ึน    ขอมูลพื้นฐาน 

2551 2552 2553 2552 2553 
จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรท่ีมีปญหา

ไดรับการพัฒนาและฟนฟู 

8,000 10,000 10,345.25 25 29.31 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึน ใชผลการดําเนินงาน ป 2551 เปนฐาน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             12 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ไร) 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 100 ไร ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
9,800 9,900 10,000 10,100 10,200 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 

จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรที่มีปญหา

ไดรับการพัฒนาและฟนฟู 

3 10,345.25 5 0.1500 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

มาตรการเรงรัดและติดตามผลการดําเนินงานและผลการเบิกจาย ทุกเดือนใหเปนไปตาม

เปาหมาย 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      

เปนนโยบายที่รัฐบาล และกรมฯ ใหความสําคัญมากเปนอันดับตนๆ 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนปญหาอุปสรรคแรกในการเขาพ้ืนที่ 

 เพ่ือดําเนินการ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
 ควรเพ่ิมพ้ืนที่ดําเนินการในจังหวัดอ่ืนของภาคใตดวย ซ่ึงคาดวาเกษตรกรก็มีความตองการ

เชนกัน 
 

หลักฐานอางอิง :    
 หลักฐานอางอิงที่ 1 : แผน/ผล การปฏิบัติราชการ ป 2553 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย      
             ตามแผนปฏิบัติราชการระดับกรม หรือเทียบเทา 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
                  ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 

                ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการปรับปรุงคุณภาพดิน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช    
          ผูอํานวยการกองแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมลู :นางสาวพรรณพิศ  บวงนาวา  

                      ผูอํานวยการสวนแผนงาน 
                          นางสุมลมาลย  จงดี 
                     นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
                             ระดับชํานาญการ 

โทรศัพท : 0-2579-1096       โทรศัพท : 0-2579-0802    
              0-2579-0752       

คําอธิบาย :   

             พ้ืนที่เกษตรกรรมท่ีไดรับการปรับปรุงคุณภาพดิน หมายถึง พ้ืนที่ที่ไดรับการปรับปรุงคุณภาพ

ดินที่มีปญหาทางการเกษตร มีความอุดมสมบูรณต่ํา เชน  ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเปรี้ยวดินเค็ม

ภาคใตและดินที่มี อินทรียวัตถุต่ํา โดยการสงเสริมการใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด และวัสดุปรับปรุงดิน ไดแก 

ปูนมารล โดโลไมท หินปูนบด ตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนที่ รวมท้ังการใชปุยอินทรีย เชน ปุย

หมัก ปุยนํ้าหมักชีวภาพจากผลิตภัณฑของกรมฯ ในการปรับปรุงคุณภาพดินดวย โดยในปงบประมาณ 

2553 กรมพัฒนาที่ดินไดรับงบประมาณ 212.763 ลานบาท 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 
                                   เปาหมาย  จํานวน  126,800 ไร 

                                               ผลงาน    จํานวน   145,027 ไร 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

พ.ศ.  

รอยละท่ีเพิ่มข้ึน    ขอมูลพื้นฐาน 

2551 2552 2553 2552 2553 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการปรับปรุง

คุณภาพดิน 

150,747 127,401 145,027 -15.49 -3.79 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึน ใชผลการดําเนินงาน ป 2551 เปนฐาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ไร) 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 500 ไร ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
125,800 126,300 126,800 127,300 127,800 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 

พ้ืนที่เกษตรกรรมท่ีไดรับการปรับปรุง

คุณภาพดิน 

3 145,027 5 0.1500 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
1. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานีพัฒนาที่ดิน แตละจังหวัดทีไ่ดรับเปาหมายการปรับปรุง

คุณภาพดิน คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีปญหา โดยเลือกเกษตรกรที่มีความพรอมและสมัครใจ 
2. ประชุมช้ีแจงเกษตรกร ใหความรูเก่ียวกับสภาพปญหาของดินแตละชนิด และแนวทางแกไข

ที่ถูกหลักวิชาการ ใหคําแนะนําเก่ียวกับวัสดุที่ใชในการปรับปรุงดิน 
3. จัดหาวัสดุปรับปรุงดิน ไดแก ปูนมารล หินปูนบด โดโลไมท เมล็ดพันธุพืชปุยสด แจกจาย

ใหเกษตรกร ตามสภาพปญหาของดิน รวมทั้งการปรับโครงสรางของดิน  

4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พรอมใหคําแนะนําขอมูลทางวิชาการเพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1. ผูบริหารติดตามและเรงรัดการดําเนินงานอยางตอเน่ืองทั้งจากการออกตรวจติดตามงาน 

และการประชุมติดตามการดําเนินงานของกรมฯ 
2. มีคณะทํางานนิเทศและตรวจราชการของกรมฯ ติดตามงานประเมินผลการดําเนินงาน    

เพ่ือนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงแกไข 

 3. บุคลากรมีความต้ังใจและความพรอมในการปฏิบัติงาน ทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายและแผนงานที่กําหนดไว 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          

                ไมมี  

 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

               ไมมี  

 
 

หลักฐานอางอิง :     

หลักฐานอางอิงที่ 1 : รายงานผลการดําเนินงานจากการประชุมติดตามภาครัฐ 
หลักฐานอางอิงที่ 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  
                          พ.ศ. 2553 รายไตรมาส               
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  6 เดือน     
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย      
             ตามแผนปฏิบัติราชการระดับกรม หรือเทียบเทา 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
                  ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 

                ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.3 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดินและน้ํา เพื่อปองกัน 
                                     การชะลางพังทลายของดิน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช    
          ผูอํานวยการกองแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมลู :นางสาวปานทิพย  กานตพิชาน  

                ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 

โทรศัพท : 0-2579-1096       โทรศัพท : 0-2579-6297          

คําอธิบาย :   
พ้ืนที่เกษตรกรรมไดรับการอนุรักษดินและนํ้าเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

หมายถึง พ้ืนที่ทําการเกษตรที่มีปญหาการชะลางพังทลายของดินที่มีความจําเปนตองจัดระบบอนุรักษ

ดินและนํ้าทั้งวิธีกลและวิธีพืช เพ่ือรักษาทรัพยากรที่ดินใหใชประโยชนไดอยางย่ังยืน โดยใน

ปงบประมาณ 2553 กรมพัฒนาที่ดินไดรับงบประมาณ 827.106 ลานบาท มีเปาหมายดําเนินการ 

0.81 ลานไร 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 
                                   เปาหมาย  จํานวน 0.81 ลานไร 

                                               ผลงาน    จํานวน  0.92 ลานไร 
 

ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.  

รอยละท่ีเพิ่มข้ึน    ขอมูลพื้นฐาน 

2551 2552 2553 2552 2553 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษดินและนํ้า 

เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

1.04 1.05 0.92 0.96 -11.54 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึน ใชผลการดําเนินงาน ป 2551 เปนฐาน 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             17 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  6 เดือน     
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

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

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

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา

คะแนน 
ท่ีได 

คา

คะแนน   

ถวง

น้ําหนัก 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษ

ดินและนํ้า เ พ่ือปองกันการชะลาง

พังทลายของดิน 

4 0.9200 5 0.2000 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

กรมพัฒนาที่ดินไดมีมาตรการในพื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษดินและนํ้าเพ่ือปองกัน

การชะลางพังทลายของดิน โดยศึกษาสภาพปญหาทรัพยากรของดิน จากขอมูลแผนที่ดิน เพ่ือจัดทํา

ระบบอนุรักษดินและนํ้าใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกร มีมาตรการ ดังน้ี 
1. มาตรการวิธีกล หมายถึง วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยการสรางส่ิงกีด

ขวางความลาดเทของพ้ืนที่ เพ่ือสกัดก้ันการไหลบาของนํ้าและการพังทลายของดิน เชน การจัดทําคัน

ดินก้ันนํ้าคันคูรับนํ้ารอบเขา คันดินปลูกไมผล ทางลําเลียงในไรนา การจัดทําทางระบายนํ้า และจัดทํา

บอดักตะกอน 
2. มาตรการวิธีพืช หมายถึง วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน และสรางความอุดม

สมบูรณของดิน โดยอาศัยสวนตางๆ ของพืช ชวยลดแรงปะทะของเม็ดฝน ชะลอความเร็วของนํ้าไหล

บาและชวยยึดเกาะเม็ดดินไมใหหลุดตัวไดงาย มาตรการน้ี มุงในการปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

และปรับปรุงบํารุงดิน โดยการปลูกหญาแฝก ตลอดจนการมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  6 เดือน     
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :     

เจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมีความจริงจังในการ

ชวยเหลือเกษตรกรเพ่ือพัฒนาและฟนฟูดิน โดยมีหมอดินอาสาเปนแกนนําในการถายทอดเทคโนโลยี

ดานอนุรักษดินและนํ้า และดานฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน  ประกอบกับเกษตรกรใหความสําคัญในการ

พัฒนาที่ดิน  และไดนําความรูไปใชในการพัฒนาและฟนฟูพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง   

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
เน่ืองจากมีพ้ืนที่ดําเนินการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตทําใหการดําเนินงานตองเปนไป

อยางระมัดระวัง                     
 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

                 ไมมี     

 
 

หลักฐานอางอิง :     

หลักฐานอางอิงที่ 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 

หลักฐานอางอิงที่ 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 

                          รายไตรมาส 

หลักฐานอางอิงที่ 3 : พ้ืนที่เกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดินและนํ้าเพ่ือปองกันการชะลางพังทลาย      

ของดิน พ.ศ. 2553   จําแนกตามรายจังหวัด 

                                        
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                   รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย      

             ตามแผนปฏิบัติราชการระดับกรม หรือเทียบเทา 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 

                  ผลผลิตของสวนราชการ(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

                ตัวช้ีวัดท่ี 3.2.1 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและบริการดานการพัฒนาท่ีดิน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช    

           ผูอํานวยการกองแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางวิรมล  พุมทอง   

                          นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

โทรศัพท : 0-2579-1096       โทรศัพท : 0-2579-6297          

คําอธิบาย :   

             วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการทําได

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 ที่กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553”   

จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและบริการดานการพัฒนาท่ีดิน 

เกษตรกรไดรับการสงเสริมและบริการดานการเกษตร หมายถึง เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและ

สนับสนุนปจจัยการผลิต โดยดําเนินงานดานคลินิกดินเคลื่อนที่ เชน ไดรับบริการดานการวิเคราะหดินและ

คําแนะนําในการจัดการดิน-นํ้า-พืช ไดรับการสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพโดยใชผลิตภัณฑ

สารเรง พด. และปุยอินทรียนํ้าเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน เปนเคร่ืองมือในการถายทอด และนําไปใชในพ้ืนที่ ของ

ตนเอง    

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 

                                    เปาหมาย  จํานวน 650,000 ราย 

                                    ผลงาน    จํานวน  668,707 ราย 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

พ.ศ.  

รอยละท่ีเพิ่มข้ึน    ขอมูลพื้นฐาน 

2551 2552 2553 2552 2553 

จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและบริการ

ดานการพัฒนาที่ดิน  

670,107  654,081  668,707  -2.39 -0.21 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึน ใชผลการดําเนินงาน ป 2551 เปนฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                   รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ราย) 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 32,500 ราย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

520,000 552,500 585,000 617,500 650,000 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

ท่ีได 

คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 

จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริม

และบริการดานการพัฒนาที่ดิน 

2 668,707 5 0.1000 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

โดยการถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนปจจัยการผลิตแกเกษตรกร มีการดําเนินงานดานคลินิกดิน

เคล่ือนที่รวมกับจังหวัด โดยใหบริการดานการวิเคราะหดิน คําแนะนําในการจัดการดิน – นํ้า –พืช การ

สงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพโดยใชผลิตภัณฑสารเรง พด. และปุยอินทรียนํ้าเพ่ือปรับปรุง

บํารุงดิน เปนเคร่ืองมือในการถายทอดความรูดานการพัฒนาที่ดิน เพ่ือใหเกษตรกรนําไปใชในพ้ืนที่ของ

ตนเอง 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      

มีเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่เขมแข็ง และหมอดินอาสา ซ่ึงเปนเครือขายของกรมฯ ในการ

สงเสริมและชวยขยายผลการบริการดานคลินิกดินเคล่ือนที่ 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          

              ไมมี  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

   ไมมี  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                   รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง :     

หลักฐานอางอิงที่ 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 
หลักฐานอางอิงที่ 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 รายไตรมาส 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
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กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             22 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวช้ีวัดท่ี 3     ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม    

                                   แผนปฏิบัติราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของ

สวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2.2  จํานวนเขตการใชท่ีดิน 5 ชนิดพืช 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายศิริพงษ  อินทรมงคล 
ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
 

ผูจัดเก็บขอมลู :นายกิตตินันท  วรอนุวัฒนกุล 
      ผูอํานวยการสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 1 
                    นายวีรชัย  กาญจนาลัย 
        ผูอํานวยการสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 2 
                    นายธีระยุทธ  จิตตจํานงค 
        ผูอํานวยการสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 3 
                    ดร.อนิรุทธ  โพธิจันทร 
     ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดิน 

และท่ีดิน 

โทรศัพท : 0-2579-5122 
 

 

โทรศัพท :      0-2579-1099 
0-2579-1473 
0-2579-1093 
0-2941-2054 

คําอธิบาย :   
วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการ

ทําไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ  

พ.ศ. 2553 ที่กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553”   

จํานวนเขตการใชท่ีดิน 5 ชนิดพืช 
                   เขตการใชที่ดิน 5 ชนิดพืช ประกอบดวยขาวนาปรัง ยางพารา กาแฟ ลําไย และทุเรียน เปนการ

กําหนดเขตการใชที่ดินของประเทศสําหรับพืชเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานของทรัพยากรดินและความ

เหมาะสมของดินตอการผลิตพืชเศรษฐกิจ และเปาหมายตามยุทธศาสตรของการผลิตพืชอาหารและพืช

เศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการผลิตพืชเศรษฐกิจทั้งที่เปนอาหารและพืช

อุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ โดยกําหนดเขตการใชที่ดินพรอมทั้งขอเสนอแนะการจัดการดินอยาง

เหมาะสมและย่ังยืน  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 

                                   เปาหมาย     รอยละ   100       
                                   ผลงาน          รอยละ    100  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 
รอยละท่ีเพิ่มข้ึน 

ขอมูลพื้นฐาน 

2551 2552 2553 2552 2553 

จํานวนเขตการใชที่ดิน 5 ชนิดพืช 
 

100 100  100 0 0 

หมายเพตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึน ใชผลการดําเนินงาน ป 2551 เปนฐาน 

เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : รอยละ) 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 85 90 95 100 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนเขตการใชที่ดิน 5 ชนิดพืช 
 

1 100 5 0.0500 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
1. ศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของทรัพยากรดิน และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆทางดาน

กายภาพ นโยบายของรัฐดานการเกษตร เศรษฐกิจ สังคมและการอนุรักษ ที่เก่ียวของกับการใชที่ดินจาก

หนวยงานและผูที่เก่ียวของในการใชหรือกําหนดแนวทางการใชที่ดินทั้งทางตรงและทางออม 

2. ดําเนินการกําหนดเขตการใชที่ดินเบ้ืองตนตามชนิดของพืช โดยการสังเคราะหขอมูลทั้งขอมูลเชิง

อรรถาธิบาย ขอมูลเชิงพ้ืนที่จากฐานขอมูลทุติยภูมิ และระบบขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจที่มีอยู 

3. การปฏิบัติงานภาคสนามไดเสร็จส้ินการดําเนินงานแลว ขณะน้ีกําลังอยูระหวางการตรวจสอบ

ตนฉบับรายงานและแผนที่เพ่ือจัดพิมพ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1. ไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากหนวยงานในสวนกลาง และสวนราชการในจังหวัดตางๆ ใน

การประสานขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  

2. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีฐานขอมูลที่ดีและมีเทคโนโลยีที่สูงข้ึน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
1. ขาดแคลนเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอรที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง เน่ืองจากเปน

พนักงานจางเหมาบริการ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

2. นโยบายของรัฐ และเปาหมายการผลิตพืชยังไมคงที่ มีการปรับเปล่ียนตามสถานการณทางการ

เมืองและความตองการผลผลิตพืชจากภายในและภายนอกประเทศ 

3. สถานการณการผลิตพืช มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามภาวะตลาดและความแปรปรวนของ

สภาพดินฟาอากาศ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

ควรศึกษาแนวนโยบายของรัฐอยางใกลชิด และวิเคราะหแนวโนมปริมาณความตองการผลผลิตทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของโดยตรง เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึก 

และสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางกวางขวาง 
 

หลักฐานอางอิง :        
หลักฐานอางอิงที่ 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553       

หลักฐานอางอิงที่ 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553        

                           รายไตรมาส  
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย      
             ตามแผนปฏิบัติราชการระดับกรม หรือเทียบเทา 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
                  ผลผลิตของสวนราชการ(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

                ตัวช้ีวัดท่ี 3.2.3 จํานวนพื้นท่ีทางการเกษตรไดรับการอนุรักษ และฟนฟู 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช    
          ผูอํานวยการกองแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมลู :นางสาวพยัตติกา  พลสระคู   
        นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับชํานาญการ 

โทรศัพท : 0-2579-1096       โทรศัพท : 0-2579-6297          

คําอธิบาย :   
             วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการทําได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ที่กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553”   
             จํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีไดรับการอนุรักษและฟนฟู 

    พ้ืนที่ทางการเกษตรที่ไดรับการอนุรักษและฟนฟู หมายถึง พ้ืนที่ที่ไดรับการปรับปรุงบํารุงดินใน

พ้ืนที่มีปญหา เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรดและดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา สงเสริมการใชสารอินทรียทดแทน

สารเคมี ทางการเกษตรโดยใชสารเรง ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดินดวยวิธีกลและวิธีพืชโดย

รณรงคและสงเสริม การปลูกหญาแฝก พัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา พัฒนาพ้ืนที่ทุงกุลารองไห ตลอดจนการ

อนุรักษดินและนํ้า เพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย  และการปองกันผลกระทบจากภาวะโลกรอน    

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 
                                   เปาหมาย  จํานวน 12.97 ลานไร 

                                               ผลงาน    จํานวน 13.56 ลานไร 
ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.  

รอยละท่ีเพิ่มข้ึน    ขอมูลพื้นฐาน 

2551 2552 2553 2552 2553 
จํานวนพ้ืนทีท่างการเกษตรไดรับการอนุรักษ และฟนฟู  18.86 18.45 13.56 -2.17 -28.10 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึน ใชผลการดําเนินงาน ป 2551 เปนฐาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ลานไร) 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.65 ลานไร ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
10.38 11.02 11.67 12.32 12.97 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 

จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรไดรับการ

อนุรักษ และฟนฟู 

2 13.56 5 0.1000 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
โดยดําเนินการสงเสริมใหเกษตรมีการใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือปรับระบบการผลิต 

โดยการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร นอกจากน้ียังดําเนินการปองกันและฟนฟูที่ที่มีปญหาการ

ชะลางพังทลายของดินดวยวิธีกลและวิธีพืช โดยรณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝก ตลอดจนปรับปรุงบํารุง

ดินดวยปุยพืชสด ปูนเพ่ือการเกษตร และผลิตภัณฑสารเรง พด. ในพ้ืนที่มีปญหาดานการเกษตร เชน ดินเค็ม 

ดินเปรี้ยว ดินกรด และดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา อีกทั้งพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ เชนพ้ืนที่ที่ผานการล้ียงกุงกุลาดํา พ้ืนที่

ทุงลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยการปรับปรุงพ้ืนที่นารางเพ่ือปลูกปาลมนํ้ามัน 

เพ่ือฟนฟูดินใหมีความอุดมสมบูรณสามารถนํากลับมาใชทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
เจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินมีการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ ใหการสนับสนุนชวยเหลือและ

เขาถึงเกษตรกร ประกอบกับมีหมอดินอาสาที่เขมแข็งซ่ึงเปนเครือขายของกรมฯ ในการสงเสริมและชวยขยาย

ผลการบริการดานการพัฒนาที่ดิน เพ่ือการอนุรักษและฟนฟูพ้ืนที่ทางการเกษตร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
ไมมี  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
ไมมี  

 
 

หลักฐานอางอิง :     
หลักฐานอางอิงที่ 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 
หลักฐานอางอิงที่ 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 รายไตรมาส 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

มิติท่ี 2 : มติิดานคุณภาพการใหบริการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางณัฐิยา  หิรัญวัฒนศิริ 
  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมลู :นางสาวเบญจพร  บุรมยชัย 
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับชํานาญการ 
  นางพัญชนิส  สันทนาคณิต 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับปฏิบัติการ 

โทรศัพท : 0-2579-7740 โทรศัพท  0-2579-7740 

คําอธิบาย :   

 ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที่

ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ 
 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  
 ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังน้ี  

(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
(3) ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
(5) ความเช่ือมั่นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม  
ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูสํารวจ วิเคราะห และคัดเลือกงานบริการหลักของสวนราชการ  

ไมเกิน 3 งานบริการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด และแจงใหสวนราชการทราบ เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับ  

การสํารวจความพึงพอใจ 
 หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 

 1. เปนงานบริการ ที่เปนภารกิจหลักของสวนราชการ 
2. เปนงานบริการที่มีผูใชบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน 

 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดคัดเลือกงานบริการของกรมพัฒนาที่ดินจํานวน 3 งานบริการดังน้ี 
1. งานการวิเคราะหตัวอยางปุยและสารปรับปรุงดิน ( โดโลไมท ) 
2. งานการออกเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
3. งานการใหบริการสารสนเทศขอมูลดิน 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             29 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
                       สํานักงาน ก.พ.ร. จะทําการสํารวจรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการเอง โดยจะ

เปน  ผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระจากภายนอกมาดําเนินการ  
รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

รอยละท่ี

เพิ่มข้ึน ขอมูลพื้นฐาน 
2551 2552 2553 2552 2553 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

- - - - - 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึนใชผลการดําเนินงาน ป 2551 เปนฐาน 
 

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

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

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา

คะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวง

น้ําหนัก 
ร อยละของระ ดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  

5 NA 1 0.0500 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

                    รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร.  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
                      ไมม ี

 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
                      ไมมี 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

                      ไมมี 

 

หลักฐานอางอิง :        
   ไมมี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย  

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางณัฐิยา  หิรัญวัฒนศิริ 
             ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมลู :นางสาวเบญจพร  บุรมยชัย 
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับชํานาญการ 
  นางพัญชนิส  สันทนาคณิต 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับปฏิบัติการ 

โทรศัพท : 0-2579-7740 โทรศัพท  0-2579-7740 

คําอธิบาย :   

 ผูกําหนดนโยบาย หมายถึง หนวยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่จัดตั้งข้ึนโดยกฎหมายซ่ึง

กําหนดนโยบายใหแกสวนราชการ เชน นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ/รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงที่สวนราชการสังกัด 
 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบายแกสวนราชการ โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร.  
 ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังน้ี  

(1) ความพึงพอใจดานความเขาใจตอนโยบายที่มอบหมาย 
(2) ความพึงพอใจดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
(3) ความพึงพอใจดานการติดตามและนําเสนอผลใหทราบ 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
                       สํานักงาน ก.พ.ร. จะทําการสํารวจรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการเอง โดยจะ

เปน  ผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระจากภายนอกมาดําเนินการ  
รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
รอยละท่ีเพิ่มข้ึน 

ขอมูลพื้นฐาน 
2551 2552 2553 2552 2553 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผู

กําหนดนโยบาย 

- - - - - 

หมายเหตุ : เปนตัวช้ีวัดใหมที่ดําเนินการในป พ.ศ. 2553 เปนปแรก 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

 

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

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา

คะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวง

น้ําหนัก 
รอยละของระดับความพึงพอใจของผู

กําหนดนโยบาย 

5 NA 1 0.0500 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

                    รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร.  

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
                   ไมม ี
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
                    ไมม ี
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
 ไมมี 
 

หลักฐานอางอิง :        
              ไมม ี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )   รอบ     6  เดือน 
                                                                                                                                       รอบ  12  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ   
ปราบปรามการทุจริต  

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอรนาฎ  โอวาทตระกูล

         ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

ผูจัดเก็บขอมูล :นางรังษิยา  พุทธสุวรรณ 

           ผอ.สวนงานคุมครองจริยธรรม 

โทรศัพท : 0-2941-2608 โทรศัพท : 0-2579-2656 

คําอธิบาย :   
 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของสวนราชการ  เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการ

จัดการขอรองเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่โดยมิชอบของ

เจาหนาที่ของรัฐในปงบประมาณ พ.ศ.2553  
 ขอรองเรียน  หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

ของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดและขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอ

ประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาล  ตามท่ีกฎหมาย

ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวของไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ.2553  
การตอบสนอง หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ การตรวจสอบและนําเร่ืองรองเรียนเขาสู

กระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย พรอมกับแจงใหผู

รองเรียนทราบผลหรือทราบความกาวหนาของการดําเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งน้ีกรณีที่ขอรองเรียนไมได

ระบุช่ือและที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียนจะพิจารณาการตอบสนอง

ส้ินสุดที่การนําเร่ืองรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือนดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตาม

ระเบียบขอกฎหมาย 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1  ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) โดยพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครับ พรอมทั้งนําผลการ

ดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปที่ผานมา 

และขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม 

กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรับมนตรี 

และศูนยรับเร่ืองรองเรียนสํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรมมาพิจารณาประกอบ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )   รอบ     6  เดือน 
                                                                                                                                       รอบ  12  เดือน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 o ทบทวน/วิเคราะหความเส่ียงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ 
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะห

เพ่ือใหทราบ ถึงปจจัยเส่ียงที่อาจเปนเหตุทําให 
1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่

ขาด หรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ  
2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเช่ือถือในความมี

คุณธรรมความมีจริยธรรม  
3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชน สวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
-   วิเคราะหความเส่ียงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ โดยมชิอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 สูงสุด 3 ลําดับแรก 

2 นําขอมูลที่ไดจากข้ันตอนที่1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนด 
เปาหมายและตัวช้ีวัดที่สะทอนผลสัมฤทธิ์(Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ    
ที่ใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เสนอผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบ พรอมทั้ง 
เผยแพรผานทางเว็บไซตของสวนราชการ 

3  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไดแลวเสร็จครบถวน  
 ตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวน

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย ทุก

ตัวช้ีวัด  
สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผูมีสวนไดเสีย เก่ียวกับสถานการณดานการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ท.

กําหนดเพ่ือ นําขอมูลจากสรุปผลการสํารวจดังกลาวมาใชประกอบการปรับปรุง

แผนปฏิบัติการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการใน

ปงบประมาณตอไป 

4  ตอบสนองตอขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่ โดยมิชอบในหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรอยละ 

100  
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ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  สรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่ โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดย

ครอบคลุมประเด็น สําคัญ ไดแก  
o จํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการรองเรียนและผลการตอบสนองตอ 

ขอรองเรียนแยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกรองเรียนและหนวยงานท่ีถูก

รองเรียน 
ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน ปญหา อุปสรรคของการตอบสนอง 

ขอรองเรียน และแนวทางการแกไข 

5 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม การ

ทุจริตของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือการ 

ปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

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

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามมาตรการปองกันและ ปราบปราม

การทุจริต 

6 5 5 0.3000 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

ระดับคะแนนที่  1.  ในปงบประมาณ  พ .ศ .2553 กรมพัฒนาที่ดินไดดํ า เ นินการ  ดัง น้ี  

(ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตกรมพัฒนาที่ดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554 

โดยพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตร พรอมทั้งนําผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตกรมพัฒนาที่ดิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ ขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอ

รองเรียนของสวนราชการมาประกอบการทบทวน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )   รอบ     6  เดือน 
                                                                                                                                       รอบ  12  เดือน 

ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหใหทราบถึงปจจัยที่อาจเปนเหตุทําให  

1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาด หรือมีความ 
รับผิดชอบไมเพียงพอ  
2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  
3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน สวนตนและการ

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่

ในโครงการโดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

จํานวน 3 โครงการ คือ 1.โครงการพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน  

2 .โครงการวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต   

3. โครงการฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

ระดับคะแนนที่ 2. นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหความเส่ียงในข้ันตอนที่ 1มาประกอบการจัดทํา

แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดย

กําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดที่สะทอนผลสัมฤทธิ์(Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ  ที่ใชวัดผลไดอยาง
เปนรูปธรรม เสนอผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบ พรอมทั้ง เผยแพรผานทางเว็บไซตของกรมฯ 

ระดับคะแนนที่ 3. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยจัดฝกอบรม “เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม” จัดทําเอกสารเผยแพรหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และจัดทําเอกสารเผยแพรการมีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พรอมทั้งสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานการณ
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด 

ระดับคะแนนที่ 4.  การดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ 2553 จัดทํารายงาน

สรุปผลการจัดการและการตอบสนองตอขอรองเรียนและสรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนเร่ืองการทุจริตการ

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 

ระดับคะแนนที่ 5.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของสวนราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )   รอบ     6  เดือน 
                                                                                                                                       รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทาง 

และมาตรการตามยุทศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปใชเปนกรอบทิศทาง 

ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
2. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. มีแผนงานและงบประมาณของกรมพัฒนาที่ดินรองรับ 

 4. กรมฯ ประกาศใชขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการกรมพัฒนาที่ดิน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
การปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรม ใหกับขาราชการและเจาหนาที่จะตองปลูกฝงอยางตอเน่ือง 

ไมสามารถเห็นผลไดในระยะเวลาอันส้ัน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

1. รณรงคใหหัวหนาหนวยงานเร่ิมเปนผูนําตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรมและดํารงชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาเขารวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

2. งบประมาณมีจํากัด ไมสามารถจัดหลักสูตรใหตอยอดได เชน จากหลักสูตรงายไปหายาก  เร่ิมจาก  

             - หลักสูตร วิธีฝกน่ังสมาธิ ปฏิบัติธรรม 

             -  หลักสูตร วิธีเดินจงกรม 

             - หลักสูตร วิธีน่ังวิปสสนากรรมฐาน 
 

หลักฐานอางอิง :        

หลักฐานอางอิงที่ 1 : รายงานการทบทวนผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555)   

หลักฐานอางอิงที่ 2 : รายงานสรุปผลการ วิเคราะหความเส่ียงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

หลักฐานอางอิงที่ 3 : ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ 2553 
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หลักฐานอางอิงที่ 4 : รายงานสรุปผลการวิเคราะหผลสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

หลักฐานอางอิงที่ 5 : รายงานสรุปผลการวิเคราะหผลการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ 

2553       

หลักฐานอางอิงที่ 6 : สรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียน ประจําปงบประมาณ 2553 

หลักฐานอางอิงที่ 7 : รายงานสรปุผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําปงบประมาณ 2553        
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนจนไดขอยุต ิ

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอรนาฎ  โอวาทตระกูล

        ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายจตุรงค  สิทธิวรกร 
  นิติกร  ระดับปฏิบัติการ 

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

คําอธิบาย :   

 เร่ืองรองเรียน หมายถึง เร่ืองรองเรียน/รองทุกข ที่ไดรับการประสานงานจากศูนยบริการ 
ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีผานชองทางการรองเรียนตางๆ มาเพ่ือทราบหรือพิจารณา 
ดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่ 

 การนับจํานวนเร่ืองรองเรียนใหนับจํานวนเร่ืองรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยู 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552) และเร่ืองรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดระยะเวลา
ในการดําเนินการจน ไดขอยุติจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553  

 ดําเนินการจนไดขอยุติ ไดแก  
1.  เร่ืองที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองทั้งหมด และไดแจงใหผูรองทราบ  
2.  เร่ืองที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงานเจาของเร่ือง 

ดําเนินการตามขอบเขตเต็มที่แลว) หรือไดบรรเทา เยียวยาปญหาความเดือดรอนของ  
ผูรองตามความเหมาะสม และไดแจงใหผูรองทราบ  

3.   เร่ืองที่ดําเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง (เชน พนวิสัยดําเนินการ) 
และไดช้ีแจงทําความเขาใจกับผูรอง  

4.   เร่ืองที่สงตอใหหนวยงานอ่ืนเพ่ือทราบ หรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว และได
แจงใหผูรองทราบหนวยงานที่รับดูแลเร่ืองตอ  

5.  เร่ืองรองเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เชน บัตรสนเทห เร่ืองที่อยูใน 
กระบวนการทางศาล เร่ืองรองทุกขกลาวโทษแตไมมีหลักฐาน และไดแจงใหผูรองทราบ 
ตามควรแกกรณี  

6.   เร่ืองเสนอขอคิดเห็นที่พนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีที่หนวยงานไดดําเนินการอยู

แลว  
7.   กรณีที่เปนการเสนอขอคิดเห็นที่มีผลตอสวนรวม ใหหนวยงานประมวลขอมูลและเสนอ 

ขอคิดเห็นเชิงนโยบายตอผูบริหาร  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  รอยละท่ีเพิ่มข้ึน  ขอมูลพื้นฐาน 
2551 2552 2553 2552 2553 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ

เก่ียวกับเร่ืองรองเรียนจนไดขอยุติ 
- - - - - 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึน ใชผลการดําเนินงาน ป 2551 เปนฐาน 
 
เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : รอยละ) 
           ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 74  รอยละ 77  รอยละ 80 รอยละ 83 รอยละ 86 

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน  

ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ

เก่ียวกับเร่ืองรองเรียนจนไดขอยุติ 

5 100 5 0.2500 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

1. กรมพัฒนาที่ดิน ไดตรวจสอบเร่ืองรองเรียน / รองทุกข ที่ไดรับการประสานงานจาก

ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผานชองทางการรองเรียนตางๆ โดยเมื่อ

ไดรับเร่ืองรองเรียน / รองทุกข ดังกลาว กรมพัฒนาที่ดินก็จะดําเนินการพิจารณา ตรวจสอบ และแกไข 

ขอรองเรียน /รองทุกข จนไดขอยุติ 

2. ในการดําเนินการ กรมพัฒนาที่ดินไดพิจารณาจากเร่ืองรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยู 

(ปงบประมาณ 2551 – 2552) และเร่ืองรองเรียน / รองทุกข ของปงบประมาณ 2553 โดยตอง

ดําเนินการใหไดขอยุติในเดือนพฤศจิกายน 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

3. กรมพัฒนาที่ดินไดตรวจสอบเร่ืองรองเรียน / รองทุกข ในอดีตที่ยังคางอยู (ปงบประมาณ 

2551 – 2552) พบวาไมมีเร่ืองรองเรียน / รองทุกข คางการดําเนินการแตอยางใด 

4. สวนในปงบประมาณ 2553 ในรอบ 6 เดือน มีเร่ืองรองเรียน / รองทุกข เขามาจาก

ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 1 เร่ือง คือ กรณีรองเรียนการ

ประกาศประกวดราคาจางเหมาขุดสระเก็บนํ้าในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศกเมตร  
จํานวน  9 โครงการ ของสถานีพัฒนาท่ีดินบุรีรัมย วามีการดําเนินการที่ไมโปรงใส มีการขยายเวลา 

การรับซองประกวดราคา  และมีการสมยอมราคากันในระหวางผู ย่ืนซองประกวดราคา  น้ัน  

กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินการตรวจสอบเร่ืองดังกลาวแลว ยังไมมีมูลเพียงพอที่จะเช่ือไดวาเจาหนาที่ 

หรือกรรมการมีสวนรูเห็นหรือมีผลประโยชนรวมดวยแตอยางใด สวนกรณีการขยายวันรับเอกสารและ

ย่ืนซองเสนอราคาออกไป เน่ืองจากมีผูสนใจขอรับเอกสารสอบราคาเปนจํานวนมาก จึงไดขยายวันรับ

เอกสารและย่ืนซองเสนอราคาออกไป เพ่ือเปดโอกาสใหผูสนใจเสนอราคาไดแขงขันอยางเปนธรรม  

ดังน้ัน กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดยุติเร่ือง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2553 และไดรายงานใหสํานัก

นายกรัฐมนตรีทราบ ตามหนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ 0802/457 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553 

5. สวนในปงบประมาณ 2553 ในรอบ 9 เดือน ไมมีเร่ืองรองเรียน / รองทุกข เขามาจาก

ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แตอยางใด 

6. สวนในปงบประมาณ 2553 ในรอบ 12 เดือน มีเร่ืองรองเรียน / รองทุกข เขามาจาก

ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 1 เร่ือง กรณีนายสุภัคพงศ  สัตยมาศ 

ไดขอคําแนะนํา เก่ียวกับการใชปุยวาจะมีผลกระทบกับดินและส่ิงแวดลอมอยางไร ซ่ึงกรมพัฒนาที่ดิน 

ไดดําเนินการใหขอมูล และใหคําแนะนํา กับผูรองแลว และไดแจงใหสํานักนายกรัฐมนตรีทราบแลว

ผานทางระบบการจัดการเร่ืองราวรองทุกข (เว็บไซต) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเก่ียวกับ

เร่ืองรองเรียนจนไดขอยุติ เปนอยางดี 
2. ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีการเผยแพรและ

ประชาสัมพันธ ชองทางที่จะรองเรียน/ รองทุกข  อยางตอเน่ือง 
3. ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีชองทางในการรองเรียน/  

รองทุกข  หลายชองทางจึงทําใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
1. ชองทางการเขาสูระบบของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ทางระบบอินเตอรเน็ต ยังมีปญหาในการเขาถึง 
2. ยังขาดการประสานงานอยางเปนระบบในระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ระหวางศูนยบริการ

ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กับหนวยงานที่รับเร่ืองรองเรียน / รองทุกข 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

   ในกรณีที่มีเร่ืองรองเรียน / รองทุกข ทางระบบอินเตอรเน็ต และเจาหนาที่ของหนวยงานที่มี

หนาที่รับผิดชอบเร่ืองรองเรียน / รองทุกข ยังไมไดมีการเขาไปตรวจสอบ หรือดําเนินการเก่ียวกับ 

เร่ืองรองเรียน / รองทุกข ดังกลาว  ภายในระยะเวลาอันสมควร เจาหนาที่ของศูนยบริการประชาชน 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ควรประสานงานทางชองทางอ่ืนดวย เพ่ือความรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ 

หลักฐานอางอิง :  

หลักฐานอางอิงที่ 1 : หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลับที่ นร 0105.02/08872 ลงวันที่ 

18 ธันวาคม 2552 เร่ืองรองเรียนการประกาศประกวดราคาจางเหมาขุดสระเก็บ

นํ้าในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศกเมตร จํานวน 9 โครงการ 

ของสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย 

หลักฐานอางอิงที่ 2 : หนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ลับ ที่ กษ 0802/457 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553  เร่ือง

การตรวจสอบขอเท็จจริงการประกาศประกวดราคาจางเหมาขุดสระเก็บนํ้าในไร

นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศกเมตร จํานวน 9 โครงการ ของ

สถานีพัฒนาท่ีดินบุรีรัมย 

หลักฐานอางอิงที่ 3 : สําเนาเอกสารการแจงตอบผานระบบการจัดการเร่ืองราวรองทุกข  และหนังสือ
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ที่ กษ 0828.01/713 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 
เร่ืองขอทราบขอมูลเก่ียวกับสวนประกอบของปุย  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 8  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอรทัย  ศุกรียพงศ 

   ผูอํานวยการสํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางนฤมล  จันทวัชรากร 
ผอ.สวนวิเคราะหวิจัยพืช ปุยและส่ิงปรับปรุงดิน 

โทรศัพท :  0-2561-3521 โทรศัพท :  0-2561-3086 

คําอธิบาย :   
• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการที่สวนราชการลดได และสามารถ 

ดําเนินการไดจริง ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถึง  

1) กระบวนงานที่สวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้งแตรอยละ 30 ข้ึนไป ในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และ/หรือ  

2) กระบวนงานใหมที่สวนราชการไมเคยแจงสํานักงาน ก.พ.ร. มากอน เน่ืองจาก  
- มีการสํารวจกระบวนงานการใหบริการของสวนราชการใหม  
- มีการเปล่ียนแปลงบทบาท ภารกิจหนาที่ ของสวนราชการใหม เปนตน  

ทั้งน้ี กรมพัฒนาที่ดินไดเลือกกระบวนงานจํานวน 5 กระบวนงาน ดังน้ี  
1. การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 
2. การวิเคราะหตัวอยางปุย และสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท) 
3. การใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
4. การใหบริการตอบขอซักถามขอรองเรียน 
5. การใหบริการส่ือส่ิงพิมพ โสตทัศนูปกรณ  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

รอยละ             

ท่ีเพิ่มข้ึน 
ขอมูลพื้นฐาน 

2551 2552 2553 2552 2553 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง

นํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ใหบริการ 

5 3.8848 4.9565 -22.304 -0.87 

 



 
 
 
 

                

มิติท่ี 3  :  มิติดานประสิทธิภาพ 
               ของการปฏิบัติราชการ 
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ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอย

ละของผูรับบริการท่ีไดรับบริการ

ตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบ

กับจํานวนผูรับบริการท้ังหมด  
กระบวนงาน  น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 

คะแนนท่ี

ได 
 

คะแนน

เฉลี่ยถวง

น้ําหนัก     

1.การใหบริการขอมูล

สารสนเทศขอมูลดิน 
0.2 80 85 90 95 100 5 1 

2. การวิเคราะหตัวอยาง

ปุย และสารปรับปรุงดิน  
0.2 80 85 90 95 100 5 1 

3. การใหบริการ

เคร่ืองหมายรับรอง

มาตรฐานสินคา 

0.2 80 85 90 95 100 4.7825 0.9565 

4. การใหบริการตอบขอ

ซักถามขอรองเรียน 
0.2 80 85 90 95 100 5 1 

5. การใหบริการส่ือ

ส่ิงพิมพ  โสตทัศนูปกรณ 
0.2 80 85 90 95 100 5 1 

น้ําหนักรวม 1 คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ 4.9565 
  
เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ระดับ)  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา

คะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน    

ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง

นํ้ า ห นั ก ใ นก า ร รั ก ษ า ม า ต ร ฐ า น

ระยะเวลาการใหบริการ 

2 4.9565 4.9565 0.0991 
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คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

กระบวนงานท่ี 1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 

เปนการใหบริการแผนที่กลุมชุดดิน  และแผนที่ความเหมาะสมของดินกับพืชเศรษฐกิจพรอมเอกสาร

คําอธิบายกลุมชุดดิน และใหคําแนะนําแกประชาชนทั่วไป มีข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเดิมจาก 8 

ข้ันตอน ตั้งแตติดตอเจาหนาที่ จนไดขอมูล รวมระยะเวลา 1 วัน ปรับลดเปน 4 ข้ันตอน ในระยะเวลา 15 นาที 
 
กระบวนงานท่ี 2 การวิเคราะหตัวอยางปุย และสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท)          
        การวิเคราะหสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท)  แตเดิมสวนวิเคราะหวิจัยพืช ปุย และส่ิงปรับปรุงดิน ได

ดําเนินการลดระยะเวลาการทํางานจาก 20 วันทําการเหลือ 10 วันทําการคร้ังแรก ในป 2549 กระบวนการ

และข้ันตอนการปฏิบัติงานเหมือนเดิม แบงเปน 2 ชวงเวลา ชวงเวลาแรกเปนชวงย่ืนคําขอประกอบดวย    

1. ข้ันตอนการรับและบันทึกขอมูลตัวอยาง 2. รอคิววิเคราะห ชวงเวลาที่สองเปนชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ

ในหองปฏิบัติการ ประกอบดวย 1. อบตัวอยาง 2. บดตัวอยาง 3. เตรียมสารละลายตัวอยาง 4. วิเคราะห

ดวยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 5. คํานวณผลพรอมกับตรวจสอบความถูกตอง 6. รายงานผลวิเคราะห  รวมสอง

ชวงเวลามี 8 การลดระยะเวลาการทํางานสามารถตรวจสอบจากใบสงตัวอยาง และใบรายงานผลการวิเคราะห

ปูนโดโลไมทประจําป 2553 โดยเก็บขอมูลในรูปแฟมเอกสารและจัดทําขอมูลผูใชบริการและระยะเวลา

ใหบริการตามแบบฟอรมที่กําหนดไว 
      
กระบวนงานท่ี 3 การใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 

1. กรมพัฒนาที่ดินไดมีคําส่ังที่ 198/2550 ณ วันที่ 7 มีนาคม 2550 คําส่ังที่ 765/2550     

ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2550  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานปจจัยการผลิตทางการเกษตร 
2. กรมพัฒนาที่ดินไดมีคําส่ังที่ 199/2550 ณ  วันที่ 7 มีนาคม 2550  คําส่ังที่ 314/2550     

ณ  วันที่ 5 เมษายน 2550  คําส่ังที่ 786/2550 ณ  วันที่ 9 สิงหาคม 2550  คําส่ังที่ 199/2550     

ณ  วันที่ 7 มีนาคม 2550  เร่ืองแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินรับรองมาตรฐานปจจัยการผลิตทางการเกษตร 
3. กรมพัฒนาที่ดินไดมีคําส่ังที่ 1340/2552 ณ  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552  เร่ือง มอบ

อํานาจใหรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินส่ังและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (เพ่ิมเติม)คําส่ังที่ 

1341/2552 ณ  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552  เร่ือง มอบอํานาจใหผูอํานายการสํานักงานพัฒนาที่ดิน  และ

ผูอํานายการสถานีพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (เพ่ิมเติม) และคําส่ังที่ 

529/2553 ณ  วันที่ 17 มิถุนายน 2553  เร่ืองมอบอํานาจใหผูอํานายการสํานักงานพัฒนาที่ดินปฏิบัติ

ราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
4. การใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคาเปาหมายจํานวน 500 ตัวอยาง  กับ

ผูประกอบการหรือกลุมเกษตรกร  เกษตรกรข้ันตอนดําเนินการตามระบบรับรองมาตรฐานปจจัยการผลิตทาง
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การเกษตร  ประกอบดวยข้ันตอนหลักๆ คือ  การสมัครเปนสมาชิกเพ่ือผานเขาระบบผานระบบอินเตอรเน็ต

ผานทางwebsite กรมฯ http://www.ldd.go.th การย่ืนขอการรับรอง การตรวจประเมินใหการรับรอง     

การอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน การตรวจติดตามเพ่ือรักษาคุณภาพการอนุญาตใหใช

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน   
5.การติดตามประสานขอมูลการดําเนินงานทุกคร้ังที่ไดรับตัวอยาง  และมีการประสานงานแจง

รายการที่ใกลครบกําหนด  และครบกําหนดการดําเนินงานในแตละข้ันตอนทุกๆ  2 สัปดาห 
 
กระบวนงานท่ี 4 การใหบริการตอบขอซักถามขอรองเรียน 
กระบวนงานการใหบริการตอบขอซักถาม / ขอรองเรียน  เปนการใหบริการในรูปแบบของการ

ตอบจดหมายเก่ียวกับขอซักถามของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมทั้งหนวยงานราชการที่มีความตองการ

ขอมูลขาวสาร  ผลิตภัณฑตาง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน หรือวามีขอรองเรียนเก่ียวกับงานกรมพัฒนาที่ดิน     

ซ่ึงใชเวลาในการดําเนินการ  7  วัน 

ในการดําเนินการในปจจุบัน มีการใหบริการตอบขอซักถาม / ขอรองเรียน บน  web  site แตใน
รูปแบบเดิมยังคงอยูดวย เน่ืองจากเกษตรกรอาจจะยังไมมีความรูเร่ือง web  site  จึงนํา 2 รูปแบบมา

ประยุกตใชเพ่ือใหการบริการตอบขอซักถาม / ขอรองเรียน กระจายไปสูกลุมเปาหมายไดหลายทางทําให

สามารถลดข้ันตอนการบริการได  ใชเวลาในการดําเนินการนอยลงไดถึง  3 วัน 

 
กระบวนงานท่ี 5 การใหบริการสื่อสิ่งพิมพ  โสตทัศนูปกรณ 
เปนการใหบริการทางดาน ส่ือส่ิงพิมพ พรอมทั้งการจัดสงวัสดุและส่ิงพิมพแกผูมาขอรับบริการ     

ทั้งการมาขอรับบริการดวยตนเอง และการติดตอขอรับบริการทางจดหมายหรือการขอรับบริการทางโทรศัพท  

โดยมีการจัดเตรียมเอกสารและตัวอยางสําหรับการขอรับการบริการ จัดทําแผนผังการใหการบริการ ณ จุด
บริการและประชาสัมพันธและเผยแพรการใหบริการระบบใหมของหนวยงานทางเว็ปไซต มีข้ันตอนการ

ดําเนินงานทั้งหมด 3  ข้ันตอน  ไดแก  ผูขอใชบริการติดตอขอรับบริการกับเจาหนาที่ฝายเผยแพรและ

ประชาสัมพันธรับเร่ือง ศึกษาความตองการของผูมาขอรับบริการและนําเสนอ  เจาหนาที่จัดเตรียมส่ือ

ส่ิงพิมพ  รวมระยะเวลาทั้งส้ิน  2  นาที 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
กระบวนงานท่ี 1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 

1. การจัดระบบบริการใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการไดงาย ไดแก เอกสาร แผน

พับ  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง  ๆ  
2. เปดชองทางใหประชาชนสามารถเลือกใชบริการไดหลายทาง ไดแกเปดใหย่ืนคําขอทางไปรษณีย  

Internet  โทรสาร 
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3. มีระบบรับฟงความคิดเห็นและตอบขอรองเรียนของประชาชน   
4. จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความพรอมในการใหบริการ   
5. จัดใหมีสถานที่  ส่ิงแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ไดแก จัดสถานที่ใหมี

ความสะอาด  บริการถายเอกสาร 
 

กระบวนงานท่ี 2 การวิเคราะหตัวอยางปุย และสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท)          
1. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในการวิเคราะหตัวอยาง 
2. ผูรับบริการที่สงตัวอยางปูนโดโลไมทเขามาวิเคราะห 
3. ความพรอมของสภาพอุปกรณเคร่ืองแกว และเครื่องมือวิทยาศาสตรในการวิเคราะห 
4. ความพรอมของเจาหนาที่ผูใหบริการวิเคราะห 
 

กระบวนงานท่ี 3 การใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
1. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
2. ความรวมมือจากผูประกอบการ  เกษตรกร  และหนวยงานที่เก่ียวของ 
3. ผูผลิต ผูประกอบการสินคาเกษตรตระหนักถึงความสําคัญของเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหาร (Q)  ที่แสดงถึงความมีคุณภาพและปลอดภัย   อีกทั้งการกระตุนใหประชาชนได
เลือกใชสินคาและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย     

4. ความพรอมของสภาพอุปกรณเคร่ืองแกว และเครื่องมือวิทยาศาสตรในการวิเคราะห 
5. ความพรอมของเจาหนาที่ผูใหบริการวิเคราะห 

 

กระบวนงานท่ี 4 การใหบริการตอบขอซักถามขอรองเรียน 
1. ขอมูลขาวสาร  เอกสาร  แผนพับ  เก่ียวกับงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
2. เจาหนาทีท่ี่มีความรูเฉพาะดานในการตอบขอซักถาม / ขอรองเรียน 

 
กระบวนงานท่ี 5 การใหบริการสื่อสิ่งพิมพ  โสตทัศนูปกรณ 

1. เอกสาร และแผนพับ  เก่ียวกับงานพัฒนาที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน 
2. เจาหนาที่ใหคําแนะนํา  ในการใหบริการแจกจายเอกสาร 
3. เจาหนาที่รวบรวมขอมูล  และสงเอกสารทางไปรษณีย 
4. แผนซีดี  เก่ียวกับงานดานพัฒนาที่ดิน  ของกรมพัฒนาที่ดิน 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
กระบวนงานท่ี 1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 

1. การประมวลผล Hardwear และ Software มักเกิดการขัดของ 
2. ผูใชบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดินมีความตองการที่หลากหลาย 

 

กระบวนงานท่ี 2 การวิเคราะหตัวอยางปุย และสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท)    
 ดานปริมาณตัวอยาง 

แผนการวิเคราะหปริมาณตัวอยาง ในปงบประมาณ 2553 สวนวิเคราะหวิจัยพืช ปุย และส่ิง

ปรับปรุงดิน กําหนดไวที่ 6,500 ตัวอยาง  ซ่ึงมีปริมาณที่มากพอสมควร  ประกอบกับมีตัวอยางเรงดวนสวน

หน่ึงที่จะตองรีบทําการวิเคราะหกอน  จึงทําใหตัวอยางโดโลไมทที่ถูกสงมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการบางสวน  

ไมสามารถวิเคราะหไดในทนัที  ทําใหการวิเคราะหลาชาออกไป  การนับจํานวนวันที่แลวเสร็จจึงเพ่ิมข้ึน 
 ดานกระบวนการวิเคราะห 

การวิเคราะหโดโลไมทในหองปฏิบัติการ  เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่มีการกําหนดวิธีการ  

ข้ันตอน และระยะเวลาที่แนนอน  การลดระยะเวลาการวิเคราะหมากไป  จะไมเปนผลดี  กอใหเกิดความ

ผิดพลาดและผลวิเคราะหไมถูกตอง  ไมสามารถนําขอมูลไปใชได 
 
กระบวนงานท่ี 3 การใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
 ดานปริมาณตัวอยาง 

 ในปงบประมาณ 2553  สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  กําหนดเปาหมายการใหบริการ

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคาไวจํานวน 500 ตัวอยาง  ซ่ึงเปนปริมาณที่มากพอสมควรที่จะตองรีบทําการ

สุมเก็บตัวอยางและวิเคราะหกอน  การวิเคราะหเพ่ือใหบริการเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาจะตองใช

แบงตัวอยางสงหองปฏิบัติการหลายแหง  และตองดําเนินการวิเคราะหตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 3 ซํ้า   

เพ่ือยืนยันผลวิเคราะห  ประกอบกับมีกรมฯ มีโครงการเรงดวนหลายโครงการ  จึงทําใหตัวอยางที่ถูกสงมา

วิเคราะหในหองปฏิบัติการบางสวนไมสามารถวิเคราะหไดในทันที   ทําใหการวิเคราะหลาชาออกไป   

 ดานกระบวนการวิเคราะห 
การวิเคราะหในหองปฏิบัติการ  เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีการกําหนดวิธีการ  

ข้ันตอนและระยะเวลาการวิเคราะหที่แนนอน  การลดระยะเวลาการวิเคราะหมากไป  จะกอใหเกิดความ

ผิดพลาดผลวิเคราะหไมถูกตอง  แมนยํา  ไมสามารถนําขอมูลไปใชได   
 ดานระบบการใหบริการเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา 

เน่ืองจากปจจุบันกรมพัฒนาที่ดินไดมีการกระจายอํานาจการลงนามใบอนุญาตใชเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐานสินคา  เพ่ือใหเกิดความคลองตัว  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  โดยจากเดิมใบอนุญาตการใช
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เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา  ลงนามโดย อธพ.  และปรับข้ันตอนใหม  ดังน้ี  
1) รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  ลงนามในใบอนุญาตฯ  สินคาประเภท  สารเรงประเภท 

จุลินทรียสําหรับทําปุยหมัก สารเรงประเภทจุลินทรียสําหรับทํานํ้าหมักชีวภาพ  และ   สารเรงประเภท 

จุลินทรียสําหรับผลิตเช้ือจุลินทรียควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืช 
2) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ลงนามในใบอนุญาตฯ  สินคาประเภท ปุยหมัก 

(เกรด 1) ปุยหมัก(เกรด 2) ปุยอินทรียคุณภาพสูง นํ้าหมักชีวภาพ ยิปซัม ปูนมารล หินปูนบด โดโลไมท  ปูน

ขาว และสารสกัดอินทรีย 
ดังน้ัน งานบริการใหเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคาใน  ป 2553  กรมพัฒนาที่ดินจึงปรับ

ข้ันตอน วิธีการ ใหสอดคลองกับนโยบายการลงนามดังกลาว  โดยกระจายงานให สวนวิเคราะหดิน สํานักงาน

พัฒนาที่ดินเขต 1-12  เปนผูดําเนินการ ควบคุม  ดูแลระบบในพื้นที่ที่เก่ียวของ  วิเคราะหตัวอยาง (บาง

พารามิเตอรตามหนาที่ความรับผิดชอบ)  รายงานผลการตรวจประเมิน  จัดทําใบอนุญาตฯ  และสงผลทาง

ไปรษณีย  แตเน่ืองจากภารกิจของสวนวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12  มีมาก  รวมถึงความเขาใจ

ในระบบ  ปญหาในการเช่ือมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตของสวนภูมิภาคกับสวนกลาง  ทําใหมีผลกับการบันทึก

ขอมูล  รวมถึงระบบงานเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา  สวนใหญดําเนินการผาน Website ทั้งหมด  ดังน้ัน  

ถาสัญญาณขัดของ  Hardware หรือ Software มีปญหาจะตองใชเวลาในการติดตอจาง Programmer จากภายนอก 

กรมฯ มาดําเนินการแกไข 
 
กระบวนงานท่ี 4 การใหบริการตอบขอซักถามขอรองเรียน 

ชองทางการใหบริการตอบขอซักถาม/ขอรองเรียน  แมจะเปดใหเลือกทั้ง 2 ชองทางคือทาง

จดหมายและทาง web site  แตเปาหมายที่เปนเกษตรกรยังไมมีความรูเร่ือง  web site  ทําใหไดรับขอซักถาม/

ขอรองเรียน ลาชา  ทําใหเกิดปญหาและอุปสรรค 
 
กระบวนงานท่ี 5 การใหบริการสื่อสิ่งพิมพ  โสตทัศนูปกรณ 

1. เกษตรกรท่ีมาขอรับบริการ  มีความลาชาในการกรอกแบบฟอรม  สาเหตุมาจากความไม

เขาใจ 
2. เกษตรกรท่ีสงจดหมายมาขอรับบริการ  สงมาทางกรมพัฒนาที่ดิน  ซ่ึงอาจจะทําใหลาชา  

เพราะกวาเอกสารจะมาถึงฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ  อาจทําใหเสียเวลา 
3. เอกสารที่เกษตรกรตองการ  หากไมมีอยูในสวนที่รับผิดชอบ   ตองใชเวลาในการ

ดําเนินการจัดหามา 
4. เอกสารบางอยางยังไมสามารถนํามาแจกจายใหกับเกษตรกรได  แตเกษตรกรทราบขาวและ

ขอรับกอนลวงหนา  
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ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
กระบวนงานท่ี 1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 
 
                  ไมม ี

 
กระบวนงานท่ี 2 การวิเคราะหตัวอยางปุย และสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท)  

เน่ืองจากการวิเคราะหส่ิงปรับปรุงดิน (โดโลไมท)  ในหองปฏิบัติการ  เปนกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรที่มีการกําหนดวิธีการ  ข้ันตอน และระยะเวลาที่แนนอน  ความลาชาที่เกิดข้ึนจึงเปนเร่ืองของ

กระบวนการ  ไมใชผูวิเคราะห  จึงไมสามารถทําการลดระยะเวลาการวิเคราะหลงไปอีกในปถัดไปได  เพราะ

จะทําใหขอมูลผลการวิเคราะหผิดพลาด  ดังที่กลาวไวในหัวขออุปสรรคตอการดําเนินงาน 
 
กระบวนงานท่ี 3 การใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 

เน่ืองจากการใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคาตองมีการวิเคราะหปจจัยการผลิต

ทางการเกษตรในหองปฏิบัติการเพ่ือนําผลวิเคราะหมาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานกอนใหการรับรอง   

ซ่ึงการวิเคราะหตัวอยางเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีการกําหนดวิธีการ  ข้ันตอน และระยะเวลาท่ี

แนนอน  จึงไมสามารถทําการลดระยะเวลาการใหบริการลงไปอีกได  เพราะจะทําใหขอมูลผลการวิเคราะห

ผิดพลาด   
 
กระบวนงานท่ี 4 การใหบริการตอบขอซักถามขอรองเรียน 

เจาหนาที่ที่มีความรูเฉพาะทางควรใหความรวมมือกับทางผูจัดเก็บขอมูล เพราะจะทําให

สามารถดําเนินการไดรวดเร็วและถูกตอง 
 
กระบวนงานท่ี 5 การใหบริการสื่อสิ่งพิมพ  โสตทัศนูปกรณ 

ควรมีการจัดเตรียมเอกสารเผยแพรและประชาสัมพันธใหตรงกับการประชาสัมพันธขาวสาร

ไปยังกลุมเปาหมาย  เพราะจะชวยใหเวลากลุมเปาหมายมาขอรับบริการจะไดรับเอกสารครบถวนและรวดเร็ว 
 

หลักฐานอางอิง :    
หลักฐานอางอิงที่ 1 แบบฟอรม 1 รายช่ือกระบวนงาน นํ้าหนักและรอบระยะเวลามาตรฐานท่ีสวนราชการเสนอ

ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
หลักฐานอางอิงที่ 2 แบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน 
หลักฐานอางอิงที่ 3 แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 9.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอัญฑิการ  ศรีสวัสดิ์ 
                  ผูอํานวยการกองคลัง 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางกัญญาภัค  ทองจันทร 

           ผูอํานวยการสวนงบประมาณ 
                    นางสาวจาริณี  กรรขํา 
                    นักวิชาการเงินและการบัญชี  
                     ระดับปฏิบัติการ 

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

คําอธิบาย :   
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการ  

เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค  

เปนตัวช้ีวัด ความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งน้ีไมรวมเงิน

งบประมาณ ที่ไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจาก

ระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
  การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอน

เปล่ียนแปลง งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจาย

ประจํา) จะนํา ยอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ  
  รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพ่ือจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน 

และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่ รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือ

รัฐวิสาหกิจ โดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน 

สามารถตรวจสอบไดจาก รหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะ

เศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน  

รอยละท่ีเพิ่มข้ึน   

2551 2552 2553 2552 2553 
รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุน 
82.07 89.96 93.02 9.61 13.34 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึน ใชผลการดําเนินงาน ป 2551 เปนฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : รอยละ) 
           ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 69  รอยละ 72  รอยละ 75 รอยละ 78 รอยละ 81 

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน  

ถวงน้ําหนัก 

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน 

0.50 93.02 5 0.0250 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
      การดําเนินงานในเร่ืองของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุน ของ

กรมพัฒนาที่ดิน ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไมรวมงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพ่ิมเติม  

ระหวาง ปงบประมาณ  โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปล่ียนระบบการบริหาร  

การเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจายเปนประจําทุกเดือนทั้ง
หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค   

       ในการดําเนินงาน  จะมีการวางแผนการดําเนินงาน  และแผนการใชจายเงินงบประมาณเปนราย

ไตรมาส และมีการจัดประชุม  เพ่ือติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  เดือนละ 2 คร้ัง           
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      

1.มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส   

2.มีการแตงตัง้คณะกรรมการการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  เพ่ือประชุมใหมีการ

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  ใหเปนไปตามมติ  ครม. 

3.มีการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ  ใหถูกตองตามประเภทที่สํานักงบประมาณ

กําหนดและเปนไปตามแผน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     

                         ไมมี         
 
 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :  

                         ไมมี         
 

 

หลักฐานอางอิง :  

หลักฐานอางอิงที่ 1 :  ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             54 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอัญฑิการ  ศรีสวัสดิ์ 
                    ผูอํานวยการกองคลัง 

 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร 

           ผูอํานวยการสวนงบประมาณ 
                       นางสาวจาริณี  กรรขํา 
                    นักวิชาการเงินและการบัญชี  
                           ระดับปฏิบัติการ 

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

คําอธิบาย :   
การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตรา การเบิก

จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปน 
ตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งน้ีไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
เพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอน

เปล่ียนแปลง งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจาย

ประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  รอยละท่ีเพิ่มข้ึน   

2551 2552 2553 2552 2553 
รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวม 
89.21 93.00 94.82 4.25 6.29 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึน ใชผลการดําเนินงาน ป 2551 เปนฐาน 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

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

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 92  รอยละ 93  รอยละ 94 รอยละ 95 รอยละ 96 

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน  

ถวงน้ําหนัก 

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายภาพรวม 

0.50 94.82 3.82 0.0191 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
การดําเนินงานในเร่ืองของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายทุกงบรายจาย ของ

กรมพัฒนาที่ดิน ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไมรวมงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพ่ิมเติม 

ระหวางปงบประมาณ  โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร 

การเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจายเปนประจําทุกเดือนทั้ง
หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค   

ในการดําเนินงานจะมีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณเปนราย

ไตรมาส และมีการจัดประชุมเพ่ือติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  เดือนละ 2 คร้ัง      
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      

1.มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส   

2.มีการแตงตัง้คณะกรรมการการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  เพ่ือประชุมใหมีการ

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  ใหเปนไปตามมติ  ครม. 

3.มีการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ  ใหถูกตองตามประเภทที่สํานักงบประมาณ

กําหนดและเปนไปตามแผน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             56 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         

                 ไมมี         
 
 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :  

                  ไมมี         
 

 

หลักฐานอางอิง :  

 หลักฐานอางอิงที่ 1 :  ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 9.3 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทย 

เขมแข็ง 2555 

กรณีท่ี 1  สวนราชการไดรับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555  

             ( โครงการปเดียว ) 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอัญฑิการ  ศรีสวัสดิ์ 
                  ผูอํานวยการกองคลัง 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางกัญญาภัค  ทองจันทร 

           ผูอํานวยการสวนงบประมาณ 
                    นางสาวจาริณี  กรรขํา 
                    นักวิชาการเงินและการบัญชี  
                    ระดับปฏิบัติการ 

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

คําอธิบาย :   
 โครงการปเดียว หมายถึง โครงการที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
โดยมิไดเปนโครงการผูกพันขามปงบประมาณ 
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

2555 (โครงการปเดียว) จะใชผลการเบิกจายเงินของสวนราชการ  ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค เทียบกับวงเงินตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระบบ  Project  Financial  Monitoring  
System  ( PFMS ) 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ  รอยละท่ีเพิ่มข้ึน   
2551 2552 2553 2552 2553 

รอยละของการเบิกจายเงินโครงการ

ลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง 2555 ( โครงการปเดียว ) 

 
- 

 
- 

 
89.67 

 
- 

 
 - 

หมายเหตุ : เร่ิมดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนปแรก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : รอยละ) 
            

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 เบิกจายรอยละ 80 
2 เบิกจายรอยละ 90 
3 เบิกจายรอยละ 100 ภายในเดือนกันยายน 2553 

4 - 
5 เบิกจายรอยละ 100 กอนเดือนกันยายน 2553 

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน  

ถวงน้ําหนัก 

รอยละของการเบิกจายเงินโครงการ

ลงทุนภายใตแผนปฏิ บัติการไทย

เขมแข็ง 2555 ( โครงการปเดียว ) 

1.00 89.67 1.967 0.0197 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

การดําเนินงานในเร่ืองของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินโครงการ

ลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ปงบประมาณ 2553 ของกรมพัฒนาที่ดิน เบิกจายใน

สวนภูมิภาค โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงิน

การคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจายเปนประจําทุกเดือน  
ในการดําเนินงานจะมีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณเปนราย

ไตรมาส และมีการจัดประชุมเพ่ือติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  เดือนละ 2 คร้ัง  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      

1.มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส   

2.มีการแตงตัง้คณะกรรมการการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  เพ่ือประชุมใหมีการ

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ   

3.มีการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ  ใหถูกตองตามประเภทที่สํานักงบประมาณ

กําหนดและเปนไปตามแผน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
1.กรมพัฒนาที่ดินไดรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

2555 โครงการพัฒนาที่ดินอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ป 2553 และโครงการปรับปรุงพ้ืนที่นาราง

เพ่ือปลูกปาลมนํ้ามัน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 เปนเงินทั้งส้ิน 57,354,700 บาท 

2. การเบิกจายเงินงบประมาณงบลงทุนจะมีการเบิกจายตามผลการดําเนินงาน ซ่ึงจะแบง

ออกเปน งวด ๆ จะจายเงินใหกับผูรับจางไดก็ตอเมื่อผลงานบรรลุเปาหมาย และเปนไปตามงวดที่ระบุ

ในสัญญา 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :  

                 ไมมี         
 
 

 

หลักฐานอางอิง :  

หลักฐานอางอิงที่ 1 :ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณ จากระบบ GFMIS  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 10  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอัญฑิการ  ศรีสวัสดิ์ 
            ผูอํานวยการกองคลัง 

 

ผูจัดเก็บขอมูล :นางสุภรณ  คณิตทวีกุล   

                    ผูอํานวยการสวนบัญชี 
                         นางสาวพรวิภา  อเนกสัมพันธ 
                    นักวิชาการเงินและการบัญชี  

ระดับชํานาญการ 

โทรศัพท : 0-2579-2583 โทรศัพท : 0-2579-4819 

คําอธิบาย :   
         ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การท่ีสวนราชการสามารถ

จัดทําบัญชี ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชใน
การบริหารทรัพยากร  

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตาม

หลักเกณฑและ วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผล
การคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานัก

งบประมาณ กรมบัญชีกลางและ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 และปงบประมาณ พ.ศ. 2552 วามีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงอยางไร พรอมทั้ง วิเคราะหถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกลาว 
จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห ตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ และ
เสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ  

3 สวนราชการมีการระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรมยอยหรือศูนยตนทุนใน

ระบบ GFMIS และสงมอบใหหนวยงานในองคกรรวมตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสม สําหรับขอมูล คาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4 จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาจากผล
การคํานวณ ตนทุนที่เกิดข้ึน ซ่ึงแผนดังกลาวตองสอดคลองกับผลการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 วิเคราะหตนทุนผลผลิตตอหนวยขององคกร พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหชัดเจน และแผนฯ

ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของ สวนราชการ 
5 - ดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ไดแลวเสร็จครบถวน 
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพ่ิม

ประสิทธิภาพ การดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนา สวนราชการ 

 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
  

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน

ตอหนวยผลผลิต 
 

1 4 4 0.0400 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

        กรมบัญชีกลางมีหนังสือส่ังการที่ กค.0423.2/ว468 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552 และท่ี กค.

0423.2/ว32 ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 กําหนดรูปแบบรายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิตประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ซ่ึงประกอบดวยตารางรายงานตนทุนทั้งหมด 12 ตาราง โดยตารางที่ 7 – 12 

เปนตารางที่เปรียบเทียบผลการคํานวณพรอมวิเคราะหสาเหตุการเปล่ียนแปลงของตนทุนตอหนวย

กิจกรรมยอย / กิจกรรมหลัก / ผลผลิตยอย / ผลผลิตหลัก / ตนทุนทางตรง / ตนทุนทางออม ทั้งน้ี

เพ่ือใหสวนราชการจัดทําและสงผลการดําเนินงานในข้ันตอนที่ 1 ระดับคะแนนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ระดับ

คะแนนที่ 2 ใหกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 

2553 กรมฯ ดําเนินการในสวนน้ีเรียบรอยแลว 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             62 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

          สําหรับข้ันตอนที่ 3 ระดับคะแนนที่ 3 กําหนดใหสวนราชการมีการระบุตนทุนทางตรงเขาสู

กิจกรรมยอย หรือศูนยตนทุนในระบบ GFMIS และสงมอบใหหนวยงานในองคกร รวมตรวจสอบความ
ถูกตอง เหมาะสมสําหรับขอมูลคาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

          สวนขอมูลผลการดําเนินงานข้ันตอนที่ 4 ระดับคะแนนที่ 4 กําหนดใหจัดทําแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาจากผลการคํานวณตนทุนที่เกิดข้ึน ซ่ึงแผนดังกลาว

ตองสอดคลองกับผลการวิเคราะหตนทุนผลผลิตตอหนวยขององคกร พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการเพ่ิม

ประสิทธิภาพภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหชัดเจน และแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก

ผูบริหารระดับสูงของสวนราชการน้ัน ดําเนินการและจัดสงใหกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และ

สํานักงาน ก.พ.ร. แลว (ตามหลักฐานอางอิง : 5) 

          ข้ันตอนที่ 5 ระดับคะแนนที่ 5 กําหนดใหสวนราชการดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแลวเสร็จครบถวน พรอมจัดทํารายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานและผลสําเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไดรับ

ความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ โดยกรมบัญชีกลางกําหนดใหสวนราชการตองสําเนาหนังสือนําสง

ใหกับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงข้ันตอนน้ีอยูในระหวางดําเนินการ    

     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :     
ไมม ี

 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
ไมม ี
 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
ไมม ี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง :        

หลักฐานอางอิงที่ 1 :  หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว468 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552              

เร่ืองกําหนดรูปแบบรายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 

หลักฐานอางอิงที่ 2 :  หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว32 ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 เร่ือง

กําหนดรูปแบบรายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 (เพ่ิมเติม) 

หลักฐานอางอิงที่ 3 :  รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมี
อํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานดังกลาว  

หลักฐานอางอิงที่ 4 :  สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯใหกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 

ก.พ.ร.   

หลักฐานอางอิงที่ 5 :  สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 

ก.พ.ร. ที่ กษ0803.05/1957 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 เร่ืองแผนเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553    
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 11  ระดับความสาํเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน               

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายสุรพล  หิรัญวัฒนศิริ 

            ผูอํานวยการกองชาง 

 

ผูจัดเก็บขอมลู :    นายชาติชาย  พูนพาณิชย 
                 ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
                       

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

คําอธิบาย :   
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  

จะพิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใช
นํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร 

พ้ืนที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สวนราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับ

ปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน 
โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน  
 พิจารณาจากรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

 1. ดานไฟฟา   
 2. ดานนํ้ามันเช้ือเพลิง  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

1..  ดานไฟฟา รวม 2.5 คะแนน 
  เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา มีรายละเอียด ดังน้ี 

ระดับ ประเด็น คะแนน 

1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดาน

ไฟฟาของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
0.50 

2.1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 0.25 2 
2.2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25 

3 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
โดยอยูในชวงต้ังแตรอยละ 25 ถึง รอยละ 50 ของปริมาณการใชไฟฟา

มาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.50 

ระดับ ประเด็น คะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

4 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
โดยอยูในชวงต้ังแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 

0.50 

5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง 0 ถึง -0.090  
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริง นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟา มากกวา 0 
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

0.50 

 
 2..  น้ํามันเช้ือเพลิง รวม 2.5 คะแนน  
  เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานนํ้ามันเช้ือเพลิง มีรายละเอียด ดังน้ี 

ระดับ ประเด็น คะแนน 

1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดาน

นํ้ามันเช้ือเพลิงของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 

เดือน 

0.50 

2.1 ขอมูลปริมาณการใชนํ้ามัน (ลิตร) ครบถวน 0.25 2 
2.2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25 

3 ปริมาณการใชนํ้ามันจริง มากกวา ปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน  
โดยอยูในชวงต้ังแตรอยละ 25 ถึง รอยละ 50 ของปริมาณการใชนํ้ามัน

มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานนํ้ามันอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.50 

4 ปริมาณการใชนํ้ามันจริง มากกวาปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน  
โดยอยูในชวงต้ังแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 

0.50 

5 ปริมาณการใชนํ้ามันจริง มากกวาปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน  
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง 0 ถึง -0.090 
กรณีที่ปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงจริง นอยกวา ปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง

มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง มากกวา 0 
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานนํ้ามันเช้ือเพลิง (2.5คะแนน) 

0.50 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  
  

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน  

ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน 

1 2.0000 2.0000 0.0200 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมฯ ไดดําเนินการทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัด

พลังงาน  กําหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน และติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงานพรอมทั้งรายงานผลการใชพลังงานไฟฟา/นํ้ามัน  ของกรมฯ  ตอสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานที่ 

www.e-report.energy.go.th 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :         
ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในการประหยัดพลังงาน โดยมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ              

เพ่ือดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. สูตรที่ใชในการคิดคํานวณคามาตรฐานพลังงานน้ํามันของกลุมที่ 1 กลุมทั่วไป กลุมยอยที่ 01 

สํานักงานทั่วไป และกลุมยอยที่ 02 หนวยงานระดับกรม ไมสะทอนคาที่ใกลเคียงกับความเปนจริง โดยสูตรที่ใช

คํานวณคามาตรฐานพลังงานน้ํามันมีวา 

กลุมยอยที่ 01 สํานักงานทั่วไป(สพข. 1-2 ) 

คานํ้ามันมาตรฐาน = 19.016 x จํานวนบุคลากร + 4.067 x (ขนาดพ้ืนที่ใหบริการ)0.5 + 

                                   2.541 x ระยะหางจากตัวจังหวัด 

กลุมยอยที่ 02 หนวยงานระดับกรม(กองสวนกลาง กรมพัฒนาที่ดิน) 
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คานํ้ามันมาตรฐาน = 4.842 x จํานวนบุคคลากร + 15.701 x (ขนาดพ้ืนที่การใหบริการ)0.5 

ซ่ึงจากตัวแปรของกลุมที่ 1 (กลุมทั่วไป)  และกลุมที่ 2  (หนวยงานระดับกรม) จะไมมีขอมูลของ

การออกปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยไมไดนําจํานวนคร้ังในการออกพื้นที่มาใชเปนฐานในการคํานวณคามาตรฐาน 

ซ่ึงนับวาเปนปจจัยสําคัญของการคํานวณคามาตรฐานการใชพลังงานน้ํามัน ซ่ึงทําใหการดําเนินงานดานการ

ประหยัดพลังงานน้ํามันเปนไปไดยากตามคามาตรฐานที่ สนพ.กําหนด  

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

               1) สนพ.ปรับปรุงหลักเกณฑใหสอดคลอง มีความเหมาะสมและเปนกลางสอดคลองกับลักษณะงาน

ของแตละหนวยงานที่ปฏิบัติงานแตกตางกัน 

                2) กรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค ดังน้ัน     

การปฏิบัติงานสําหรับกองสวนกลาง จะตองออกปฏิบัติงานในพื้นที่สวนภูมิภาคเปนสวนใหญ เชน งานสํารวจ

และวางแผนการใชที่ดิน การสํารวจออกแบบและควบคุมการกอสราง และงานวิจัยในระดับพ้ืนที่ที่มีปญหาสภาพ

ดิน ในลักษณะตางๆ ดังน้ัน การกําหนดเกณฑมาตรฐานกลาง ควรมีความสอดคลอง และเปนไปไดในทางปฏิบัติ

 
หลักฐานอางอิง :     
หลักฐานอางอิงที่ 1 : รายงานผลการใชพลังงานไฟฟา / นํ้ามัน ที่ Website โครงการลดการใชพลังงาน 
                          ในภาคราชการ www.e-report.energy.go.th 
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ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 12  ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอัญฑิการ  ศรีสวัสดิ์ 
          ผูอํานวยการกองคลัง 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางเพ็ญศรี  หมื่นสังข   

                   ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบงานคลัง 
                        นางสาวปาลิน  ประดุงจันทร 

นักวิชาการเงินและการบัญชีปฏิบัติการ 

โทรศัพท : 0-2579-2583 โทรศัพท : 0-2941-3075 

คําอธิบาย :   
 การควบคุมภายใน หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ 

บุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีข้ึน เพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการ ดําเนินงานของหนวย
รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การ
ส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  

 ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของ

หนวยงาน ในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด มาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม ภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่ไดกําหนด เปนแนวทางไว  

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

พิจารณาจาก 2 สวน คือ  

 นํ้าหนัก เกณฑการพิจารณา 
สวนท่ี 1  1.0  มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ คิดเปนรอยละ 

100 
สวนท่ี 2  1.0  มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินกําหนด(ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6)) 
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เกณฑการใหคะแนน :  

สวนท่ี 1 : มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

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

 
สวนท่ี 2 : กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาวาสวนราชการทุกระดับไดมีระบบการ 

ควบคุมภายในที่เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

กําหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 (ขอ 6)) ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 หนวยรับตรวจมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนเก่ียวกับการดําเนินการประเมินผล 

ควบคุมภายในตามระเบียบฯ พรอมระบุถึงบทบาท ความรับผิดชอบในการจัดวาง

ระบบ การควบคุมภายในและการติดตามการควบคุมภายใน  
2 มีกลไกการดําเ นินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
3 หนวยรับตรวจมีรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 

องคประกอบ (แบบ ปอ.2) ซ่ึงมาจากการประมวลผลการประเมินของระดับสวนงาน
ยอย (แบบ ปย.1) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

4 หนวยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดทํา 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ซ่ึงมาจากการประมวลผล
การ ประเมินกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับสวนงานยอย 
(แบบ ปย.2) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

5 พิจารณาผลการประเมินที่ไดจากข้ันตอนที่ 3 และ 4 เพ่ือจัดทําหนังสือรับรองการ 
ประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) สําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ทั้งน้ี การประเมินผลการควบคุมภายในดังกลาวตองไดรับการประเมินผล 
จากผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง 
ภายในเกาสิบวัน นับจากวันส้ินปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553)   
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการควบคุม

ภายใน 
สวนที่ 1 มีการประเมินการควบคุม

ภายในของสวนราชการทุกระดับ  

 
 

0.5 

 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

2.5000 

สวนที่ 2 สวนราชการทุกระดับไดมี

ระบบการควบคุมภายในที่เปนไปตาม

ม าต ร ฐ านก า รค วบคุ มภ า ย ในที่

คณะกรรมการตรวจเงินแผน ดิน

กําหนด 

0.5 
 

5 5 2.5000 

รวม 1 ผลคะแนนที่ได 5.0000 

 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการควบคุม

ภายใน 

2 5 5 0.1000 

 
 

 คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

การดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินในตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมไดดําเนินการดังน้ี 

1. แตงตั้งคณะกรรมการวางระบบการควบคุมภายในของกรมพัฒนาท่ีดิน  เพ่ือกําหนด

หลักเกณฑและจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ติดตาม  ปรับปรุง และแกไขใหเหมาะสมและเปนไปตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   
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2. แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายใน เพ่ืออํานวยการและประสานงานกับหนวยงาน

ยอยในการรายงานและติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน   

3. ประชุมคณะทํางานฯ คร้ังที่ 1 /2553 เพ่ือดําเนินการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในปงบประมาณ 2552 รอบ 6 เดือน 

4. หนวยงานยอยรายงานผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

ปงบประมาณ 2552 รอบ 6 เดือน  (แบบติดตาม ปย.3) มายังหนวยรับตรวจ 

5. หนวยรับตรวจรวบรวมและจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายในปงบประมาณ 2552 รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปอ. 3)  สง คตป.   

6. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2553 รอบ 6 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 12  ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 

 7. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2553 รอบ 9 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 12  ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 

8. เรงรัดการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 

ใหแลวเสร็จตามกําหนด 

9. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตาม
ประเมินผล” เมื่อวันที่ 1 – 2  กรกฎาคม 2553 

10. แจงใหหนวยงานยอยจัดทํารายงานการควบคุมภายในปงบประมาณ 2553 ตามหนังสือที่  

กษ 0803.02/4681  ลว. 17  สิงหาคม  2553 

11. ประชุมคณะทํางานฯ คร้ังที่ 2/2553  เพ่ือพิจารณารายงานการควบคุมภายในป 2553 

12. ประชุมคณะกรรมการวางระบบควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดินคร้ังที่ 1/2553 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :     
ผูบริหารใหความสําคัญและติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  รวมทั้งไดรับความรวมมือ

จากผูที่เก่ียวของเปนอยางดี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
1. เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการรายงานแบบใหม  ทําใหเกิดความสับสนในการ

รายงาน 
2. เจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบการรายงานผลการควบคุมภายในของหนวยงานยอยมีการสับเปล่ียน

และลาออกทําใหการทํางานไมตอเน่ืองและเกิดความลาชา 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
                 ไมมี 

 

หลักฐานอางอิง :      

หลักฐานอางอิงที่ 1.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวางระบบการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน   

หลักฐานอางอิงที่ 2.  คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน 

หลักฐานอางอิงที่ 3.  รายงานการประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในครั้งที่ 1/2553 

หลักฐานอางอิงที่ 4.  รายงานผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

ปงบประมาณ 2552 รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปอ.3)  
หลักฐานอางอิงที่ 5.  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2553 รอบ 6 

เดือน ตัวช้ีวัดที่ 12  ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 
หลักฐานอางอิงที่ 6.  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2553 รอบ 9 

เดือน ตัวช้ีวัดที่ 12  ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 

หลักฐานอางอิงที่ 7.  รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องคประกอบ 
(แบบ ปอ.2)  ซ่ึงมาจากการประมวลผลการประเมินของระดับสวนงานยอย (แบบ 
ปย.1) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

หลักฐานอางอิงที่ 8.  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ซ่ึงมาจากการประมวลผล
การ ประเมินกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับสวนงาน
ยอย (แบบ ปย.2) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

หลักฐานอางอิงที่ 9.  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) 
สําหรับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

หลักฐานอางอิงที่ 10. การประเมินผลการควบคุมภายจากผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)       
หลักฐานอางอิงที่ 11. รายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง ภายในเกาสิบวัน นับจากวันส้ิน
ปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553)                                     
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 13 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวสําเภา จันตะศิลป

          ผูอํานวยการตรวจสอบภายใน 

 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางสาวปภาดา ฟูรังษีโรจน 

             นักวิชาการตรวจสอบภายใน    

                      ชํานาญการ 

                      นางสาวลภัสวีณ  สังขประเสริฐ 

                      นักวิชาการตรวจสอบภายใน    

                      ชํานาญการ 

โทรศัพท : 0-2579-2529 โทรศัพท : 0-2579-2529 

คําอธิบาย :   

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเช่ือมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม 

และเปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน การตรวจสอบภายใน  

จะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่ กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุง 

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ  

  ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหนวยงาน 

ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ  

ที่กรมบัญชีกลางกําหนด       

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1 จัดทํากระดาษทําการประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงให

เห็น รายละเอียด ดังน้ี 
- ปจจัยเส่ียงและเกณฑความเส่ียงที่นํามาใช  

- การวิเคราะหความเส่ียง 

- การจัดลําดับความเส่ียง 

2 และ 3 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป 

โดยจะตองแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังน้ี 

- วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน  

- ขอบเขตการปฏิบัติงาน  

- การจัดสรรทรัพยากร  

- แนวทางการปฏิบัติงาน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และ

เสนอ หัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือส่ังการใหหนวยงานที่เก่ียวของ

ปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่มีในรายงานฯ 

5 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงาน 

โดยวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน 

รวมทั้ง มีการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

ท่ีได 

คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ

ภายใน 

2 5 5 0.1000 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

การดําเนินงานในรอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) กลุมตรวจสอบ

ภายในไดดําเนินการถึงระดับความสําเร็จที่ 3 ( ระดับความสําเร็จที่  4 และ  5 อยูระหวางดําเนินการ ) ดังน้ี 

1. นํากฎบัตรที่ไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินแลวเผยแพรใหทุกหนวยรับตรวจทราบ  

โดยเผยแพรในเว็บไซดของกลุมตรวจสอบในและติดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธหนาสํานักงานกลุมฯ   

2. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบแบบประเมินตนเอง(Self Assessment) ของกลุมตรวจสอบภายใน  

ของสวนราชการตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยมีการประเมินมาตรฐานดานคุณสมบัติ  มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน จริยธรรม และการมีสวนรวมของผูตรวจสอบภายใน และจัดสงรายงานดังกลาวในระยะเวลาที่

กําหนด 
      3. กลุมตรวจสอบภายในไดดําเนินการประเมินและวิเคราะหความเส่ียงของกิจกรรม/หนวยงาน (หนวย

รับตรวจ) เพ่ือประกอบการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ  2553 และแผนการตรวจสอบ

ระยะยาว ( ปงบประมาณ  2552 – 2554 ) ซ่ึงหนวยรับตรวจท่ีนํามาวางแผนการตรวจสอบมีจํานวน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ทั้งส้ิน  44  หนวยงาน  โดยแบงเปนหนวยงานสวนกลาง  14  หนวยงาน  และหนวยงานสวนกลางที่ตั้งอยูใน

สวนภูมิภาค 30 หนวยงาน โดยกําหนดเร่ืองที่จะตรวจสอบ ดังน้ี 

            1) ทางการเงิน (Financial Auditing) และ  
            2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ (Compliance Auditing) ไดแก 

 หนวยรับตรวจสวนกลาง (14 หนวยงาน)   

 สอบทานระบบการควบคุมภายใน (3 หนวยงาน) 

 ตรวจสอบงานสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน (1 หนวยงาน กองคลัง) 

 ตรวจสอบเงินยืมราชการ (1 หนวยงาน กองคลัง) 

 ตรวจสอบใบสําคัญคูจาย (1 หนวยงาน กองคลัง) 

 ตรวจสอบการบริหารวัสดุ (14 หนวยงาน) 

 ตรวจสอบแผนและผลการจัดซ้ือจัดจาง (1 ไตรมาส) 

 หนวยรับตรวจสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค (  30  หนวยงาน ) 

 ตรวจสอบบัญชีเกณฑคงคาง กับระบบ GFMIS   
 ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินและนําสงเงิน 
 ตรวจสอบลูกหน้ีเงินยืมราชการ 
 ตรวจสอบใบสําคัญคูจาย  

 ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพยสินและการคํานวณคาเส่ือมราคา 
 ตรวจสอบการใชยานพาหนะ    
 ตรวจสอบการบริหารพัสดุ    
 สอบทานระบบการควบคุมภายใน 

            3) ตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) ซ่ึงกลุมตรวจสอบภายในไดบรรจุการ

ตรวจสอบผลสําเร็จของงานในปงบประมาณ 2551 จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก  

                    1. กิจกรรมหลักที่ 4 โครงการผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานเพ่ือการสงออกในทุงกุลารองไห   

 งานกอสรางระบบพัฒนาท่ีดินเขตพ้ืนที่ทุงกุลารองไห ม.5 บ.ตองตอน, ม.7 

บ.หนองเพ็ญ, ม.11 บ.ไตรตรึง ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด เงินงบประมาณ  9,045,900.00 บาท 

                    2. กิจกรรมหลักที่ 8 งานพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอนุรักษดินและนํ้า จํานวน   2  แหง  

 การจัดทําระบบสงนํ้าในไรนา คลองสงนํ้า บ.ดงข้ีเหล็ก ม.4 ต.ดงข้ีเหล็ก อ.เมือง 

จ.ปราจีนบุรี เงินงบประมาณ  9,930,000.00  บาท 

 การจัดทําระบบสงนํ้าในไรนา คลองสงนํ้า บ.ดงบัง  ม.6  ต.ดงข้ีเหล็ก  อ.เมือง 

จ.ปราจีนบุรี เงินงบประมาณ  9,672,000.00  บาท   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

        4. จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียง และ เสนออธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพิจารณา

อนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป  และจัดสงแผนดังกลาวพรอมดวยเอกสารประกอบการประเมินความเส่ียง

ใหกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาที่กําหนด 

        5. กลุมตรวจสอบภายในจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบ

ประจําป 2553 ซ่ึงมีรายละเอียดและองคประกอบดังตอไปน้ีครบถวน 

- วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน  

- ขอบเขตการปฏิบัติงาน  

- การจัดสรรทรัพยากร  

- แนวทางการปฏิบัติงาน 

        6. กลุมตรวจสอบภายในจัดทํารายงานผลการตรวจสอบในสวนที่ดําเนินการตามแผนแลวในรอบ

ระยะเวลา 12 เดือน และเสนออธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินพิจารณาส่ังการใหหนวยงานที่เก่ียวของถือปฏิบัติแลว  

ดังน้ี      
- รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน  ปงบประมาณ  2552  จํานวน  3  หนวยงาน 

- รายงานผลการตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ  ประจําป  2553  ไดแก 

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จังหวัดชลบุรีและสถานีในสังกัด รวม  8  จังหวัด 

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม  และสถานีในสังกัด รวม 5  จังหวัด 

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จังหวัดราชบุรี และสถานีในสังกัด รวม 7 จังหวัด 

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี และสถานีในสังกัด รวม 8 จังหวัด  

- รายงานการตรวจสอบใบสําคัญคูจาย จํานวน 2 รอบ  

- รายงานการตรวจสอบงานสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน (1 หนวยงาน กองคลัง) 

- รายงานการตรวจสอบเงินยืมราชการ (1 หนวยงาน กองคลัง) 

- ตรวจสอบการบริหารวัสดุ (14 หนวยงาน) 

- รายงานแผนและผลการจัดซ้ือจัดจาง ไตรมาสที่ 1 

- รายงานผลการดําเนินงาน โครงการผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานเพ่ือการสงออกในทุงกุลา

รองไห ประจําปงบประมาณ  2553 

- รายงานผลการดําเนินงานการจัดทําระบบสงนํ้าในไรนาประจําปงบประมาณ 2553 จํานวน 

2 แหง 

- สรุปรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ , ผลการดําเนินงาน ตามแผนการ

ตรวจสอบประจําป 2553 รอบ 12  เดือน 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      

1. ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

2. หนวยรับตรวจมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพออยูในระดับที่ยอมรับได 

3. หนวยรับตรวจใหความรวมมือในการใหขอมูลเพ่ือประกอบการดําเนินงานของหนวยตรวจสอบ 

ภายในเปนอยางดี 
          4. หนวยรับตรวจท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคสวนใหญปฏิบัติงานตามคําแนะนําในเร่ืองระเบียบที่

เก่ียวของ 

5. บุคลากรของกลุมตรวจสอบภายในมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมีการสงเขารับการ

ฝกอบรมในเร่ืองระเบียบที่เก่ียวของที่มีการปรับเปล่ียนอยูเสมอ 

6. อุปกรณและ เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและรวดเร็ว 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         

1. หนวยรับตรวจบางแหงยังไมปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ ขอส่ังการที่มีการ 

เปล่ียนแปลง (โดยถือปฏิบัติตามแนวทางเดิม) 

          2. หนวยรับตรวจบางแหง ไมมกีารเตรียมความพรอมดานเอกสารทําใหตองใชระยะเวลาในการ

ตรวจสอบเพ่ิมข้ึนจากที่ไดกําหนดไวในแผน 

          3. ในการเขาตรวจสอบบางกรณีผูเก่ียวของ/ผูใหขอมูลไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ทําใหผูตรวจสอบ

ภายในไมสามารถขอขอมูล/ซักถาม เพ่ือใหไดขอเท็จจริงประกอบการตรวจสอบได 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

          ขอความสนับสนุนและการรวมมือจากผูบริหารทุกระดับและหนวยงานที่เก่ียวของและขอความรวมมือ

จากหนวยรับตรวจใหจัดเตรียมเอกสารที่กลุมตรวจสอบภายในแจงมากอนลวงหนาใหพรอมสําหรับ  

ผูตรวจสอบภายในที่จะใชไดทันทีที่เดินทางไปถึง 

 

หลักฐานอางอิง :    

หลักฐานอางอิงที่ 1. สําเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ( Self  Assessment )  

ประจําป  2553   

หลักฐานอางอิงที่ 2. รายงานการประชุมของกลุมตรวจสอบภายใน  เร่ือง  การจัดทําแผนการตรวจสอบ

ประจําปงบประมาณ  2553  คร้ังที่  1 / 2552  ลว.4 กันยายน  2552 

หลักฐานอางอิงที่ 3.  รายงานการประชุมของกลุมตรวจสอบภายใน  เร่ือง  การมอบหมายการปฏิบัติงาน   

คร้ังที่  2 /2552   ลว. 9  กันยายน  2552   
หลักฐานอางอิงที่ 4.  รายงานการประชุมของกลุมตรวจสอบภายใน  เร่ือง  ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการ

ตรวจสอบภายใน คร้ังที่  3 / 2552 ลว.10 ตุลาคม  2552 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิงที่ 5.  กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุมตรวจสอบภายใน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวง

เกษตรและสหกรณ   ประกาศ  ณ  วันที่  17  กันยายน  2551   

เอกสารการเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุมตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน ไดแก 
1. ภาพถายบอรดประชาสัมพันธบริเวณหนาสํานักงานกลุมตรวจสอบภายใน 

2. URL: www.ldd.go.th/Flddwebsite/web_Aud/index.htm 

หลักฐานอางอิงที่ 6. บันทึกขอความ ที่ กษ 0800/221  ลว. 18 กันยายน  2552  เร่ือง  ขออนุมัติแผนการ

ตรวจสอบประจําปงบประมาณ  2553  และแผนการตรวจสอบระยะยาว ( ปงบประมาณ 

2552 - 2554) 
หลักฐานอางอิงที่ 7. ตารางปจจัยเส่ียง  การติดตามแกไขการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามระเบียบในการเขา

ตรวจสอบ   

หลักฐานอางอิงที่ 8. การประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบปงบประมาณ  2553  

หลักฐานอางอิงที่ 9. แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป 2553 ประกอบดวย    

1. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีเกณฑคงคางในระบบ GFMIS  

2. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีเกณฑคงคางดวยระบบมือ (Manual)  
3. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการรับเงิน,การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง 

4. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบเงินทดรองราชการ 

5. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการบริหารสัญญายืมเงิน(ลูกหน้ีเงินยืมราชการ)  

6. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน 

7. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบแผนและผลการจัดซ้ือจัดจาง 

8. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 

9. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบใบสําคัญคูจาย 

10. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบผลการดําเนินการโครงการ 

11. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบครุภัณฑ 
12. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบรถราชการประเภทรถสวนกลาง 

13. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการบริหารวัสดุ 

14. แผนการปฏิบัติงานสอบทานรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

หลักฐานอางอิงที่ 10. รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจําป 2553 ไดแก 

1. รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2553 จํานวน 3  

หนวยงานสวนกลาง ไดแก สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดนิ , สํานักสํารวจดินและวาง

แผนการใชที่ดิน และ สํานักวทิยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาทีด่ิน 

2. รายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ  ประจําป 2553    
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ  6  เดือน 
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 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จังหวัดชลบุรี และสถานีในสังกัด (รวม 8 จังหวัด) 

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม และสถานีในสังกัด (รวม 5 จังหวัด) 

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จังหวัดราชบุรี และสถานีในสังกัด (รวม 7 จังหวัด) 

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี และสถานีในสังกัด (รวม 8 จังหวัด)  

3. รายงานผลการดําเนินงาน โครงการผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานเพ่ือการสงออกใน 

ทุงกุลารองไห ประจําปงบประมาณ  2553 

4. รายงานผลการดําเนินงานการจัดทําระบบสงนํ้าในไรนาประจําปงบประมาณ  2553 

5. สรุปรายงานการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ การดําเนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป 2553ในรอบระยะเวลา 4 เดือน, รอบระยะเวลา 6 เดือน , 8 

เดือนและ 12  เดือน 

6. รายงานการตรวจสอบใบสําคัญคูจาย จํานวน 2 รอบ (สวนกลาง จํานวน 1 หนวยงาน) 

7. รายงานแผนและผลการจัดซ้ือจัดจาง ไตรมาสที่ 1  

8. รายงานการตรวจสอบงานสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน (1 หนวยงาน กองคลัง) 

9. รายงานการตรวจสอบเงินยืมราชการ (1 หนวยงาน กองคลัง) 

10. ตรวจสอบการบริหารวัสดุ (14 หนวยงาน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

มิติท่ี 4 : มติิดานการพัฒนาองคกร 
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ช่ือตัวช้ีวัด :ตัวช้ีวัดท่ี 15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ 
พ้ืนฐาน ( วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองคการในหมวดท่ีดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ.2553 หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล )  
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอรนาฎ  โอวาทตระกูล

         ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

ผูจัดเก็บขอมลู :นางสาวกมลพร  บุญศิริ 
    นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ 

โทรศัพท : 0-2941-2608 โทรศัพท : 0-2941-0761 

คําอธิบาย :   
สวนราชการจะดําเนินการเพ่ือใหผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

จํานวน 2 หมวด (แผน) ซึ่งสวนราชการจะใชแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีไดจัดทํา
ข้ึน เปนเคร่ืองมือในการกํากับติดตามเพ่ือใหผานเกณฑฯ ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้สํานักงาน 
ก.พ.ร. ไดกําหนดหมวดท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไวดังนี้ 

 หมวดภาคบังคับ : หนวยงานดานนโยบาย หมวด 1 หรือ หมวด 4  
 หนวยงานดานบริการ หมวด 1 หรือ หมวด 6  
 หมวดภาคสมัครใจ : หมวดใดก็ไดท่ียังไมไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

                    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมพัฒนาท่ีดินไดคัดเลือกหมวดที่จะดําเนินการดังน้ี 

 หมวดภาคบังคับ : หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 
 หมวดภาคสมัครใจ : หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

   

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

หมวด 5    การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ 

 การสรางบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร 

เพื่อกอใหเกิดความผูกพันตอองคการ 

 

HR 1 สวนราชการตองกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุก และความพึงพอใจของ

บุคลากร รวมทั้งตองมีการวิเคราะหและปรับปรุงปจจัยดังกลาวใหมีความ

เหมาะสม เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันตอองคกร  

 

HR 2 สวนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผล 

และเปนธรรม รวมทั้งมีการแจงผลการประเมินใหบุคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานใหดีข้ึน 

 

 

เขียว 

เขียว 
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 การพัฒนาบุคลากรและภาวะผูนํา  

HR 3 สวนราชการตองดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กําหนด

ไวใน SP3 ไปปฏิบัติ เพ่ือใหมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติงานให
บรรลุผลตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 

HR 4 สวนราชการตองมีระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม รวมถึงการประเมิน

ประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร 

 

HR 5 สวนราชการมีแผนการสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากรเพ่ือสรางขวัญ

และกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 
 

 
หมายเหตุ  สีเขียว    หมายถึง  ดําเนินการแลวเสร็จ 
              สีเหลือง  หมายถึง  อยูระหวางดําเนินการ          
              สีแดง     หมายถึง  ยังไมไดดําเนินการ               

เกณฑการใหคะแนน :  
 

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

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 

รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
(หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ) 

4 100 5 0.2000 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
1. ข้ันเตรียมการกอนการดําเนินงาน 
    1.1 กรมพัฒนาที่ดินไดมีคําส่ัง  ที่ 892/2552  ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552   แตงตั้ง

คณะทํางานการเสริมสรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร  โดยมีผูอํานวยการกองการเจาหนาที่

เปนประธานคณะทํางาน  

เขียว 

เขียว 

เขียว 
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    1.2 กองการเจาหนาที่แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาองคการ PMQA หมวด 5 

คณะทํางานที่ 1 การกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร (HR 1) ตาม
คําส่ังกองการเจาหนาที่ ที่ 4/2552 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และ ที่ 2/2553 ลงวันที่ 5 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  ซ่ึงเปนคณะทํางานยอยของกองการเจาหนาที่  
2. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

                 2.1 กรมพัฒนาที่ดินไดจัดประชุมคณะทํางานฯ คร้ังที่ 1/2552 เพ่ือแจงใหคณะทํางาน

ทราบความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเสริมสรางความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรทราบ

แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซ่ึงกําหนดใหมีกิจกรรมเพ่ือ

สํารวจปจจัยที่เสริมสรางบรรยากาศการทํางานและสรางแรงจูงใจในการทํางาน   คณะทํางานไดกําหนด

แบบสอบถามเพ่ือสํารวจขอมูล    โดยใหเนนการสรางคําถามที่ครอบคลุมปญหาที่พบไดบอย  เชน ระบบ

ไฟฟาขัดของบอยที่ใหมีปญหาในการใชคอมพิวเตอรและการใชลิฟท เปนตน     
                 2.2 ฝายเลขานุการจัดสงแบบสอบถามฯ ไปยังหนวยงานตางๆ ตามสัดสวนของประชากร

ของแตละหนวยงาน  และนําผลสํารวจดังกลาวมาสรุปในรายงานการศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความผาสุกใน

การทํางานของเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2553   
                 2.3 จัดประชุมคณะทํางานฯ คร้ังที่ 1/2553 เพ่ือแจงผลการจัดลําดับปจจัยที่ทําใหเกิด

ความผาสุกในการทํางานของเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน   คณะทํางานไดพิจารณาวาจะนําปจจัยใดบางมา

สรางแผนเสริมสรางความผาสุกฯ ในปแรก  และไดกําหนดกิจกรรมใหกับแตละปจจัยในรางแผนการ

ดําเนินการเสริมสรางความผาสุกฯ เพ่ือพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป  
                 2.4 จัดประชุมคณะทํางานฯ คร้ังที่ 2/2553 เพ่ือพิจารณาแผนฯ และ มอบหมาย

ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมตามแผนฯ และกําหนดใหประเมินผลโดยวิธีการสํารวจความพึงพอใจของ

บุคลากรที่มีตอการเสริมสรางความผาสุก 

                 2.5 รายงานผลการศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความผาสุกฯ ใหผูบริหาร(รองอธิบดีดานบริหาร) 

รับทราบ   ตามบันทึกฝายสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ  กองการเจาหนาที่ ที่ กษ 0802/199 ลงวันที่ 

30 เมษายน 2553 เร่ือง รายงานผลการศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความผาสุกและขอความเห็นชอบแผนการ

เสริมสรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดิน   และไดเผยแพรแผนการเสริมสราง

ความผาสุก และความพึงพอใจในการทํางานฯ  ทางเว็บไซดของกองการเจาหนาที่ 
                 2.6 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนเสริมสรางความผาสุกฯ ใหหัวหนาสวน

ราชการ (อธิบดี) รับทราบตามบันทึกฝายสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ  กองการเจาหนาที่ ที่ กษ 

0802/1189 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เร่ือง รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผน

เสริมสรางคามผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ 2553 และได

เผยแพรผลการดําเนินการของแตละกิจกรรมตามแผนการเสริมสรางความผาสุก และความพึงพอใจใน

การทํางานฯ  ทางเว็บไซดของกองการเจาหนาที่  
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                 2.7 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอปจจัยและกิจกรรมเสริมสรางความ

ผาสุก ที่ไดดําเนินการไปแลวในป 2553  เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการทํางาน เพ่ือสรางความ

ผาสุกใหบุคลากร ของกรมฯ ในป 2554 ตอไป (สงแบบสํารวจฯในเดือนกันยายน 2553)  
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1. ในแตละป กรมพัฒนาท่ีดินไดจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน

และเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน  หลายๆกิจกรรมมีความสอดคลองกับปจจัยที่ไดจากผลการสํารวจ

จึงสามารถดําเนินการไดสัมฤทธิ์ผลตามแผนการเสริมสรางความผาสุก   
2. ทุกหนวยงานใหความรวมมือเปนอยางดีในการดําเนินการตามแผนการเสริมสรางความผาสุกฯ         
3. กรมพัฒนาที่ดินมีการเตรียมความพรอมใหกับขาราชการของกรมฯทั่วประเทศ โดยการ

ช้ีแจงเสริมสรางความรู ความเขาใจในระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กอนที่จะตองดําเนินการใช

ระบบฯจริงในปงบประมาณ 2553 สงผลใหขาราชการของกรมฯมีความรูพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับตัวระบบ 
4. กรมพัฒนาที่ดินมีการทดลองใชระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 

2552เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในดานการจัดทําตัวช้ีวัด การประเมินผล รวมทั้งความรูความเขาใจ

เร่ืองสมรรถนะของขาราชการ 
5. ไดรับการช้ีแจงจากคลินิก PMQA สัญจร จัดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. ถึงแนวทางการ

ดําเนินการทบทวนกลยุทธ HR  และการพัฒนาบุคลากร  
6. สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการเรียกประชุมสวนราชการภายใน

กระทรวงฯ เพ่ือทําความเขาใจในแนวทางของการดําเนินการจัดทําระบบการประกันคุณภาพของการ

ฝกอบรม พรอมทั้งมีการเสนอตัวอยางของการจัดทําหลักเกณฑตาง ๆ ของระบบฯ 
7. กรมฯ มีที่ปรึกษาจากสํานักงาน ก.พ.  และที่ปรึกษาอิสระ มาใหความรู ความเขาใจ 

คําแนะนําเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการในการจัดทําแผนสรางความกาวหนาในสายงาน   
  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
1. ระยะเวลาคอนขางส้ัน ทําใหการดําเนินการจริงมีความลาชากวาที่แผนกําหนด  
2. โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ของสํานักงาน ก.พ. ที่มีขอจํากัดใน

เร่ืองของการนําเขาขอมูลที่มีรายละเอียดยอยไมได 
3. สํานักงาน ก.พ. มีการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) 

บอยคร้ัง  ซ่ึงมักพบขณะกําลังใชงาน จึงทําใหมีผลการประเมินฯที่คลาดเคล่ือน ตองตรวจสอบอยาง

ละเอียดทุกคร้ัง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
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4. การจัดทําตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานในภาครัฐของบางกลุมงาน เชน งานสนับสนุน ยังไม

ชัดเจนเน่ืองจากเปนงานที่มีความเปนนามธรรมสูง 
5. ความรู ความเขาใจในการวัดผลการปฏิบัติงานดวยตัวช้ีวัดยังไมเพียงพอ 
 6. ในสวนของการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมนั้น เนื่องจาก มติครม.ขอความรวมมือให

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2553 ซ่ึงเปนชวงท่ีบุคลากรสวนใหญของกรมฯตองปฏิบัติงานใน
พื้นท่ี จึงสงผลใหระยะเวลาในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของบุคลากรมีนอยลง 

 7. ระยะเวลาสําหรับการศึกษาการจัดทําระบบและเกณฑประกันคุณภาพของการฝกอบรมนอย 

และยังไมมีตนแบบที่ดีเปนตัวอยาง 
8. ขาดความเขาใจวาแผนสรางความกาวหนาในสายงานควรเปนอยางไร 
9. ชวงเวลา 1 ปแรกการจะดําเนินการตามแผนสรางความกาวหนาในสายงาน เปนไปไดยาก 

เพราะเปนเร่ืองของความกาวหนาในอาชีพ ตองใชระยะเวลาพอสมควร                                             

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
1. ในแผนการเสริมสรางความผาสุกควรเพ่ิมงบประมาณในการดําเนินการ เพ่ือที่จะไดจัดทํา

โครงการ/ กิจกรรมใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. ควรดําเนินการโดยใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายกลุมยอย โดยอาจจําแนกตามลักษณะ

ของประชากร เชน ตามพ้ืนที่   ตามประเภทหรือระดับตําแหนง  ตามอายุ  เปนตน  เพ่ือใหการดําเนินการ

เสริมสรางความผาสุกตรงตอตามความตองการของบุคลากรมากย่ิงข้ึน  
3. การติดตามผลการดาํเนินงานของสํานักงาน ก.พ. อยางใกลชิดกับผูบริหารของกรมฯ นาจะ

สงผลดีกวาการติดตามในภาพรวมเทาน้ัน 
4. กรมฯควรมีการกําหนดนํ้าหนักกิจกรรมมาตรฐานของกรมฯใหชัดเจนและถวงนํ้าหนัก

กิจกรรม เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูปฏิบัติงานใหมากที่สุด 
5. ควรขยายระยะเวลาในการดําเนินการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมากข้ึน 
6. สํานักงาน ก.พ.ร. ควรมีการนําเสนอตัวอยางเกณฑการประกันคุณภาพดังกลาว เพื่อใหสวน

ราชการสามารถนําไปปรับใชไดอยางรวดเร็ว และถูกทิศทาง 
7. สํานักงาน ก.พ.ร. อธิบายรายละเอียดของวิธีการในการสรางและการนําไปใชของระบบ

ประกันคุณภาพการฝกอบรมใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน เพ่ือความเขาใจและปฏิบัติตามไดงาย 
8. ควรมีการช้ีแจงหรือมีคูมือแนวทางการดําเนินงานใหสวนราชการปฏิบัติ เพ่ือจะไดเกิดความ

เขาใจและดําเนินการอยางไดอยางถูกตอง รวมทั้งเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             85 
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หลักฐานอางอิง :   
  HR1 : 
  หลักฐานอางอิงที่ 1     คําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 892/2552  ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552  แตงตั้ง

คณะทํางานการเสริมสรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร  คําส่ังกอง

การเจาหนาที่ ที่ 4/2552 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และ ที่ 2/2553 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  แตงตั้งซ่ึงคณะทํางานยอย ของกองการเจาหนาที่  
  หลักฐานอางอิงที่ 2    รายงานการประชุมคณะทํางานฯ คร้ังที่ 1/2552 วันที่ 16 กันยายน 2552  
  หลักฐานอางอิงที่ 3     แบบสอบถามเพ่ือศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความผาสุกในการทํางานของเจาหนาที่ 

กรมพัฒนาที่ดิน  
  หลักฐานอางอิงที่ 4    รายงานการประชุมคณะทํางานฯ คร้ังที่ 1/2553  วันที่ 26 มีนาคม 2553  

  หลักฐานอางอิงที่ 5    รายงานการประชุมคณะทํางานฯ คร้ังที่ 2/2553  วันที่ 30 เมษายน 2553  

  หลักฐานอางอิงที่ 6    บันทึกฝายสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ  กองการเจาหนาที่ ที่ กษ 0802/199 

ลงวันที่ 30 เมษายน 2553 เร่ือง รายงานผลการศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความ

ผาสุกและขอความเห็นชอบแผนการเสริมสรางความผาสุกและความพึงพอใจแก

บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน  
หลักฐานอางอิงที่ 7    บันทึกฝายสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ  กองการเจาหนาที่ ที่ กษ 

0802/1189 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เร่ือง รายงานความกาวหนาผลการ

ดําเนินงานตามแผนเสริมสรางคามผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากรกรม

พัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ 2553 
  หลักฐานอางอิงที่ 8     แบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการเสริมสรางความผาสุกฯ  
  หลักฐานอางอิงที่ 9     หนาเว็บไซดกองการเจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

  HR2 :       
หลักฐานอางอิงที่ 1    รายงานการประชุม อ.ก.พ.กรม คร้ังที่ 3/2552 
หลักฐานอางอิงที่ 2    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การช้ีแจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัต

ราชการรายบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน” (อ.อธิคม) 
หลักฐานอางอิงที่ 3     คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน 
หลักฐานอางอิงที่ 4    รายงานการประชุม (3 คร้ัง) 
หลักฐานอางอิงที่ 5    บันทึกขอความเห็นชอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของ

กรมพัฒนาที่ดิน 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             86 
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หลักฐานอางอิงที่ 6    บันทึกขอความเห็นชอบประกาศใชระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ของกรมพัฒนาที่ดิน 
หลักฐานอางอิงที่ 7   ประกาศ กรมพัฒนาท่ีดิน เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ ในกรมพัฒนาท่ีดิน (รอบการประเมินที่ 1 

และ 2) 
หลักฐานอางอิงที่ 8    บันทึกการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของผูบริหารกรมพัฒนาที่ดิน (รอบการ

ประเมินที่ 1 และ 2) 
หลักฐานอางอิงที่ 9    บันทึกขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การถายทอดเปาหมายผลการ

ปฏิบัติงานจากระดับองคกรสูระดับบุคคลและเทคนิคการประเมิน” 
หลักฐานอางอิงที่ 10   บันทึกขอสงคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: แนวทางการกําหนดตัวช้ีวัด  

และคาเปาหมาย 
หลักฐานอางอิงที่ 11  บันทึกขอความเห็นชอบจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใชงานโปรแกรม

สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) : การประเมินผลและบริหาร

คาตอบแทน” 
หลักฐานอางอิงที่ 12  บันทึกขอความเห็นชอบจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การใชงานโปรแกรม

สารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) : การประเมินผลและบริหารคาตอบแทน” 
สําหรับผูบริหาร 

หลักฐานอางอิงที่ 13   บันทึกการประกาศเล่ือนเงินเดือนขาราชการ ประจําปงบประมาณ 2553 (รอบ

การประเมินที่ 1 และ 2) 
หลักฐานอางอิงที่ 14  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เร่ืองอัตรารอยละการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ

พลเรือนสามัญ (รอบการประเมินที่ 1 และ 2) 
หลักฐานอางอิงที่ 15  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เร่ืองรายช่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูมีผลการปฏิบัติ

ราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก (รอบการประเมินที่ 1 และ 2) 
 

HR3 :       
หลักฐานอางอิงที่ 1    เอกสารทบทวนแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาท่ีดิน ป 

2551 - 2554   
หลักฐานอางอิงที่ 2    รายงานการประชุมคณะทํางาน HR3 ทบทวนแผนกลุยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคลกรมพัฒนาที่ดิน ป 2553 – 2554 
หลักฐานอางอิงที่ 3     บันทึกใหความเห็นชอบของ ผอ.กกจ. ประธานคณะทํางาน PMQA หมวดที่ 5 
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หลักฐานอางอิงที่ 4    บันทึกใหความเห็นชอบของรองอธิบดีดานปฏิบัติ ประธานคณะทํางานจัดทําแผน
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 

หลักฐานอางอิงที่ 5    บันทึกใหความเห็นชอบของรองอธิบดีดานบริหาร (CHRO) (CKO) 
หลักฐานอางอิงที่ 6     Action Plan HR ป 2553 
หลักฐานอางอิงที่ 7    แผนพัฒนาบุคลากร ป 2553 
หลักฐานอางอิงที่ 8    บักทึกใหความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ป 2553 
หลักฐานอางอิงที่ 9    รายงานวิธีการการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการพัฒนาบุคลากรและ

ผลการสํารวจฯ 
หลักฐานอางอิงที่ 10   บันทึกรับทราบผลการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรและสรุปความพึงพอใจของ

บุคลากรตอการพัฒนาบุคลากร  
 

HR4 :       
หลักฐานอางอิงที่ 1    บันทึกเชิญประชุมคณะทํางานระบบประกันคุณภาพของการฝกอบรม 
หลักฐานอางอิงที่ 2    รายงานการประชุม (2 คร้ัง) 
หลักฐานอางอิงที่ 3     Action Plan ป 2553 
หลักฐานอางอิงที่ 4    บันทึกของความเห็นชอบรางหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรมของ

กรมพัฒนาที่ดิน (2 ฉบับ) 
หลักฐานอางอิงที่ 5    หลักเกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรม การประเมินประสิทธิผลและควา

คุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน 
หลักฐานอางอิงที่ 6  สรุปผลการดําเนินงานฝกอบรมตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรมของ

กรมพัฒนาที่ดิน 
 

HR5 :       
หลักฐานอางอิงที่ 1    คําส่ังกรมพัฒนาท่ีดิน ที่ 902/2552  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 แตงตั้งคณะทํางาน

จัดทําแผนสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 

หลักฐานอางอิงที่ 2    แนวทางการดําเนินงาน  แผนงานการจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career 

Path) ของกรมพัฒนาที่ดิน 

หลักฐานอางอิงที่ 3    การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดทําแผนการสรางความกาวหนาในสายงาน

ใหแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน  
               คร้ังที่ 1  วันที่  23 ธ.ค. 2552    
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

                 คร้ังที่ 2  วันที่ 18  มกราคม 2553 
               คร้ังที่ 3  วันที่ 19 เมษายน 2553  
               คร้ังที่ 4  วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 

หลักฐานอางอิงที่ 4     สรุปจํานวนบุคลากรที่มีแผนการสรางความกาวหนาในสายงาน ป 2553             
หลักฐานอางอิงที่ 5     การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองสรุปผลการจัดทําแผนการสรางความกาวหนาใน

สายงานใหแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน  วันที่ 18 สิงหาคม 2553 
หลักฐานอางอิงที่ 6    แผนสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2553 
หลักฐานอางอิงที่ 7    บันทึกกลุมพัฒนาระบบงาน กองการเจาหนาที่ ที่ กษ 0802/1472 ลงวันที่ 22 

กันยายน เร่ือง การจัดทําแผนสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากรกรม

พัฒนาที่ดิน 
หลักฐานอางอิงที่ 8    บันทึกกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลังกองการเจาหนาที่ ที่ กษ 0802/2644 

ลงวันที่ 28 กันยายน เร่ือง ขอสงแผนสรางความกาวหนาในสายงานใหแก

บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 
หลักฐานอางอิงที่ 9    หนาเว็บไซดกองการเจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :ตัวช้ีวัดท่ี 15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ 
พ้ืนฐาน ( วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองคการในหมวดท่ีดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ.2553  : หมวด 6 การจัดการกระบวนการ )  
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายเกรียงศักดิ์  หงษโต 

        รองอธิบดีดานปฏิบัติการ 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางเพ็ญศรี  หมื่นสังข    

ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบงานคลัง 

โทรศัพท : 0-2579-7740 โทรศัพท : 0-2941-3075 

คําอธิบาย :   
สวนราชการจะดําเนินการเพ่ือใหผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

จํานวน 2 หมวด (แผน) ซ่ึงสวนราชการจะใชแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดจัดทํา
ข้ึน เปนเคร่ืองมือในการกํากับติดตามเพ่ือใหผานเกณฑฯ ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีสํานักงาน 
ก.พ.ร. ไดกําหนดหมวดที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไวดังน้ี 

 หมวดภาคบังคับ : หนวยงานดานนโยบาย หมวด 1 หรือ หมวด 4  
 หนวยงานดานบริการ หมวด 1 หรือ หมวด 6  
 หมวดภาคสมัครใจ : หมวดใดก็ไดที่ยังไมไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

              ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมพัฒนาท่ีดินไดคัดเลือกหมวดท่ีจะดําเนินการดังนี้ 

 หมวดภาคบังคับ : หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 
 หมวดภาคสมัครใจ : หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล   

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ 

การออกแบบกระบวนการ  

 

 PM 1 

สวนราชการตองกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาจากยุทธศาสตร  พันธกิจ และ

ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของ

สวนราชการ   

   
 

 
 

 เขียว
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ 

PM 2 สวนราชการตองจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจากความ

ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกําหนด ดานกฎหมาย และ

ขอกําหนดที่สําคัญที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงาน

ใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา  

 

 

PM 3 สวนราชการตองออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญใน  PM 2  และนํา
ปจจัยที่เก่ียวของที่สําคัญมาประกอบการออกแบบกระบวนการเพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการอยางตอเน่ือง 

 

PM 4 สวนราชการตองมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอ

การจัดการกระบวนการ เพ่ือใหสวนราชการจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง   
 

 

การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ  

PM 5 สวนราชการตองกาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่สรางคุณคาและ

กระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาวใหบุคลากร

นําไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคญั 

 

PM 6 

 

 

สวนราชการตองมีการปรับปรุงกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน

เพ่ือใหผลการดําเนินงานดีข้ึนและปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดการทํางานซํ้าและ

ความสูญเสียจากผลการดําเนินการ    

 

หมายเหตุ   สีเขียว    หมายถึง  ดําเนินการแลวเสร็จ 
               สีเหลือง  หมายถึง   อยูระหวางดําเนินการ          
               สีแดง     หมายถึง   ยังไมไดดําเนินการ           
                

 เขียว

 เขียว

 เขียว

 เขียว

 เขียว
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 

รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  
(หมวด 6  การจัดการกระบวนการ ) 

4 100 5 0.2000 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการเพ่ือใหผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

ดังน้ี 
PM 1 : สวนราชการตองกําหนดกระบวนการท่ีสรางคุณคาจากยุทธศาสตร  พันธกิจ  และความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของสวนราชการ 
          1. ข้ันเตรียมกอนดําเนินงาน 

     - แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Working team) ตามคําส่ัง
กรมพัฒนาที่ดินที่  1556/2552  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2552 

      - ทบทวนคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ 6   

การจัดการกระบวนการใหม  เพ่ือใหมีคณะทํางานครอบคลุมทุกกระบวนการ ตามคําส่ังกรมพัฒนาที่ดินที่ 

534/2553  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2553 

 2. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
      จัดประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 6  คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553   

- ช้ีแจงแนวทางการดําเนินการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปงบประมาณ 

2553  เก่ียวกับรายละเอียดเก่ียวกับภาพรวมของระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ทิศทางที่จะ

ดําเนินการป 2553  การดําเนินงานของหมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
- พิจารณาแผนพัฒนาองคกรประจําปงบประมาณ 2553   
- กําหนดตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาองคกร  ซ่ึงกรมฯ ไดเลือกตัวช้ีวัด  ดังน้ี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

   1. รอยละความถึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอข้ันตอนการปฏิบัติงาน (นํ้าหนัก : 0.4) 
   2. รอยละของกระบวนการสรางคุณคาที่มีตอการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work 

Manual) (นํ้าหนัก : 0.4) 
   3. รอยละของบุคลากรผูปฏิบัติงานในกระบวนการที่เก่ียวของไดรับการถายทอดให

ปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงาน  (นํ้าหนัก : 0.2) 
                                 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง  “แนวทางการจัดการกระบวนการและจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน”  เมื่อวันที่  24 – 25  กุมภาพันธ  2553  ใหผูบริหาร  คณะทํางาน  และผูที่รับผิดชอบทุก

สํานัก/กอง ที่เก่ียวของกับการจัดการกระบวนการระดมความคิดเห็น  โดยมีวิทยากรจาก กพร. เปน

ผูดําเนินการ  เพ่ือทบทวนกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน  โดยใช  Sipoc  Model   
เปนเคร่ืองมือในการคิดวิเคราะหจากหนาที่ตามกฏหมาย  พันธกิจ  วิสัยทัศนกรม  และความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 จัดประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 6  คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553  
- สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองแนวทางการจัดการกระบวนการและจัดทําคูมือ

การปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ 2553  โดยเปล่ียนแปลงกระบวนการสรางคุณคาและ
กระบวนการสนับสนุนใหมใหเปนไปตามวิสัยทัศน  พันธกิจ  และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

และผูรับบริการเปนกระบวนการสรางคุณคา  5 กระบวนการ  คือ 
   1.  กระบวนการจัดทําแผนและแนวทางการพัฒนาที่ดิน 
   2.  กระบวนการวิเคราะหดิน  นํ้า  พืช 
   3.  กระบวนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน 
   4.  กระบวนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการพัฒนาที่ดินและนํ้า 
   5.  กระบวนการพัฒนาเครือขายการพัฒนาที่ดิน 

กระบวนการสนับสนุน  11  กระบวนการ  คือ 
                       1.  กระบวนการบริการแผนที่และขอมูลแผนที่   
                       2.  กระบวนการระบบงานวิจัย 
                       3.  กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                       4.  กระบวนการงบประมาณ 
                       5.  กระบวนการงานสารบรรณ 
                       6.  กระบวนการกฏหมายและระเบียบ 
                       7.  กระบวนการส่ือสารและประชาสัมพันธ 
                       8.  กระบวนการอาคารสถานที่ 
                       9.  กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
                      10. กระบวนการเบิกจายเงิน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             93 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

                      11. กระบวนการยานพาหนะ 

- กําหนดผูรับผิดชอบกระบวนการตางๆ โดยใหผูรับผิดชอบแตละกระบวนการประสาน

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําขอกําหนดและออกแบบกระบวนการ  และจัดทํา Work Flow เพ่ือจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กําหนดไวในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

                                  เสนอผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบกระบวนการสรางคุณคา  5  กระบวนการและ

กระบวนการสนับสนุน  11 กระบวนการ 
 

PM 2 : สวนราชการตองจัดทําขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการท่ีสรางคุณคาจากความตองการของผูรับบริการ
และ   ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกําหนด ดานกฎหมาย และขอกําหนดท่ีสําคัญท่ีชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือ

ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา 
                                    จาก PM1 คณะทํางานผูรับผิดชอบแตละกระบวนการดําเนินการประสานงานกับผูเก่ียวของ
จัดทําขอกําหนดที่สําคัญ  โดยใชแนวทางที่เคยดําเนินการไวในป 2552 

                                   จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เร่ืองการจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”  ระหวางวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด 

จอมเทียน รีสอรทแอนดสปา จ.ชลบุรี โดยมีผูบริหาร  คณะทํางาน และเจาหนาที่ผูเก่ียวของของแตละ

กระบวนการเขารวมประชุม  มีวิทยากรจาก กพร. เปนผูใหความรูและแนวทางการทํางาน 

                            -  ผูรวมประชุมไดรวมทบทวนการจัดทําขอกําหนด  โดยพิจารณาจากความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  ขอกําหนดดานกฏหมาย  ประสิทธิภาพของกระบวนการและความ

คุมคา  นํามาจัดทําขอกําหนดของกระบวนการ  และกําหนดตัวช้ีวัดในข้ันตอนตางๆ และนํามาเสนอในที่

ประชุมใหทราบ 
                    - คณะทํางานจัดทําคูมอืปฏิบัติงานนําผลจากการประชุมไปเผยแพรผูปฏิบัติงานให

รับทราบและนําไปปฏิบัติ 
                   - นําผลจากการปฏิบัติมาปรับปรุงกระบวนการ 
 

PM 3 :  สวนราชการตองออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญใน  PM 2  และนําปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีสําคัญ
มาประกอบการออกแบบกระบวนการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการอยาง

ตอเนื่อง 
                                  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง  “การจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ”  ระหวางวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด            

จอมเทียน รีสอรทแอนดสปา จ.ชลบุรี  
                         -  นําผลจากการจัดทําตารางวิเคราะห/จัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสรางคุณคา

และกระบวนการสนับสนุนใน PM 2  มาออกแบบกระบวนการ  โดยใชองคความรู  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             94 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  มาใชเปนแนวทาง 
                  - นําเสนอแนวทางการออกแบบกระบวนการในที่ประชุม 
                  - คณะทํางานจัดทําคูมือฯ นําไปเผยแพรใหผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของรับทราบและนําไป

ประชุมแลกเปล่ียนความรูในแตละกระบวนการและถือปฏิบัติ 
 

PM 4 : สวนราชการตองมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตางๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอการจัดการกระบวนการ  

เพื่อใหสวนราชการจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 
  จัดประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 6  คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 

- ช้ีแจงถึงแนวทางการดําเนินการตาม PM 4 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงกรมจะตอง

ดําเนินการจัดใหมีข้ึนเพ่ือปองกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนทําใหการดําเนินงานของกรมฯ ไมอาจดําเนินการ

ตอไปได                     
                แตงตั้งคณะทํางานจัดทําระบบรองรับภาวะฉุกเฉินในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ   

ตามคําส่ังกรมที่ 1/2553  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2553  
  จัดประชุมคณะทํางานครั้งที่ 1 /2553 วันที่ 17  สิงหาคม  2553  เพ่ือวิเคราะหสภาวการณ

ฉุกเฉินที่สงผลกระทบตอกรมพัฒนาที่ดิน  และพิจารณาประเภทของสภาวการณประกอบการจัดทําแผน

สํารองฉุกเฉินของกรม 
  จัดประชุมคณะทํางานครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เพ่ือพิจารณาความ

เช่ือมโยงของระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตอการดําเนินการตามพันธกิจหลักของกรม โดยกําหนดแผนสํารอง

ฉุกเฉิน 4 แผน ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเสนอกรมเห็นชอบและประกาศใช 
                               จัดประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 6  คร้ังที่ 4  เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2553 
                    - คณะทํางานฯ จัดทําระบบรองรับภาวะฉุกเฉินไดช้ีแจงถึงระบบรองรับภาวะฉุกเฉินใน

ปจจุบันที่มีการติดตั้งภายในกรมฯ  และคณะทํางานจะดําเนินการประชุมและจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  
               คณะทํางานฯไดนําเสนอแผนสํารองฉุกเฉินของกรมพัฒนาที่ดินเมื่อวันที่  23 กันยายน 2553 
ซ่ึงอธิบดีกรมไดเห็นชอบและประกาศใช 

        จัดประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 6  คร้ังที่ 5  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2553 
- คณะทํางานฯ ไดนําแผนสํารองฉุกเฉินแจงในที่ประชุมไดรับทราบ 

                              คณะทํางานฯ จัดทําแผนเผชิญเหตุ แจงเวียนหนวยงานในสังกัดทราบ และแผนปฏิบัติการ 

เพ่ือจัดตั้งงบประมาณในการจัดการอบรม  และจัดหาระบบ  – เตือนภัย ฯลฯ  ใหแลวเสร็จภายในเดือน

พฤศจิกายน 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

PM 5 :สวนราชการตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและ
กระบวนการสนับสนุน  โดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาวใหบุคลากรนําไป

ปฏิบัติ  เพื่อใหบรรลุผลตามขอกําหนดท่ีสําคัญ 
                                 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองแนวทางการจัดการกระบวนการและจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ 2553  เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

                               จัดประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 6  คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 เพ่ือ

มอบหมายผูรับผิดชอบการจัดทําคูมือ 

 

                               จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง  “การจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐวันที่  25 – 27  มิถุนายน 2553  เพ่ือทบทวนสรางความเขาใจในการจัดทําคูมือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน   

                       คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานแตละคณะ  จัดประชุมผูเก่ียวของทําคูมือการปฏิบัติงาน 

และเผยแพรใหผูปฏิบัติงานรับทราบผานสํานัก/กอง และใหถือปฏิบัติ 

                              จัดประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 6  คร้ังที่ 4  เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2553  ติดตาม
คูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และประสบการณ 
 คณะทํางานจัดทําคูมือแตละคณะจัดทําแบบสอบถามผูปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบแสดง

ความคิดเห็นในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

PM : 6 สวนราชการตองมีการปรับปรุงกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนเพ่ือใหผลการ
ดําเนินงานดีข้ึนและปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดการทํางานซํ้าและความสูญเสียจากผลการดําเนินการ 

   คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานแตละคณะรวบรวมแบบสอบถามและนํามาวิเคราะหการ
ปฏิบัติงาน  และดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ 

   จัดประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 6  คร้ังที่ 5  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2553  สรุปการ

ดําเนินงาน PMQA หมวด 6  การจัดการกระบวนการ  รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการตางๆ เพ่ือนําไป

เผยแพร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน: 
               

             1. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในการผลักดันการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  และรวมแสดง

ขอคิดเห็น บุคลากรที่เก่ียวของใหความสนใจแสดงความคิดเห็นในการจัดการกระบวนการ 
             2. ผูเขารวมประชุมใหความสนใจในการประชุม ตั้งใจที่จะทํางานใหบรรลุตามวัตถุประสงค          
มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมและตัดสินปญหาลดความขัดแยง

ในประเด็นความคิดเห็นที่ไมตรงกัน  ทําใหไดขอสรุปที่ดีและเปนแนวทางการทํางานที่ถูกตอง 
3. บุคลากรกรมฯ มีความรูและปฏิบัติงานในกระบวนการทํางานอยูแลว  เพียงนํามาปรับให

เปนระบบเขากับแนวทาง PMQA 
4. ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวของดานการรักษาความปลอดภัย 
5. ผูเก่ียวของในการจัดทําแผน มีความรู และไดรับการอบรมดานการปองกัน และดูแลอาคาร 

6. ผูบริหารของกรมใหความสําคัญกับระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน  
7. บุคลากรมีความรูและประสบการณในการทํางานมาก  และมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

ในแตละองคกรอยูแลว 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. บุคลากรกรมฯ สวนใหญมีความสับสนในวิธีการดําเนินงานของ  PMQA มีความเขาใจ         

ไมตอเน่ือง  ทําใหการระดมความคิดเห็นการจัดการกระบวนการตองอาศัยระยะเวลามาก  ในการ          

ปรับแนวความคิดใหเปนไปตามแนวทางของ PMQA  เพ่ือใหไดกระบวนการที่ถูกตอง 
2. เจาหนาที่ผูรับมอบหมายบางทานติดภารกิจสงผูแทนเขาประชุม  ทําใหแนวความคิดในการ

ดําเนินงานไมตอเน่ือง  ตองเสียเวลาในการสรางความเขาใจประเด็นความคิดเห็นที่หลากหลาย 

3. งบประมาณไมเพียงพอ 
4. เจาหนาที่ผูรับมอบหมายบางทานติดภารกิจสงผูแทนเขาประชุม  ทําใหแนวความคิดในการ

ดําเนินงานไมตอเน่ือง  ตองเสียเวลาในการสรางความเขาใจ  ทําใหการประชุมไมเปนไปตามแผนที่

กําหนดไว 
5. มาตรฐานของแผนสํารองฉุกเฉิน ในระบบราชการยังไมมีหนวยงานใดกําหนดชัดเจน 
6. ระบบการปองกันและระงับอัคคีภัย อาคารราชการ ซ่ึงเปนอาคารเกา ยังไมมีการติดตั้ง

ระบบที่ไดมาตรฐาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
1. กรมควรสนับสนุนงบประมาณสําหรับการประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนความรู ช้ีแจงการ

ดําเนินงาน PMQA ใหมีความเชื่อมโยงในทุกหมวดอยางตอเน่ือง  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของ 

ไดรับความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแนวทาง PMQA โดยครอบคลุมและชัดเจนย่ิงข้ึน 
2. แผนฯ ตองนําไปปฏิบัติกอนการแกไขปรับปรุง ดังน้ัน เจาหนาที่ที่รับผิดชอบแผน ควร

ไดรับการอบรมตามข้ันตอน จึงจะสามารถใหคําแนะนําในการปรับปรุงได 
3. ผูบริหารควรศึกษาและใหความสําคัญกับเคร่ืองมือดังกลาวใหมากย่ิงข้ึน เพ่ือจะไดรวมกัน

ขับเคล่ือนระบบบริหารจัดการของกรม ใหเกิดประสิทธิภาพตอองคกรตอไป 
 

หลักฐานอางอิง : 
PM 1 : 
หลักฐานอางอิงที่ 1     คําส่ังกรมพัฒนาที่ดินที่  1556/2552  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2552 แตงตั้ง

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Working team) 
หลักฐานอางอิงที่ 2      คําส่ังกรมพัฒนาที่ดินที่ 534/2553  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2553  ทบทวนคําส่ัง

แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ 6   การจัดการ

กระบวนการใหมเพ่ือใหมีคณะทํางานครอบคลุมทุกกระบวนการ  
หลักฐานอางอิงที่ 3      รายงานการประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 6  คร้ังที่  1 วันที่  16 กุมภาพันธ 2553 
หลักฐานอางอิงที่ 4       รายงานการประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 6  คร้ังที่  2 วันที่  22  มีนาคม 2553 
หลักฐานอางอิงที่ 5      เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง  “แนวทางการจัดการกระบวนการและจัดทําคูมือ

การปฏิบัติงาน” 
 

PM 2 : 
หลักฐานอางอิงที่ 1     คําส่ังกรมพัฒนาที่ดินที่  535/2553  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2553  และคําส่ังกรม

พัฒนาที่ดินที่  549/2553  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2553  แตงตั้งคณะทํางานยอย

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการสรางคุณคา 
หลักฐานอางอิงที่ 2   ตารางสรุปการวิเคราะห/จัดทํากระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน 
   

PM 3 : 
หลักฐานอางอิงที่ 1    คําส่ังกรมพัฒนาที่ดินที่  535/2553  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2553  และคําส่ังกรม

พัฒนาที่ดินที่  549/2553  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2553  แตงตั้งคณะทํางานยอย

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการสรางคุณคา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิงที่ 2    Work Flow กระบวนการสรางคุณคา  5  กระบวนการและกระบวนการสนับสนุน  11  

กระบวนการ 
 

PM 4 : 
หลักฐานอางอิงที่ 1    รายงานการประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 6  คร้ังที่  3  วันที่  23  เมษายน  2553 
หลักฐานอางอิงที่ 2    รายงานการประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 6  คร้ังที่ 4  เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2553 
หลักฐานอางอิงที่ 3    คําส่ังกรมพัฒนาท่ีดินที่ 1/2553  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2553  แตงตั้งคณะทํางาน

จัดทําระบบรองรับภาวะฉุกเฉินในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ     
หลักฐานอางอิงที่ 4     รายงานการประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 6  คร้ังที่ 5  เมื่อวันที่  28 กันยายน 

2553 
PM 5 : 
หลักฐานอางอิงที่ 1    คําส่ังกรมพัฒนาที่ดินที่ 549/2553  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2553  แตงตั้ง

คณะทํางานยอยจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการสรางคุณคา 
หลักฐานอางอิงที่ 2   รายงานการประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 6  คร้ังที่  2  เมื่อวันที่  22  มีนาคม 2553 
หลักฐานอางอิงที่ 3    รายงานการประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 6  คร้ังที่ 4  เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2553 
หลักฐานอางอิงที่ 4    เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง  “การจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐวันที่  25 – 27  มิถุนายน 2553 
หลักฐานอางอิงที่ 5    (ราง) คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการสรางคุณคา  5  กระบวนการ  กระบวนการ

สนับสนุน  11  กระบวนการ 
 

PM 6 : 
หลักฐานอางอิงที่ 1    คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการสรางคุณคา  5  กระบวนการ  กระบวนการสนับสนุน  

11  กระบวนการ 
หลักฐานอางอิงที่ 2    รายงานการประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 6  คร้ังที่ 5  เมื่อวันที่  28 กันยายน 2553 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             99 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :ตวัช้ีวัดท่ี 15.1.2 ระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผน ( หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากร

บุคคล )  
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอรนาฎ  โอวาทตระกูล

                   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางสาวกมลพร  บุญศิริ  
                  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

โทรศัพท : 0-2941-2608 โทรศัพท : 0-2941-0761 

คําอธิบาย :   
การวัดระดับความสําเร็จของตัวช้ีวัดน้ี เปนการวัดความสําเร็จจากการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ

ของตัวช้ีวัดผลลัพธใน 2 หมวด ที่สวนราชการเลือกดําเนินการ ซ่ึงตัวช้ีวัดผลลัพธดังกลาวสวนราชการได

สงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ตามแบบฟอรม 7. 2 แลว โดยมีการมอบหมาย

ผูรับผิดชอบเพ่ือรวบรวมผลขอมูลการดําเนินการในแตละตัวช้ีวัดดังกลาวในรอบ 12 เดือน  
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธในแตละหมวดซ่ึงเปนตัวช้ีวัดแนะนําโดยให สวน

ราชการเลือกตัวช้ีวัดดังกลาวจํานวน 2 ตัวช้ีวัดเพ่ือวัดผลลัพธของการดําเนินการ (โดยกําหนดนํ้าหนัก 
ตัวช้ีวัดละ 0.5) ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิดความเปนมาตรฐานในการวัดความสําเร็จและสามารถสะทอนผลการ

ดําเนินงาน ของหมวดน้ัน ๆ ไดอยางแทจริง รวมทั้งสามารถผลักดันการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐใน ภาพรวมไดอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม ยังเปดโอกาสสําหรับสวนราชการที่จะกําหนดตัวช้ีวัด
เพ่ิมเติมไดเอง เพ่ือความสอดคลองกับภารกิจบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม 
รายละเอียดตัวช้ีวัด ผลลัพธดังกลาวอยูในคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรณีที่สวนราชการตองการกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธตามแผนพัฒนาองคการในแตละหมวด 
เพ่ิมเติม สวนราชการสามารถกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธในแตละหมวดเพ่ิมเติมได จํานวนไมเกิน 2 ตัวช้ีวัด 
(นํ้าหนักรวมกันไมเกิน 0.2) และกําหนดใหเลือกตัวช้ีวัดผลลัพธแนะนําอีกจํานวน 2 ตัวช้ีวัด (โดยกําหนด 
นํ้าหนักตัวช้ีวัดละ 0.4) รวมทั้งส้ินไมเกิน 4 ตัวช้ีวัด และผลรวมของนํ้าหนักของทุกตัวช้ีวัดเทากับ 1 ทั้งนี้ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธที่สวนราชการกําหนดเพ่ิมเติม ตองเปนตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่สามารถวัดแนวโนมผลการ 
ดําเนินการได และเปนตัวช้ีวัดที่สะทอนผลลัพธการดําเนินการของหมวดน้ัน ๆ (ไมใชวัดผลผลิตหรือ
กิจกรรม) 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
หมวด 5 

ช่ือตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

1.รอยละของหลักสูตรการอบรมท่ีผานเกณฑตาม
หลักประกันคุณภาพการฝกอบรม 

1. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
2. นางปวีณา  แสงเดือน   
    ผอ.สวนพัฒนาบุคคล 
3. นายพีรพัฒน  พจนสมพงษ 

2.รอยละของบุคลากรท่ีผานระดับของขีดสมรรถนะ

ที่สวนราชการกําหนด (Competency Level)  
1. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
2. นางปวีณา  แสงเดือน    
    ผอ.สวนพัฒนาบุคคล 
3. นายพีรพัฒน  พจนสมพงษ 

3.รอยละของบุคลากรที่มีแผนการสราง

ความกาวหนาในสายงาน 
1. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
2. นางสาวรุจิรวรรณ  อภิวณิชยกุล 
    ผอ.สวนพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 
3. นางสาวชนิดา  พลายจั่น 

 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ ของ

ผลสําเร็จตามเป าหมายของตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด (i) นํ้า

หนัก 
(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
ท่ีได 

(SMi) 

คะแนน 
ถวงนํ้า

หนัก 
(Wi x 
SMi) 

ช่ือ แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

1. รอยละของ

หลักสูตรการอบรม

ที่ผานเกณฑตาม

หลักประกัน

คุณภาพการ

ฝกอบรม  
 

0.4 60 65 70 75 80 5 2.0000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
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เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ ของ

ผลสําเร็จตามเป าหมายของตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด (i) นํ้า

หนัก 
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน 
ท่ีได 

(SMi) 

คะแนน 
ถวงนํ้า

หนัก 
(Wi x 
SMi) 

2. รอยละของ

บุคลากรที่ผาน

ระดับของขีด

สมรรถนะที่สวน

ราชการกําหนด

(Competency 
Level)  

0.4 60 65 70 75 80 5 2.0000 

3. รอยละของ

บุคลากรที่มี

แผนการสราง

ความกาวหนาใน

สายงาน  

0.2 60 65 70 75 80 3.4 0.6800 

รวม 1 ผลรวมของคาคะแนน  4.6800 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง

นํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ

ของผลลัพธในการดําเนินการตามแผน  
(หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ) 

1 100   4.6800 0.0468  
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คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

 
1.รอยละของหลักสูตรการอบรมท่ีผานเกณฑตามหลักประกันคุณภาพการฝกอบรม 
 

กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมรวมถึงการประเมิน

ประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร และไดแจงใหผูปฏิบัติไดทราบและ

ดําเนินการตามหลักเกณฑฯในการจัดฝกอบรมใหมีความครบถวน  
โดยในป 2553 โครงการฝกอบรมที่ตองดําเนินการตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ

ฝกอบรมกรมพัฒนาที่ดิน หลังจากการประกาศใชหลักเกณฑ มีจํานวน 3 โครงการ ไดแก 
 1) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใชโปรแกรม UNFCC 1.3.2 เพ่ือจัดทํา

บัญชีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกภาคการเกษตร 
 2) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนขอเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับ

งบประมาณการวิจัย  ระยะที่ 2 
 3) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาพนักงานราชการตําแหนงนิติกร

และนักวิชาการเงินและบัญชี 
ซ่ึงทั้ง 3 โครงการดังกลาวผานหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมพัฒนาที่ดิน  

ที่กําหนดข้ึน ครบทุกมาตรฐาน และตัวบงช้ี และมีการจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการฝกอบรมตาม

หลักเกณฑฯ   
 

2. รอยละของบุคลากรท่ีผานระดับของขีดสมรรถนะท่ีสวนราชการกําหนด (Competency Level) 
กรมพัฒนาท่ีดินไดนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ป 2551 – 

2554 มาวางแผนพัฒนาบุคลากรป 2553 โดยมุงเนนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในดานตาง ๆ ให

สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมฯ อยางครบถวน และกรมพัฒนาที่ดินไดสรางระบบการประเมินผลที่มี

ประสิทธิผลและเปนธรรม   โดยวางหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ

พลเรือนสามัญในกรมพัฒนาท่ีดินตามแนวทางของ สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงมีการประเมินสมรรถนะเปนหน่ึงใน

องคประกอบที่สําคัญ  
ดังน้ัน การพิจารณารอยละของบุคลากรที่ผานระดับของขีดสมรรถนะที่สวนราชการกําหนด 

สามารถคํานวณไดจากผลการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของขาราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน โดยการประเมินสมรรถนะมีนํ้าหนักรอยละ 30 บุคลากรที่

ไดรับผลการประเมินสมรรถนะมากกวาตั้งแตรอยละ 15 เปนตนไปถือวาผานระดับของขีดสมรรถนะที่สวน

ราชการกําหนด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
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3. รอยละของบุคลากรท่ีมีแผนการสรางความกาวหนาในสายงาน 
กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําแผนสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 

2553 โดยกําหนดเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) และหลักเกณฑและเงื่อนไขการเขาสู

ตําแหนง จํานวน  11 สายงาน ดังน้ี  
1) สายงานสํารวจดิน 
2) สายานวิชาการเกษตร 
3) สายงานวิทยาศาสตร 
4) สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
5) สายงานวิชาการเศรษฐกิจ 
6) สายงานวิศวกรรมโยธา 
7) สายงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
8) สายงานวิศวกรรมการเกษตร 
9) สายงานสถาปตยกรรม 
10) สายงานปฏิบัติงานการเกษตร 
11) สายงานปฏิบัติงานชางโยธา 
ซ่ึงจํานวนขาราชการที่ดํารงตําแหนงอยูในสายงานดังกลาวมีจํานวน 1,127อัตรา คิดเปนรอยละ 

72 ของขาราชการทั้งหมดในกรมพัฒนาที่ดิน 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน: 
            1. สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการเรียกประชุมสวนราชการภายใน
กระทรวงฯ เพ่ือทําความเขาใจในแนวทางของการดําเนินการจัดทําระบบการประกันคุณภาพของการ

ฝกอบรม พรอมทั้งมีการเสนอตัวอยางของการจัดทําหลักเกณฑตาง ๆ ของระบบฯ 

2. สํานักงาน ก.พ. มีการช้ีแจงแนวทางตาง ๆ ในเร่ืองสมรรถนะของขาราชการ ทั้งในดานความรู 

ความเขาใจ การกําหนด การประเมิน และการพัฒนาสมรรถนะ สงผลใหกรมฯสามารถเช่ือมโยงระหวางการ

พัฒนาบุคลากรของกรมฯกับระบบสมรรถนะของขาราชการไดอยางครบถวน  
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน: 

1. ระยะเวลาสําหรับการศึกษาเพ่ือการพัฒนางานดานประกันคุณภาพของการฝกอบรมนอย และ

ยังไมมีตนแบบที่ดีเปนตัวอยาง 
   2. ชวงระยะเวลาการจัดฝกอบรม กําหนดไวชวงไตรมาส 1-2 ทําใหเวลาการฝกอบรมซ้ําซอนกับ

การปฏิบัติงาน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป: 
1. สํานักงาน ก.พ.ร. ควรมีการนําเสนอตัวอยางเกณฑการประกันคุณภาพดังกลาว เพ่ือใหสวน

ราชการสามารถนําไปปรับใช และถูกทิศทาง 
2. สํานักงาน ก.พ.ร. อธิบายรายละเอียดของวิธีการในการสรางและการนําไปใชของระบบ

ประกันคุณภาพการฝกอบรมใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน เพ่ือความเขาใจและปฏิบัติตามไดงาย 
             3. ควรขยายระยะเวลาในการดําเนินการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมากข้ึน 

 

หลักฐานอางอิง: 
หลักฐานอางอิงที่ 1  หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมพัฒนาที่ดิน 
หลักฐานอางอิงที่ 2  สรุปผลการดําเนินงานฝกอบรมตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรม   

ของกรมพัฒนาที่ดิน 
หลักฐานอางอิงที่ 3  แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ป 2551 – 2554 
หลักฐานอางอิงที่ 4  แผนพัฒนาบุคลากร ป 2553 (แสดงความเช่ือมโยงกับสมรรถนะที่สวนราชการกําหนด) 
หลักฐานอางอิงที่ 5  สรุปผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรรอบการประเมินที่ 2/2553 
หลักฐานอางอิงที่ 6  แผนสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2553   
หลักฐานอางอิงที่ 7  สรุปจํานวนบุคลากรที่มีแผนการสรางความกาวหนาในสายงาน ป 2553              
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 15.1.2 ระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 

ความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผน (หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายเกรียงศักดิ์  หงษโต 

         รองอธิบดีดานการปฏิบัติการ 
ผูจัดเก็บขอมูล : นางเพ็ญศรี  หมื่นสังข   

ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบงานคลัง 

โทรศัพท : 0-2579-7740 โทรศัพท : 0-2941-3075 

คําอธิบาย : 
               การวัดระดับความสําเร็จของตัวช้ีวัดน้ี เปนการวัดความสําเร็จจากการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ

ตัวช้ีวัดผลลัพธใน 2 หมวด ที่สวนราชการเลือกดําเนินการ  ซ่ึงตัวช้ีวัดผลลัพธดังกลาวสวนราชการไดสงไปยัง

สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 ตุลาคม  2552  ตามแบบฟอรม 7.2 แลว  โดยมีการมอบหมาย

ผูรับผิดชอบเพ่ือรวบรวมผลขอมูลการดําเนินการในแตละตัวช้ีวัดดังกลาวในรอบ 12 เดือน 
           สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธในแตละหมวดซ่ึงเปนตัวช้ีวัดแนะนําโดยใหสวนราชการ

เลือกตัวช้ีวัดดังกลาวจํานวน 2 ตัวช้ีวัด เพ่ือวัดผลลัพธของการดําเนินการ (โดยกําหนดนํ้าหนักตัวช้ีวัดละ 

0.5) ทั้งน้ี  เพ่ือใหเกิดความเปนมาตรฐานในการวัดความสําเร็จและสามารถสะทอนผลการดําเนินงานของ

หมวดน้ันๆ ไดอยางแทจริง รวมทั้งสามารถผลักดันการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวม

ไดอยางชัดเจน  แตอยางไรก็ตาม ยังเปดโอกาสสําหรับสวนราชการที่จะกําหนดตวัช้ีวัดเพ่ิมเติมไดเอง เพ่ือ

ความสอดคลองกับภารกิจบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม รายละเอียดตัวช้ีวัด 

ผลลัพธดังกลาวอยูในคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 

           กรณีที่สวนราชการตองการกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธตามแผนพัฒนาองคการในแตละหมวดเพิ่มเติม  

สวนราชการสามารถกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธในแตละหมวดเพิ่มเติมได จํานวนไมเกิน 2 ตัวช้ีวัด (นํ้าหนัก

รวมกันไมเกิน 0.2)  และกําหนดใหเลือกตัวช้ีวัดผลลัพธแนะนําอีกจํานวน 2 ตัวช้ีวัด (โดยกําหนดนํ้าหนัก

ตัวช้ีวัดละ 0.4) รวมทั้งส้ินไมเกิน 4 ตัวช้ีวัด และผลรวมของนํ้าหนักของทุกตัวช้ีวัดเทากับ 1  ทั้งน้ีตัวช้ีวัด

ผลลัพธที่สวนราชการกําหนดเพิ่มเติม ตองเปนตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่สามารถวัดแนวโนมผลการดําเนินการได 

และเปนตัวช้ีวัดที่สะทอนผลลัพธการดําเนินการของหมวดน้ันๆ (ไมใชวัดผลผลิตหรือกิจกรรม) 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             106 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

ช่ือตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
นายสุรชัย               หมื่นสังข 
นางพัญชนิส            สันทนาคณิต 

2. รอยละของกระบวนการสรางคุณคาที่มีการจัดทํา

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
นางสาวนฤมล          ชมแสง 
นางสาวปาลิน          ประดุงจันทร 

3. รอยละของบุคลากรผูปฏิบัติงานในกระบวนการที่

เก่ียวของไดรับการถายทอดใหปฏิบัติงานตามคูมือ

ปฏิบัติงาน 

นางสาวภัทราภรณ    โสเจยยะ 
นางสาวพรวิภา         เอนกสัมพันธ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ

รอยละของผลสําเร็จตาม

เปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด (i) น้ําหนัก 

(W ) 

1 2 3 4 5 

คะแนนท่ี

ได  

(SMi) 

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก 

 (Wi x SMi) 

ช่ือแผน  การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการ 

1. รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการที่มีตอข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

0.4 60 65 70 75 80 5 2.0000 

2. รอยละของกระบวนการสราง

คุณคาที่มีการจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน (Work Manual) 

0.4 30 40 50 60 70 5 2.0000 

3. รอยละของบุคลากร

ผูปฏิบัติงานในกระบวนการที่

เก่ียวของไดรับการถายทอดให

ปฏิบัติงานตามคูมือปฏิบัติงาน 

0.2 60 65 70 75 80 5 1.0000 

รวม 1 ผลรวมของคาคะแนน 5.0000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คา

คะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน     

ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง 
นํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ  

ของผลลัพธในการดําเนินการตามแผน 
(หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) 

1 
 
 

 

100 5 0.0500 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
          คณะทํางานยอยจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  ไดมีการออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ

ในแตละกระบวนการ  และประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอข้ันตอนการปฏิบัติงานผลการประเมิน

ในภาพรวมของกระบวนงานไดผลการประเมินรอยละ 80        
2. รอยละของกระบวนการสรางคุณคาท่ีมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
           - กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดใหมีกระบวนการสรางคุณคา  5  กระบวนการ  คือ 

  1.  กระบวนการจัดทําแผนและแนวทางการพัฒนาที่ดิน 
  2.  กระบวนการวิเคราะหดิน  นํ้า  พืช 
  3.  กระบวนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน 
  4.  กระบวนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการพัฒนาที่ดินและนํ้า 
  5.  กระบวนการพัฒนาเครือขายการพัฒนาที่ดิน 

          -  คณะทํางานหมวด 6 ไดจัดตั้งคณะทํางานยอยจัดทําคูมือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ  และไดจัด

ใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําคูมือ  2  คร้ัง  คณะทํางานยอยฯ ไดจัดประชุมผูเก่ียวของในการ

ปฏิบัติงานรวมกันจัดทําคูมือการปฏิบัติงานทั้ง  5  กระบวนการ 
3. รอยละของบุคลากรผูปฏิบัติงานในกระบวนการท่ีเก่ียวของไดรับการถายทอดใหปฏิบัติงานตามคูมือ

ปฏิบัติงาน 
                      คณะทํางานยอยจัดทําคูมือปฏิบัติงานเมื่อไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว  
จึงไดมีการแจงใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของในแตละกระบวนการไดรับทราบและเสนอความคิดเห็นหากมี

ความประสงคใหมีความปรับปรุง เปล่ียนแปลงในรายละเอียดของคูมือการปฏิบัติงาน โดยการจัดประชุมช้ีแจง

และแจงเวียนผานชองทางตางๆ ครบทุกกระบวนงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
            1. ผูบริหารใหความสําคัญในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

            2. ผูเก่ียวของใหความรวมมือในการดําเนินงานเปนอยางดี  
                3. แตละหนวยงานสวนใหญมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานอยูแลว 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
            1. การดําเนินงานมีระยะเวลาจํากัด  เห็นควรดําเนินการสํารวจในปถัดไปเพ่ือใหเกิดผลการปรับปรุง

และเปนประโยชนที่แทจริง 
                 2. บางกระบวนการผูปฏิบัติงานเก่ียวของหลายสํานัก/กอง  ทําใหยากในการบริหารเวลาจัดประชุม  
เพราะมีภารกิจมาก 
                 3. งบประมาณจํากัดสําหรับการประชุมเผยแพรและจัดทําคูมือ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

            สํานักงาน กพร. ควรกําหนดรูปแบบสํารวจความพึงพอใจ  พรอมทั้งเกณฑการประเมินใหชัดเจน  
 

หลักฐานอางอิง :      
หลักฐานอางอิงที่ 1    ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในแตละกระบวนการ 
หลักฐานอางอิงที่ 2    คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการสรางคุณคา 
หลักฐานอางอิงที่ 3    เอกสารหลักฐานประกอบตัวช้ีวัด ไดแก หนังสือเจงเวียนคูมือการปฏิบัติงาน  
                          ใหแก ผูเก่ียวของรวมทั้งรายงานการประชุมที่เก่ียวของ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             109 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :ตวัช้ีวัดท่ี 15.1.3 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ 

พ้ืนฐาน ในหมวดท่ีสวนราชการดําเนินการไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 (หมวด 1 

การนําองคกร )  

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายเกษม  ทองปาน 

                   รองอธิบดีดานบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางปทมา  เชษฐสุรกุล    

ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบมาตรฐานงาน 

โทรศัพท : 0-2561-7990 โทรศัพท : 0-2579-0803 

 
คําอธิบาย :   
 

การดําเนนิการในตัวช้ีวัดยอยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหสวนราชการดําเนินการเพ่ือผาน 
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานอยางครบถวน ซ่ึงแนวทางดําเนินการในตัวช้ีวัดยอยนีจ้ะ 
เปนเกณฑท่ีไมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงมีท้ังส้ิน 3  เกณฑคือ  

 
LD1  :  สวนราชการ/ผูบริหารตองมีการกําหนดทิศทางการทํางานท่ีชัดเจนครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน คานิยม 

เปาประสงคหรือผลการดําเนินการท่ีคาดหวังขององคการ โดยมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังมีการส่ือสาร
เพื่อการถายทอดทิศทางดังกลาวสูบุคลากร เพื่อใหเกิดการรับรู ความเขาใจ และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะสงผลใหการ
ดําเนินการบรรลุผลตามเปาประสงคท่ีต้ังไว 

 
 LD 2   :    ผูบริหารสวนราชการมีการเพิ่มอํานาจในการตัดสินใน   (Empowerment)   ใหแกเจาหนาท่ีระดับตาง  ๆ  

ภายในองคกร โดยมีการมอบอํานาจใหกับผูดํารงตําแหนงอ่ืนในสวนราชการเดียวกัน หรือในสวนราชการอ่ืน ๆ  
 
LD 4  :    สวนราชการ/ผูบริหารตองกําหนดตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ และกําหนดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ สําหรับใชในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนําผลการทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปใช
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของสวนราชการใหดีข้ึน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

หมวด 1 การนําองคกร 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ 

LD 1 สวนราชการ/ผูบริหารตองมีการกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจน
ครอบคลุมในเร่ืองวิสัยทัศน คานิยม เปาประสงคหรือผลการดําเนินการ

ที่คาดหวังขององคการ โดยมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รวมท้ังมีการส่ือสารเพื่อการถายทอดทิศทางดังกลาวสูบุคลากร เพ่ือให

เกิดการรับรู ความเขาใจ และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะสงผล

ใหการดําเนินการบรรลุผลตามเปาประสงคที่ตั้งไว 
 

 

 

 

LD 2 ผู บ ริ ห า ร ส ว น ร า ช ก า ร มี ก า ร เ พ่ิ ม อํ า น า จ ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ น 

(Empowerment) ใหแกเจาหนาที่ระดับตาง ๆ ภายในองคกร โดยมีการ

มอบอํานาจใหกับผูดํารงตําแหนงอ่ืนในสวนราชการเดียวกัน หรือใน

สวนราชการอ่ืนๆ 
 

 

LD 4 สวนราชการ/ผูบริหารตองกําหนดตัวช้ีวัดที่สําคัญ และกําหนดใหมี

ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับใชในการ

ทบทวนผลการปฏิบัติงานและนําผลการทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับ

ความสําคัญ เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสวนราชการ

ใหดีข้ึน 
 

 

 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

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

  

เขียว 

เขียว 

เขียว 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 

รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดบัพ้ืนฐาน ใน

หมวดท่ีสวนราชการดําเนินการไมผาน

เกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 

(หมวด 1 การนําองคกร ) 

1 100 5 5.0000 

LD1  :  สวนราชการ/ผูบริหารตองมี
การกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจน

ครอบคลุมในเร่ืองวิสัยทัศน คานิยม 

เปาประสงคหรือผลการดําเนินการที่

คาดหวังขององคการ โดยมุงเนน

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รวมทั้งมีการสื่อสารเพ่ือการถายทอด

ทิศทางดังกลาวสูบุคลากร เพ่ือใหเกิด

การรับรู ความเขาใจ และการนําไป

ปฏิบัติของบุคลากร อันจะสงผลให

การดําเนินการบรรลุผลตาม

เปาประสงคที่ตั้งไว 
 

0.5 100 5 2.5000 

LD 2   :    ผูบริหารสวนราชการมีการ
เพ่ิมอํานาจในการตัดสินใน   

(Empowerment) ใหแกเจาหนาที่
ระดับตางๆ ภายในองคกร โดยมีการ

มอบอํานาจใหกับผูดํารงตําแหนงอ่ืน

ในสวนราชการเดียวกัน หรือในสวน

ราชการอ่ืนๆ 
 

0.25 100 5 1.2500 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             112 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 

LD 4  :    สวนราชการ/ผูบริหารตอง
กํ า ห น ด ตั ว ช้ี วั ด ที่ สํ า คั ญ  แ ล ะ

กําหนดใหมีระบบการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับ

ใชในการทบทวนผลการปฏิบัติงาน

และนําผลการทบทวนดังกลาวมา

จัดลําดับความสําคัญ เพ่ือนําไปใชใน

การปรับปรุงการดําเนินงานของสวน

ราชการใหดีข้ึน 

0.25 100 5 1.2500 

รวม 1.000 ผลรวมคาคะแนนท่ีได 5.000  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
      

LD1  :   สวนราชการ/ผูบริหารตองมีการกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจนครอบคลุมในเร่ือง
วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงคหรือผลการดําเนินการที่คาดหวังขององคการ โดยมุงเนน

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งมีการส่ือสารเพ่ือการถายทอดทิศทางดงักลาวสู

บุคลากร เพ่ือใหเกิดการรับรู ความเขาใจ และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะสงผลให

การดําเนินการบรรลุผลตามเปาประสงคที่ตั้งไว 
 

                -  กรมฯ มีการดําเนินการกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเร่ือง วิสัยทัศน 

พันธกิจ คานิยม เปาประสงค ผลการดําเนินการที่คาดหวัง โดยมีวิธีการถายทอดสูผูมีสวนไดสวนเสียหลาย

ชองทาง เชน ทางจัดประชุมช้ีแจง เอกสารเผยแพร เว็บไวตกรมฯ Video Conference  
      โดยมีการดําเนินการ 

1.  จัดประชุมเพ่ือทบทวนโดยนําพันธกิจ และความเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสียมาประกอบการทบทวน โดยมีผูบริหารขององคกรเปนผูนําไปทบทวน 
2.  กําหนดชองทางการส่ือสาร ทิศทางขององคกร ผานส่ือในรูปแบบตางๆ เชน การประชุม

ประจําเดือน การเผยแพรใน Intranet  การถายทอด Video Conference   ฯลฯ 
3.  การติดตามผลประสิทธิภาพของการส่ือสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจ และนํามาปรับ

แผนงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

LD 2  :  ผูบริหารสวนราชการมีการเพ่ิมอํานาจในการตัดสินใน (Empowerment) ใหแก   เจาหนาที่
ระดับตางๆ ภายในองคกร โดยมีการมอบอํานาจใหกับผูดํารงตําแหนงอ่ืนในสวนราชการ

เดียวกัน หรือในสวนราชการอ่ืนๆ 
 

                   - กรมฯ มีการดําเนินการ เพ่ิมอํานาจในการตัดสินใจ ใหแกเจาหนาที่ในระดับตางๆ 

ภายในกรมฯ 

โดยมีการดําเนินการ 
1. จัดทําการมอบอํานาจตามหลักเกณฑ ดังน้ี (ตาม พ.ร.ฎ. มอบอํานาจ พ.ศ. 2550) 
  วางหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
  จัดใหมีระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
  กํากับดูแล และแนะนําการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
  จัดทําบัญชีการมอบอํานาจเสนอผูบังคับบัญชา 

2. วิเคราะหและสรุปผลการมอบอํานาจตามขอ 1 เพ่ือกําหนดแนวทางการมอบอํานาจตอไป 
3. จัดสงสรุปผลการมอบอํานาจใหผูบริหารรับทราบ 

 

LD 4  :  สวนราชการ/ผูบริหารตองกําหนดตัวช้ีวัดที่สําคัญ และกําหนดใหมีระบบการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับใชในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนําผลการ

ทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสวน

ราชการใหดีข้ึน 
 

- กรมฯ จะมีการติดตามประเมินผลกิจกรรม/แผนงานโครงการตางๆ เพ่ือดูผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน และนํามาจัดลําดับความสําคัญ ในการพัฒนากิจกรรม/แผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุนใหเกิด

การพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยมีการนํามาจัดลําดับความสําคัญของแตละกิจกรรม จึงตองมีการทบทวนผล

การจัดลําดับอยางตอเน่ืองทุกป ดังน้ันกรมฯ จึงยังคงมีการดําเนินการอยู 
โดยมีการดําเนินการ 

1. กําหนดตัวช้ีวัดที่สําคัญที่จะใชในการติดตามงานคลอบคลุม 3 กลุมตัวช้ีวัดตามที่ 

ก.พ.ร.  กําหนด 
2.  กําหนดหลักเกณฑการจัดลําดับความสําคัญ รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญเพ่ือปรับปรุงงาน 
3.  รายงานสรุปภาพรวมการทบทวน และจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินการที่ผานมา

ใหมีความเหมาะสม และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการปตอไป 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1. ผูมีรับผิดชอบและผูมีสวนรวมในเกณฑตัวช้ีวัดเห็นความสําคัญและมีการดําเนินการตาม

เกณฑที่ไดกําหนด 
2. การดําเนินการตามเกณฑ  ผูรับผิดชอบเขาใจในวิธีการดําเนินการอยางเปนระบบแลว

เน่ืองจากป พ.ศ. 2552  ไดมีการดําเนินการตามเกณฑดงักลาวไปแลว 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         

                   ไมมี 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

                 ไมมี 

 

หลักฐานอางอิง :      

LD1  :    
หลักฐานอางอิงที่ 1 แผนภาพ (Flow Chart) แสดงกระบวนการที่กําหนดทิศทางขององคกรที่มุงเนนไปสู

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย                
หลักฐานอางอิงที่ 2 เอกสารการประชุมหัวหนาสวนราชการ 
หลักฐานอางอิงที่ 3 เอกสารแสดงถึงการถายทอดทาง Video Conference โดยสามารถส่ือสารได 2 ทิศทาง 
หลักฐานอางอิงที่ 4 ระเบียบวาระการประชุมโดยถายทอดผานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-meeting) 
หลักฐานอางอิงที่ 5 เอกสารแสดงถึงการส่ือสารผานทางเว็บไซต  http//www.ldd.go.th 
หลักฐานอางอิงที่ 6 รายงานการประเมินผลการถายทอดความรู ความเขาใจ สูผูปฏิบัติ 
หลักฐานอางอิงที่ 7 บันทึกขอความเชิญประชุม การทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร        

กรมพัฒนาที่ดิน 
หลักฐานอางอิงที่ 8 เอกสาร ขอเสนอการปรับปรุงวิสัยทัศน 

           

LD2  :    
หลักฐานอางอิงที่ 1 เอกสารที่เปนคําส่ังในการมอบอํานาจการตัดสินใจไปสูบุคลากร พรอมระเบียบ

บริหาร ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ พรฏ. 2550 ที่วาดวยเรื่องการมอบ

อํานาจ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิงที่ 2 เอกสาร รายงานผล ในการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
หลักฐานอางอิงที่ 3 สรุปผลการใชอํานาจปที่ผานมาที่เปนไปตาม พรฎ. การมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 
หลักฐานอางอิงที่ 4 รายงานการสรุปผลการมอบอํานาจโดยปที่ผานมาที่เปนไปตาม พ.ร.บ. การมอบ

อํานาจ พ.ศ. 2550 เสนอผูบริหาร (โดยการอธิบายใหเห็นความสอดคลองกับการ

ใชอํานาจ) 

LD4  :    
หลักฐานอางอิงที่ 1 แผนภาพ (Flow Chart)  แสดงทิศทางของกระบวนการที่แสดงถึงการไดมาของ  

ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ กิจกรรมและตัวช้ีวัด 
หลักฐานอางอิงที่ 2 หลักเกณฑการคัดเลือกตัวช้ีวัดนโยบายของผูบริหารและการจัดความสําคัญของ

ตัวช้ีวัด 
หลักฐานอางอิงที่ 3 รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ  
หลักฐานอางอิงที่ 4 คูมือการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2553   
หลักฐานอางอิงที่ 5 เอกสารการประเมินผลความสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามขอตกลงการทํางาน 

PSA (จะแสดงให เห็นถึงตัว ช้ีวัดที่ ผูบ ริหารใหความสําคัญในการติดตาม

ประเมินผล) 
หลักฐานอางอิงที่ 6 รายงานการประชุมติดตามผลการดําเนินงานและเรงรัดติดตามการใชจายเงิน

งบประมาณ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :ตัวช้ีวัดท่ี 15.1.3 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ 
พ้ืนฐาน ในหมวดท่ีสวนราชการดําเนินการไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2552  
( หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย )  

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายเกษม  ทองปาน 

                  รองอธิบดีดานบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมลู :นายสุรชัย  หมื่นสังข    

ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี 

โทรศัพท : 0-2561-7990 โทรศัพท : 0-2579-7740 

คําอธิบาย :   
การดําเนินการในตัวช้ีวัดยอยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือผลักดันใหสวนราชการดําเนินการเพ่ือ

ผาน เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานอยางครบถวน ซ่ึงแนวทางดําเนินการในตัวช้ีวัด
ยอยน้ีจะ มี 2 แนวทาง คือ  

 สวนราชการที่ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานในหมวดที่ 
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว จะไดคาคะแนนน้ีโดยปริยาย โดยจะใชผลการตรวจประเมิน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

สวนราชการที่ไมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานในหมวดที่ 
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะตองดําเนินการใหผานเกณฑฯ 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

                   การดําเนินการในตัวช้ีวัดยอยน้ี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  กรมพัฒนาที่ดินดําเนินการ

ในหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผานเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว จึงไดคาคะแนนน้ีโดยปริยาย 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
60 70 80 90 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 

รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ใน

หมวดที่สวนราชการดําเนินการไมผาน

เกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 

(หมวด 3 การใหความสําคัญกับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ) 

1.000 100 5 0.0500 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
การดําเนินการในตัวช้ีวัดยอยน้ี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  กรมพัฒนาที่ดินดําเนินการใน

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผานเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว จึงไดคาคะแนนน้ีโดยปริยาย 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
ไมมี 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
ไมมี 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
ไมมี 

 

หลักฐานอางอิง :      
หลักฐานอางอิงที่ 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1205.4/14 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553        

เร่ือง แจงผลการตรวจประเมินตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553     
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :ตัวช้ีวัดท่ี 15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ( หมวด 7 )   
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางณัฐิยา หิรัญวัฒนศิริ 
                     ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางสาวชยพร ภูช่ืน 
           นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

โทรศัพท :  02-5797740 โทรศัพท :   02-5797740 

คําอธิบาย :   
                - ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ

การดําเนินการของสวนราชการ หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินงาน (หมวด 7) ของสวน

ราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน นอกเหนือจากการวัดความสําเร็จของ

ผลลัพธการดําเนินการพัฒนาองคการ 2 หมวด (ตัวช้ีวัดที่ 15.1.2) 

- สําหรับตัวช้ีวัดหมวด 7 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 เปนการสะทอนผลลัพธของการ

ปรับปรุงองคกรในหมวดที่ไมไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ือใหสวนราชการใหความสําคัญ

กับการดําเนินการที่ครอบคลุมทุกหมวด โดยไดกําหนดตัวช้ีวัดที่สะทอนผลลัพธในแตละหมวดดังน้ี 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

รหัส ช่ือตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 
RM1 
หมวด1 

 
รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/

โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี  1  มาตรการ/
โครงการ 
 ดานรัฐ สังคม และส่ิงแวดลอม 

-  โครงการจัดการขยะภายในกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือลดภาวะ
โลกรอน 

 ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
- มาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ

มาตรฐานสินคาทางการเกษตร (ตัว Q) 

 

 
  
 

1.น.ส.สุภาพร จันรุง เรือง (ผอ.สทช.) 
2.น.ส. นวลจันทร  ภาสดา  (สทช.) 
 
1. น.ส. สุภาพร จันรุง เ รือง (ผอ.สทช. ) 
2. น.ส. จุฑารัตน  คํานึงกิจ (สทช.) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
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 ดานองคกร 
-  จัดทําการบริหารความเส่ียงของแผนงาน/โครงการ 

 
 ดานผูปฏิบัติงาน 

-  โครงการระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง                     
( High Performance and Potential System : HIPPS) 

 
1. นางปทมา  เชษฐสุรกุล  (กผง.) 
2.น.ส. ศันสนีย  อรัญวาสน (กผง.) 
 
1. นางปวีณา    แสง เดือน (กกจ.) 

RM2 

หมวด 2 

รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักความสําเร็จของเปาหมายโครงการตาม

แผนบริหารความเส่ียง 
 โครงการพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน 
 การรณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝก 
 การวิจัยพัฒนาท่ีดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิต 

 การเสริมสรางและใหความรูดานคุณธรรมเพ่ือ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.นางปทมา  เชษฐสุรกุล  (กผง.) 
2. น.ส. ศันสนีย  อรัญวาสน (กผง.) 

 
 

RM3 

หมวด 3 

รอยละของความสําเร็จในการดําเนินการโครงการที่เปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ 
1.นายสุรชัย หมื่นสังข  
     สพด.สุพรรณบุรี 

2. น.ส.ชยพร  ภูช่ืน  

RM4.1 

หมวด 4 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเปดเผย

ขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 

นางเกษร  สวนศรี  (สทก.) 

 

RM4.2 

หมวด 4 

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ 

(statXchange) 
น.ส.อริศรา พ่ึงพา  (สทก.) 

 

RM4.3 

หมวด 4 

รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินการตามแผนการจัดการความรูอยางนอย 3 

องคความรู 

นางปวีณา แสงเดือน  (กกจ.) 
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เกณฑการใหคะแนน :  
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอย

ละ ของผลสําเร็จตามเป าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด (i) น้ําหนัก 
(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
ที่ได 

(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

ร อยละเฉล่ี ยถ วงน้ํ าหนั ก

ความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ของ

มาตรการ/โครงการตามนโยบาย

การกํากับดูแลองคการที่ดี1
มาตรการ/โครงการ 

0.1666 60 70 80 90 100 5 0.8330 

ร อยละเฉล่ี ยถ วงน้ํ าหนั ก

ความสําเร็จของเปาหมายโครงการ

ตามแผนบริหารความเส่ียง 

0.1666 60 70 80 90 100 5 0.8330 

รอยละของความสําเร็จในการ

ดําเนินการโครงการที่เปดโอกาส

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การบริหารราชการ 

0.1667 60 70 80 90 100 5 0.8335 

ร อยละความพึ งพอใจของ

ประชาชนท่ีมีตอการเปดเผย

ขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

0.1667 65 70 75 80 85 1 0.1667 

ระดั บความสํ าเร็ จของการ  

บูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ 

(statXchange) 

0.1667 1 2 3 4 5 5 0.8335 

ร อยละเฉล่ี ยถ วงน้ํ าหนั ก

ความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของ

การดํ าเนินการตามแผนการ

จัดการความรูอยางนอย 3 องค

ความรู 

0.1667 80 85 90 95 100 5 0.8335 

รวม 1 ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงนํ้าหนัก  4.3332 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง

นํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ

ของผลลัพธการ ดํา เ นินการของส วน

ราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ( หมวด 7 ) 
 

4 86.664 4.3332 0.1733 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
สวนราชการไดดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพ้ืนฐานโดยดําเนินการดังน้ี 
RM1 : ระดับความสําเร็จของรอยเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ

ผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการของหมวด 1 จะเปนการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาเก่ียวกับ

มาตรการโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 4 มาตรการ/โครงการคือ 
1. โครงการจัดการขยะภายในกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือลดภาวะโลกรอน 
2. มาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมาตรฐานสินคาทางการเกษตร (Q) 
3. จัดทาํการบริหารความเส่ียงของแผนงานโครงการ 
4. โครงการระบบชาราชการผูมีผลสําฤทธิ์สูง (High Performancd And Potential 

System:HIPPS) 
สวนราชการไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธของการพัฒนาเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยดําเนินการ ดังน้ี 

1. มอบหมายผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน/โครงการที่ไดจัดทํามาตรการ/โครงการตาม

นโยบาย การกํากับดูแลองคการที่ดีไวแลวในป พ.ศ. 2552 

2. ช้ีแจงแนวทางและข้ันตอนการดําเนินการตามกรอบการประเมินผลฯ  ของตัวช้ีวัดระดับ

ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ 

3. ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการในการประเมินผลสําเร็จของนโยบายการกํากับดูแล

องคการไดกําหนดไวแลว 
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 4. ติดตามและรวบรวมเอกสารของหนวยงานที่ไดรับผิดชอบเพ่ือใชอางอิงในแตละตัวช้ีวัด 
 

RM 2 : รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักความสําเร็จของเปาหมายโครงการตามแผนบริหารความเส่ียง  
การจัดทําโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง 4โครงการดังนี้ 

            1. โครงการพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน 
            2. การรณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝก 
         3. การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
         4. การเสริมสรางและและใหความรูดานคุณธรรมเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การจัดทําการบริหารความเส่ียงในป 2553  น้ีเปนการจัดทําการบริหารความเส่ียงเชิง

ยุทธศาสตรใหเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล  และเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการของบประมาณรายจาย

ประจําป  และจัดทําการบริหารความเส่ียงเชิงยุทธศาสตรทุกยุทธศาสตร  เพ่ือลดความเส่ียงที่จะเกิดกับ

แผนงาน/โครงการ  ดังน้ันวิธีการดําเนินการจะดําเนินการดังน้ี 
1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือคัดเลือกแผนงาน/โครงการพรอมทั้ง

จัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
3. ผูมีสวนเก่ียวของรวมประชุมคนหาปจจัยเส่ียงและประเมินความเส่ียงพรอมทั้ง

จัดทําแนวทางควบคุมความเส่ียงตามแนวทางที่กําหนดใหผูที่เก่ียวของไดนําไปปฏิบัติ 

4. ติดตามประเมินผลการควบคุมความเส่ียงตามแนวทางที่กําหนด 
5. รายงานผลความกาวหนาตอผูบริหารเปนระยะ ๆ  พรอมเสนอผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงานและขอเสนอแนะ 
 

RM 3 : รอยละของความสําเร็จในการดําเนินการโครงการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการบริหารราชการ  

การดําเนินงานในป 2553 กรมไดดําเนินการดังน้ี               
1. ประชุมช้ีแจงแนวทางและข้ันตอนการดําเนินงานตามกรอบการประเมินผลของ

ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของโครงการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ 

โดย เลขานุการคณะทํางาน PMQA  หมวด 3  ไดเสนอในที่ประชุมคณะทํางาน ใหทราบถึงข้ันตอนการ

ดําเนินงานเพ่ือประเมินความสําเร็จของโครงการ 

2. กําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธและคาเปาหมายในการดําเนินงานของโครงการ ตามเกณฑ

ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
3. มอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินการ จัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการ

ดําเนินงานตามโครงการ 
4. จัดประชุมคณะทํางาน หมวด 3 เพ่ือกําหนดวิธีการและข้ันตอนในการดําเนินงาน 
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โดยมอบหมายสวนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จัดทําแบบสอบถาม กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชใน

การเก็บขอมูล วิธีการประเมินผล 
5. สวนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จัดทําแบบสอบถามมอบใหกลุมวาง

แผนการใชที่ดิน สพข. 1-12 เก็บขอมูลจากเกษตรกรกลุมตัวอยาง จํานวน 40 ราย โดยกําหนดสงขอมูล

ใหสวนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ภายใน 30 กรกฎาคม 2553 
6. รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่เปดโอกาส ใหเกษตรกร เขามามี

สวนรวม ในการบริหาร ราชการ เก่ียวกับ การจัดทําเขต พัฒนาที่ดิน ประจําป 2553  
 

RM4.1 : รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพ.ร.บ.ขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
1. สงแบบสํารวจความพึงพอใจ ของประชาชน ที่มีผลตอการเปดเผยขอมูล ขาวสาร 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ไปยังสํานักปลัดนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่    

18 ส.ค. 53 
2. รอผลสํารวจความพึงพอใจฯ จากสํานักปลัดนายกรัฐมนตรี 
 

RM4.2 : ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ (statXchange) 
1. ทบทวนรายการขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงานที่นําเขาระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ 
2. มีขอมูลสถิติบนระบบ โดยมีการระบุรายละเอียด Meta Data อยางครบถวน ไดแก

คําอธิบายขอมูลหรือคํานิยามของขอมูล หนวยนับ ความถ่ีในการจัดเก็บ ความถ่ีในการเผยแพร รูปแบบในการ

จัดเก็บ ระดับการนําเสนอ และมีการเผยแพรขอมูลเพ่ือการและเปล่ียนแบบ Public 
3. การนําเขาขอมูล จะนําเขาขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ของทุกป 
 

RM4.3 : รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการ

จัดการความรูอยางนอย 3 องคความรู 
1. ศึกษารายละเอียดและประเด็นการดําเนินการจากคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัด การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ 2553 ตามแนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรูใน

หมวด 4 (ข) เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. พิจารณายุทธศาสตร นโยบาย โครงสราง ตําแหนง และอายุขาราชการของ  

กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลประกอบการคัดเลือกและกําหนดองคความรูที่มีความจําเปนตอ

องคกร 
3. นําเสนอขอมูลประกอบการคัดเลือกและกําหนดองคความรู ตอ รองอธิบดี  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12  เดือน 

กรมพัฒนาที่ดินดานบริหาร ในฐานะ CKO  และ CHRO เพ่ือคัดเลือกองคความรูที่สอดคลองและตอบรับ
กับยุทธศาสตรและนโยบายของกรมฯ ซ่ึงไดคัดเลือกและกําหนดองคความรูจํานวน 3 องคความรู ไดแก  

1) องคความรูดานภูมิปญญาหมอดินอาสา 2) องคความรูดานการสํารวจดิน และ 3) องคความรูดานการ

วางแผนการใชที่ดินระดับตําบล 
4. นําเสนอองคความรูที่ไดคัดเลือกและกําหนดจํานวน 3 องคความรู ตอ อธิบดีกรม

พัฒนาที่ดิน (CEO) เพ่ือใหความเห็นชอบ 
5. จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทําแผนการจัดการความรู  

กรมพัฒนาที่ดิน” ประจําป 2553 ใหแกคณะทํางานจัดการความรู เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานการ

จัดการความรู เปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนความรู และประสบการณดานการพัฒนาที่ดินและดานอ่ืนๆ 

และจัดทําแผนการจัดการความรู นําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. กรมฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการความรูกรมพัฒนาที่ดิน ประจําป 2553 

ข้ึนจํานวน 3 คณะ ตามองคความรูทั้ง 3 องคความรูที่กรมฯ ไดกําหนด 
7. ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานที่กําหนดไวตามแผนการจัดการความรู 
8. จัดทาํรายงานผลการดําเนินงานเสนอประธานคณะทํางานแตละองคความรู และรวบรวม

สรุปรายงานผลการดําเนินงานทั้ง 3 องคความรูเสนอ CKO และ CHRO 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในการผลักดันการดําเนินการตามตัวช้ีวัด โดยกําหนดเปน

นโยบายของกรมฯ 

2. บุคลากรภายในองคกรใหความรวมมอื และเขามามีสวนรวมในโครงการที่กรมฯ กําหนด

เปนนโยบาย 
3. ผูบริหารมีความเขาใจและใหการสนับสนุนในการจัดทําแนวทางการควบคุมความเส่ียง 
4. ผูบริหารระดับรองลงมาเร่ิมใหความสําคัญและมีการนําแนวทางไปปฏิบัติ 
5. มีระบบเครือขายที่ครอบคลุมทุกหนวยงาน ตั้งแตระดับสํานักงานพัฒนาที่ดิน จํานวน 12 

เขต ศูนยศึกษาฯ 6 ศูนย และสถานีพัฒนาที่ดิน 75 สถานี มีระบบบริการและเว็บไซตของหนวยงานผาน

ทางเครือขาย Internet และ Intranet ทําใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
6. ผูบริหาร (รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินดานบริหาร/CKO) ใหความสําคัญ ผูมีความรูและ

คณะทํางานทุกองคความรูใหความรวมมอืในการดําเนินการทุกกิจกรรมเปนอยางดี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12  เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
1. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี เปนเร่ืองใหมของหนวยงานที่บุคคลากรภายในองคกร

จะไดรับทราบกันอยางทั่วถึง  ถึงแมวาในสวนใหญบุคลากรจะไดเขามามีสวนรวม  แตคาดวายังตองใช

ระยะเวลาทําความเขาใจอีกระยะหน่ึง 

2. การดําเนินงานจัดทําการบริหารความเส่ียงที่สํานักงาน กพร. กําหนดใหหนวยงานนํามา

จัดทํามีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดทําอยูเสมอ  ทําใหผูดําเนินการและผูที่เก่ียวของที่เร่ิมมีความเขาใจ

และเห็นความสําคัญเร่ิมสับสน และเร่ิมเบ่ือหนายในการจัดทําการบริหารความเส่ียง 

3. เคร่ืองแมขายที่ใหบริการขอมูลระบบบูรณาการสถิติภาครัฐ (StatXchange) เกิดปญหา
ขัดของบอยคร้ัง ทําใหไมเกิดอุปสรรคในการนําเขาขอมูลข้ึนสูระบบและไมสามารถเรียกดูขอมูลได 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
การคัดเลือกและกําหนดองคความรูในกรณีใชองคความรูเดิม ควรสามารถใชกลุมเปาหมาย

เดิมได เน่ืองจากองคความรูบางเร่ืองจําเปนตองใชระยะเวลามากในการจัดการ รวมทั้งอาจจัดการความรูใน

เชิงลึกย่ิงข้ึนก็ได 

 

หลักฐานอางอิง :        
หลักฐานอางอิงที่ 1  รายงานการประเมินผลโครงการจัดการขยะภายในกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือลดภาวะโลกรอน 

หลักฐานอางอิงที่ 2  รายงานประเมินผลมาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ มาตรฐานสินคา  

การเกษตร (ตัว Q) 

หลักฐานอางอิงที่ 3  รายงานการบริหารความเส่ียงของแผนงาน/โครงการ 

หลักฐานอางอิงที่ 4  รายงานการประเมินผลโครงการระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)             

หลักฐานอางอิงที่ 5  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

หลักฐานอางอิงที่ 6  แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร 

หลักฐานอางอิงที่ 7  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

หลักฐานอางอิงที่ 8  รายงานความกาวหนาในการดําเนินการบริหารความเส่ียงใหผูบริหารรบัทราบ 

หลักฐานอางอิงที่ 9  รายงานการบริหารจัดการความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร (4 แผนงาน/โครงการ) เสนอ

ผูบริหารพรอมขอเสนอแนะ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12  เดือน 

หลักฐานอางอิงที่ 10 รายงานการประชุมคณะทํางานหมวด 3 คร้ังที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2553 และ  

คร้ังที่ 2  วันที่  21  เมษายน 2553 ทานรองอธิบดีฝายวิชาการส่ังการใหฝาย

เลขานุการคณะทํางานหมวด 3  กลุมติดตามประเมินผล กองแผนงานและกลุม

พัฒนาระบบบริหาร ไปรวมประชุมในการกําหนดโครงการ  และยกรางแบบสอบถาม

เพ่ือใชประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

หลักฐานอางอิงที่  11  แบบสอบถามการประเมินผลเก่ียวกับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การบริหารราชการในกิจกรรมการจัดทําเขตพัฒนาท่ีดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

หลักฐานอางอิงที่  12  รายงานการประชุมคณะทํางานหมวด 3 คร้ังที่ 3 วันที่ 26  พ.ค. 53, คร้ังที่ 4 วันที่ 8  
ก.ย. 53 

หลักฐานอางอิงที่  13  รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการท่ีเปดโอกาส ใหเกษตรกร เขามามีสวน

รวม ในการบริหาร ราชการ เก่ียวกับการจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน ประจําป 2553 

หลักฐานอางอิงที่ 14  เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th 
หลักฐานอางอิงที่  15 เว็บไซตระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ (statXchange) http://report.moac.go.th 
หลักฐานอางอิงที่  16 บันทึกขอความเห็นชอบกําหนดองคความรูของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําป 2553  
หลักฐานอางอิงที่  17 คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู ประจําป 2553  
หลักฐานอางอิงที่  18 สรุปโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทําแผนการจัดการความรูกรม

พัฒนาที่ดิน” ประจําป 2553 
หลักฐานอางอิงที่  19  แผนการจัดการความรูกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ 2553 
หลักฐานอางอิงที่  20  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูกรมพัฒนาที่ดิน ประจําป

งบประมาณ 2553 
หลักฐานอางอิงที่  21  สรุปรายงานการจัดทําแผนการจัดการความรูกรมพัฒนาที่ดิน ประจําป พ.ศ.2553  

และนําแผนสูการปฏิบัติ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :ตัวช้ีวัดท่ี 15.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ

ปงบประมาณ พ.ศ.2554 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ 
                   รองอธิบดีดานวิชาการ 
                             นางอรนาฏ โอวาทตระกูล 
                    ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
                            นางณัฐิยา  หิรัญวัฒนศิริ 
                  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมลู :นางปทมา  เชษฐสุรกุล    

ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบมาตรฐานงาน 
            นางจันทรเพ็ญ  ลาภจิตร 

ผูอํานวยการสวนระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 
               นางสาวเบญจพร  บุรมยชัย 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

โทรศัพท : 02-5799532 
              02-9412608 

                   02-5797740 

โทรศัพท : 02-5790803 
              02-5794548 
                   02-5797740 

คําอธิบาย :   
 การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 น้ัน ใหสวนราชการ

ประเมิน องคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในหมวดทียั่งไมไดดําเนินการตามตัวช้ีวัดของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553  

 นอกเหนือจากการดําเนินงานที่มุงเนนไปที่แผนพัฒนาองคการ 2 หมวดแลว สวนราชการ
ควร พัฒนาการบริหารจัดการองคการในหมวดอ่ืน ๆ ควบคูไปดวย เพ่ือใหเกิดผลลัพธในหมวด 7 ของ
เกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  
  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

 1. ตอบคําถามลักษณะ สําคัญขององคกร (15 คําถาม)  

 2. ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน   

 3. จัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  (2 แผน: หมวด 2 หมวด 4) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  
เกณฑการใหคะแนน   การประเมินผล  นํ้าหนัก  

(รอยละ)  
1  2  3  4  5  

15.3.1 ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ลักษณะ สําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

15.3.2 ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ 
ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

1 3 4 5 6 7 

15.3.3 ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554* (2 แผน: หมวด 

2 หมวด 4) 

2 0 - 1 - 2 

รวม 4  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

เกณฑการใหคะแนน  การประเมินผล  นํ้าหนัก  
(รอย
ละ)  1  2  3  4  5  

คา

คะแนน

ท่ีได 

คา

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก 
15.3.1 ความครบถวนของการ
จัดทํารายงานลักษณะ สําคัญของ
องคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15    5 0.0500 

 
 

เกณฑการใหคะแนน  การประเมินผล  นํ้าหนัก  
(รอยละ)  

1  2  3  4  5  

คา

คะแนน

ท่ีได 

คา

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก 
15.3.2 ความครบถวนของการจัดทํา
รายงานการ ประเมินองคกรดวยตนเอง
หมวด 1-7 ตามเกณฑ คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

1 3 4 5 6 7 5 0.0500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

 
 

เกณฑการใหคะแนน  การประเมินผล  นํ้าหนัก  
(รอย
ละ)  1  2  3  4  5  

คา

คะแนน

ท่ีได 

คา

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก 
15.3.3 ความครบถวนของ
แผนพัฒนาองคการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554* (2 แผน: 
หมวด 2 หมวด 4) 

2 0 - 1 - 2    5 0.1000 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

ตัวช้ีวัด 15.3.1 ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะ สําคัญขององคกร (15 คําถาม)  

          ไดดําเนินการตอบคําถามการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ครบ 15 คําถามเรียบรอยแลว 

 

ตัวช้ีวัด 15.3.2  ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตาม
เกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน   

        ไดดําเนินการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

หมวด 1 - 7 ไดดําเนินการครบถวนแลว 

 

ตัวช้ีวัด 15.3.3  ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554* ( 2 แผน: 
หมวด 2  หมวด 4 ) 

         คณะทํางานฯ ดําเนินการจัดแผนพัฒนาองคการและแบบแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จตามแผน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามแบบฟอรมที่ 4 และ 4.2 ครบถวนแลว 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1. ผูบริหารใหความสําคัญในการผลักดันการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ในการดําเนินงาน โดยถือเปนนโยบายของกรม     
2. คณะทํางานหมวด 1-7ใหความสําคัญและรวมมือในการปฏิบัติงาน 

3. มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         

ไมมี 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป 

ไมม ี
 

 

หลักฐานอางอิง :        
หลักฐานอางอิงที่ 1 : รายงานการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร(แบบฟอรมที่ 1 ) 

หลักฐานอางอิงที่ 2 : รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)    

ปงบประมาณ พ.ศ.2553 (แบบฟอรมที่ 2 ) 
หลักฐานอางอิงที่ 3 : แผนพัฒนาองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 พรอมแบบแสดงตัวช้ีวัด

ความสําเร็จของแผน(แบบฟอรมที่ 4.1 และ 4.2) 
                           (2 แผน : แผนหมวด 2 และแผนหมวด 4 ) 

   
 
                                                 
 


