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ตัวชี้วัดที่  : 1.2  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัด 
           ของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) 
ตัวชี้วัดที่  : 1.2.1  ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน 

หน่วยวัด  : ร้อยละ 

น้ําหนัก  : ร้อยละ 13 

คําอธิบาย :   
  ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน หมายถึง ความรู้สึกของ
เกษตรกรหลังได้รับแหล่งน้ําในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. ท่ีกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการขุดในพื้นท่ีทําการเกษตรของ
เกษตรกรในปี พ.ศ. 2555 เพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่งเก็บกักน้ําที่ใช้ในพื้นที่ทําการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานและ
ในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ําไปไม่ถึงเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ําฝนไว้ใช้ในระยะฝนทิ้งช่วงทําให้เกิดความชุ่มชื้นในดิน โดย
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาทต่อบ่อ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

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

 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2553 2554 2555 

ร้อยละความพงึพอใจของเกษตรกรที่ได้รับแหล่ง
น้ําในไร่นา 

ร้อยละ - - - 

 
 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 จากการประ เมิ นผลโครงการแหล่ งน้ํ า ใน ไร่ นานอก เขตชลประทาน  โดยคณะ เกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ประเมิน มีขอบเขตการประเมินคือ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ได้รับ
แหล่งน้ําในไร่นาในปีงบประมาณ 2555 สุ่มตัวอย่างเกษตรกรจากเป้าหมายทั้งหมด โดยใช้วิธีการสุ่มเป็นลําดับชั้น (Multi-
stage Sampling) เลือกจากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สุ่มตัวอย่างอําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลและใช้โปรแกรม Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) ในการประมวลผล 
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ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกุล    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 
ผู้อํานวยการกองแผนงาน  
 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด    :    1. นางสาวสุนันท์ ไวยพาลี   เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 
   ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 
   2. นางสาวพยัตติกา  พลสระคู   เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ   
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ตัวชี้วัดที่  : 1.2  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัด 
           ของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI)            
ตัวชีว้ัดที ่ : 1.2.2 จํานวนพื้นทีเ่กษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
หน่วยวัด  :    ร้อยละ 
น้ําหนัก    :    ร้อยละ 14 
คําอธิบาย :  
  พื้นท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ําเพ่ือการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน หมายถึง 
พื้นที่ทําการเกษตรที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินท่ีมีความจําเป็นต้องจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําท้ังวิธีกลและวิธี
พืช เพื่อรักษาทรัพยากรที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/- 0.05 ล้านไร่ ต่อ 1 คะแนน  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
0.72 0.77 0.82 แล้วเสร็จก่อน 

15 ก.ย. 55 
แล้วเสร็จก่อน 

1 ก.ย. 55 
 

   
โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
•   พื้นท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและน้ํา     เท่ากับ 1 คะแนน 
     เพ่ือป้องกนัการชะล้างพังทลายของดิน จํานวน 0.72 ล้านไร่  
•   พื้นท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและน้ํา      เท่ากับ 2 คะแนน 
     เพ่ือป้องกนัการชะล้างพังทลายของดิน จํานวน 0.77 ล้านไร่  
•   พื้นท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและน้ํา      เท่ากับ 3 คะแนน 
     เพ่ือป้องกนัการชะล้างพังทลายของดินจํานวน 0.82 ล้านไร่  
•   พื้นท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและน้ํา      เท่ากับ 4 คะแนน 
     เพ่ือป้องกนัการชะล้างพังทลายของดิน แล้วเสรจ็ก่อน 15 ก.ย. 55 
•   พื้นท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและน้ํา      เท่ากับ 5 คะแนน 
     เพ่ือป้องกนัการชะล้างพังทลายของดิน แล้วเสรจ็ก่อน 1 ก.ย. 55 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 2555 

จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่
ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ํา
เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ก า ร ช ะล้ า ง
พังทลายของดิน (ล้านไร่) 

ล้านไร่ 1.05 0.92 0.90 0.96 

 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
  กําหนดให้ กองแผนงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน โดยการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  กองแผนงาน รวบรวมข้อมูลเป็นรายไตรมาส และสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ซึ่งได้แสดงบน 
Web site ของกรมฯ 
 
 
 
ผู้กํากบัดูแลตัวชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกุล    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 
   ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
  
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด     :    1. นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา   เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0802 
   ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงาน 

2. นายปรเมศร์  ชะดี    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0752 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดที่  : 1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัด 
           ของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI)            
ตัวชีว้ัดที ่ : 1.2.4 ตัวชีว้ัดของกระทรวงทื่มีเป้าหมายร่วมกนัเรื่องข้าวไทย 
ตัวชีว้ัดที ่ : 1.2.4.1 มูลค่าการส่งออกข้าว  
หน่วยวัด  :    ล้านบาท 
น้ําหนัก    :    ร้อยละ 2 
 
 
 
 
 

ใช้เกณฑ์กลางของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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ตัวชี้วัดที่  : 2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หน่วยวัด  : ร้อยละ 
น้ําหนัก  : ร้อยละ 10 
คําอธิบาย :   

• ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า“การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จําเป็นอย่างย่ิงเพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 

• ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.ได้รับความ
อนุเคราะห์จากสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

• ประเด็นการสาํรวจประกอบด้วยประเด็นสาํคัญๆ ดังน้ี 
(1)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
(3)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4)  ความพึงพอใจตอ่คุณภาพการให้บริการ 
(5)  ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

• สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาคัดเลือกงานบริการท่ีส่วนราชการเสนอซึ่งเป็นงานบริการหลักไม่เกิน 3 งาน 
และแจ้งให้ส่วนราชการทราบ และสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสํารวจตามประเด็นสําคัญข้างต้น โดย
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการเป็นงานบริการที่เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ เป็นงานบริการที่มีผู้ใช้บริการ
จํานวนมาก ไม่น้อยกว่า 25 ราย มีผลกระทบสูงต่อประชาชน รวมทั้งวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติ 

• โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ได้คัดเลือกงานบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจํานวน 3 งานบริการดังนี้ 
(1) การให้บริการข้อมูลสารสนเทศข้อมูลดิน 
(2) การให้บริการเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า 
(3) การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย และสารปรบัปรุงดิน 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- รอ้ยละ 5 ตอ่ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 

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

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 82.23 83.21 82.87 

 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 

••  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผู้ประเมินจะใช้ผลการสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ
เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ในการประเมินผล 

••  เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด :  
 

นางกุลรัศมิ์   อนันต์พงษ์สุข        
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-9532 

ผู้จัดเก็บตวัชี้วดั    : 
 
 
 
                          

1. นางนฤมล   จันทวัชราการ   
2. นายจิราวุฒิ   เวียงวงษ์งาม           
3. นางสาวจุฑารัตน์ คํานึงกจิ 
4. นายศรัณยน์พ อินทเสน 
5. นายวรการ   วงศ์ใหญ ่   
 

เบอร์ติดต่อ : 0-2561-3086 
               0-2561-4179 
               0-2561-4061 
               0-2561-4061         
               0-2579-4885
        
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติภายใน 
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ตัวชีว้ัดที ่ : 3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต 

หนว่ยวัด  : ระดับ 

น้ําหนัก  : ร้อยละ 3  

คําอธิบาย :   
ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนตอ่หน่วยผลผลิต หมายถงึ การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญช ีต้นทุนต่อ

หน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตน้ทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ  
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน :  
 

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2     
3    
4   
5   

 
โดยท่ี  

 
ระดับคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยใน
ระบบ GFMIS สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

2 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตาม
รูปแบบ  ที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง 
และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
                         ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

 9

ระดับคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและ
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง และเผยแพร่ข้อมูล ผ่าน
ช่องทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

4 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมาย  
การเพ่ิมประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และ  
แผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

5 สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2556 
ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ  
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้รับ  
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 

ระดับ - 5 5 

 
 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
  
 กําหนดให้กองคลังเป็นผู้รับผดิชอบหลักในการจัดเก็บขอ้มลู 
 
 
 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร ์  เบอร์ติดต่อ : 02-579-2583 
                                    ผอ.กองคลัง     
 
ผู้จัดเก็บตวัชี้วดั    :    1. นางสาวปภาดา  ฟูรังษโีรจน์  เบอร์ติดต่อ : 02-941-3075                                        

ผอ.กลุม่พัฒนาระบบงานคลัง กค. 
                       2. นางธนพร  ฉิมพัด    เบอร์ติดต่อ : 02-579-6518 

      ผอ.กลุ่มบัญช ี
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ตัวชีว้ัดที ่ : 4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ตัวชีว้ัดที ่ : 4.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

หนว่ยวัด  : ร้อยละ 

น้ําหนัก   : ร้อยละ 1  

คําอธิบาย :   
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  ของ
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้อง
จ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณ
รายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งท่ี 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ตอ่ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
72  74  76  78  80  

  
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ร้อยละความสาํเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ - - 82.28 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
                         ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 

กําหนดให้กองคลัง โดยกลุ่มงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล  และรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกไตรมาส 
 
 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร ์  เบอร์ติดต่อ : 02-579-2583 
                                    ผอ.กองคลัง     
 
ผู้จัดเก็บตวัชี้วดั    :    1. นางเกษร  พรพิจิตรทรัพย์  เบอร์ติดต่อ : 02-579-0504 
                               ผอ.กลุ่มงบประมาณ กค. 
                       2. นางสาวจาริณี  กรรขํา   เบอร์ติดต่อ : 02-579-6518 
           นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
                         ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ตัวชีว้ัดที ่ : 4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ตัวชีว้ัดที ่ : 4.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมรอบ 6 เดือนแรก 

หนว่ยวัด  : ร้อยละ 

น้ําหนัก   : ร้อยละ 0.5  

คําอธิบาย :   
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก   จะใช้อัตรา

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  ของ
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555    ถึงเดือน
มีนาคม 2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุน
ไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน :  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
44.02 46.46 48.91 51.36 53.80 

  
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2553 2554 2555 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ าย เ งินงบประมาณรายจ่ าย
ภาพรวมรอบ 6 เดือนแรก 

ร้อยละ - - - 

 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
                         ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 

กําหนดให้กองคลัง โดยกลุ่มงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล  และรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกไตรมาส 
 
 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร ์  เบอร์ติดต่อ : 02-579-2583 
                                   ผอ.กองคลัง     
 
ผู้จัดเก็บตวัชี้วดั    :    1. นางเกษร  พรพิจิตรทรัพย์  เบอร์ติดต่อ : 02-579-0504 
                               ผอ.กลุ่มงบประมาณ กค. 
                       2. นางสาวปวีณา  นภาธาราทิพย์  เบอร์ติดต่อ : 02-579-6518 
           นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กค. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
                         ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ตัวชีว้ัดที ่ : 4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ตัวชีว้ัดที ่ : 4.3 ร้อยละความสําเร็จของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมรอบ 12 เดือน 

หนว่ยวัด  : ร้อยละ 

น้ําหนัก   : ร้อยละ 0.5  

คําอธิบาย :   
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  ของ
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือน
กันยายน 2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุน
ไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ตอ่ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี ้
 

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

  
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2553 2554 2555 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ าย เ งินงบประมาณรายจ่ าย
ภาพรวมรอบ 12 เดือน 

ร้อยละ - - - 

 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
                         ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 

กําหนดให้กองคลัง โดยกลุ่มงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล  และรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกไตรมาส 
 
 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร ์  เบอร์ติดต่อ : 02-579-2583 
                                     ผอ.กองคลัง     
 
ผู้จัดเก็บตวัชี้วดั    :    1. นางเกษร  พรพิจิตรทรัพย์  เบอร์ติดต่อ : 02-579-0504 
                               ผอ.กลุ่มงบประมาณ กค. 
                       2. นางสาวปวีณา  นภาธาราทิพย์  เบอร์ติดต่อ : 02-579-6518 
           นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
                         ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ตัวชีว้ัดที ่ : 4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ตัวชีว้ัดที ่ : 4.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณตามแผน 

หนว่ยวัด  : ร้อยละ 

น้ําหนัก   : ร้อยละ 0.5  

คําอธิบาย :   
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งนี้ ข้อมูล
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงิน
งบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะเป็นแผนตั้งต้นใน
ระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่
เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทําไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป 
โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2556 

 การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงิน
ตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และคํานวณค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเป็นผลการดําเนินงาน ของส่วนราชการ 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ตอ่ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 

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

  
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2553 2554 2555 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ - 90.29 106.12 

 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
                         ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 

กําหนดให้กองคลัง โดยกลุ่มงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล  และรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกไตรมาส 
 
 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร ์  เบอร์ติดต่อ : 02-579-2583 
                                   ผอ.กองคลัง  
    
ผู้จัดเก็บตัวชี้วดั    :    1. นางเกษร  พรพิจิตรทรัพย์  เบอร์ติดต่อ : 02-579-0504 
                               ผอ.กลุ่มงบประมาณ กค. 
                       2. นางสาวจาริณี  กรรขํา   เบอร์ติดต่อ : 02-579-6518 
           นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
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ตัวชีว้ัดที ่ : 5 ระดับความสาํเร็จของปริมาณผลผลติท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร  
  งบประมาณรายจ่าย  
  ผลผลิตที่ 1 จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน  

หน่วยวัด  : ร้อยละ 

น้ําหนัก   : ร้อยละ 1 

คําอธิบาย :  
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการเกษตร  หมายถึง เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยดําเนินงานด้านคลินิกดินเคลื่อนที่ เช่น ได้รับบริการด้านการวิเคราะห์ดิน 
และคําแนะนําในการจัดการดิน-น้ํา-พืช ได้รับการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพโดยใช้ผลิตภัณฑ์สาร
เร่ง พด.  และปุ๋ยอินทรียน์้ําเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน  เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด และนําไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ตอ่ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 

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

 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2553 2554 2555 

จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการ
ด้านการพัฒนาที่ดิน  

ร้อยละ - 665,300 ราย 721,825 ราย 

 
 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 
  กําหนดให้กองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล  และรายงานผลการดําเนินงาน
ทุกไตรมาส 
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ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด :  นางตุลยา  จงสกุล    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 
ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
    

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด    :    1. นางสาวสุนันท์  ไวยวาร ี   เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
     2. นางวิรัธกานต์  พุ่มทอง    
                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
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ตัวชีว้ัดที ่ : 5 ระดับความสาํเร็จของปริมาณผลผลติท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร  
  งบประมาณรายจ่าย  

ผลผลิตที่ 2  จํานวนเขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพืช   

หน่วยวัด  : ร้อยละ 

น้ําหนัก   : ร้อยละ 0.5 

คําอธิบาย :  
 
เขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพืช ประกอบด้วย กล้วยไข่ กล้วยหอม ทานตะวัน มะม่วง ส้มโอ เป็นการกําหนดเขตการใช้

ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานของทรัพยากรดินและความ เหมาะสมของดินต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของการผลิตพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานของประเทศ ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ในการผลิตพืชเศรษฐกิจทั้งพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานในภาพรวมของประเทศ โดยกําหนดเขตการใช้ที่ดินพร้อม
ทั้งข้อเสนอแนะการจัดการดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน  

 
               
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ตอ่ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 

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

 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2553 2554 2555 

จํานวนเขตการใชท้ี่ดิน 5 ชนดิพืช 
 

ร้อยละ - 5 5 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 
โดยการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของพื้นที่ ทางด้านกายภาพ การเกษตร เศรษฐกิจ สังคม ท่ี

เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินและยุทธศาสตร์ของการผลิตพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานของประเทศ เพื่อกําหนดเขตการ
ใช้ที่ดินโดยการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย และข้อมูลเชิงพ้ืนที่จากฐานข้อมูล โดยการจัดทําเป็นรายงาน
พร้อมแผนที่เขตการใช้ท่ีดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 
 
 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด :  นายวีรชัย    กาญจนาลัย    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-2270 

ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
    

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด    :    1. นายกิตตินันท์  วรอนุวัฒนกุล   เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1099 
   ผู้อํานวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินท่ี 1  
   2. นางไพจิตร  ชัยสิทธ์ิ    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1473 
  ผู้อํานวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินท่ี 2  
   3. นางสุธารา  ยินดีรส    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1093 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
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ตัวชีว้ัดที ่ : 5 ระดับความสาํเร็จของปริมาณผลผลติท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร  
  งบประมาณรายจ่าย  

ผลผลิตที่ 3 จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู  

หน่วยวัด  : ร้อยละ  

น้ําหนัก   : ร้อยละ 1 

คําอธิบาย :  
 

พ้ืนที่ทางการเกษตรที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู หมายถึง พื้นท่ีที่ได้รับการปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่
มีปัญหา เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรดและดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการ
เกษตรโดยใช้สารเร่ง พด. ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยวิธีกลและวิธีพืชโดยรณรงค์และส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝก พัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา พัฒนาพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ ตลอดจนการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัย  และการป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

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

 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2553 2554 2555 

จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรทีไ่ด้รับการอนรุกัษ์
ปรับปรุง และฟ้ืนฟู 
 

ร้อยละ 100 100 100 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 
โดยดําเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือปรับระบบการผลิต โดย

การใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้ยังดําเนินการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินด้วยวิธีกลและวิธีพืช โดยรณรงคแ์ละส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ตลอดจนปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด 
ปูนเพื่อการเกษตร และผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ในพื้นที่มีปัญหาด้านการเกษตร เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรด และดินท่ี
มีอินทรียวัตถุต่ํา อีกทั้งพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เช่นพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา พ้ืนที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา เพื่อฟื้นฟูดิน
ให้มีความอุดม สมบูรณ์สามารถนํากลับมาใช้ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กําหนดให้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดและสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานมาให้
กองแผนงานรวบรวม  โดยกองแผนงานรวบรวมเป็นรายไตรมาส  และสรุปเป็นภาพรวมแสดง บน Website 

 
 
 
ผู้กํากับดแูลตัวชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกุล    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 
    ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด    :    1. นางสาวพยัตติกา  พลสระคู   เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 

2. นางสาวธัมญลักษณ ์ เสือคง   เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  
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ตัวชีว้ัดที ่ : 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสว่นราชการ 
หนว่ยวัด  : ระดับ      
น้ําหนัก   :  ร้อยละ 3 
คําอธิบาย :        

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ 
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ:  

 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง   
 สูตรการคํานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 
1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนชีี้วัดประสทิธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง 

  
 กําหนดให้  

- ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน 
 (kWh; กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
ไฟฟ้าท่ีควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 
30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ที่จัดทําขึ้นจากการนําปัจจัยต่างๆ ที่
มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการนั้น เช่น พื้นที่ใช้สอย จํานวน
บุคลากร เวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วนําไป
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน  (kWh; กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ของส่วนราชการนั้น
และมีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยรอ้ยละ 10 ตามมตคิณะรฐัมนตรี 
เมื่อวันที่ 20 มนีาคม 2555 

- ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จํานวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไป
จริงในกิจการของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 
กันยายน 2556 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วนําไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 
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2.  ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนชีี้วดัประสทิธิภาพการใช้นํ้ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้น้าํมันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ํามันจริง 
ปริมาณการใชน้้ํามันจริง 

  
กําหนดให้  

- ปริมาณการใชน้้ํามันเชื้อเพลงิ
มาตรฐาน  (ลิตร) 

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงท่ีควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
ถึง 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ที่จัดทําขึ้นจากการนําปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลต่อการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของส่วนราชการนั้น เช่น พื้นที่รับผิดชอบ 
(ตารางกิโลเมตร) จํานวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วนําไป
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้น้ํามนั
เชื้อเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของส่วน
ราชการนั้นและมีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใชน้้ํามันเชื้อเพลงิจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จํานวนน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
ถึง 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล 
ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจํานวนหน่วยของ
เชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่ละเดือน 
แล้วนําไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 
กรณีที่ส่วนราชการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล 
(ใน 1 ลิตร มีน้ํามันเบนซินอยู่ 90%) น้ํามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มี
น้ํามันดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซิน
หรือดีเซล 100% นั้น การคํานวณปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง 
ระบบจะประมวลผลเฉพาะจํานวนปริมาณน้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล เท่านั้น ตามสูตรการคํานวณดังต่อไปน้ี: 
AFU =  ปริมาณน้ํามันเบนซิน+ปริมาณน้ํามันดีเซล+ (0.90 x 

ปริมาณน้ํามันแก๊สโซฮอล) +(0.95 x ปริมาณน้ํามันไบโอ
ดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน:  
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็น

ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรม
นั้นท่ีไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความสําเร็จ 
(Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
ระดับ
คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ 2556 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556

0.2500

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจําปีงบประมาณ 2556 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือนกันยายน 2556

0.2500

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการ
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001
- 

0.5000
4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการ

คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001

- 
0.5000

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการ
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที ่2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนนที ่3, 

4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะนําไปเทียบบัญญตัิไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ดา้นการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามสตูรการคาํนวณที่ สนพ. กําหนด มีค่าน้อยกว่า    -

0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหนว่ยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแตล่ะหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

          ( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จํานวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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2.  ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ํามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบที่ สนพ. 
กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 
2556 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 
12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจําปี
งบประมาณ 2556 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง
เดือนกันยายน 2556  

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชือ้เพลิงประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในชว่ง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชือ้เพลิงประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในชว่ง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชือ้เพลิงประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในชว่ง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีทีผ่ลการคํานวณค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะไดค้ะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที ่2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนนที ่3, 

4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะนําไปเทียบบัญญตัิไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด มค่ีา

น้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหนว่ยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแตล่ะหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดท้ังหมด / จาํนวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 

 

แหลง่ข้อมูล/วธิกีารจัดเกบ็ขอ้มูล :  
กําหนดให ้สวพ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจดัเก็บข้อมลูและรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า/

น้ํามัน  ของกรมฯ  ต่อสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานที่ www.e-report.energy.go.th 
 
 
 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด : นายสุรพล  หิรญัวัฒน์ศิริ   เบอร์ติดต่อ :  0-2941-2116 
                                   ผอ.สวพ. 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : 1. นายชาตชิาย  พูนพาณิชย์   เบอร์ติดต่อ :  0-2941-2152 

      ผอ.กลุ่มเคร่ืองกล 
      2. นายวนัิย  นุ่มไทย 

                           นายชา่งเครื่องกลอาวุโส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของสว่นราชการ 

ระดับ - - 5 
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ตัวชีว้ัดที ่ : 7 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 
กระบวนการที ่1 กระบวนการจัดทําแผนการใช้ท่ีดิน 
ตัวชีว้ัดที ่1.1 ร้อยละของการใช้ประโยชนท์ี่ดินสอดคล้องตามเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

กระบวนการที ่2 กระบวนการวิเคราะห์ วนิิจฉัย วิจัย ดิน น้ํา พชื 
ตัวชีว้ัดที ่2.1 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรปูน และดินมีความเป็นกรดลดลง 

กระบวนงานที่ 3 กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น 

  ตัวชีว้ัดที ่3.2 ร้อยละของต้นทุนการผลิตทีล่ดลง 
หนว่ยวัด  : ระดับ      
น้ําหนัก    :    ร้อยละ 4 
คําอธิบาย :        

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37 
กําหนดให้ส่วนราชการต้องกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนรับทราบเป็นการทั่วไป 
และเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่วนราชการได้ดําเนินการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 – 50  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยในปีแรกได้คัดเลือกมาดําเนินการ 3 – 5 
กระบวนการ และดําเนินการครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  

 นอกจากการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วในการพัฒนากระบวนการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนที่ส่วนราชการได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนราชการควรให้ความสําคัญกับเร่ืองของการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ 
ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงได้กําหนดให้การปรับปรุงกระบวนการเป็นตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนราชการระดับกรม 

 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ หมายถึงส่วนราชการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ
สร้างคุณค่า จํานวน 3 กระบวนการ โดยมีรายชื่อกระบวนการที่ต้องดําเนินการปรับปรุงตามรายละเอียดในคู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ การปรับปรุง
ดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินการที่ชัดเจน โดยประเมินผลจากตัวชี้วัดที่สะท้อนผล
ของการปรับปรุงกระบวนการ และผลของการปรับปรุงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการการทํางานของภาคส่วนต่าง ๆ  และการลดต้นทุน เป็นต้น  
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เกณฑ์การให้คะแนน:  
 

การประเมินผล น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 
 

4 1 2 3 4 5 

 
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  
ระดับคะแนน ระดับความสําเร็จของ Milestone 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2     
3    
4   
5  

 
โดยท่ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ส่วนราชการจดัทําแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าที่ส่งผลตอ่มติภิายนอกด้าน

ประสทิธิผล จาํนวน 3 กระบวนการ และกําหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ และเกณฑ ์
การให้คะแนนของตัวชี้วัดในการปรับปรุงกระบวนการ ตามรายชื่อกระบวนการที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

2  - 
3  ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการดําเนินการได้ตามเกณฑ์การ

ให้คะแนนของตัวชี้วัดท่ีกําหนดในการปรับปรุงกระบวนการ  
4  - 
5 ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการปรับปรุงกระบวนการ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ /นวัตกรรมการให้บริการ/การบูรณาการการทํางาน
ของภาคส่วนต่างๆ /การลดต้นทุน  
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หมายเหตุ:  
1. รายชื่อกระบวนการที่กําหนดเป็นรายชื่อจากฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าของส่วนราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. 

รวบรวมจากผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หรือจากรายชื่อกระบวนการสร้างคุณ
ค่าที่ส่วนราชการระบุในขอ้เสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2. กรณีท่ีส่วนราชการต้องการปรับเปลี่ยนรายชื่อกระบวนการที่จะดําเนินการปรับปรุงให้แจ้งสํานักงาน ก.พ.ร ทราบ
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 พร้อมแนบหลักฐานการทบทวนกระบวนการสร้างคุณค่า ทั้งนี้ กระบวนการสร้างคุณค่า
จะต้องเป็นกระบวนการหลักของส่วนราชการที่ส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ทั้งน้ี หาก
ส่วนราชการไม่ดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกระบวนการตามระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวจะไม่รับพิจารณาการขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อกระบวนการที่จะนํามาปรับปรุง 

3. ให้ส่วนราชการจัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวชี้วัดภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 รายละเอียดตามแบบฟอร์ม  1 ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถกําหนด
ตัวชี้วัดของกระบวนการได้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด โดยการกําหนดตัวชี้วัดดังกล่าวควรกําหนดให้ครอบคลุมกับข้อกําหนดที่
สําคัญด้านผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านประสิทธิภาพ ด้านความคุ้มค่าและการลดต้นทุน ในกรณีท่ีส่วนราชการไม่
จัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัดภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าว จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน  
 4. ให้ส่วนราชการรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม 2 พร้อมกับการรายงานผล
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 

 

แหลง่ข้อมูล/วธิกีารจัดเกบ็ขอ้มูล :  
กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนงานต่างๆ เป็นผู้รบัผิดชอบในการปรับปรุงกระบวนการและ

รายงาน โดย กนผ. เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการที่ 1 กระบวนการจัดทําแผนการใชท้ี่ดิน สวด. เป็นผู้รับผดิชอบ
กระบวนการที ่2 กระบวนการวิเคราะห์ วินจิฉัย วิจัย ดิน น้ํา พืช และ สวจ. เป็นผู้รับผดิชอบกระบวนงานที่ 3 
กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

ระดับความสําเร็จของการปรบัปรุง
กระบวนการ 

ระดับ - - - 
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ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด : นายวีรชัย  กาญจนาลัย 

         ผอ.กนผ. 
นางอรทัย  ศุกรียพงศ์ 
         ผอ.สวด. 
นายปรีชา  โพธิ์ปาน 
         ผอ.สวจ. 
 

เบอร์ติดต่อ :  0-2579-2270 
 
เบอร์ติดต่อ :  0-2561-3521 
 
เบอร์ติดต่อ :  0-2941-2924 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : 1. นายกิตตินนัท์  วรอนุวัฒนกุล 
ผอ.กลุม่วางแผนการใช้ทีด่ินที ่1 
2. นางไพจิตร  ชัยสทิธ์ิ 
ผอ.กลุม่วางแผนการใช้ทีด่ินที ่2 
3. นางสุธารา ยินดีรส 
ผอ.กลุม่วางแผนทรัพยากรน้ําเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
4. นางนพมณี  สุวรรณัง 
ผอ.กลุม่วิทยบริการ 
5. นางสาวจุฑารัตน์  คํานึงกิจ 
ผอ.กลุม่วิจัยสิง่แวดลอ้มดิน 
6. นางนิสา  มแีสง 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

เบอร์ติดต่อ :  0-2579-7589 
 
เบอร์ติดต่อ :  0-2579-1473 
 
เบอร์ติดต่อ :  0-2579-1093 
 
เบอร์ติดต่อ :  0-2561-4380 
 
เบอร์ติดต่อ :  0-2561-4380 
 
เบอร์ติดต่อ :  0-2561-4516 
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ตัวชีว้ัดที ่ : 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
 8.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคก์าร  

หนว่ยวัด  : ระดับ      
น้ําหนัก    :    ร้อยละ 2 
คําอธิบาย :        
  การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรวมใน
ปัจจุบันของส่วนราชการทั้งโครงสร้างของหน่วยงานในส่วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์
ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อนําไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลการตรวจประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (Certified Fl) และวางแผนพัฒนาบุคลากรได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
วัดความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบง่

ออกเป็นดังนี ้  
ระดับคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ภายหลังวันท่ี 31 มกราคม 2556   

2 - 

3 จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556   

4 - 

5 จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556  และรายงานมี
ความครบถว้นและทันสมัย  

เงื่อนไข: 
1. จัดทําข้อมูลลักษณะสําคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. โดยเข้าท่ีเมนู ศูนย์ความรู้> 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)  โดยส่วนราชการต้องจัดทําข้อมูลให้
ครบถ้วน ถูกต้อง และทนัสมัยเป็นปัจจุบัน 
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2. จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การตามแบบฟอร์ม 1 พร้อมทั้งบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556   

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 

แหลง่ข้อมูล/วธิกีารจัดเกบ็ขอ้มูล :  
กําหนดให ้กพร. กรมฯ เป็นผู้รับผดิชอบหลักและหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ร่วมกันทบทวนและจดัทํา

ลักษณะสําคญัขององค์กร โดยใช้ขอ้มูลลักษณะสําคัญขององค์การปีท่ีผ่านมา มาทบทวนปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด : นางณัฐิยา  หิรัญวัฒน์ศิร ิ

         ผอ.กพร. 
เบอร์ติดต่อ :  0-2579-7740 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : 1. นางสาวอังคณา  ไฝฝ่น 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
2. นางสาวนิโลบล  นวลอินทร์ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

เบอร์ติดต่อ :  0-2579-7740 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

ระดับความสําเร็จของการจดัทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององค์การ 

ระดับ - - - 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
                         ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

 35

ตัวชีว้ัดที ่ : 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
 8.2 สว่นต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

หนว่ยวัด  : ระดับ    
น้ําหนัก    :    ร้อยละ 1.5 
คําอธิบาย :        

 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร เป็นการ
ประเมินโดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ (Human Resource 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Deveopment Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญขององค์การ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

 การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดนโยบาย
และเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน และการ
พัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ส่วนราชการควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนขององค์การ 
(Human Capital) เพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน  รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีต่อองค์การ อัน
นําไปสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมีความสามารถ สร้างความ
ได้เปรียบในการดําเนินงาน และความสําเร็จขององค์การ   

 ข้อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร (Human Resource 
Development Survey) ประกอบด้วย 10 ข้อคําถาม ดังนี้ 

1. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ที่ชดัเจน และมีการ
สื่อสารให้บุคลากรทราบ 

2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความชดัเจน และเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ 

3. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้ 
ความสามารถ และผลงาน 

4. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจตอ่ความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 
5. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทําให้อัตราการ

โอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง 
6. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น การ

สอนงาน (Coaching) เป็นต้น 
7. แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการมีความสอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
8. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการ และผล

การประเมินการปฏิบัติราชการ 
9. การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ข้าพเจ้าได้รับช่วยให้ข้าพเจ้ามีความชํานาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
10. บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทําให้

การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมายเหตุ: 
 1เป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการดําเนินการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่วนราชการต้องการบรรลุ เช่น การสรรหาคนดี คนเก่ง เข้ามาทํางาน การรักษาบุคลากร
ให้อยู่กับส่วนราชการ เป็นต้น 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
  สูตรคํานวณคะแนน เป็นการนําค่าเฉล่ียของผลสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (GAP) 
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของทุกส่วนราชการ (ค่าเฉลี่ยกลาง) มากําหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนน โดย
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ  

       กรณีท่ี 1 :    ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 
(GAP) ครั้งท่ี 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2 ≥ Xmax 
2  

 

3 
4 
5 X2 ≤ X1 

 
       กรณีท่ี 2 :    ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 

(GAP)  ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2  ≥ Xmax 

2 
 

3   X2 = X1 

4 
 

 
5 X2 ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 
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หมายเหตุ :   
X1  คือ Gap จากการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที ่1 (15 – 30 ธ.ค. 55) 

          X2  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2 (1 – 15 ก.ย. 56) 
 Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) คร้ังที่ 1 ของทุกสว่นราชการ  
 
เงื่อนไข: 

 1. หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติท่ีกําหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจํานวนผู้ตอบ
ขั้นต่ําของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) จะได้คะแนนเท่ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม่
สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 

2. ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) มี
ค่าสูงสุดเท่ากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า สิ่งที่บุคลากรใน
องค์การมีความเห็นกับความสําคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควรดําเนินการพัฒนา
องค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 

 

แหลง่ข้อมูล/วธิกีารจัดเกบ็ขอ้มูล :  
 กําหนดให้ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการและจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงาน 
 
 
ผู้กํากับดแูลตวัชี้วดั /ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด : นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ 

           ผอ.กกจ. 
เบอร์ติดต่อ :  0-2941-2608 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : 1. นางปวีณา  แสงเดอืน 
ผอ.กลุม่พัฒนาบุคคล 
2. นางสาวกมลพร  บุญศิร ิ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

เบอร์ติดต่อ :  0-2579-8514 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ
ตอ่ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

ระดับ - - - 
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ตัวชีว้ัดที ่ : 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
 8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

หนว่ยวัด  : ระดับ     
น้ําหนัก    :    ร้อยละ 1.5 
คําอธิบาย :        
 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องกําหนด
ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน เช่น หลักสูตร/หัวข้อการพัฒนา วิธีการในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่จัดทําขึ้นควรสอดคล้องกับทรัพยากรและ
ความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร และผลสํารวจตามตัวชี้วัดที่ 8.2 
 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจใน
การพัฒนาบุคลากรของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development 
Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประกอบกับข้อมูลกรอบโครงสร้างอัตรากําลังของบุคลากรในองค์การ และพันธ
กิจหน้าที่ของส่วนราชการ 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

วัดความสําเร็จของผลลัพธ์จากการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้   

 
ระดับคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถว้นตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม และไม่สอดคล้องกับข้อมลูปัจจัยนําเข้าที่ใชใ้นการวิเคราะห์ 
3 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถว้นตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมลูปัจจัยนําเข้าที่ใชใ้นการวิเคราะห์ 
หรือ ไม่ครบถว้นตามประเดน็ในแบบฟอรม์ แตส่อดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใชใ้น
การวิเคราะห ์

4 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถว้นตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับขอ้มลูปัจจัยนําเข้าที่ใชใ้นการวเิคราะห์  

5 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถว้นตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับขอ้มลูปัจจัยนําเข้าที่ใชใ้นการวเิคราะห ์
และ ผลการสํารวจคร้ังที่ 2  
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เงื่อนไข: 
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้า และ

แผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยข้อมูลปัจจัยนําเข้า ได้แก่ ผลการสํารวจออนไลน์ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 และลักษณะสําคัญขององค์การ 

2. จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์มที่ 2: 
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของส่วนราชการ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดยส่วน
ราชการต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร พร้อมบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 1 เมษายน 2556 ทั้งนี้ หากส่วนราชการส่ง
ข้อมูลล่าช้าจะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน 

3. ผลการสํารวจครั้งท่ี 2 จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร หาก Gap จากการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การลดลง ส่วนราชการจะได้คะแนนในตัวชี้วัดน้ีเท่ากับ 5 

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 

แหลง่ข้อมูล/วธิกีารจัดเกบ็ขอ้มูล :  
 กําหนดให้ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการและจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงาน 
 
 
 
ผู้กํากับดแูลตวัชี้วดั /ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด : นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ 

           ผอ.กกจ. 
เบอร์ติดต่อ :  0-2941-2608 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : 1. นางปวีณา  แสงเดอืน 
ผอ.กลุม่พัฒนาบุคคล 
2. นางสาวกมลพร  บุญศิร ิ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

เบอร์ติดต่อ :  0-2579-8514 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

ระดับความสําเร็จของการจดัทําแผนพัฒนา
บุคลากร 

ระดับ - -  
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ตัวชีว้ัดที ่ : 9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรบัปรุงสารสนเทศ 
  9.1 สว่นต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใชง้านสารสนเทศ 

หนว่ยวัด  :     ระดับ    
น้ําหนัก    :  ร้อยละ 1.5 
คําอธิบาย :        

  ส่วนต่างระหวา่งความเห็นและความสําคัญตอ่ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสาสนเทศ เป็นการประเมิน
โดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้งานสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยูใ่นแบบสํารวจการพัฒนา
องค์การ (Organization Development Survey)  

ข้อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ประกอบด้วย  6  ข้อคําถาม ดังนี ้
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส่วนราชการมีความพร้อมใช้งาน ช่วยใหข้้าพเจ้าปฏิบัติงานได้อย่าง

ตอ่เนื่อง 
2. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมือ่เกดิสถานการณ์

ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) 
3. ข้อมลูและสารสนเทศ ของส่วนราชการของข้าพเจ้าได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 
4. ฐานข้อมูล ของส่วนรากชาร สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาขอ้มูลทีต่อ้งการได้

รวดเร็ว 
5. ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนับสนนุการสื่อสารองค์ความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ด ี(Best/Good Practices) 
6. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ของส่วนราชการ ช่วยอํานวยความสะดวกตอ่การปฏิบัติงานของ

ข้าพเจ้า 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งที่ 1 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
       กรณีที ่1 :    สว่นต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใชง้านสารสนเทศ (GAP) 

ครั้งที ่1 น้อยกว่าหรือเท่ากบัค่าเฉลีย่กลาง 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2 ≥ Xmax 
2  
3 
4 
5 X2 ≤ X1 
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       กรณีที ่2 :    สว่นต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใชง้านสารสนเทศ (GAP) 

ครั้งที ่1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2  ≥ Xmax 

2 

3   X2 = X1 

4 
 

5 X2 ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 
หมายเหตุ :   

X1  คือ Gap จากการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที ่1 (15 – 30 ธ.ค. 55) 
          X2  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2 (1 – 15 ก.ย. 56) 
 Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) คร้ังที่ 1 ของทุกสว่นราชการ  

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการสํารวจครั้งที่ 1 ผา่นระบบ
ออนไลน ์

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 

 

แหลง่ข้อมูล/วธิกีารจัดเกบ็ขอ้มูล :  
 กําหนดให้ ศสท. เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการพร้อมเก็บข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ
ตอ่ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

ระดับ - - 0.2 
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ผู้กํากับดแูลตวัชี้วดั /ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด : นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 

           ผอ.ศสท. 
เบอร์ติดต่อ :  0-2941-2131 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : 1. นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร 
ผอ.กลุม่ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร ์
2. นางวราภรณ์  อินทรท์ิพย์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
3. นางสาวอริศรา  พ่ึงพา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

เบอร์ติดต่อ :  0-2579-7767 
 
เบอร์ติดต่อ :  0-2579-1181 
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ตัวชีว้ัดที ่ : 9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรบัปรุงสารสนเทศ 
  9.2 จํานวนขอ้มูลเชิงประจักษ์ด้านประสทิธิภาพของระบบสารสนเทศ 

หนว่ยวัด  :     ข้อ 
น้ําหนัก    :  ร้อยละ 1.5 
คําอธิบาย :        

จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เป็นการประเมินจากหลักฐาน ณ ส่วน
ราชการ ใน 10 ข้อ โดยมีแนวทางการตรวจประเมิน ดังนี้  

1. มีฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมทีใ่ช้สนบัสนนุการปฏิบัติงาน 
 -   มฐีานข้อมลูที่ครอบคลมุอย่างน้อยทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
2. มีระบบสนบัสนุนการวเิคราะห์ผลการดําเนินการ 

 -   มีการนําข้อมลูและสารสนเทศของส่วนราชการ มาใชใ้นการวิเคราะหผ์ลการดําเนินการ และนําไป
ปรับปรุง/พัฒนางาน 

3. มีระบบตรวจสอบความถกูต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเกบ็ ในระบบฐานข้อมูล 
 -   มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบขอ้มลูและการจัดเก็บขอ้มลู รวมถึงการดําเนินการตาม

แผนการจดัเกบ็และตรวจสอบข้อมลูแต่ละประเภทในระบบฐานข้อมลู ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
 -   มรีะบบการตรวจสอบสทิธิ์การเข้าถึง (Login) ที่สามารถ Verify User name และ Password 

4. มีการอัพเดทขอ้มูลที่จําเป็นอย่างสม่ําเสมอและทันท่วงที 
 -   มีการตรวจรอบของการจัดเก็บขอ้มูลแต่ละประเภท พร้อมทีจ่ะนําไปใช้ประโยชนอ์ยู่เสมอ 

5. มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของสว่นราชการที่มีประสิทธิภาพ 
 -   มรีะบบการสืบค้นขอ้มูล (Search Engine) บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ที่สามารถค้นหาได้

ถูกตอ้งสอดคลอ้งกับความตอ้งการ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 
6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 

 -   มีการนําข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อรอ้งเรียนจากผู้ใช้งานสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น  
7. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

 -   มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Back up) ในระบบ Intranet อย่างน้อย 2 คร้ัง/สัปดาห์ และใน
ระบบ Internet อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/เดือน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction และสถติิความเสยีหายท่ีพบในอดีตท่ีผ่านมา 

8. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 
 -   มรีะบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่ายครอบคลุมทุกโฮสต ์

(Host) รวมถึงเส้นทางที่ข้อมลูอาจเดินทาง เพื่อป้องกันทรพัยากร ระบบสารสนเทศ และข้อมลูบนเครอืข่ายภายในสว่น
ราชการ  
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 -   มีการตดิตัง้ระบบบันทึกและตดิตามการใช้งานระบบสารสนเทศของส่วนราชการ และตรวจตรา
การละเมดิความปลอดภัยทีม่ตีอ่ระบบขอ้มลู ท่ีเป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 

9. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 
 -   มแีผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และกระบวนการที่แสดงถึงการ

ตอบสนองตอ่การบุกรุกที่เสีย่งต่อการทํางานของระบบสารสนเทศทีค่รอบคลุมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
ตอ่เน่ืองภายใตส้ภาวะวิกฤต (เช่น ไฟไหม ้น้าํท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น) เพื่อใหส้ามารถลดความเสียหายได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถงึการป้องกันเหตุการณ์ทีอ่าจเกิดขึ้นและดาํเนินการตามแผน 

10. มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทนัสมัย 
 -   มีการกําหนดสิทธิ์การเขา้ถึงข้อมูลและระบบขอ้มูลใหเ้หมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน

ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลกิรหัสผ่าน (Password) เมื่อผูใ้ช้งานระบบลาออก พ้นจากตําแหน่ง หรือยกเลกิการใช้งาน และมีการทบทวน
สิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่ําเสมอ 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
               ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  1 ตอ่ 1 คะแนน 

 

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 

 

แหลง่ข้อมูล/วธิกีารจัดเกบ็ขอ้มูล :  
 กําหนดให้ ศสท. เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการพร้อมเก็บข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
≤6 7 8 9 10 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสทิธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ 

ข้อ - - - 
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ผู้กํากับดแูลตวัชี้วดั /ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด : นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 

           ผอ.ศสท. 
เบอร์ติดต่อ :  0-2941-2131 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : 1. นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร 
ผอ.กลุม่ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร ์
2. นางวราภรณ์  อินทรท์ิพย์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
3. นางสาวอริศรา  พ่ึงพา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

เบอร์ติดต่อ :  0-2579-7767 
 
เบอร์ติดต่อ :  0-2579-1181 
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ตัวชีว้ัดที ่ : 10  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
  10.1 สว่นต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจ ในการพัฒนาปรบัปรุง     
    วัฒนธรรมองค์การ 

หนว่ยวัด  :    ระดับ    
น้ําหนัก    : ร้อยละ 1.5 
คําอธิบาย :        

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบสํารวจ
บรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการ
พัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญขององค์การ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองค์การ คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 

• ข้อคําถามในแบบสํารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey)  ประกอบด้วย 
14 ข้อ ดังนี้ 

1. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
2. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร7 สามารถบริหารจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ตามยุทธศาสตร์ 
3. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา8 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตอ่การ

ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพื่อการพัฒนาองค์การให้ดขีึ้น 
4. สภาพแวดล้อมการทํางาน9 ในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข 
5. ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
6. ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนใหม้ีอุปกรณแ์ละเครื่องมอืท่ีจําเป็นต่อการปฏบัิติงาน10 อย่างเพียงพอ 
7.  ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพ่ือให้ส่วนราชการบรรลุ

เป้าหมาย 
8. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่าง

เหมาะสม 
9. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน11 ไดต้ลอดเวลา รวมท้ังไดรั้บการ

สนับสนุนเพ่ือให้การทํางานประสบความสําเร็จ 
10. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อช่วยเหลือในการ

ปฏิบัติงาน 
11. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการทํางานที่มี

คุณภาพดี 
12. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง12 ของสถานการณ์ภายนอกที่

ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ 
13. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยใหข้้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ

ความสามารถใหม่ ๆ และมีประสบการณม์ากขึ้น 
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ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการนําการเรียนรู้จากบุคลากรภายใน ผูร้ับบริการ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนทํางานให้ดีขึ้นอยา่งต่อเนือ่ง 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
  การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) ครั้งท่ี 1 แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 :    ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2 ≥ Xmax 
2 

 
 

3 
4 
5 X2 ≤ X1 

 
       กรณีท่ี 2 :    ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 

(GAP)  ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2  ≥ Xmax 

2  
3   X2 = X1 

4  
5 X2 ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 

หมายเหตุ :   
X1  คือ Gap จากการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที ่1 (15 – 30 ธ.ค. 55) 

          X2  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2 (1 – 15 ก.ย. 56) 
 Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) คร้ังที่ 1 ของทุกสว่นราชการ  

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการสํารวจครั้งที่ 1 ผา่นระบบ
ออนไลน ์
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 

แหลง่ข้อมูล/วธิกีารจัดเกบ็ขอ้มูล :  
ใช้ขอ้มลูจากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์

ของสํานักงาน ก.พ.ร.  
 
 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด : นางณัฐิยา  หิรัญวัฒน์ศิร ิ

         ผอ.กพร. 
เบอร์ติดต่อ :  0-2579-7740 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : 1. นางสาวอังคณา  ไฝฝ่น 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
2. นางสาวนิโลบล  นวลอินทร์ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

เบอร์ติดต่อ :  0-2579-7740 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ
ตอ่ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองคก์าร 

ระดับ - 0.3 0.9 
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ตัวชีว้ัดที ่ : 10  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
 10.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

หนว่ยวัด  :    ระดับ    
น้ําหนัก    : ร้อยละ 1.5 
คําอธิบาย :        
  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของส่วนราชการที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องที่ได้จากการค้นหาสาเหตุ 
และวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญ ส่วนราชการอาจจัดทําเป็นแผนพัฒนาองค์การ เพื่อกําหนดกิจกรรมและ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยเน้นดําเนินการในเรื่องที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อองค์การสูง นอกจากนี้ในการทําแผนต้อง
คํานึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม  ควรกําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตลอด
ปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่าแผนดําเนินการครบถ้วน ตรงตามกําหนดระยะเวลาหรือไม่ ควรมีการรายงานให้
ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ การทําแผนท่ีดีควรทําให้ครอบคลุม โดยสิ่งสําคัญที่จะต้องคํานึงถึง คือการสื่อสารภายใน
องค์การให้รู้ว่าส่วนราชการมีแผนท่ีจะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญอย่างย่ิงในการสร้างบรรยากาศที่ดี
ภายในองค์การ 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

วัดความสําเร็จของผลลัพธ์จากการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้   

 
ระดับคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถว้นตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม และขาดความสอดคล้องกับขอ้มลูปัจจัยนําเข้าที่ใชใ้นการวิเคราะห ์
3 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถว้นตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไมส่อดคล้องกับข้อมลูปัจจัยนําเข้าที่ใชใ้นการวิเคราะห ์
หรือ ไม่ครบถว้นตามประเดน็ในแบบฟอรม์ แตส่อดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใชใ้นการ
วิเคราะห ์

4 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถว้นตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับขอ้มลูปัจจัยนําเข้าท่ีใชใ้นการวเิคราะห์  

5 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถว้นตามประเด็นใน
แบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมลูปัจจัยนําเข้าที่ใชใ้นการวิเคราะหแ์ละผลการสํารวจครั้งที่ 2  
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เงื่อนไข: 

1. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่เป็นผลการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 
ผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งที่ 1 มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้
สอดคล้องกับทรัพยากรและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ  

2. จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์มที่ 2 : 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร/แผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดย 
ส่วนราชการต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 1 เมษายน 2556 พร้อมทั้งบันทึกในแผ่นซีดีรอม  
ทั้งนี้ หากส่วนราชการส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน 

3. ผลการสํารวจคร้ังที่ 2 จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
หาก Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การลดลง ส่วนราชการจะได้คะแนนในตัวชี้วัดนี้
เท่ากับ 5 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 

แหลง่ข้อมูล/วธิกีารจัดเกบ็ขอ้มูล :  
แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งที ่1 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

ระดับ - - - 
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ผู้กํากับดแูลตวัชี้วดั /ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด : นางณัฐิยา  หิรัญวัฒน์ศิร ิ

         ผอ.กพร. 
เบอร์ติดต่อ :  0-2579-7740 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : 1. นางสาวอังคณา  ไฝฝ่น 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
2. นางสาวนิโลบล  นวลอินทร์ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

เบอร์ติดต่อ :  0-2579-7740 
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ตัวชีว้ัดที ่ : 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
หนว่ยวัด  :    ระดับ   
น้ําหนัก    : ร้อยละ 4 
คําอธิบาย :        
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เป็นการวัด
ประเมินจากระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายในแผนการดําเนินการ (Action Plan) 

 เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม รวมท้ัง สอดคล้องกับแนวทางดําเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ตลอดจน
เป็นการผลักดันให้ส่วนราชการและจังหวัดดําเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของส่วนราชการและจังหวัด อันจะ
เป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ป้องกันความเสี่ยงและลดการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงาน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
 กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการระดับคะแนนที่ 1 (Milestone) และระดับ
ความสําเร็จถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนดในระดับคะแนนที่ 2-5 
 
ระดับ รายละเอียด เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 ดําเนินการไดต้ามแผนงานที่วางไว้ และมีการรายงานผลความก้าวหน้า
ครบถ้วนตามทีกํ่าหนด (ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 
คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 

เท่ากับ 2 คะแนน 
3 เท่ากับ 3 คะแนน 
4 เท่ากับ 4 คะแนน 
5 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
สร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัติราชการ 

ระดับ - - - 
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แหลง่ข้อมูล/วธิกีารจัดเกบ็ขอ้มูล :  
 กําหนดให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผดิชอบในการดําเนินโครงการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด : นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ 

            ผอ.กกจ. 
เบอร์ติดต่อ :  0-2941-2608 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางมาลินี คุณะดิลก จําปาทอง 
ผอ.กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม 
 

เบอร์ติดต่อ :  0-2579-2656 
 

 


