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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
มิติภายนอก 
การประเมินประสิทธผิล 
ตัวชีว้ัดที่ 1 นโยบายสําคญัเร่งดว่นของรัฐบาลและภารกิจหลกั  

1.1 ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ําหนกัในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเรง่ด่วนของรฐับาลและภารกิจหลกั  
ของกระทรวง 
1.1.4 จํานวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้าํที่เพิ่มขึ้น (ไร่)                                              1   

1.2    ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ําหนักของตวัชีว้ัดตามภารกิจหลกัของกรมหรือเทียบเท่า 
         และตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกนั (Joint KPI) 

1.2.1   รอ้ยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับแหล่งน้าํในไร่นานอกเขตชลประทาน         4              
1.2.2   จํานวนพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดร้ับการอนุรักษด์ินและน้ําเพ่ือปอ้งกันการชะล้าง            6        
          พังทลายของดิน 
1.2.3   มูลค่าการส่งออกข้าว (รายละเอียดการปรับปรุงคุณภาพดินกรมพัฒนาที่ดิน             9 
          ปี พ.ศ. 2556) 

ตัวชีว้ัดที ่2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร                                                           12 
มิติภายใน  
ตัวชีว้ัดที ่3  ระดับความสําเร็จของการจดัทําต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต                                     15 
ตัวชีว้ัดที ่4  ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ  
  4.1 รอ้ยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน                                    19  
  4.2 รอ้ยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดอืนแรก           21 
  4.3 รอ้ยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รอบ 12 เดือน              23 
  4.4 รอ้ยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน                                          25 
ตัวชีว้ัดที ่5  ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรยีบเทียบกบัเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร  
                     งบประมาณรายจ่าย 
  ผลผลิตที่ 1 : จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน (ราย)                                27 
  ผลผลิตที่ 2 : จํานวนเขตการใช้ทีด่ิน ๕ ชนิดพืช (ร้อยละ)                                                                        29 
  ผลผลิตที่ 3 : จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟืน้ฟู (ร้อยละ)                                             32  
ตัวชีว้ัดที ่6  ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานของสว่นราชการ                      34 
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ตัวชีว้ัดที ่8  ระดับความสําเร็จของการพฒันาบุคลากร  
  8.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ                                  49 
  8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร                51 
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  9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใชง้านสารสนเทศ              58 
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10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาํคัญตอ่ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง               69 
       วัฒนธรรมองค์การ 
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มิติภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 1. นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ
หลัก
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุต่อ
นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของ
กระทรวง
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร 
(ล้านล้านบาท)

ล้านล้าน
บาท 10 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.4300 1.0000 0.1000

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.2 รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกร
เฉลี่ยต่อครัวเรือน(บาท/ครัวเรือน/ปี)

บาท/
ครัวเรือน/ปี 10 137,565 139,065 140,565 142,065 143,565 148511 5.0000 0.5000

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.3 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของสินค้าท่ีมีการ
บริหารการผลิตในเชิงพื้นท่ี

ร้อยละ 10 1 2 3 4 5 NA 1.0000 0.1000

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.4 จํานวนพื้นท่ีชลประทานและแหล่งนํ้าท่ีเพิ่มข้ึน
 (ไร่)

ไร่ 1 157362.4 177032.7 196703 206538.15 216373.3 181,941 2.2495 0.2249

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตาม
ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัดของ
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI)
ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับ
แหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน

ร้อยละ 13 65 70 75 80 85 86.2 5.0000 0.6500

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.2 จํานวนพื้นท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์
ดินและนํ้าเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

ร้อยละ 14 0.72 0.77 0.82
แล้วเสร็จ
ก่อน 15 
ก.ย. 56

แล้วเสร็จ
ก่อน 1 
ก.ย. 56

0.90 5.0000 0.7000

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.3 ตัวช้ีวัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน      
 เรื่องข้าวไทย

ร้อยละ 2
141,533
 ล้านบาท
  (- 20%)

159,224 
ล้านบาท   
(-  10%)

 176,916
 ล้านบาท
   ( 0%)

194,608
 ล้านบาท
   (+10%)

212,299 
ล้านบาท   
 (+ 20%)

NA 1.0000 0.0200

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ           
(ร้อยละ 10) ร้อยละ 10 65 70 75 80 85 NA 1.0000 0.1000

มิติภายใน (ร้อยละ 30)
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต (ร้อยละ 3) ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ (ร้อยละ 2.5)
ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 1 72 74 76 78 80 92.55 5.0000 0.0500

ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือนแรก ร้อยละ 0.5 44.02 46.46 48.91 51.36 53.80 32.90 1.0000 0.0050

ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม รอบ 12 เดือน ร้อยละ 0.5 92 93 94 95 96 95.07 4.0000 0.0200

ตัวช้ีวัดท่ี 4.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน ร้อยละ 0.5 92 93 94 95 96 100.49 5.0000 0.0250

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
กรมพัฒนาที่ดิน  กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   (   ) รอบ  6 เดือน

                                                                                                                 ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60)

B
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
กรมพัฒนาที่ดิน  กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   (   ) รอบ  6 เดือน

                                                                                                                 ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้
จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย (ร้อยละ 2.5)

ผลผลิตท่ี 1 : จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการ
ด้านการพัฒนาท่ีดิน ร้อยละ 1 80 85 90 95 100

708181 
(คิดเป็น
ร้อยละ 
101.17)

5.0000 0.0500

ผลผลิตท่ี 2 : จํานวนเขตการใช้ท่ีดิน 5 ชนิดพืช (ร้อยละ) ร้อยละ 0.5 80 85 90 95 100 100 5.0000 0.0250
ผลผลิตท่ี 3 : จํานวนพื้นท่ีทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟู (ร้อยละ) ร้อยละ 1 80 85 90 95 100 103.31 5.0000 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ระดับ 3 1 2 3 4 5 NA 1.0000 0.0300

ตัวชี้วัดที 7 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ ระดับ 4 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2000

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
(ร้อยละ 5)
ตัวช้ีวัดท่ี 8.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององค์การ ระดับ 2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1000

ตัวช้ีวัดท่ี 8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ
ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 4.8889 4.8889 0.0733

ตัวช้ีวัดท่ี 8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ (ร้อยละ 3)
ตัวช้ีวัดท่ี 9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.0750

ตัวช้ีวัดท่ี 9.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ ข้อ 1.5 ≤6 7 8 9 10 10.00 5.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ (ร้อยละ 3)

ตัวช้ีวัดท่ี 10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ
ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 4.7037 4.7037 0.0705

ตัวช้ีวัดท่ี 10.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 4 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2000

100 3.7437
รายงาน ณ วันที่   22 ตุลาคม 2556
ผู้รายงาน       1. นางณัฐิยา หิรัญวัฒน์ศิริ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
                   2. น.ส.เบญจพร  บุรมย์ชัย ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ
                   3. น.ส.อังคณา  ไฝ่ฝน ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

น้ําหนักรวม ค่าคะแนนที่ได้

หน่วยงาน  : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาท่ีดิน โทรศัพท์  1760 ต่อ 1335 ,  0-2579-7740   E-mail : adg_1@ldd.go.th  , adg.ldd@gmail.com
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กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   1 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ  6 เดือน 
                                                                                                        รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  1 นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 

1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัในการบรรลตุ่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 
ของกระทรวง 
1.1.4 จํานวนพื้นทีช่ลประทานและแหล่งน้ําทีเ่พิ่มขึน้ (ไร่) 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายสุรพล  หิรัญวัฒน์ศิริ 
 ผอ.สวพ. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นายอุดม  วิภาสไพสิฐ 
          ผอ.กลุ่มวางโครงการ 

                                 นายธนภัทร  งามดี 
                               วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

          นางนิรามัย  พลีกระบัง 
           พนักงานธุรการ ส.2 

โทรศัพท์ :  0-2941-2116 
 

โทรศัพท์ :  0-2579-8537 ต่อ 101 

 
คําอธบิาย :  

จํานวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ําที่เพิ่มขึ้น (ไร่) หมายถึง จํานวนพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจากการดําเนินงานของ
กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบด้วย พ้ืนที่/โครงการต่างๆ
ดังนี้ 

1. กรมชลประทาน : การก่อสร้างโครงการชลประทานพร้อมระบบส่งน้ํา และระบบระบายน้ํา 
รวมพื้นที่ 196,703 ไร่ ประกอบด้วย  

- โครงการขนาดใหญ่ 19,000 ไร่ 
- โครงการขนาดกลาง 47,791 ไร่ 
- โครงการขนาดเล็ก 129,912 ไร่ 

2. กรมพัฒนาที่ดิน : การก่อสร้างแหล่งน้ําชุมชนและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
รวมพื้นที่ 31,918 ไร่ ประกอบด้วย 

- การก่อสร้างแหล่งน้ําชุมชน 9,438 ไร่ 
- การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา 22,480 ไร่ 

3. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม : การก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบส่งน้ําในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม รวมพื้นที่ 2,437 ไร่ ประกอบด้วย 

- ขุดสระเก็บน้ํา 1,474 ไร่ 
- ก่อสร้างฝาย 600 ไร่ 
- ระบบส่งน้ํา 363 ไร่ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ  6 เดือน 
                                                                                                        รอบ 12 เดือน 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

จํานวนพื้นที่ชลประทานและแหล่ง
น้ําที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 

- - 25,082 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน แต่ละระดับเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ระดับละ 9,835.15 ไร่ ต่อ 1 คะแนน 
และแต่ละระดับลดลงจากระดับ 3 ระดับละ 19,670.3 ไร่ ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

157,362.40 177,032.70 196,703 206,538.15 216,373.30 
 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนพื้นที่ชลประทานและ
แหล่งน้ําที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 

1 N/A 1 0.1000 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ: 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้าํชุมชนจํานวน 10 แห่ง พ้ืนที่ 9,438 ไร ่
กรมฯ ดําเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จ 7 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่
รับประโยชน์ 7,953 ไร่ จากเป้าหมาย 9,438 ไร ่

2. งานพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้าํจํานวน 109 แห่ง พ้ืนที ่22,480 ไร่ 
กรมฯ ดําเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสรจ็ 89 แห่ง ครอบคลุม 
พ้ืนที่รับประโยชน์ 17,129 ไร ่จากเป้าหมาย 22,480 ไร ่

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
 กรมพัฒนาทีดิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ไม่มี 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ       3 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ  6 เดือน 
                                                                                                        รอบ 12 เดือน 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
 กรมพัฒนาทีดิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. เนื่องจากในแต่ละปี กรมฯ ต้องรอการอนุมัติวงเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณ จากนั้นจึงทําการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-auction) โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการไม่น้อยกว่า 45 วัน เมื่อ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จก็เข้าใกล้ฤดูฝนทําให้มีช่วงระยะเวลาในการก่อสร้างสั้นลง จึงทําให้เกิดความ
ล่าช้าของงานแต่ละโครงการ 

2. ผู้รับจ้างที่ได้รับการประมูลต้องรับผิดชอบงานหลายโครงการซึ่งอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด จึงเกิดปัญหาการก่อสรา้งบางโครงการ 

3. บางโครงการเกิดปัญหาเรื่องกรรมสิทธ์ิที่ดินในพื้นที่ข้างเคียง ทําให้ประสบปัญหาการก่อสร้างเนื่องจากเส้นทาง
การลําเลียงวัสดุก่อสร้างไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ดําเนินการได้ 

4. ปัญหาฤดูการเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิด ต่างช่วงเวลากันทําให้ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ดําเนินการก่อสร้างได้ หรือใน
ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างเกษตรกรมีความจําเป็นต้องใช้น้ําจากพ้ืนที่บริเวณก่อสร้างทําให้การก่อสร้างต้อง
หยุดชะงักเป็นการชั่วคราว 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 กรมพัฒนาทีดิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. เกณฑ์การให้คะแนนวัดผลสําเร็จจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานจริงเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
ปัจจัยจากปัญหาในพื้นที่ ผู้รับจ้างก่อสร้างและฤดูกาล ควรมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ 

2. ควรใหค้วามสําคัญกับข้อตกลงในสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด หากผู้รบัจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาและไม่เขา้
ดําเนินการ ให้บอกเลิกสัญญาและดําเนินการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้างอื่นโดยทันที 

 
 
หลักฐานอา้งองิ :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1: แบบแปลนงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ําชุมชนจํานวน 10 แห่ง (CD) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : แบบแปลนงานก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําจํานวน 109 แห่ง (CD) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : สําเนาสัญญาจ้าง 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 : หนังสือตรวจรับงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 
1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรอืเทียบเท่าและตัวชี้วัด      

ของกระทรวงที่มีเป้าหมายรว่มกัน (Joint KPI) 
1.2.1. ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับแหลง่น้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกลุ 
ผอ.กผง. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :          นางสาวสุนันท์  ไวยพาลี 
                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
            รักษาการในตําแหน่ง ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผล

      นางสาวพยัตติกา  พลสระคู 
                    นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ 

โทรศัพท์ :  0-2579-1096 
 

โทรศัพท์ :  0-2579-6297 

คําอธบิาย :  
ความพึงพอใจของเกษตรกร  หมายถึง  ความรู้สึกของเกษตรกรหลังได้รับแหล่งน้ํ าในไร่นา    

นอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการขุดในพื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกรในปี  
พ.ศ. 2555 เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งเก็บกักน้ําไว้ใช้ในพื้นที่ทําการเกษตรที่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานและในพื้นที่    
ที่ระบบส่งน้ําไปไม่ถึง และเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ําฝนไว้ใช้ในระยะฝนทิ้งช่วงทําให้เกิดความชุ่มช้ืนในดิน   
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: เป็นตัวช้ีวัดใหม่ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นปีแรก 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร 
ที่ได้รับแหล่งน้าํในไร่นานอกเขต
ชลประทาน 

- - 86.2 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่ได้รับแหล่งน้ําในไร่
นานอกเขตชลประทาน 

13  86.2 5 0.6500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  
การประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจําปี 2556 โดยมี

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ประเมิน มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
- ขอบเขตการประเมินผล ในพื้นที่เป้าหมาย คือ พ้ืนที่ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินโครงการสร้างแหล่งน้ํา 

ในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจําปีงบประมาณ 2555 จํานวน 12 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต รวมทั้งสิ้น 68 จังหวัด 
และเกษตรกรเป้าหมายในการประเมิน คือ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทานที่ 
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 

- ระยะเวลาในการดําเนินโครงการประเมินผลโดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ประเมิน 
ความพึงพอใจ รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน (พ.ค.-พ.ย.2556) ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

1. กรมพัฒนาที่ดิน โดยกองแผนงาน ประสานความร่วมมือทางวิชาการจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกรจากโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน 

2. กรมพัฒนาที่ดินและผู้ประเมิน ทําสัญญาขอ้ตกลงการดําเนินงานเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์และสามารถตอบประเด็นตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ 

3. ผู้ประเมินดําเนินโครงการตามกระบวนงาน ดังนี้ 
3.1 ส่งรายงานการเริ่มงาน หลังทําสัญญาข้อตกลงการทํางาน 
3.2 ตรวจเอกสารและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
3.3 จัดทําและทดสอบแบบสอบถาม 
3.4 ทบทวนและแก้ไขแบบสอบถาม 
3.5 กําหนดพื้นที่สํารวจและประสานพื้นที่ 
3.6 จัดทําและร่างรายงานครั้งที่ 1 
3.7 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
3.8 สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3.9 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
3.10 จัดทําและส่งรายงานครั้งที่ 2 
3.11 แก้ไขเพิ่มเติม/จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
ไม่ม ี

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :            

ไม่ม ี
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

ไม่ม ี
 

หลักฐานอา้งองิ :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน  
โดยคณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นผู้ประเมิน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 
1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรอืเทียบเท่าและตัวชี้วัดของ

กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) 
1.2.2 จํานวนพื้นทีเ่กษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้าํเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย

ของดิน 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกลุ 

        ผอ.กผง. 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา 

        ผอ.กลุ่มแผนงาน 
        นายปรเมศร์  ชะด ี

                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
โทรศัพท์ :  0-2579-1096 
 

โทรศัพท์ :  0-2579-0752 

คําอธบิาย :  
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน หมายถึง พ้ืนที่ทํา

การเกษตรที่มปัีญหาการชะล้างพังทลายของดินที่มีความจําเป็นต้องจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําทั้งวิธีกลและวิธีพืช เพื่อ
รักษาทรัพยากรที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : ผลงาน ณ วันที่  31  สิงหาคม  2556 
                                เป้าหมาย  จํานวน 0.8238 ลา้นไร่ 
                                ผลงาน     จํานวน 0.9010 ลา้นไร่  คิดเป็นร้อยละ 109.37 
หมายเหต ุ 
 

         * ผลการดําเนินงาน ณ 30 กันยายน 2556 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556 

จํานวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อ
ป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน 

0.9000 0.9600 0.9253* 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
         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.56 
แล้วเสร็จก่อน    

1 ก.ย.56 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

     ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนนพื้นทีเ่กษตรกรรมทีไ่ด้รับการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน + / - 0.05 ล้านไร่ ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

• พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ํา    เท่ากับ 1 คะแนน 
          เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จํานวน 0.72 ล้านไร่  
     •   พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ํา     เท่ากับ 2 คะแนน 
          เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จํานวน 0.77 ล้านไร่  
     •   พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ํา     เท่ากับ 3 คะแนน 
          เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจํานวน 0.82 ล้านไร่  
     •   พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ํา     เท่ากับ 4 คะแนน 
          เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน แล้วเสร็จก่อน 15 ก.ย. 56 
     •   พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ํา     เท่ากับ 5 คะแนน 
          เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน แล้วเสร็จก่อน 1 ก.ย. 56 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการ
อนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้าง 
พังทลายของดิน 
 

14 0.9010 
แล้วเสร็จก่อน   

1 ก.ย.56 

5 0.7000 

 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  
     กรมพัฒนาที่ดินได้มีมาตรการในพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน โดยศึกษาสภาพปัญหาทรัพยากรของดินจากข้อมูลแผนที่ดิน เพื่อจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรมีมาตรการดังนี้ 
     1. มาตรการวิธีกล หมายถึง วิธีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยการสร้างสิ่งกีดขวางความลาดเท 
ของพื้นที่ เพื่อสกัดก้ันการไหลบ่าของน้ําและการพังทลายของดิน เช่น การจัดทําคันดินกั้นน้ําคันคูรับน้ํารอบเขา  
คันดินปลูกไม้ผล ทางลําเลียงไร่นา การจัดทําทางระบายน้ํา และจัดทําบ่อดักตะกอน 
     2. มาตรการวิธีพืช หมายถึง วิธีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดิน    
โดยอาศัยส่วนต่างๆ ของพืช ช่วยลดแรงปะทะของเม็ดฝน ชะลอความเร็วของน้ําไหลบ่าและช่วยยึดเกาะเม็ดดิน
ไม่ให้หลุดตัวได้ง่าย มาตรการนี้ มุ่งในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการ
ปลูกหญ้าแฝก ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการดําเนินงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1.2.3 มูลค่าการส่งออกขา้ว (รายละเอียดการปรับปรุงคุณภาพดินกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2556) 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  - 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  - 
 

โทรศัพท์ : - 
 

โทรศัพท์ :  - 

คําอธบิาย :  
• ข้าว หมายถึง ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ ปลายข้าว ข้าวเหนียว ข้าวนึ่ง ข้าวกล้อง และข้าวอ่ืนๆ 
• มูลค่าการส่งออกข้าว หมายถึง มูลค่าการส่งออกสินค้าข้าวเฉลี่ย 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 

2555)  
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 มูลค่าการส่งออกสินค้าข้าวปี 2556 เท่ากับ 141,533 ล้านบาท  

(ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 20) 
2 มูลค่าการส่งออกสินค้าข้าวปี 2556 เท่ากับ 159,224 ล้านบาท 

(ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 10) 
3 มูลค่าการส่งออกสินค้าข้าวปี 2556 เท่ากับ 176,916 ล้านบาท  

(เท่ากับค่าเฉลีย่ย้อนหลัง 5 ปี) 
4 มูลค่าการส่งออกสินค้าข้าวปี 2556 เท่ากับ 194,608 ล้านบาท  

(เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 10) 
5 มูลค่าการส่งออกสินค้าข้าวปี 2556 เท่ากับ 212,299 ล้านบาท  

(เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 20) 
 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
มูลค่าการส่งออกข้าว 
 

2 N/A 1.0000 0.0200 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                             รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการ  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  1) นางอรทัย  ศุกรียพงศ์ 
                                        ผอ.สวด. 
                            2) นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 
                                        ผอ.ศสท. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1) นางนฤมล  จันทวัชรากร 
     ผอ.กลุ่มวิเคราะห์วิจัย พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน 

                     2) นายจิราวุฒิ  เวียงวงษ์งาม 
    ผอ.กลุ่มมาตรฐานและพฒันาระบบการวิเคราะห์ดิน 
                     3) นส.จุฑารัตน์  คํานึงกิจ 

         นักวิทยาศาสตร์ ชํานาญการพิเศษ 
                     4) นายศรณัย์นพ  อินทเสน 

              ผอ.กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ  
     5) นายวรการ  วงศ์ใหญ ่

             เจ้าหน้าทีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ : 02-579-9532 โทรศัพท์  02-561-3086 

             02-561-4179 
             02-561-4061 
             02-579-4885 

คําอธบิาย :   
• ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า 

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น   
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและ    
การตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ    
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง 
ตามความต้องการของประชาชน 

• ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่    
ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.จะเป็น 
ผู้จัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  

• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  
(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

                   (5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ  
 





 
 
 
 
 
 

มิติภายใน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ   6   เดือน 
                                                                                              รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทาํต้นทนุต่อหนว่ยผลผลิต 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 
                          ผู้อํานวยการกองคลัง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวปภาดา   ฟูรังษีโรจน์ 
                     ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 
                     นางธนภร   ฉิมพัด 

              ผอ.กลุ่มบัญช ี 
โทรศัพท์ : 0-2579-2583 โทรศัพท์ : 0-2941-3075 , 0-2579-4819 
 
คําอธบิาย :   

   ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชี 
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากร
ของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
1 ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยใน

ระบบ GFMIS สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
2 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุน
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ  และ
กรมบัญชีกลาง และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website ของหน่วยงาน 

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและ
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน 
Website ของหน่วยงาน 

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

5 อยู่ในระหว่างการดําเนินการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ   6   เดือน 
                                                                                              รอบ  12  เดือน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยใน

ระบบ GFMIS สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
2 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง และ
เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website ของหน่วยงาน 

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอ
ให้สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website ของหน่วยงาน

4 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการ
เพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้)   และแผน
เพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

5 สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ
ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 
 

3 5 5 0.1500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ   6   เดือน 
                                                                                              รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
            ระดับคะแนนที่ 1  กรมฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรม
ย่อยในระบบ GFMIS โดยการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย และ
สําเนาเอกสารหลักฐานให้กรมบัญชีกลางตามแนวทางการประเมินผล เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ( หลักฐาน
อ้างอิง 1 ) 
            ระดับคะแนนที่ 2, 3  กรมฯ ได้ดําเนินการจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทุนที่มีสาระสําคัญ เสนอให้ สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556   
( หลักฐานอ้างอิง 2, 3 ) พร้อมเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website กองคลังแล้ว 
            ระดับคะแนนที่ 4  กรมฯ ได้ดําเนินการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร พร้อมสําเนาแผนฯ ให้กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556   
( หลักฐานอ้างอิง 4 ) 
             สําหรับการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 5 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและ
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มฯ นั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการ ( กําหนด
ระยะเวลาสําเนาหนังสือส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่  31  ตุลาคม  2556 ) 
 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :     

  ได้มีการแจ้งเวียนให้แต่ละศนูย์ต้นทุน ระบุรหัสกิจกรรมยอ่ยภายใต้โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม    
ที่หน่วยงานดําเนินการ เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลติมีความครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :       
           ไม่ม ี
                        
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :       
           ไม่ม ี

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ       18 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ   6   เดือน 
                                                                                              รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอา้งองิ :        
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  : สําเนาหนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ 0803.02/328  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556      

เรื่อง รายงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556              
ตัวช้ีวัดที่ 3  ระดับคะแนนที่  1   ( ถึงกรมบัญชีกลาง ) 

หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : สําเนาหนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ 0803.02/374 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556        
เรื่อง รายงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555                 
( ถึงสํานักงบประมาณ ) 

หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : สําเนาหนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ 0803.02/375 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556        
เรื่อง รายงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555               
( ถึงกรมบญัชีกลาง ) 

หลักฐานอ้างอิงที่ 4  : สําเนาหนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ 0803.05/616 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556             
เรื่อง ขอส่งแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556        
( ถึงกรมบญัชีกลาง ) 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 4    ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 
     4.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ยลงทนุ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 
ผอ.กค. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางเกษร  พรพิจิตรทรพัย์ 
ผอ.กลุ่มงบประมาณ 
นางสาวจาริณี  กรรขํา 
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-0504 

คําอธบิาย :   
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัดความสามารถ    
ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับหากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่
ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงานงบประมาณกําหนดให้ 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    

 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

ผลการดําเนนิงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้  

2554 2555 2556 2555 2556 
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 78.36 82.88 92.55 5.77 18.11 

หมายเหตุ : ใช้ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นฐานในการคํานวณ 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
                ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน 

 
 
 

ระดับ 1 ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
72 74 76 78 80 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใสผ่ลคะแนนมา) 

 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ร้อยละความสาํเร็จการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

1 92.55 5 0.0500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
     การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ  โดยจะ
ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจําทุกเดือนทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   
       ในการดําเนินงาน  จะมีการวางแผนการดําเนินงาน  และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส 
และมีการจัดประชุม  เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      

1. มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส   
2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพื่อประชุมให้มีการเร่งรัดการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปตามมติ  ครม. 
3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ถูกต้องตามประเภทที่สํานักงบประมาณกําหนดและ

เป็นไปตามแผน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
          ไมม่ ี

 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
          ไมม่ ี

 
 
หลักฐานอา้งองิ :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  ข้อมลูการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงนิประมาณ 
   4.2 ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมรอบ 6 เดือนแรก 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 
ผอ.กค. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางเกษร พรพิจิตรทรัพย์ 
 ผอ.กลุ่มงบประมาณ 
 นางสาวปวีณา  นภาธาราทิพย์ 
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-0504 

คําอธบิาย :   
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัด ความสามารถใน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของส่วน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 
2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไป
รายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลงัโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคาํนวณ 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    

 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

ผลการดําเนนิงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้  

2554 2555 2556 2555 2556 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมรอบ 6 เดือนแรก 

- - 32.90 - - 

หมายเหตุ : วัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมรอบ 6 เดือน เป็นปีแรก 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

 
 
 

 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
44.02 46.46 48.91 51.36 53.80 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงนิประมาณ 
  4.3 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมรอบ 12 เดือน 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 
ผอ.กค. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางเกษร พรพิจิตรทรัพย์ 
ผอ.กลุ่มงบประมาณ 
นางสาวปวีณา  นภาธาราทิพย์ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-0504 

คําอธบิาย :   
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัด ความสามารถใน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของส่วน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 
2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไป
รายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลงัโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคาํนวณ 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    

 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

ผลการดําเนนิงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้  

2554 2555 2556 2555 2556 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 12 เดือน 

87.98 90.58 95.07 2.96 8.06 

หมายเหตุ : ใช้ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นฐานในการคํานวณ 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
              ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน 

 
 
 

 

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



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ       25 

 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 

                                                                                                      รอบ12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงนิประมาณ 

  4.4 ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณตามแผน 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 

ผอ.กค. 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางเกษร พรพิจิตรทรัพย์ 

ผอ.กลุ่มงบประมาณ 
นางสาวจาริณี  กรรขํา 
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-0504 

คําอธบิาย :   
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ

เงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ในแต่ละไตรมาส เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งนี้ ข้อมูลแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงิน
งบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะเป็นแผนตั้งต้นใน
ระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทําไว้ ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบัน
และเดือนถัดไป โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2556 

• การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงินตาม
แผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และคํานวณค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเป็นผลการดําเนินงานของส่วนราชการ 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้  
2554 2555 2556 2555 2556 

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

90.29 106.12 100.49 14.29 11.30 

หมายเหตุ : ใช้ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 เป็นฐานในการคํานวณ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
               ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน 
 
 
 
 

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



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                      รอบ12  เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใสผ่ลคะแนนมา) 

 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วง

น้ําหนัก 
ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

0.5 100.49 5 0.0250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
      การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  จะใช้อัตราการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่าย  
ของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม  ระหว่าง
ปีงบประมาณ   โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเ งินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร  
การเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจําทุกเดือนทั้งหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   
       ในการดําเนินงานจะมีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส  
และมีการจัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง   

      
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      

1.มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส   
2.มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพื่อประชุมให้มีการเร่งรัดการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปตามมติ  ครม. 
3.มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ใหถู้กต้องตามประเภทที่สํานักงบประมาณกําหนดและเป็นไป

ตามแผน 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
          ไมม่ ี
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
          ไมม่ ี

 
หลักฐานอา้งองิ :  
 หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  ข้อมลูการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS   

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  5 ระดับความสําเร็จของปรมิาณผลผลิตทีท่ําได้จริงเปรียบเทียบกับเปา้หมายผลผลิตตามเอกสาร  
งบประมาณรายจ่าย 
ผลผลิตที่ 1 จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการสง่เสริมและบรกิารด้านการพฒันาที่ดิน (ราย) 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกลุ 
ผอ.กผง. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :         นางสาวสุนันท์  ไวยพาลี 
                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
            รักษาการในตําแหน่ง ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผล
                              นางวิรัธกานต์  พุ่มทอง 
                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

โทรศัพท์ :  0-2579-1096 
 

โทรศัพท์ :  0-2579-6297 

คําอธบิาย :  
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการเกษตร หมายถึง เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

และสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยดําเนินงานด้านคลินิกดินเคลื่อนที่ เชน่ ได้รับบริการด้านการวิเคราะห์ดินและ
คําแนะนําในการจัดการดิน-น้ํา-พืช ได้รับการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพโดยใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง 
พด. และปุ๋ยอินทรีย์น้ําเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด และนําไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง    

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
                                 เป้าหมาย  จํานวน  700,000  ราย 
                                 ผลงาน     จํานวน  708,181  ราย  คิดเป็นรอ้ยละ 101.17 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

 จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม
และบริการด้านการพัฒนาที่ดิน 

665,300 721,825 708,181 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
         ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม
และบริการด้านการพัฒนาที่ดิน 

1 708,181 ราย  
(101.17%) 

5 0.0500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:    
โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร มีการดําเนินงานด้านคลินิกดิน

เคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด โดยให้บริการด้านการวิเคราะห์ดิน คําแนะนําในการจัดการดิน-น้ํา-พืช การส่งเสริมการผลิต
และการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพโดยใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. และปุ๋ยอินทรย์ีน้ําเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เป็นเครื่องมือใน
การถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรนําไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง 

 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
มีเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่เข้มแข็ง และหมอดินอาสา ซึ่งเป็นเครือข่ายของกรมฯ ในการส่งเสริมและ

ช่วยขยายผลการบริการด้านคลินิกดินเคลื่อนที่ 
 
 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :            
          ไมม่ ี
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
          ไมม่ ี
 
 
 
 
หลักฐานอา้งองิ :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 :  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจ้่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 1) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 :  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจ้่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 2) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 :  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจ้่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 3) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5 :  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจ้่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 4) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  5 ระดับความสําเร็จของปรมิาณผลผลิตทีท่ําได้จริงเปรียบเทียบกับเปา้หมายผลผลิตตามเอกสาร    
                   งบประมาณรายจา่ย 

   ผลผลิตที่ 2 จํานวนเขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพชื (ร้อยละ)  
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายวีรชัย  กาญจนาลัย 

ผอ.กนผ. 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นายกติตินันท์  วรอนุวัฒนกุล 

ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินที ่1 
2) นางไพจิตร  ชัยสิทธ์ิ 
ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินที ่2 
3) นางสุธารา  ยินดีรส 

ผอ.กลุ่มวางแผนทรัพยากรน้ําเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
 
 

โทรศัพท์ :  0-2579-2270 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-7589 
 0-2579-1473 
 0-2579-1093 

คําอธบิาย :  
                เขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพืช ประกอบด้วย ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาํปะหลัง ปาล์มน้ํามัน และ
ยางพารา เป็นการกําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ทรัพยากรดิน น้ํา 
ป่าไม้ สิ่งแวดลอ้ม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน ฯลฯ เพื่อจัดระดับความ
เหมาะสมของที่ดินต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจ รวมถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของการผลิตพืชอาหารและพืชทดแทน
พลังงานของประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจกําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :     ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
                                    เป้าหมาย 5 ชนิดพืช (ร้อยละ100)           
                                    ผลงาน    5 ชนิดพืช (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

 จํานวนเขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพืช 
 

100 100 100 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

80 85 90 95 100 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวนเขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพืช 
 

0.5 100 5.0000 0.0250 

  
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  

1. นําเข้าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านกายภาพ เช่น ทรัพยากรดิน น้ํา ป่าไม้ และทรัพยากร
การเกษตรอื่นๆ  เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนข้อกฎหมายและนโยบายของรัฐด้านการเกษตร และยุทธศาสตร์ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินจากหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. ดําเนินการสร้างเงื่อนไขในการกําหนดเขตการใช้ที่ดินของพืชแต่ละชนิด โดยการสังเคราะห์ทั้งข้อมูล
เชิงอรรถาธิบาย และข้อมูลเชิงพื้นที่จากฐานข้อมูลทุติยภูมิ  

3. กําหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดและเสนอร่างแผนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างแผนการใช้ที่ดิน 

4. ปรับปรุงและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผนที่เพื่อแจกจ่าย 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
                  1. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนราชการในจังหวัดต่างๆ ในการ
ประสานข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างในการให้ข้อมูล 
                  2. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีฐานข้อมูลที่ดีและมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
                  1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างเหมา ซึ่งมีบางส่วนที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  
                  2. นโยบายของรัฐ และเป้าหมายการผลิตพืชเศรษฐกิจบางชนิด ไม่ได้กําหนดเป้าหมายเชิงพื้นที่อย่าง
เด่นชัด 
                  3. สถานการณ์การผลิตพืช มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามภาวะการตลาด และช่วงฤดูกาลต่างๆ 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
                   ควรมีการผลกัดันจากหน่วยงานเชิงนโยบายระดับสูง เพื่อนําข้อมูลเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ ใหม้ี
การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพ้ืนที่ โดยดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์
ของพืชแต่ละชนิดในระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

หลักฐานอา้งองิ :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556       
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 1 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 2 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 3 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 4 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  5  ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทยีบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร  
                    งบประมาณรายจา่ย 

  ผลผลิตที่ 3 จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟืน้ฟู (รอ้ยละ) 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกลุ 

ผอ.กผง. 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวสุนันท์  ไวยพาลี 
                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
            รักษาการในตําแหน่ง ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผล

      นางสาวธัมญลักษณ์  เสอืคง 
                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ :  0-2579-1096 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-6297 

คําอธบิาย :  
             พ้ืนที่ทางการเกษตรที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู หมายถึง พ้ืนที่ทีไ่ด้รับการปรับปรุงบํารุงดินใน
พ้ืนที่มีปัญหา เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรดและดินที่มีอินทรียวัตถุตํ่า ส่งเสริมการใชส้ารอินทรีย์ทดแทนสารเคม ี       
ทางการเกษตรโดยใช้สารเร่ง พด. ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยวิธีกลและวิธีพืช  โดยรณรงค์และ
ส่งเสริม การปลูกหญ้าแฝก พัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตลอดจนการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และการปอ้งกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
                                 เป้าหมาย  จํานวน  2.11  ล้านไร่ 
                                 ผลงาน     จํานวน  2.18 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 103.31 
 
 
 
 
 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

 จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ
อนุรักษ์ และฟื้นฟู   

10.25 2.24 2.18 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
            ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวนพื้นทีท่างการเกษตรไดร้ับการ
อนุรักษ์และฟืน้ฟู 

1 2.18 ล้านไร ่
(103.31%) 

5 0.0500 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ       33 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  
โดยดําเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใชผ้ลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อปรับระบบการผลิต โดยการ

ใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังดําเนินการป้องกันและฟื้นฟูพ้ืนที่ที่มีปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินด้วยวิธีกลและวิธีพืช โดยรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ตลอดจนปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด 
ปูนเพื่อการเกษตร และผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ในพื้นที่มปัีญหาด้านการเกษตร เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรด และ
ดินที่มีอินทรียวัตถุตํ่า อีกทั้ง พัฒนาพื้นที่เฉพาะ เช่น พ้ืนที่ที่ผ่านการเลีย้งกุ้งกุลาดํา พ้ืนที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาและ
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ํามนั เพื่อฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
สามารถนํากลบัมาใช้ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินมีการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ ให้การสนบัสนุนช่วยเหลือและเข้าถึงเกษตรกร 

ประกอบกับมีหมอดินอาสาที่เข้มแข็งซึ่งเป็นเครือข่ายของกรมฯ ในการส่งเสริมและช่วยขยายผลการบริการด้านการ
พัฒนาที่ดิน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ทางการเกษตร 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :            

ไม่ม ี
 

 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

ไม่ม ี
         

 
 
หลักฐานอา้งองิ :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 1) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 2) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 3) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 4) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 6 ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายสุรพล  หิรัญวัฒน์ศิริ 
            ผอ.สวพ. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายชาติชาย  พูนพาณิชย์ 
ผอ.กลุ่มเครื่องกล 
นายวินัย  นุ่มไทย 
นายช่างเครื่องกลอาวุโส 

โทรศัพท์ : 0-2941-2116 โทรศัพท์ :   0-2941-2152 
คําอธบิาย : 

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 

พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน 2ชนิด คือ 
1. ด้านไฟฟ้า   
2. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2556รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2555 - มีนาคม 2556) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 - กันยายน 
2556) ตามรูปแบบที่สนพ. กําหนด 

0.5000 0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ 2556 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จและ
ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือน
กันยายน 2556 

0.2500 0.2500

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ ไฟฟ้าที่ ใช้จริง (kWh; 
กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) ประจําปีงบประมาณ 2556ครบถ้วน 12 เดือน 
นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556
ตามสูตรการคํานวณที่สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -
0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556

ตามสูตรการคํานวณที่สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -
0.199 

0.0001 
- 

0.5000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556
ตามสูตรการคํานวณที่สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 
คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

รวม 2.5 
2.  ด้านน้าํมันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานด้านน้ํามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2556รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 
- กันยายน 2556) ตามรูปแบบที่สนพ. กําหนด  

0.5000 0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้
น้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. 
กําหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือนกันยายน 2556  

0.2500 0.2500

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) 
ประจําปีงบประมาณ 2556ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556  

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการคํานวณที่สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.200 
ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 

 

4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการคํานวณที่สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.091 
ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการคํานวณที่สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -
0.090 
ในกรณีทีผ่ลการคํานวณค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 
คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

 

รวม 2.5  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ช่วงปรับเกณณฑ์การให้คะแนน +/-1 ต่อ 1 คะแนน 

 
 
 

 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใสผ่ลคะแนนมา) 

 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยดัพลังงานของสว่นราชการ 

3 NA 1 0.0300 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
ณ วันที่รายงานผลการดําเนินการ (5 ต.ค. 56) ยังไม่สามารถรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน

ได้ เนื่องจากข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันยังไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลการประหยัด
พลังงานในข้อ 2.2 ข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ 
  
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
 

ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญในการประหยัดพลังงาน โดยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
   
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
           ไม่ม ี
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

1) สนพ. ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมและเป็นกลางสอดคล้องกับลักษณะงานของแต่ละ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

2) กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ดังนั้น การ
ปฏิบัติงานสําหรับกองส่วนกลาง จะต้องออกปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่ เช่น งานสํารวจและวาง
แผนการใช้ที่ดิน การสํารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง และงานวิจัยในระดับพ้ืนที่ที่มีปัญหาสภาพดิน ใน
ลักษณะต่างๆ ดังนั้น การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง ควรมีความสอดคล้อง และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
หลักฐานอา้งองิ :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า / น้ํามัน ที่ Website โครงการลดการใช้พลังงานในภาค

ราชการ  www.e-report.energy.go.th 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 

                                                                                              รอบ 12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  7  ระดับความสําเร็จของการปรบัปรุงกระบวนการ 

กระบวนการที ่1 กระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการใช้ประโยชนท์ี่ดินสอดคล้องตามเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

กระบวนการที ่2 กระบวนการวิเคราะห์ วินิจฉัย วิจัย ดิน น้ํา พชื 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรปูน และดินมีความเป็นกรดลดลง 

กระบวนงานที่ 3 กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง 
 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายวีรชัย  กาญจนาลัย 
ผอ.กนผ. 
 
 
 
 

 
                   นางอรทัย  ศกุรียพงศ์ 

                    ผอ.สวด. 
 
 
 

                 นายปรีชา  โพธ์ิปาน 
                   ผอ.สวจ. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายกิตตินันท์  วรอนุวัฒนกุล 
ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินที ่1 
นางไพจิตร  ชัยสิทธ์ิ 
ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินที ่2 
นางสุธารา ยินดีรส 

                      ผอ.กลุ่มวางแผนทรัพยากรน้ําเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
 
นางนพมณี  สวุรรณัง 
ผอ.กลุ่มวิทยบริการ 
นางสาวจุฑารัตน์  คํานึงกิจ 
ผอ.กลุ่มวิจัยสิง่แวดล้อมดิน 
 
นางนิสา  มีแสง 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

โทรศัพท์ :  0-2579-2270 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-7589 
 0-2579-1473 
 0-2579-1093 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

คําอธบิาย :  
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37 

กําหนดให้ส่วนราชการต้องกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนรับทราบเป็นการทั่วไป 
และเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่วนราชการได้ดําเนินการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 – 50  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยในปีแรกได้คัดเลือกมาดําเนินการ 3 – 5 
กระบวนการ และดําเนินการครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  

• นอกจากการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วในการพัฒนากระบวนการเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนที่ส่วนราชการได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนราชการควรให้ความสําคัญกับเรื่องของการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์การ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงได้กําหนดให้การปรับปรุงกระบวนการเป็นตัวช้ีวัดในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนราชการระดับกรม 

• ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ หมายถึงส่วนราชการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ
สร้างคุณค่า จํานวน 3 กระบวนการ โดยมีรายชื่อกระบวนการที่ต้องดําเนินการปรับปรุงตามรายละเอียดในคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ 
การปรับปรุงดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินการที่ชัดเจน โดยประเมินผลจาก
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และผลของการปรับปรุงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น 
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการการทํางานของภาคส่วนต่าง ๆ  และการลดต้นทุน เป็นต้น 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

การประเมินผล น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 4 1 2 3 4 5 

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน ระดับความสาํเร็จของ Milestone 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2       
3       
4       
5       
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

โดยที่ : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  ส่วนราชการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าที่ส่งผลต่อมิติภายนอกด้าน
ประสิทธิผล จาํนวน 3 กระบวนการ และกําหนดตัวช้ีวัดของกระบวนการ และเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัดในการปรับปรุงกระบวนการ  

2  - 
3  ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการดําเนินการได้ตามเป้าหมาย

ของตัวช้ีวัดที่กําหนดในการปรับปรุงกระบวนการ  
4  - 
5 ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการปรับปรุงกระบวนการ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ /นวัตกรรมการให้บริการ/การบูรณาการการทํางานของ
ภาคส่วนต่างๆ /การลดต้นทุน  

 
หมายเหตุ :  

1. รายชื่อกระบวนการที่กําหนดเป็นรายชื่อจากฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าของส่วนราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
รวบรวมจากผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
 2. กรณีที่ส่วนราชการต้องการปรับเปลี่ยนรายชื่อกระบวนการที่จะดําเนินการปรับปรุงให้แจ้งสํานักงาน ก.พ.ร ทราบ
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 พร้อมแนบหลักฐานการทบทวนกระบวนการสร้างคุณค่า ทั้งนี้ กระบวนการสร้างคุณค่า
จะต้องเป็นกระบวนการหลักของส่วนราชการที่ส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ทั้งนี้ หากส่วน
ราชการไม่ดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกระบวนการตามระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวจะไม่รับพิจารณาการขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อกระบวนการที่จะนํามาปรับปรุง 
 3. ให้ส่วนราชการจัดส่งรายละเอียดตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 รายละเอียดตามแบบฟอร์ม  1 ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถกําหนดตัวช้ีวัดของกระบวนการได้
มากกว่า 1 ตัวช้ีวัด โดยการกําหนดตัวช้ีวัดดังกล่าวควรกําหนดให้ครอบคลุมกับข้อกําหนดที่สําคัญด้านผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ด้านประสิทธิภาพ ด้านความคุ้มค่าและการลดต้นทุน ในกรณีที่ส่วนราชการไม่จัดส่งรายละเอียดตัวช้ีวัดภายในระยะเวลาที่
กําหนดดังกล่าว จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน  
 4. ให้ส่วนราชการรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม 2 พร้อมกับการรายงานผล
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการ 

4 5 5.0000 0.2000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  
กระบวนการที ่1 กระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละของการใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องตามเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 
ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทําเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อความต้องการ

พืชอาหารและพืชพลังงาน โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจข้าวนาปีซึ่งเป็นพืชที่สําคัญของประเทศ เพื่อการบริโภคและส่งออก ทํา
รายได้เข้าประเทศ ดังนั้น จึงได้มีการประเมินวิเคราะห์พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปี ให้สอดคล้องตามเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืช
เศรษฐกิจ โดยมีมาตรการดําเนินการ ดังนี้ 

1. รวบรวมและนําเข้าข้อมูลการจัดทําเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าวนาปี ทั้งในรูปแผนที ่ตารางและ
รายงานที่ได้ดําเนินการสําเร็จแล้วในปีทีผ่่านมา 

2. นําเข้าข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทั้งในรปูแผนที่ตารางและรายงานที่ได้
ดําเนินการมา 

3. ดําเนินการวิเคราะหข์้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและติดตามสถานการณ์การใช้ที่ดินในระบบภูมิ
สารสนเทศ  

4. สํารวจวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินข้าวนาปี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในภาคสนาม ในพื้นที่ทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในปัจจุบัน 

5. ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากภาคสนามโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในครั้งแรก 
เพื่อวิเคราะห์ประเมินเปรียบเทียบการปลูกข้าวนาปีของประเทศและสอดคล้องตามเขตการใช้ที่ดิน 

6. วิเคราะห์ประเมินการปลูกข้าวนาปีของประเทศตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องตามเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

7. จัดทํารายงานพร้อมแผนที่ประกอบ 
 
กระบวนงานที่ 2  กระบวนการวิเคราะห์ วินิจฉัย วิจัย ดิน น้ํา พชื 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรปูน และดินมีความเป็นกรดลดลง 
1. กรมพัฒนาที่ดินได้มีคําสั่งที่ 394/2555  ณ  วันที่ 12 เมษายน  2555  เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)   
2. กรมพัฒนาที่ดินได้มีคําสั่งที่ 38/2556  ณ  วันที่ 10 มกราคม  2556  เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานติดตาม

ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า  กรมพัฒนาที่ดิน 
3. เลขานุการคณะทํางาน PMQA หมวด 6 ได้มีหนังสือให้หนว่ยงานทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการสร้าง

คุณค่า ตามหนงัสือที่ กษ 0821.08 /194 ลงวันที่ 8 มกราคม.2556 
4. กรมพัฒนาที่ดินได้จัดการประชุมเพื่อทบทวนผังการปฎิบัติงานและหารือในการกําหนดตัวช้ีวัดของการ

ปรับปรุงกระบวนการ ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2556 ตามหนังสือที่ กษ 0800.5 /31 ลงวันที่ 9 มกราคม2556 
5. กรมพัฒนาที่ดินได้ส่งหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฎิบัติราชการประจําปี 

2556 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สพข. 1-12) ตามหนังสือที่ กษ 0821/686 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 
6. กรมพัฒนาที่ดินได้ส่งหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บตัวช้ีวัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สพข. 1-12) 

ตามหนังสือที่ กษ 0821/1133 ลงวันที่ 29 พค. 56 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

7. กระบวนการ วิเคราะห์ วินิจฉยั วิจัย ดิน น้ํา พืช  ได้ให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร หมอดนิ และประชาชน
ทั่วไป ผ่านช่องทางการให้บริการ ณ จุดรับบริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  
และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  รวมทั้งการออกหน่วยบริการเคลื่อนทีเ่พื่อวเิคราะห์ดินในพืน้ที ่ ขั้นตอนดําเนินการ 
ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ คือ  การแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตัวอย่าง  การเตรียมตัวอย่าง   การวิเคราะห์ตัวอย่าง  
การรายงานผลวิเคราะห์ พร้อมให้คําแนะนําในการปรับปรุงดิน    

8. การปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า  วิเคราะห์ วินิจฉัย วิจยั ดิน น้ํา พืช  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการดําเนินการของกรมพัฒนาที่ดินที่ชัดเจน  ได้ดําเนินการโดยประเมินจากผลวิเคราะห์ดินในพื้นที่ที่มีการจัดสรร
ปูนตามนโยบายกรมฯ  ทั้งนี้ กําหนดเป้าหมายพ้ืนที่คือพื้นที่ที่มีความเป็นกรดและจําเป็นต้องปรับปรุงดินด้วยปูนครอบคลุมพ้ืนที่ 
12 เขต   โดยวัดกําหนดตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลของการปรับปรุงกระบวนการ  คือ  ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รบัการจัดสรรปูน 
และดินมีความเป็นกรดลดลง  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  การบูรณาการการทํางานของภาคส่วนต่าง ๆ  และการลด
ต้นทุน   

9. การดําเนินงานจัดสรรปูนของกรมพัฒนาที่ดิน  มีขั้นตอนดงันี้   
9.1 กผง. จัดสรรปริมาณปูนและงบประมาณในการจัดซื้อปูนที่ สพด. / สพข. 
9.2 สพด. / สพข.ดําเนินการจัดซื้อปูนในแต่ละพื้นที่  กรณีงบประมาณมากกว่า 2 ล้านบาท ใช้วิธีการ  

e – auction    ใช้เวลาดําเนินงานมากกว่า 2 เดือน  กรณงีบประมาณน้อยกว่า 2 ล้านบาท   ใช้วิธีการสอบราคาใช้เวลา
ดําเนินงาน 2 เดือน  โดยผู้รับเหมาต้องจัดส่งปูน  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา 

9.3 ส่งตัวอย่างปูนเพื่อวิเคราะห์ตามคุณลักษณะในการจัดซื้อ  และมีกรรมการตรวจรับจํานวนและผล
วิเคราะห์ 

9.4 เก็บตัวอย่างดินก่อนเพาะปลูก  เพื่อวิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน  และปรมิาณความ
ต้องการปูน  ใส่ปูนตามคําแนะนําที่ได้รับ 

9.5 เกษตรกรแจ้งความต้องการปูนที่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสา 
9.6 เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาพิจารณาจัดสรรปริมาณปูนตามปริมาณความต้องการ

และข้อกําหนดในการจัดสรร 
9.7 เกษตรกรนําปูนไปใช้ปรับปรุงดินตามคําแนะนําที่ได้รับ  และเตรียมแปลงเพื่อเพาะปลูก 

10. แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด คือ 
10.1 ประสาน สพข.1-12 คัดเลือก สพด.กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่มีการจัดสรรปูน  
10.2 สพด. ส่งข้อมูลผลรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรปูนและผลวิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่าง

ของดินก่อนใส่ปูน  โดยการวิเคราะห์ดินก่อนใส่ปูนหรือใชข้้อมูลจากแผนที่ดิน  ให้แก่สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาที่ดิน (สวด) กรมพัฒนาที่ดิน  

10.3 สพด. แจกวัสดุปูนตามกลุ่มเป้าหมาย 
10.4 สพด. ส่งข้อมูล และเก็บตัวอย่างดินหลังใส่ปูนแล้วอย่างน้อย 2 อาทิตย์  ส่งกลุ่มวิเคราะห์ดิน 

สพข. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่างของดินหลังใส่ปูน 
10.5 กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1-12 ดําเนินการวิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่างของดินและรายงาน สวด.  
10.6 สวด.  รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดทํารายงานส่ง กพร. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

กระบวนงานที่ 3 กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง 

1. กรมพัฒนาที่ดินได้มีคําสั่งที่ 394/2555  ณ  วันที่ 12 เมษายน  2555  เรื่อง  แต่งต้ัง
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)   

2. กรมพัฒนาที่ดินได้มีคําสั่งที่ 38/2556  ณ  วันที่ 10 มกราคม  2556  เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางาน
ติดตามประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า  กรมพัฒนาที่ดิน  

3. กระบวนการสร้างคุณค่า เรื่อง  กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
ประกอบด้วย 2 กระบวนการย่อย คือ กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน โดยกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยี องค์ความรู้ 
นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของพื้นที่ และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินกับเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการหรือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าเรื่อง  กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของในกระบวนการทํางานพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
และกระบวนการทํางานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น  โดยการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน ซึ่งได้จากการวิเคราะหสภาพปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานแล้วนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดีขึ้น 
คือ 

- กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงโดยเพิ่มขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในการวิเคราะห์โจทย์ ปัญหา ความต้องการของเกษตรกรในแต่ละสภาพพื้นที่ซึ่งอาจแตกต่างกัน 

- กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงโดยการเพิ่มช่องทางการให้บริการ
เกษตรกรมากขึ้น แยกเป็น เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (1) ความรู้ และ (2) เทคโนโลยี (หมายถึง ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม 
พด. ต่างๆ ) ซึ่งด้านความรู้ การให้บริการที่ปรับปรุง คือ เริ่มจากการรวบรวมองค์ความรู้ สังเคราะห์ วิเคราะห์ องค์ความรู้
ให้อยู่ในรูปที่ง่ายแก่การนําไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนเพิ่มช่องการการเผยแพร่ความรู้ให้หลากหลายมากขึ้น ด้านเทคโนโลยี 
การให้บริการท่ีปรับปรุง คือ การเพิ่มช่องทางการมาขอรับบริการ คือ  รับบริการเอง  รับบริการผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น 
ไปรษณีย์, เครื่องโทรสาร โทรศัพท์, เว็บไซต์ และรับบริการ ณ จุดบริการใกล้บ้าน เช่น อบต. 

- การประเมินผลได้กําหนดตัวช้ีวัด ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติที่ดีขึ้นไว้ 2 ตัว คือ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น และตัวช้ีวัดที่ 3.2 ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง 

5. การดําเนินงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน  มีขั้นตอน
ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

5.1 กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับเกษตรกรเพื่อร่วมกันกําหนดขอบเขตและหัวข้องานวิจัย 
2. ผู้วิจัยจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนาที่ดิน 
3. ผู้วิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารงานวิจัยของกรมฯ และวช 
4. ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยตามแผนการปฏิบัติงาน 
5. ผู้วิจัยจัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
6. ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาที่ดิน (สารเร่ง, ปูน, เมล็ดพันธ์ุ, แฝก,ระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ํา ฯลฯ สําหรับนําไปถ่ายทอดให้เกษตรกร ในกระบวนการต่อไป 

5.2 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
5.2.1 ความรู้ 

1. เจ้าหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้จัดทําเป็นฐานข้อมูลจากงานวิจัย 
2. เจ้าหน้าที่สังเคราะห์ วิเคราะห์ จัดทําองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้อยู่ในรูปแบบ

ง่ายเหมาะแก่การนําไปใช้ประโยชน์ 
3. เผยแพร่องค์ความรู้ 

5.2.2 เทคโนโลยี 
1. กรณี มารับบริการเอง 

1.1 เจ้าหน้าที่สอบถามความต้องการรับบริการ 
1.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของผู้รับบริการ 
- ข้อมูลส่วนตัว 
- ข้อมูลความต้องการรับบริการ 
1.3 เจ้าหน้าที่จัดเตรียม/จัดหาเทคโนโลยีที่ต้องการให้ผู้รับบริการ 

2. กรณี รับบริการผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ไปรษณีย์, เครื่องโทรสาร โทรศัพท์, เว็บไซต์ 
2.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของผู้รับบริการ 
- ข้อมูลส่วนตัว 
- ข้อมูลความต้องการรับบริการ 
2.2 เจ้าหน้าที่จัดเตรียม/จัดหาเทคโนโลยีที่ต้องการให้ผู้รับบริการ 

3. กรณี บริการ ณ จุดบริการใกล้บ้าน เช่น อบต. 
3.1 เจ้าหน้าที่อบต.แจ้งความประสงค์ขอรบับริการ (ชนิด/ปริมาณ) 
3.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการขอรับบริการ 

6. แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ดังนี้  

6.1 กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับเกษตรกรกําหนดขอบเขตและหัวข้องานวิจัย มีขั้นตอนการ

ปฏิบัติ ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

1. จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายเพื่อรับทราบปัญหาในสพข. 1-12 โดยการ
คัดเลือกชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรเพื่อเป็นตัวแทนของสภาพปัญหาในพื้นที่ 

2. แจ้งสพข. เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพปัญหา ความ
ต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ 

3. จัดเตรียมกรอบข้อคําถาม เพื่อใช้จัดลําดับความสําคัญปัญหาของเกษตรกร 
4. วิเคราะห์ปัญหา และสภาพพื้นที่จริงของเกษตรกร 
5. ต้ังโจทย์หรือหัวข้อวิจัยที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร พร้อม

เก็บบันทึกข้อมูลสภาพการผลิต ผลผลิต และต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่ยังไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์พด. ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน 

6. สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติของเกษตรกรเพื่อ
เปรียบเทียบสภาพการผลิต ผลผลิต และต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่มีการปฏิบัติตามคําแนะนํา เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์พด. ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน และและจัดทํารายงานสรุปผลการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานดังกล่าว 

6.2 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
6.2.1 ด้านความรู้ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

1 จัดทําฐานข้อมูลองค์ความรู้งานวิจัย 
- รวบรวมบทคัดย่อจากงานวิจัยแล้วสกัดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนําไปใช้

ประโยชน์หรือต่อยอดได้ 
2 เพิ่มช่องทางการถ่ายทอด/เผยแพร่องค์ความรู้ 
- เว็บไซต์, แผ่นพับ, คู่มือ และโปสเตอร์ 
3. เก็บบันทึกจํานวนครั้งของข้อมูลที่ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 

ตลอดจนสํารวจ และสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ความรู้) และจัดทํารายงานสรุปผล
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานดังกล่าว 

6.2.2 ด้านเทคโนโลย ีมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. กรมฯ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการ 
2. จัดทําโปรแกรมเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการขอรับบริการ 
- นําโปรแกรมและวิธีการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ไปทดลองใช้ในหน่วยงานนําร่อง 
- จดบันทึกปัญหาและอุปสรรค แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข 
- จัดทําคู่มือการใช้โปรแกรม 
- แจกจ่ายโปรแกรมพร้อมคู่มือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. เก็บบันทึกจาํนวนครั้งของการขอรับบริการผ่านช่องทางต่างๆ และสํารวจ และ

สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการการถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดทํารายงานสรุปผลการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานดังกล่าว 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
กระบวนการที ่1 กระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการใช้ประโยชนท์ี่ดินสอดคล้องตามเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 
                  1. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนราชการในจังหวัด

ต่างๆ ในการประสานข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างในการให้ข้อมูล 
                  2. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีฐานข้อมูลที่ดีและมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
 
  กระบวนงานที่ 2  กระบวนการวิเคราะห์ วินิจฉัย วิจัย ดิน น้ํา พชื 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรปูน และดินมีความเป็นกรดลดลง 

1. มีศูนย์เรียนรู้ประจําตําบล ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12     
โดยมีหมอดินอาสาประจําตําบล  เป็นผู้ดูแลการแจกจ่ายปูนรองรับความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง 

2. มีชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายให้หมอดินอาสาเพื่อให้บริการตรวจสอบวิเคราะห์ดินเบื้องต้น 
3. มีข้อมูลแผนทีดิ่นรายจังหวัด  ซึ่งระบุคุณสมบัติของดินตามชุดดิน  และกลุ่มชุดดิน  

คําแนะนําเบื้องต้นในการปรับปรุงบํารุงดิน 
4. เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาที่ให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ปูน 
 

กระบวนงานที่ 3 กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของผลผลติทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง 

1. มีศูนย์เรียนรู้ประจําตําบล ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
กระจายอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศ โดยให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาร่วมในการรับทราบปัญหา จึง
สามารถดําเนินการได้อย่างทั่วถึง  

2. มีหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงานในทุกจังหวัด คือ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :            
กระบวนการที ่1 กระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการใช้ประโยชนท์ี่ดินสอดคล้องตามเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างเหมา ซึ่งมีบางส่วนที่ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  

2. นโยบายของรัฐ และเป้าหมายการผลิตพืชเศรษฐกิจข้าวนาปี ไม่ได้กําหนดเป้าหมายเชิง
พ้ืนที่อย่างเด่นชัดนัก แปรเปลี่ยนตามสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 

3. สถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจข้าวนาปี มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามภาวะการตลาด 
และช่วงฤดูกาลต่างๆ ภูมิอากาศที่ไม่แน่นอนในแต่ละปี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

กระบวนงานที่ 2  กระบวนการวิเคราะห์ วินิจฉัย วิจัย ดิน น้ํา พชื 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรปูน และดินมีความเป็นกรดลดลง 

             เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ด้านการใช้ผลวิเคราะห์ดินในการปรับปรุงดินกรด 
 
กระบวนงานที่ 3 กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง 

1. เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสามีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และ
ให้คําแนะนําแก่เกษตรกรได้ เนื่องจากมีภารกิจหน้าที่หลายด้าน จึงขาดการติดตาม และประเมินผลได้ตรงตามกําหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสม ทําให้การเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผลการพัฒนากระบวนการทํางานไม่สามารถช้ีชัดผลการ
ดําเนินงานปรับเปลี่ยนกระบวนการที่แท้จริงได้ 

2. ในส่วนของการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ที่ได้กําหนด
แผนการปรับปรุง โดยจะจัดทําโปรแกรมเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการขอรับบริการโดยเฉพาะ เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการดําเนินงานโดยเฉพาะ จึงมีอุปสรรคในการดําเนินการในสถานี/สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ซึ่งยังคง
อาศัยการเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกในแบบแจ้งความต้องการขอรับบริการ และมีการนํามาบันทึกไว้ในโปรแกรมสําเร็จรูป
excel บ้าง เพื่อจัดทําสรุปในลําดับในต่อไป ซึ่งถ้ากรมพัฒนาที่ดินเห็นความสําคัยของการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว
และสนับสนุนงบประมาณจะทําให้การพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวประสบความสําเร็จ 

3. ปัญหาในการจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายเพื่อรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของเกษตรกรได้ดําเนินการเป็นบางพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้มาเป็นบางส่วนนั้น สามารถนํามาใช้
พิจารณาในการกําหนดกรอบปัญหาเพื่อดําเนินงานวิจัยให้เหมาะสมได้บางส่วน 

4. การเก็บข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร มีอุปสรรคในการเก็บบันทึก
ข้อมูลผลผลิต และต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่จําเป็นต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรที่ไม่ปฏิบัติตาม
คําแนะนํา เทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์พด. ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน และเกษตรกรที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของกรม
พัฒนาที่ดินแล้ว 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

กระบวนการที ่1 กระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการใช้ประโยชนท์ี่ดินสอดคล้องตามเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

                   ควรมีการผลักดันจากหน่วยงานเชิงนโยบายระดับสูง เพื่อนําข้อมูลเขตการใช้ท่ีดินพืชเศรษฐกิจข้าวนา
ปี ให้มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ ท้ังในระดับภาค กลุ่มจังหวัด/จังหวัดโดย
ดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

กระบวนงานที่ 2  กระบวนการวิเคราะห์ วินิจฉัย วิจัย ดิน น้ํา พชื 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรปูน และดินมีความเป็นกรดลดลง 
                    

ไม่ม ี
 

กระบวนงานที่ 3 กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง 

ดําเนินการซ้ํา ตามแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บบันทึกข้อมูลใหมเ่พื่อเพิ่มความแม่นยํา ก่อนนําผลจากการ
ประเมินผลการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานไปใช้ 

 
หลักฐานอา้งองิ :   
กระบวนการที ่1 กระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน 
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แผนการปฏิบตัิงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556       
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
                          ไตรมาสที่ 1 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
                          ไตรมาสที่ 2 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
                          ไตรมาสที่ 3 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
                          ไตรมาสที่ 4 
 
กระบวนงานที่ 2  กระบวนการวิเคราะห์ วินิจฉัย วิจัย ดิน น้ํา พชื 
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : กรมพัฒนาที่ดินได้มีคําสั่งที่ 394/2555  ณ  วันที ่12 เมษายน  2555  เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)   
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : กรมพัฒนาที่ดินได้มีคําสั่งที่ 38/2556  ณ  วันที่ 10 มกราคม  2556  เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางาน
ติดตามประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า  กรมพัฒนาทีดิ่น 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : เลขานุการคณะทํางาน PMQA หมวด 6 ได้มีหนังสอืให้หน่วยงานทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
สร้างคุณค่า ตามหนังสือที่ กษ 0821.08 /194 ลงวันที่ 8 มกราคม.2556 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 : กรมพัฒนาที่ดินได้จัดการประชุมเพื่อทบทวนผังการปฎิบัติงานและหารือในการกําหนดตัวช้ีวัดของ
การปรับปรุงกระบวนการ ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2556 ตามหนังสือที่ กษ 0800.5 /31 ลงวันที่ 9 มกราคม2556 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5 : กรมพัฒนาที่ดินได้ส่งหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฎิบัติราชการ
ประจําปี 2556 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สพข. 1-12) ตามหนังสือที่ กษ 0821/686 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 
หลักฐานอ้างอิงที่ 6 : กรมพัฒนาที่ดินได้ส่งหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บตัวช้ีวัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สพข. 1-
12) ตามหนังสือที่ กษ 0821/1133 ลงวันที่ 29 พค. 56 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

กระบวนงานที่ 3 กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : คําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 394/2555  ณ  วันที่ 12 เมษายน  2555  เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : คําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 38/2556  ณ  วันที่ 10 มกราคม  2556  เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานติดตาม

ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า  กรมพัฒนาที่ดิน 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : หนังสือนําส่งเพื่อแจ้งสพข. ต่างๆ ทราบ การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การพัฒนาที่ดิน และแจ้งกรอบคําถามสภาพการปฏิบัติ ตลอดจนความต้องการของเกษตรกร 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 : แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการเรื่อง  กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านการพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบคุลากร 
                   8.1  ระดับความสาํเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด:  นางณัฐิยา  หิรญัวัฒน์ศิริ  
                                   ผอ.กพร. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นางสาวอังคณา  ไฝ่ฝน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
2) นางสาวนิโลบล  นวลอินทร์ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทรศัพท์ :  0-2579-7740 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-7740 

คําอธบิาย :  
• การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรวมในปัจจุบัน

ของส่วนราชการทั้งโครงสร้างของหน่วยงานในส่วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์
ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อนําไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (Certified Fl) และวางแผนพัฒนาบุคลากรได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม  
 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
    
 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

- - - 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
วัดความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบง่

ออกเป็นดังนี้   
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ ภายหลังวันที่ 31 มกราคม 2556   
2 - 
3 จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ ภายในวันที ่31 มกราคม 2556   
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556  และรายงานมี

ความครบถ้วนและทันสมัย  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
 

2 5 5 0.1000 

  
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  

1.กรมพัฒนาทีดิ่นทําการทบทวนลักษณะสาํคัญขององค์การเบื้องต้นในแต่ละประเด็นคําถาม โดยใช้
ข้อมูลลักษณะสําคัญขององค์การปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มาทบทวนปรบัปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดํานเนงาน : 

ไม่ม ี
 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :           

ไม่ม ี
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

ไม่ม ี
 
 
หลักฐานอา้งองิ :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  : หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารด่วนที่สุด ที ่กษ 0800.5/45  ลงวันที่ 17 มกราคม  2556 

เรื่องการดําเนินงานตัวช้ีวัดที่ 8.1 “ระดับความสําเร็จของการจัดทําลักษณะสําคัญของ
องค์การ” 

หลักฐานอ้างอิงที่ 2  : หนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ กษ 0800.5/195 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556 เรียน
เลขาธิการ กพร. เรื่อง ส่งแบบฟอร์มรายละเอียดตัวช้ีวัดของกระบวนการ  และแบบฟอร์ม
รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ  
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ชื่อตัวชี้วัด :  8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบคุลากร 
 8.2 ส่วนตา่งระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบคุลากร 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด:  นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ 
ผอ.กกจ. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นางปวีณา  แสงเดือน 
ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคคล 
นางสาวกมลพร  บุญศิร ิ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

โทรศัพท์ :  0-2941-2608 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-8514 

• 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 เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดนโยบายและ
เป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 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 ที่ชัดเจน และมี
การสื่อสารใหบุ้คลากรทราบ 

2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ 

3. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้ 
ความสามารถ และผลงาน 

4. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 
5. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทําให้อัตราการ

โอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง 
6. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น การ

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

9. การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ข้าพเจ้าได้รับช่วยให้ข้าพเจ้ามีความชํานาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
10. บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทําให้

การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
หมายเหตุ : 
 1เป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการดําเนินการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่วนราชการต้องการบรรลุ เช่น การสรรหาคนดี คนเก่ง เข้ามาทํางาน การรักษา
บุคลากรให้อยู่กับส่วนราชการ เป็นต้น 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
    
 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

 ส่วนตา่งระหว่างความเหน็และ
ความสาํคญัตอ่ความพึงพอใจใน
การพัฒนาบคุลากร 

- - - 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
สูตรคํานวณคะแนน เป็นการนําค่าเฉลี่ยของผลสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (GAP) ครั้งที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของทุกส่วนราชการ (ค่าเฉลี่ยกลาง) มากําหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 
กรณี คือ  

       กรณีที่ 1 :    ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 
(GAP) ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2 ≥ Xmax 
2  

  
  

3 
4 
5 X2 ≤ X1 
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2.1  ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร (ข้อ 1-10) เฉลี่ยภาพรวม Gap เท่ากับ 1.2 
2.2  ความพึงพอใจผู้ใช้งานสารสนเทศ (ข้อ 11-16) เฉลี่ยภาพรวม Gap เท่ากับ 0.9 
2.3  ในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (ข้อ 17-30) เฉลี่ยภาพรวม Gap เท่ากับ 0.9 

3. กพร. กรมฯ แจ้งผลการสํารวจการพัฒนาองค์การในเวทีผูบ้ริหารหัวหน้าส่วนราชการ                     
เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  

4. นําข้อมูลจากผลสํารวจมาเป็นข้อมูลนําเข้า (Input) เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และเสนอ CEO 
เพื่ออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 

5. กรมแจ้งใหข้้าราชการทุกรายประมเนตนเองในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. – 30 ก.ย. 2556 ข้าราชการตอบแบบสอบถาม จํานวน 629 ราย 

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   

1. ผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดินเห็นความสําคัญ และให้ความสนับสนุนในการดําเนินงาน 
2. หน่วยงานภายในของกรมฯ ให้ความร่วมมือในการประสานงานเพื่อดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :            
ระยะเวลาสําหรับการที่จะยกระดับความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลกรให้สูงขึ้นมีน้อยมากเมื่อเทียบกับ

การที่ส่วนราชการจะต้องบูรณาการงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงใหกั้บบุคลากรของส่วนราชการเข้าใจอย่าง
แท้จริง 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

เพิ่มระยะเวลาให้ส่วนราชการในการดําเนินการตามแผนฯ ให้มากขึ้น อาจขยับการประเมินผลด้วย
แบบสอบถามออนไลน์เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาจาก 1 ปี เป็น 2 หรอื 3ปี เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมที่ส่วนราชการ
ได้ดําเนินการไป เกิดเสียงสะท้อนกลับมากอ่น 

 
หลักฐานอา้งองิ :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  : ผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization  Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ 
                           ครั้งที ่1 (ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค.55 -4 ม.ค.56) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2  : ผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization  Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ 
                           ครั้งที ่2 (ระหว่างวันที่ 16 ก.ย. 56 - 30 ก.ย. 56) 
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ชื่อตัวชี้วัด : 8 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
   8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบคุลากร 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ 
ผอ.กกจ. 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางปวีณา  แสงเดือน 
ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคคล 
นางสาวกมลพร  บุญศิร ิ

                       นกัทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
โทรศัพท์ : 0-2941-2608 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-8514 

คําอธบิาย : 
• การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องกําหนดใน

การวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน เช่น หลักสูตร/หัวข้อการพัฒนา วิธีการในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่จัดทําขึ้นควรสอดคล้องกับทรัพยากร
และความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร และผลสํารวจตามตัวช้ีวัดที่ 8.2 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร
ของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่าน
ระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประกอบกับข้อมูลกรอบโครงสร้างอัตรากําลังของบุคลากรในองค์การ และพันธกิจหน้าที่ของ
ส่วนราชการ 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

วัดความสําเร็จของผลลัพธ์จากการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้   

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม และไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
3 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
หรือ ไม่ครบถว้นตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ 

4 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับขอ้มูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวเิคราะห์  

5 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับขอ้มูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวเิคราะห์ 
และ ผลการสํารวจครั้งที่ 2 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ12  เดือน 

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 (รายละเอยีดตามภาคผนวก 1) โดยส่วน
ราชการต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ 

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พร้อมบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2556 ทั้งนี้ หากส่วนราชการส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน 

3. ผลการสํารวจครั้งที่ 2 จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร หาก Gap จาก
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ลดลงในประเด็นที่ตรงกับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ส่วน
ราชการจะได้คะแนนในตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ 5 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

1.5 5 5.0000 0.0750 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ 
1.  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ 2556 
2.  จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 มนีาคม 

2556 ณ ห้องประชุม 2 กรมพัฒนาที่ดิน โดยนําข้อมูลที่ได้จากผลสํารวจฯ มาเป็นปัจจัยนําเข้า (Input) เพื่อหา
สาเหตุของปัญหา และดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

3.  จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 2/2556                          
เมื่อวันที่ 21 มนีาคม 2556 พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรที่ปรับปรุงแกไ้ขจากความเห็นของที่ประชุม ครั้งที่ 1/56 

4.  นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เสนอ CEO กรมฯ เพื่อ
ลงนาม ให้ความเห็นชอบ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556  

5.  จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาทีดิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 
เมื่อวันที่ 28 มนีาคม 2556 

6. หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้  
7. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบคุลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เสนอต่อ

ผู้บริหารกรมฯ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
1. ผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดินเห็นความสําคัญ และให้ความสนับสนุนในการดําเนินงาน 
2. หน่วยงานภายในของกรมฯ ให้ความร่วมมือในการประสานงานเพื่อดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :          
ระยะเวลาสําหรับการที่จะยกระดับความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลกรให้สูงขึ้นมีน้อยมากเมื่อเทียบกับ

การที่ส่วนราชการจะต้องบูรณาการงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงใหกั้บบุคลากรของส่วนราชการเข้าใจอย่าง
แท้จริง 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

เพิ่มระยะเวลาให้ส่วนราชการในการดําเนินการตามแผนฯ ให้มากขึ้น อาจขยับการประเมินผลด้วย
แบบสอบถามออนไลน์เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาจาก 1 ปี เป็น 2 หรอื 3 ปี เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมที่ส่วน
ราชการได้ดําเนินการไป เกิดเสียงสะท้อนกลับมาก่อน 

 
หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  : ผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization  Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ 
                           ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค.55 -4 ม.ค.56) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2  : คําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 207/2556 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2556 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน ประจําปี พ.ศ.2556 และรายงานการประชุม 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3  : หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 1/2556 

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 56 ที่ กษ. 0802.07/122 ลว. 27 ก.พ. 2556 และรายงานการประชุม 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4  : หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 2/2556 

เมื่อวันที่ 21มี.ค.56 ที่ กษ. 0802.07/172 ลว. 14 มี.ค. 2556 และรายงานการประชุม 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5  : หนังสือ กรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ 0800.5/656  ลงวันที่ 28 มี.ค.56 เรื่อง จัดส่งแผนพัฒนา

บุคลากร และแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปี พ.ศ.2556 
หลักฐานอ้างอิงที่ 6  : แผนพัฒนาบุคลากร  กรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อนุมัติวันที่ 

27 มีนาคม 2556 
หลักฐานอ้างอิงที่ 7  : สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  กรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6  เดือน 
                                                                                                        รอบ 12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรบัปรุงสารสนเทศ 

   9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคญัต่อความพึงพอใจของผู้ใชง้านสารสนเทศ 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 

ผอ.ศสท. 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร 

ผอ.กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
นางวราภรณ์  อินทร์ทิพย์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นางสาวอริศรา  พ่ึงพา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

โทรศัพท์ :  0-2941-2131 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-7767 
 0-2579-1181 

คําอธบิาย :  
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ เป็นการประเมินโดยใช้

แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ซึง่จะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey)  

ข้อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ประกอบด้วย  6  ข้อคําถาม ดังนี้ 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส่วนราชการมีความพร้อมใช้งาน ช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้อย่าง

ต่อเนื่อง 
2. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์

ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) 
3. ข้อมูลและสารสนเทศ ของส่วนราชการของข้าพเจ้าได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 
4. ฐานข้อมูล ของส่วนราชการ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลทีต้่องการได้

รวดเร็ว 
5. ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนับสนนุการสื่อสารองค์ความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) 
6. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ของส่วนราชการ ช่วยอํานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของ

ข้าพเจ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กรมพัฒน

ราย
             
ข้อมูลผลก
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X1

          X2
 Xm

 
ทัง้
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การดําเนนิงาน
ข้อมูลพืน้ฐ

ระหว่างความเ
พอใจของผู้ใชง้
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ระดับ
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วงเกษตรและส

ปฏิบัติราชการ
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ฐานประกอบ

เห็นและความ
งานสารสนเท

นดสูตรคํานวณ
พอใจของผู้ใช้
นต่างระหว่าง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6  เดือน 
                                                                                                        รอบ 12  เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วง

น้ําหนัก 
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ 
 

1.5 5 5 0.0750 

  
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  
 

1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (System) ระบบฐานข้อมูล (Database) 
และด้านระบบเครือข่าย (Network) จากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development 
Survey) ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555 – 4 มกราคม 2556) 

2. นําประเด็นคําถาม และผลการสํารวจในแต่ละข้อมาเป็นปัจจัยนําเข้า (Input) เพื่อหาสาเหตุของปัญหา 
และดําเนินการแก้ไข  โดยจัดทําแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ 
2556 เสนอ CIO กรมฯ ให้ความเห็นชอบ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
ไม่ม ี

 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :            

ไม่ม ี
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

ไม่ม ี
 

 
หลักฐานอา้งองิ :   
 

หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : บันทึกแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ 2556 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรบัปรุงสารสนเทศ 
 9.2 จํานวนขอ้มูลเชิงประจกัษ์ด้านประสทิธิภาพของระบบสารสนเทศ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 
ผอ.ศสท. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร 
ผอ.กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
นางวราภรณ์  อินทร์ทิพย์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นางสาวอริศรา  พ่ึงพา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

โทรศัพท์ :  0-2941-2131 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-7767 
 0-2579-1181 

คําอธบิาย :  
จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ   เป็นการประเมินจากหลักฐาน   

ณ ส่วนราชการ ใน 10 ข้อ โดยมีแนวทางการตรวจประเมิน ดังนี้  
1. มีฐานข้อมูลทีค่รอบคลุมทีใ่ช้สนบัสนนุการปฏิบัติงาน 

 -   มฐีานข้อมลูที่ครอบคลมุอย่างน้อยทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุน
การปฏิบัติงานได้อยา่งเหมาะสม 

2. มีระบบสนบัสนุนการวเิคราะห์ผลการดาํเนินการ 
 -   มีการนําขอ้มูลและสารสนเทศของส่วนราชการ มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินการ และ

นําไปปรับปรุง/พัฒนางาน 
3. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานข้อมูล 

 -   มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการดําเนินการตาม
แผนการจัดเกบ็และตรวจสอบข้อมูลแต่ละประเภทในระบบฐานข้อมูล ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 -   มรีะบบการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถงึ (Login) ที่สามารถ Verify User name และ Password 
4. มีการอัพเดทขอ้มูลที่จําเป็นอย่างสม่ําเสมอและทันท่วงที 

 -   มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท พร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 
5. มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพ 

 -   มรีะบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ที่สามารถค้นหาได้
ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 
 -   มีการนําขอ้คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งานสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น  

7. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสาํรองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 
 -   มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Back up) ในระบบ Intranet อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ และใน

ระบบ Internet อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/เดือน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction และสถิติความเสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

8. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 
 -   มรีะบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่ายครอบคลุมทุกโฮสต์ 

(Host) รวมถึงเส้นทางที่ข้อมลูอาจเดินทาง เพื่อป้องกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และข้อมูลบนเครอืข่ายภายใน
ส่วนราชการ  

 -   มีการติดต้ังระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของส่วนราชการ และตรวจตรา
การละเมิดความปลอดภัยที่มต่ีอระบบข้อมูล ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 

9. มีแผนบริหารความเสี่ยงดา้นคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
 -   มแีผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และกระบวนการที่แสดงถึงการ

ตอบสนองต่อการบุกรุกที่เสีย่งต่อการทํางานของระบบสารสนเทศทีค่รอบคลุมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (เช่น ไฟไหม้ น้าํท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น) เพื่อให้สามารถลดความเสียหายได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและดําเนินการตามแผน 

10. มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทนัสมัย 
 -   มีการกําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลใหเ้หมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน

ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกรหสัผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบลาออก พ้นจากตําแหน่ง หรือยกเลกิการใช้งาน และมีการทบทวน
สิทธ์ิการเข้าถึงอย่างสม่ําเสมอ 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
    
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

- - - 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
               ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  1 ต่อ 1 คะแนน 

 
 
 

 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

1.5 10 5.0000 0.0750 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  
  ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  10 ข้อ ดังนี้  
1.   มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 -    มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่ง
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 

1.   มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่จําเป็นในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ  
กรมพัฒนาที่ดิน 

2.   มีการวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนา
ที่ดิน 

 

2.   มีระบบสนับสนนุการวิเคราะห์ผลการดําเนนิการ 
 -     มีการนําข้อมูลและสารสนเทศของส่วนราชการ มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินการ 

และนําไปปรับปรุง/พัฒนางาน 
 

1.   มีระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS-ด้านการพัฒนาที่ดิน  เช่น  ระบบ
บริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking) 

2.   มีฐานข้อมูลการตดิตามผลการดําเนินงานของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 

3.   มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานข้อมูล 
 -   มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการดําเนินการ

ตามแผนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลแต่ละประเภทในระบบฐานข้อมูล ในระยะเวลาที่
เหมาะสม 

 

มีแผนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลและระบบฐานข้อมูล 
 

 -   มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง (Login) ที่สามารถ Verify User name และ 
Password 

 

มีระบบการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration) และตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึง 
(Login) ของระบบ Intranet รวมทั้งมีระเบียบการขอเป็นสมาชิกระบบเครือข่าย กรมพัฒนา
ที่ดิน 
 

4.   มีการอัพเดทข้อมูลที่จาํเป็นอยา่งสม่ําเสมอและทันท่วงท ี
 -   มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท พร้อมที่จะนาํไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 

 

มีรายการการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลระบบฐานข้อมูล 
 

5.   มีระบบสบืค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของสว่นราชการที่มีประสิทธิภาพ 
 -   มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ที่สามารถค้นหาได้

ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการ และในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
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เนื่องด้วย กรมฯ มีข้อมูลวิชาการ ผลงานวิจัย งานบริการและฐานข้อมูล อยู่เป็นจํานวน
มาก กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ทําให้ยุ่งยากในการ
สืบค้นข้อมูลและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ดังนั้น จึงได้พัฒนาระบบ e-Search LDD ขึ้น 
เพื่อใช้ค้นหาข้อมูลวิชาการ ผลงานวิจัย งานบริการและฐานข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลที่จําเป็นหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น สามารถเรียกใช้ได้ผ่าน (http://sql.ldd.go.th/ 
LDDSearch) 

 

6.   มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศจากข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใชง้าน 
- มีการนําข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผูใ้ช้งานสารสนเทศมาพฒันาปรับปรุงให้ดีขึน้ 
 

  1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (System) ระบบ
ฐานข้อมูล (Database) และด้านระบบเครือข่าย (Network) จากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555 – 4 มกราคม 
2556) 

2. นําประเด็นคําถาม และผลการสํารวจในแต่ละข้อมาเป็นปัจจัยนําเข้า (Input) เพื่อหา
สาเหตุของปัญหา และดําเนินการแก้ไข  โดยจัดทําแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมพัฒนา
ที่ดิน ประจําปีงบประมาณ 2556 เสนอ CIO กรมฯ ให้ความเห็นชอบ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556 

 

7.   มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 
 -   มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Back up) ในระบบ Intranet อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ 

และในระบบ Internet อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/เดือน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจากความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction และสถิติความ
เสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 

 

มีการพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่
เหมาะสม โดยจําแนกระบบสารสนเทศตามการสนับสนุนระดับการทํางานในองค์กร เพื่อกําหนด
ความสําคัญของข้อมูล และความถี่ในการสํารองข้อมูล   ซึ่งพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารอง
ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลในส่วนของ Data   แบ่งเป็น 3 ประเภท  ดังนี้   
1)  ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems - TPS)  เป็นระบบที่ทํา

หน้าที่ในการปฏิบัติงานประจํา ทําการบันทึกจัดเก็บ  ประมวลผลรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  โดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ทํางานแทนการทํางานด้วยมือ  ทั้งนี้เพื่อที่จะทําการสรุปข้อมูลเพื่อสร้างเป็นสารสนเทศ  ระบบ
ประมวลผลรายการนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่เชื่อมโยงกิจการกับผู้รับบริการ  ตัวอย่าง เช่น ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้าง ระบบรายงานผลวิเคราะห์ดิน น้ํา ปุ๋ย  ระบบบริการประชาชน  ระบบ Stock วัสดุการเกษตร  ระบบ 
e-Office  เป็นต้น ในระบบต้องสร้างฐานข้อมูลที่จําเป็น  ระบบนี้มักจัดทําเพื่อสนองความต้องการของ
ผู้บริหารระดับต้นเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานประจําได้  ผลลัพธ์ของระบบนี้ มักจะอยู่ในรูปของ 
รายงานที่มีรายละเอียด  รายงานผลเบื้องต้น  ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน พิจารณาความถี่สูงในการ
สํารองข้อมูล  (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 
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2)  ระบบงานสร้างความรู้  (Knowledge Work Systems - KWS)  เป็นระบบที่ช่วย

สนับสนุนบุคลากรที่ทํางานด้านวิชาการ  เป็นข้อมูลผลงานวิชาการ  ผลการวิจัย ข้อมูลดิน การสํารวจ
ดิน  การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ข้อมูลด้านแผนที่  การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการคิดค้น สร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ บริการใหม่ ความรู้ใหม่เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน  หน่วยงานต้องนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาสนับสนุนให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้โดยสะดวก ผลลัพธ์ของระบบนี้  เอกสารวิชาการ 
ผลการดําเนินงาน  ผลงานวิจัย ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการจึงจะนําขึ้นเผยแพร่ผ่านระบบ
สารสนเทศ  ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงน้อย  พิจารณาความถี่ตํ่าในการสํารองข้อมูล (สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง)  

3) ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดับสูง  (Executive Information System - 
EIS)   เป็นระบบที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจสําหรับปัญหา หรือที่มีโครงสร้างหรือขั้นตอนในการหา
คําตอบที่แน่นอนเพียงบางส่วน  ข้อมูลที่ใช้ต้องอาศัยทั้งข้อมูลภายในกิจการและภายนอกกิจการ
ประกอบกัน  ระบบยังต้องสามารถเสนอทางเลือกให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อเลือกทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับสถานการณ์นั้น  หลักการของระบบ สร้างขึ้นจากแนวคิดของการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยการตัดสินใจ โดยให้ผู้ ใช้โต้ตอบโดยตรงกับระบบ ทําให้สามารถวิเคราะห์ 
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและกระบวนการพิจารณาได้ โดยอาศัยประสบการณ์ และ ความสามารถของ
ผู้บริหารเอง  ผู้บริหารอาจกําหนดเงื่อนไขและทําการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ไปจนกระทั่งพบ
สถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุด แล้วใช้เป็นสารสนเทศที่ช่วยตัดสินใจ  รูปแบบของผลลัพธ์ อาจจะอยู่ใน
รูปของ รายงานเฉพาะกิจ  รายงานการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ  การทํานาย หรือ พยากรณ์เหตุการณ์ 
(สัปดาห์ละ  1  ครั้ง) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลในส่วนของ Software หรือ Source Code   
เป็นข้อมูลในส่วนของ Software  หรือ  Source Code เป็นชุดคําสั่งหรือโค๊ดใน

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างๆ เช่น c, java, ASP, ASP.Net , PHP เป็นต้น 
ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงน้อย  พิจารณาความถี่ตํ่าในการสํารองข้อมูล (เดือนละ 1 ครั้ง)  

 

แนวทางการปฏิบัติในการสํารองข้อมูล (Backup) 
                       การสํารองข้อมูล สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการสํารองข้อมูล 2 

ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลในส่วนของ Data   
ข้อมูลแบ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในรูปของไฟล์ต่างๆ รวมทั้งข้อมูล Website  และ 

Database ที่จัดเก็บในรูปแบบของ Microsoft SQL Server  โดยมีรูปแบบในการสํารองข้อมูล 3 
รูปแบบ ดังนี้ 

 1)  การสํารองข้อมูล (Backup) ที่เก็บไว้ที่ Network Attach Storage เป็นการจัดทํา
การสํารองข้อมูลแบบอัตโนมัติบนเครื่อง Storage ทุกวัน วิธีการสํารองข้อมูลเป็นลักษณะ Full 
Backup คือ การสํารองข้อมูลทั้งระบบ โดยจัดเก็บเป็นรายเครื่องจําแนกตามวัน (ตามแผนการสํารอง
ข้อมูล) 
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2)  การสํารองข้อมูล (Backup) ลงม้วนเทป (Tape Backup) โดยการ Backup ณ 
ห้องควบคุมระบบ เดือนละ 1 ครั้ง 

3)  การสํารองข้อมูล (Backup) โดยใช้บริการ CAT Internet Data  Center (CAT-
IDC)  ซึ่งต้ังอยู่ที่บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ส่วนงานที่ต้ัง ณ บางรัก ไตรมาสละ  1 
ครั้ง  (เฉพาะข้อมูลที่สําคัญ)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลในส่วนของ Software หรือ Source Code 
ชุดคําสั่งหรือ Source Code โปรแกรมต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบของกรมพัฒนาที่ดิน  

ดําเนินการสํารองข้อมูล  โดยมีรูปแบบในการสํารองข้อมูล 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1)  การสํารองข้อมูล (Backup) ที่เก็บไว้ที่ Network Attach Storage เป็นการจัดทํา

การสํารองข้อมูลแบบอัตโนมัติบนเครื่อง Storage เดือนละ 1 ครั้ง  วิธีการสํารองข้อมูลเป็นลักษณะ 
Full Backup คือ การสํารองข้อมูลทั้งระบบ  

2)  การสํารองข้อมูล(Backup) ลงม้วนเทป (Tape Backup) โดยการ Backup ณ 
ห้องควบคุมระบบ เดือนละ 1 ครั้ง 

 

8.   มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
 -   มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่ายครอบคลุมทุก

โฮสต์ (Host) รวมถึงเส้นทางที่ข้อมูลอาจเดินทาง เพื่อป้องกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศ 
และข้อมูลบนเครือข่ายภายในส่วนราชการ  

 

มีระบบตรวจสอบการบุกรุกและป้องกันความปลอดภัยของเครือข่าย ผ่านทางระบบ 
Firewall ระบบ Intrusion Detect System (IDS) และระบบ Intrusion Prevent System 
(IPS) โดยที่ระบบดังกล่าว จะทําการปิด Protocol และ Port ที่ไม่มีการใช้งานทั้งหมด ยกเว้นมี
การร้องขอให้เปิดใช้งานช่ัวคราวบาง Port จากหน่วยงานภายในกรมฯ และในกรณีที่มีการ
กระทําอันเข้าข่ายการบุกรุก เช่น Scan Port, Ping of Death, UDP Bomb, IP Spoofing เป็น
ต้น ระบบจะบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ใน Logs จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของระบบ จะทําการตรวจสอบแก้ไข โดยการปิดช่องทางบุกรุกหรือดําเนินการ  
อ่ืน ๆ ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของกรมฯ 

 

 -   มีการติดต้ังระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของส่วนราชการ และตรวจ
ตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบข้อมูล ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 

มีระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงานผ่านทาง Software 
ISA (Internet Security and Acceleration) ซึ่งทําหน้าที่เป็น Proxy Server บันทึกเส้นทาง 
การเข้า-ออก Internet เก็บไว้ใน Logs File เพื่อใช้ตรวจสอบการกระทําความผิดฐานละเมิด
ความปลอดภัยต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 และกําหนดให้มีการเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกไว้
ได้ เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเฉพาะเท่านั้น 
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9.   มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
 -   มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และกระบวนการที่แสดงถึงการ

ตอบสนองต่อการบุกรุกที่เสี่ยงต่อการทํางานของระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมถึงการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (เช่น ไฟไหม้ น้ําท่วม 
แผ่นดินไหว เป็นต้น) เพื่อให้สามารถลดความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการป้องกัน
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและดําเนินการตามแผน 

มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 
(IT Risk Management) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และการกําหนดแนวทาง
หรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง โดยมุ่งหวังให้ส่วนราชการบรรลุผลตาม
เป้าประสงค์ขององค์กร เนื่องจากความเสี่ยงอาจนําไปสู่ผลเสียหรือความสูญเสียได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม องค์กรจึงต้องเข้าใจประเภทของความเสี่ยงที่เผชิญอยู่เพื่อที่จะได้เลือกวิธีการที่
เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถรองรับได้ และทําให้
องค์หรบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

10.  มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย 
 -   มีการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน

ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบสารสนเทศ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เม่ือผู้ใช้งานระบบลาออก พ้นจาก
ตําแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน และมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่ําเสมอ 

 

มีการกําหนดระดับช้ันการเข้าถึงข้อมูล  กําหนดรายชื่อผู้ใช้งาน (User Account) และ
รหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับของ
ข้อมูล มีการทบทวนสิทธิเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  เมื่อเปลี่ยนตําแหน่งงานภายในองค์กร ลด
ตําแหน่ง ย้ายตําแหน่ง หรือ สิ้นสุดการจ้างงาน หมดวาระ เกษียณอายุราชการ  และมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสิทธิต่างๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม 

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
           ไม่ม ี

 
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :           
           ไม่ม ี
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ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
           ไม่ม ี
 
 

 
หลักฐานอา้งองิ :   

1. มีฐานข้อมูลทีค่รอบคลุมทีใ่ช้สนบัสนนุการปฏิบัติงาน 
หลักฐานอา้งองิที่ 1 :  เอกสารการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลตามยุทธศาสตร์ 
 

2. มีระบบสนบัสนุนการวเิคราะห์ผลการดาํเนินการ 
หลักฐานอา้งองิที่ 2 :   - อ้างอิง URL : http://eis.ldd.go.th/lddeis/ 

                                                - ไฟล์ CD ฐานข้อมูลการติดตามผลการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน      
(Microsoft Excel) 

 

3. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานข้อมูล 
หลักฐานอา้งองิที่ 3 : แผนจดัเก็บและตรวจสอบข้อมูลและระบบฐานข้อมูล 

 

4. มีการอัพเดทขอ้มูลที่จําเป็นอย่างสม่ําเสมอและทันท่วงที 
หลักฐานอา้งองิที่ 4 : ตารางการปฏิบัติงานการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลระบบฐานขอ้มูล 

 

5. มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพ 
หลักฐานอา้งองิที่ 5 : อ้างอิง URL : http://sql.ldd.go.th/LDDSearch/ 

 

6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 
หลักฐานอา้งองิที่ 6 : บันทึกแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน ประจําปี

งบประมาณ 2556 
 
7. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสาํรองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

หลักฐานอา้งองิที่ 7 : แผนการสํารองข้อมูล  รายงานการสํารองข้อมูล  รายงานการทดสอบการกู้คืน
ข้อมูล 

 

8. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 
หลักฐานอา้งองิที่ 8 : แสดงภาพหน้าจอ (Capture) ของระบบตรวจสอบการบุกรุกฯ 

 

9. มีแผนบริหารความเสี่ยงดา้นคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
หลักฐานอา้งองิที่ 9 : แผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

10. มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทนัสมัย 
หลักฐานอา้งองิที่ 10 : เอกสารการทบทวนสิทธ์ิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน 
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ชื่อตัวชี้วัด :  10  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรบัปรุงวัฒน์ธรรมองค์การ 
     10.1 ส่วนต่างระหว่างความเหน็และความสาํคญัตอ่ความพึงพอใจ ในการพัฒนาปรับปรุง     
            วัฒนธรรมองค์การ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางณัฐิยา  หริัญวัฒน์ศิริ 
ผอ.กพร. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวอังคณา  ไฝ่ฝน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวนิโลบล  นวลอินทร ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทรศัพท์ :  0-2579-7740- 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-7740 
 

คําอธบิาย :  
• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบสํารวจ

บรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการ
พัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญขององค์การ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 
2 

• ข้อคําถามในแบบสํารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey)  ประกอบด้วย 
14 ข้อ ดังนี้ 

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

ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพื่อการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น 
4. สภาพแวดล้อมการทํางาน9 ในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข 
5. ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
6. ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนใหม้ีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน10 อย่างเพียงพอ
7.  ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นต้ังใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ส่วนราชการบรรลุ

เป้าหมาย 
8. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่าง

เหมาะสม 
9. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน11 ได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับการ

สนับสนุนเพื่อให้การทํางานประสบความสําเร็จ 
10. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อช่วยเหลือในการ

ปฏิบัติงาน 
11. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการทํางานที่มี

คุณภาพดี 
12. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง12 ของสถานการณ์ภายนอกที่

ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ 
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13. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยใหข้้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ
ความสามารถใหม่ ๆ และมีประสบการณ์มากขึ้น 

14. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการนําการเรียนรู้จากบุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนทํางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
    
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ
ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

- 0.3 0.9 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
             การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) ครั้งที่ 1 แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 

       กรณีที่ 1 :    ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 
(GAP) ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2 ≥ Xmax 
2 

 
 

3 
4 
5 X2 ≤ X1 

 
       กรณีที่ 2 :    ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 

(GAP)  ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2  ≥ Xmax 

2  

3   X2 = X1 

4 ค่าเฉลี่ยกลาง
 

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

          X2  คอื Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2 (1 – 15 ก.ย. 56) 
 Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคญั (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกส่วนราชการ  

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

ออนไลน์ 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจในการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
 

1.5 4.7037 4.7037 0.0705 

  
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  

1. กรมแจ้งใหข้้าราชการทุกรายประเมินตนเองในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.55-4 ม.ค.56  ข้าราชการตอบแบบสอบถามจํานวน  642  ราย 

2. สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 1 ผ่านเวปไซด์  
http://www.opdc.go.th/ges/admin.php เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556  

3. กพร. ทําสรุปเสนอกรมฯ โดยแจ้งผลสํารวจความพึงพอใจใน 3 เรื่อง ดังนี้ 
3.1 ความพงึพอใจในการพฒันาบคุลากร (ข้อ 1-10) เฉลี่ยภาพรวม Gap เท่ากับ 1.2 
3.2 ความพึงพอใจผู้ใช้งานสารสนเทศ (ข้อ 11-16) เฉลี่ยภาพรวม Gap เท่ากับ 0.9 
3.3 ในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (ข้อ 17-30) เฉลี่ยภาพรวม Gap เท่ากับ 0.9        

และแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพหลักนํา Gap ที่เกิดขึ้นไปจัดทําแผนปรับปรุงระบบองค์กรส่ง ก.พ.ร. 
เมื่อวันที่ 28 มนีาคม 2556  

4. กรมแจ้งใหข้้าราชการทุกรายประเมินตนเองในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16กันยายน – 30 กันยายน 2556 ข้าราชการตอบแบบสอบถามจํานวน 629 ราย 

5. สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 ผ่านเวปไซด์  
http://www.opdc.go.th/ges/admin.php  วันที่ 18 ตุลาคม 2556 

6. กพร. นําเสนอผู้บริหารทราบเพื่อนําไปปรับปรุงวัฒนาธรรมองค์กรของกรมฯ ปีต่อไป 
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ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
ไม่มี 

 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      

ไม่มี 
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

ไม่มี 
 
 
หลักฐานอา้งองิ :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  : หนังสือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ กษ 0800.5/352 ลงวันที่ 20 ธ.ค.56 เรื่องแจ้ง

กรอบการประเมินผลการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2556 

หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : หนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1205.3/45 ลงวันที่ 15 มกราคม 56  แจ้งค่าเฉล่ียของผล
สํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกส่วนราชการและ 
รายละเอียดผลสํารวจการพัฒนาองค์การ ทาง เวปไซด์ 
http://www.opdc.go.th/ges/admin.php 
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ชื่อตัวชี้วัด :  10  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรบัปรุงวัฒน์ธรรมองค์การ 
     10.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทาํแผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางณัฐิยา  หริัญวัฒน์ศิริ 
ผอ.กพร. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวอังคณา  ไฝ่ฝน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวนิโลบล  นวลอินทร ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทรศัพท์ :  0-2579-7740 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-7740 
 

คําอธบิาย :  
         ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ เป็นการจัดทําแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
ของส่วนราชการที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) ผา่นระบบออนไลน์ ประกอบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์
จัดลําดับความสําคัญ ส่วนราชการอาจจัดทําเป็นแผนพัฒนาองค์การ เพื่อกําหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
โดยเน้นดําเนินการในเรื่องที่สาํคัญที่มผีลกระทบต่อองค์การสูง นอกจากนี้ในการทําแผนต้องคํานึงถึงระยะเวลาของ
การจัดกิจกรรม  ควรกําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ และควรมี
การติดตามว่าแผนดําเนินการครบถ้วน ตรงตามกําหนดระยะเวลาหรือไม ่ควรมีการรายงานใหผู้้บรหิารทราบเป็นระยะ 
ๆ การทําแผนที่ดีควรทาํใหค้รอบคลุม โดยส่ิงสําคญัที่จะต้องคํานึงถึง คือการสื่อสารภายในองค์การให้รู้ว่าส่วนราชการมี
แผนที่จะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์การ 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
 
 
                
 
 
 
หมายเหตุ :  ดําเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556  เป็นปีแรก 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

- - - 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
วัดความสําเร็จของผลลัพธ์จากการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้   
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม และขาดความสอดคล้องกับข้อมลูปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
3 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
หรือ ไม่ครบถว้นตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ 

4 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับขอ้มูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวเิคราะห์  

5 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับขอ้มูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวเิคราะห์ 
และ ผลการสํารวจครั้งที่ 2 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของ
ส่วนราชการ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

1.5 5 5 0.0750 

  
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  

1. ผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization  Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 1 
(ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค.55 -4 ม.ค.56) 

2. นําข้อมูลที่ได้จากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่าน
ระบบออนไลน์ ในครั้งที ่1 มาวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยนําเข้า (Input)  เพื่อใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรม
องค์การ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพฒันาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  วันพฤหสับดีที ่21 มี.ค.  2556  ณ ห้องประชุม 801  กรมพัฒนาทีดิ่น 

3. เสนอแผนปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อขอความเหน็ชอบ
จากผูบ้ริหาร เมือ่ 28 มี.ค. 56 

4. จัดส่งแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
          ไมม่ ี
 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
          ไมม่ ี

 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
- สํานักงาน ก.พ.ร. ช้ีแจงกรอบการประเมินประจําปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 6 พ.ย.55 และให้จัดส่งแผน

ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การภายใน วันที่ 31 มี.ค.56 ซึ่งสว่นราชการ รับทราบกรอบการประเมินล่าช้า  และกําหนดที่
ให้ส่งแผนภายในวันที่ 31มีนาคม 56 ซึ่งนับว่าเป็นการเร่งรัดระยะเวลาที่กระชั้นชิดเกินไปทําให้ส่วนราชการต้องเร่งรัด
การปฏิบัติงานใหแ้ล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  อาจทําให้การปฏิบัติงานไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอ
เพื่อการแก้ปัญหาที่แท้จริงและภายในระยะเวลาที่จํากัด 

 
หลักฐานอา้งองิ :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : หนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1205.3/45 ลงวันที่ 15 มกราคม 56  แจ้งค่าเฉล่ียของผล

สํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกส่วนราชการและ 
รายละเอียดผลสํารวจการพัฒนาองค์การ ทาง เวปไซด์ 
http://www.opdc.go.th/ges/admin.php 

หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ 0800.5/114 ลงวันที่ 4 มี.ค.56 เรื่องขอเชิญประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมพัฒนาทีดิ่น ประจําปี พ.ศ.
2556 

หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : หนังสือ กรมพัฒนาทีดิ่น ที่ กษ 0800.5/656  ลงวันที่ 28 มี.ค.56 เรื่อง จัดส่งแผนพัฒนา
บุคลากร และแผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปี พ.ศ.2556 

หลักฐานอ้างอิงที่ 4 : แผนพฒันาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปี พ.ศ.2556 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 

                                                                             รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด: นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ
ผอ.กกจ. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางมาลินี คุณะดิลก จาํปาทอง 
ผอ.กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

โทรศัพท์ : 0-2941-2608 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-2656 

คําอธิบาย :  
• ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เป็นการวัด

ประเมินจากระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายในแผนการดําเนินการ (Action Plan) 

• เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ให้เกิดผลสําเร็จ  
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง สอดคล้องกับแนวทางดําเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล  
ในภาคราชการ เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2555 ตลอดจนเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการและจังหวัดดําเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของส่วน
ราชการและจังหวัด อันจะเป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ป้องกันความเสี่ยงและลดการทุจริต
คอร์รัปช่ันภายในหน่วยงาน 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 

กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 1 
กระบวนงานโดยการวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ยงทีจ่ะเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน กระบวนงานที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน และก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียต่อประชาชนสูง  
โดยกรมฯ ได้นําเสนอกระบวนงานการก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทานต่อกรรมการกลั่นกรองซึ่งรัฐบาล
แต่งต้ังขึ้น โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2555           
โดยให้รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานทุก 3 เดือน ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบ online ครั้งที่ 1    
วันที่ 1-7 พ.ย. 2555 ครั้งที่ 2 วันที่ 1-7 ก.พ. 2556 ครั้งที่ 3 วันที่ 1-7 พ.ค. 2556 ซึ่งการประเมินผล online      
จะประเมินเดือน กรกฏาคม 2556 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ รายละเอียด เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 ดําเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ และมีการรายงานผลความก้าวหน้า

ครบถ้วนตามที่กําหนด (ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
เท่ากับ 1 คะแนน 

2  
คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวช้ีวัด  
เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 

เท่ากับ 2 คะแนน 
3 เท่ากับ 3 คะแนน 
4 เท่ากับ 4 คะแนน 
5 เท่ากับ 5 คะแนน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                             รอบ 12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 

 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนนิงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ระดับความสาํเร็จของการดาํเนนิ
โครงการสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

    

1. ตัวช้ีวัดหลักของโครงการ:ความพึง
พอใจของเกษตรกรต่อการดําเนินการ
โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขต
ชลประทาน เป้าหมายร้อยละ 80 

1.5 เกษตรกรมีความพึง
พอใจต่อการดําเนิน
โครงการร้อยละ 

83.04 

5 0.0750 

2. ตัวช้ีวัดกิจกรรมที่1:ระดับความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ในการดําเนินโครงการแหล่งน้ํา
ในไร่นานอกเขตชลประทาน เป้าหมาย
ร้อยละ 80 

1.5 เจ้าหน้าที่มีระดับ
ความรู้ในการ

ดําเนินงานโครงการ 
ร้อยละ 82.98 

5 0.0750 

3. ตัวช้ีวัดกิจกรรมที่2:จํานวนแผ่นพับที่
เผยแพร่ให้เกษตรกร/หมอดินอาสา 
เป้าหมาย 5,000 แผ่น 

1 90,000 แผ่น 
(180%) 

5 0.0500 

รวม 4  5 0.2000 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ 
1. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 อธิบดีแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความ

โปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
2. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 อธิบดีแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับกระบวนงานการก่อสร้าง

แหล่งน้ําในไรน่านอกเขตชลประทาน 
3. มีการวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนและสามารถดําเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ 
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานที่ชัดเจนทั้ง 3 ตัวช้ีวัด 
    4.1 ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดําเนินการโครงการแหล่งน้ําในไรน่านอกเขตชลประทาน 
    4.2 ประเมนิระดับความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการดําเนินโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน 
    4.3 จํานวนแผ่นพับที่เผยแพร่ให้เกษตกร/หมอดินอาสา 
5. มีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดําเนินโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขต

ชลประทาน 
6. มีการสรุปผลการประเมินระดับความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการดําเนินโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน 
7. สรุปผลการเผยแพร่แผ่นพับให้เกษตรกร/หมอดินอาสา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                             รอบ 12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
1. ผู้บริหารใหค้วามสําคัญต่อการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
2. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
3. ใช้งบประมาณภายในของกรมพัฒนาที่ดินทําให้การดําเนินงานไม่มีข้อยุ่งยากเกี่ยวกับการของบประมาณเพิ่มเติม 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   

           ไม่มี  
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

           ไม่มี  
 
 
หลักฐานอา้งองิ :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : คําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 555/2555 ลว 29 พฤษภาคม 2555 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา 
                         ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : คําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 879/2555 ลว 6 สิงหาคม 2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานจัดทํา 
                          เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับกระบวนงานการก่อสร้างแหล่งน้ําในไรน่านอกเขตชลประทาน 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : คู่มือ/แผ่นพับการดําเนินงานโครงการแหล่งน้ําในไรน่านอกเขตชลประทาน 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 : หนังสือรายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานให้อธิบดีทราบ ในรอบการรายงานผ่าน 
                          ระบบ online  ครั้งที ่3 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5 : รายงานการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดําเนินงานโครงการแหล่งน้ําในไร่นา   

นอกเขตชลประทาน 
หลักฐานอ้างอิงที่ 6 : รายงานการประเมินความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการดําเนินงานโครงการแหล่งน้ํา 
                          ในไร่นานอกเขตชลประทาน 
หลักฐานอ้างอิงที่ 7 : เกณฑก์ารให้คะแนน คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
หลักฐานอ้างอิงที่ 8 : เกณฑก์ารให้คะแนน คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
หลักฐานอ้างอิงที่ 9 : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดําเนินงานโครงการแหล่งน้ําในไร่นา 

นอกเขตชลประทาน 
หลักฐานอ้างอิงที่ 10 : สรุปผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการดําเนินงานโครงการแหล่งน้ํา        

ในไร่นานอกเขตชลประทาน 
หลักฐานอ้างอิงที่ 11 : สรุปผลการเผยแพรแ่ผ่นพับให้เกษตรกร/หมอดินอาสา 
 
 

 
 
 


