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ตัวชี้วัดท่ี 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักใน

การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและ

นโยบายสําคัญพิเศษของรัฐบาล

ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนัก

ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1 รายไดเงินสดทางการเกษตรของเกษตรกร

เฉล่ียตอครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ป)

บาท/

ครัวเรือน/

ป

3.50 135,351 133,351 135,351 137,351 139,351 140,184 5 0.0350

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.2.1 การพัฒนาเกษตรกรในศูนยขาวชุมชน ตัน 2.00 6,220 7,235 8,250 9,265 10,280 NA 1 0.0200

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.2.2 การใชสารอินทรียเพ่ือลดการใชสารเคมี

ทางการเกษตร

ราย/รอย

ละ
2.00 7,000 ราย

8,000 

ราย

9,000 

ราย
รอยละ 15 รอยละ 20

9,116/ 

34.39 %
5 0.1000

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.3  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตร 

(ลานลานบาท)

ลานลาน

บาท
3.50 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1 1.29 5 0.0350

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.4 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการใช

ท่ีดินระดับตําบลแบบบูรณาการ
ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5 5 0.1000

ตัวชี้วัดท่ี 1.3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนัก

ในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงท่ีมี

เปาหมายรวมกันระหวางกระทรวง

รอยละ 10.00 80 85 90 95 100 96.333 4.2666 0.4266

ตัวชี้วัดท่ี 1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการ

รวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน
รอยละ 2.00 1 2 3 4 5 5 5 0.1000

ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักใน

การบรรลุเปาหมายตามแผนฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดาน

บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 รอยละของเกษตรกรท่ีมีการใชประโยชนในท่ีดิน

ในเขตปฏิรูปท่ีดิน
รอยละ 3.50 65 70 75 80 85 93.52 5 0.1750

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีชลประทาน         

(ลานไร)
ลานไร 3.00 0 0.14565 0.14665

เสร็จกอน

 15 ก.ย. 

54

เสร็จกอน

 1 ก.ย. 54
0.1373 1 0.0300

ตัวชี้วัดท่ี 2.3  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟู

ทรัพยากรดิน (ลานไร)
ลานไร 3.50 8.90 8.95 9.00

เสร็จกอน

 15 ก.ย. 

54

เสร็จกอน

 1 ก.ย. 54

9.02 

เสร็จกอน 

 1 ก.ย. 54

5 0.1750

ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักใน

การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/ 

เอกสารงบประมาณรายจายฯ ของสวนราชการระดับกรมหรือ

เทียบเทา

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนัก

ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 

(นํ้าหนักรอยละ 10)

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.1  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการปรับปรุง

คุณภาพดิน (ไร)
ไร 5.00 189,250 189,750 190,250 190,750 191,250 192,560 5 0.2500

มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผล

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

กรมพัฒนาท่ีดิน  กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ   (   ) รอบ 6 เดือน

                                                                                                                       ( √) รอบ 12 เดือน

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด
น้ําหนัก

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
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                                                                                                                       ( √) รอบ 12 เดือน

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด
น้ําหนัก

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.2  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดินและ

นํ้าเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน (ลานไร)
ลานไร 5.00 0.72 0.77 0.82

เสร็จกอน

 15 ก.ย. 

54

เสร็จกอน

 1 ก.ย. 54

0.90 

เสร็จกอน

 1ก.ย. 54

5 0.2500

ตัวชี้วัดท่ี 3.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนัก

ตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสาร

งบประมาณรายจาย)  (นํ้าหนักรอยละ 5)

ตัวชี้วัดท่ี 3.2.1  จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและ

บริการดานการพัฒนาท่ีดิน (ราย)
ราย 2.00 80 85 90 95 100 100 5 0.1000

ตัวชี้วัดท่ี 3.2.2  จํานวนเขตการใชท่ีดิน 5 ชนิดพืช รอยละ 1.00 80 85 90 95 100 100 5 0.0500

ตัวชี้วัดท่ี 3.2.3  จํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรไดรับการอนุรักษ

 และฟนฟู (ไร)
ไร 1.00 80 85 90 95 100 100 5 0.0500

ตัวชี้วัดท่ี 3.2.4 จํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีมีปญหาไดรับ

การพัฒนาและฟนฟู(ไร)
ไร 1.00 80 85 90 95 100 100 5 0.0500

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 6.00 65 70 75 80 85 NA 1 0.0600

ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนด

นโยบาย
รอยละ 3.00 65 70 75 80 85 NA 1 0.0300

ตัวชี้วัดท่ี 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 5 5 0.3000

ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักใน

การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 4.9004 4.9004 0.1470

ตัวชี้วัดท่ี 8 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง 2555

8.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน รอยละ 1.00 66 69 72 75 78 78.36 5 0.0500

8.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม รอยละ 1.50 91 92 93 94 95 87.98 1 0.0150

8.3 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
รอยละ 1.00 60 70 80 90 100 84.30 3.4300 0.0343

8.4 รอยละเฉล่ียความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ

ตามแผน
รอยละ 1.50 86 89.5 93 96.5 100 90.29 2.2257 0.0334

ตัวชี้วัดท่ี 9 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย

ผลผลิต
ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 5 5 0.1500

ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5 5 0.2000

ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ตัวชี้วัดท่ี 12.1  รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (วัดกระบวนการในการ

ดําเนินการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการปงบประมาณ

 พ.ศ. 2554)

 - หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร รอยละ 4.00 60 70 80 90 100 100 5 0.2000

มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ

มิติท่ี 3  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคการ



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

1 2 3 4 5

ผลการ

ดําเนิน 

งาน

คา

คะแนน

ท่ีได

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก

่

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

กรมพัฒนาท่ีดิน  กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ   (   ) รอบ 6 เดือน

                                                                                                                       ( √) รอบ 12 เดือน

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด
น้ําหนัก

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

 - หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู รอยละ 4.00 60 70 80 90 100 100 5 0.2000

ตัวชี้วัดท่ี 12.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก

ในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ

(ผลลัพธของกระบวนการ)ของสวนราชการตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน(หมวด 7)

ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 5 5 0.3000

ตัวชี้วัดท่ี 12.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองคการ

ดวยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน

ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 4.9330 4.9330 0.2959

100 3.9622

รายงาน ณ วันท่ี  30 กันยายน 2554

ผูรายงาน       1. นางณัฐิยา หิรัญวัฒนศิริ ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

                   2. น.ส.เบญจพร  บุรมยชัย ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

                   3. นางพัญชนิส สันทนาคณิต ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

น้ําหนักรวม คาคะแนนท่ีได

หนวยงาน  : กลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาท่ีดิน โทรศัพท  1760 ตอ 1335 ,  0-2579-7740   E-mail : adg_1@ldd.go.th  , adg.ldd@gmail.com



 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

มิติที่ 1  
 มิติด้านประสิทธิผล  

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   1 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                              รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดท่ี 1     ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย      
             ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 
               ตัวชี้วัดท่ี 1.1.2.2  การใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายจรูญ  ยกถาวร  
                        รองอธิบดีด้านวิชาการ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุภาพร   จันรุ่งเรือง        
      ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   
                      นางลักษมี   เมตต์ปราณ ี          

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
                     สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
                     นางสาวพยัตติกา  พลสระคู
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
                             กองแผนงาน 

โทรศัพท์ : 0-2579-9532 โทรศัพท์ : 0-2579-1385 
     0-2579-5545 
              0-2579-6297 

คําอธิบาย :   
              เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผู้นําท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์
ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร   เพื่อเป็นแกนนําในการนําองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกปฏิบัติไปใช้ประโยชน์
ในพื้นที่การเกษตร  

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 
                                  เป้าหมาย จํานวน    9,000    ราย 
                                  ผลงาน    จํานวน    9,116     ราย 

ผลการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลพื้นฐาน 

2552 2553 2554 2553 2554 
การใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 

- 12,348 ราย 
และลดใช้
สารเคมีทาง
การเกษตร
ร้อยละ 33.64 

9,116  ราย 
และลดใช้
สารเคมีทาง 
การเกษตร     
ร้อยละ 
34.39 

- -26.17 

หมายเหตุ : รอ้ยละที่เพิ่มขึ้น ใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2553 เป็นฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             2 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                              รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ราย/ร้อยละ) 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1,000 ราย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

7,000  ราย 8,000   ราย 9,000  ราย ร้อยละ15 ร้อยละ 20 
 
•      เกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  

จํานวน 7,000  ราย 
เท่ากับ 1 คะแนน 

•        เกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
จํานวน 8,000  ราย 

เท่ากับ 2 คะแนน 

•        เกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
จํานวน 9,000  ราย 

เท่ากับ 3 คะแนน 

•        เกษตรกรสามารถลดปรมิาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรลง
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

เท่ากับ 4 คะแนน 

•        เกษตรกรสามารถลดปรมิาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรลง
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 
• ระดับคะแนน  1-3 คะแนน  เป็นการวัดเชิงปริมาณ  คือ  อบรมประธานกลุ่มฯ  ได้ครบตามจํานวน

เป้าหมายของปี 2554  คือ 9,000  ราย  จะได้ระดับคะแนนเท่ากับ  3  คะแนน  (เป้าหมาย = 3 /
แต่ละระดับ  +/- 1,000)  

 
• ระดับคะแนน 4 – 5  เป็นการวัดเชิงคุณภาพ  คือ  วัดผลลัพธ์ของการนําองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการ

ฝึกอบรม  คือ การผลิตสารอินทรีย์จากจุลินทรีย์ พด. ของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อนําไปใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร และสามารถลดปริมาณสารเคมีทางการเกษตรลงได้ (เกษตรกรสามารถลดปริมาณ
การใช้สารเคมีทางการเกษตรลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ได้คะแนนเท่ากับ 4 เกษตรกรสามารถลด
ปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้คะแนนเท่ากับ 5)          

     โดย การวัดคะแนนระดับ 4-5 คะแนน จะใช้เกษตรกรผู้นําตามเปา้หมาย ปี 2553 ท่ีผ่านการอบรม
มาแล้ว  เนื่องจากหากประเมินผลเกษตรกรเป้าหมายของปี 2554  จะไม่สามารถเริ่มดําเนินการไดต้ั้งแตต่้น
ปีงบประมาณ     

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             3 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                              รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
การใช้สารอินทรี ย์ เพื่ อลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 

2 9,116  รายและผล
การประเมินผูนํ้า
กลุ่มเกษตรกร   

ปี 2553  สามารถ
ลดปริมาณการใช้

สารเคมีทาง
การเกษตรลงได้   
ร้อยละ 34.39  

5 0.1000 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
        การประเมินผลการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยการประเมินจาก
ประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร  ปี  2553  เพื่อวัดผลลัพธ์ของการ
นําองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม  คือ การผลิตสารอินทรีย์จากจุลินทรีย์ พด. ของกรมพัฒนา
ที่ดินเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และสามารถลดปริมาณสารเคมีทางการเกษตรลงได้มาก
น้อยเพียงใดนั้น  กรมฯ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับผิดชอบดําเนินการติดตามประเมินผล  
โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  และจัดทําร่างรายงานผลการ
ดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้กับกรมพัฒนาที่ดินแล้ว  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจรับงาน โดยคาดว่ารายงานฉบับสมบูรณ์ท่ีได้มีการปรับแก้ไขรายงานตามมติของ
คณะกรรมการตรวจรับงาน   จะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม  2554  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

1. งบประมาณที่ได้รับการจดัสรร 
2. ความร่วมมือจากเกษตรกร   หมอดินอาสา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
                                             ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                              รอบ 12 เดือน 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
                                             ไม่มี 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :        
            โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมกรมพัฒนาท่ีดิน  และการขับเคลื่อนกลุ่ม
เกษตรกรเกษตรอินทรีย์สําหรับประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมทีางการเกษตร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 

                                                                                              รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดท่ี 1     ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย      
             ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 
               ตัวชี้วัดท่ี 1.1.4 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการใช้ท่ีดินระดับตําบลแบบบูรณาการ  

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายจรูญ  ยกถาวร  

รองอธิบดีด้านวิชาการ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศิริพงษ์  อินทรมงคล            
  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน 
                     นายวีรชัย  กาญจนาลัย 

       ผู้อํานวยการส่วนวางแผนการใช้ท่ีดินที่ 2 
            สํานักนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน 
                             

โทรศัพท์ : 0-2579-9532 
 

โทรศัพท์ : 0-2579-2270 
              0-2579-1473 

คําอธิบาย :   
          ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการใช้ท่ีดินระดับตําบลแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการในการนํา
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคม นโยบายการใช้ท่ีดินของรัฐตามกรอบข้อกฎหมายมา
จัดทําแผนการใช้ท่ีดินระดับตําบล โดยการบูรณาการกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหาพื้นที่เกษตรใหม้ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามแผนการใช้ท่ีดินฯ ซึ่งจะทําให้การใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นไป
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของที่ดิน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสั งคม และความต้องการ
ของท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการจัดประชุมช้ีแจงและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อนําไปสู่การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตําบล 12 แห่ง กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาท่ีดินในฐานะหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ท้ังนี้ในปี พ.ศ. 2554 จะวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการใช้ท่ีดินระดับตําบล
แบบบูรณาการได้สําเร็จ จํานวน 2 ตําบล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 

                                                                                              รอบ  12  เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

 ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 - แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ จํานวน 12 

ตําบล ตามคําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1221/2553    ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553  
- กรมพัฒนาที่ดิน โดยสํานักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้ร่วมกับสถานี

พัฒนาที่ ดินและสํานักงานพัฒนาที่ ดินเขต คัดเลือกพื้นที่ เป้าหมายจํานวน 12 
ตําบล โดยจัดทําร่างแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตพื้นที่ชลประทานและ/หรือพื้นที่ ส.ป.ก. 
พร้อมกับกําหนดกิจกรรมที่จะพัฒนาพื้นที่และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นตาม
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมท้ังคัดเลือกพื้นที่ที่วัดความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนการใช้ที่ดินระดับตําบล จํานวน 2 ตําบล 

- มติคณะกรรมการมอบหมายเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางรับผิดชอบในการ
ประสานงานกับสถานีพัฒนาที่ดินและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2 - ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังคณะทํางานระดับพ้ืนที่จัดทําแผนการใช้ที่ดิน
ระดับตําบลแบบบูรณาการ จํานวน 12 จังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
เป็นประธานและ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินเป็นเลขานุการ 

- จัดประชุมช้ีแจง เพื่อเสนอร่างแผนการใช้ที่ดินฯ และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 

3 - ปรับปรุงร่างแผนการใช้ที่ดินจํานวน 2 ตําบล แบบบูรณาการได้สําเร็จ
เรียบร้อยแล้ว ส่วน 10 ตําบล ที่เหลืออยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างแผนการ
ใช้ที่ดิน ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทํา
แผนการใช้ที่ดินระดับตําบลต่อไป 

4 - ดําเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่ง
เป็นพื้นที่ดําเนินงานตามแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการได้สําเร็จ จํานวน 
2 ตําบล และกําลังดําเนินงานพัฒนาพื้นที่ตามกิจกรรมต่างๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงทั้ง 
2 ตําบล ดังกล่าว โดยตําบลท่ีเหลือรอการกําหนดวันลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อไป 

5 - ดําเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลง จํานวน 12 ตําบล เรียบร้อยแล้ว 
- ดําเนินการตามแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการได้สําเร็จจํานวน 2 

ตําบล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 

                                                                                              รอบ  12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการ
ใช้ท่ีดินระดับตําบลแบบบูรณาการ 

2 5 5 0.1000 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  :  
1. กรมพัฒนาท่ีดินได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการใช้ท่ีดินระดับตําบลแบบบูรณาการ  
    จํานวน 12 ตําบล โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินด้านวิชาการเป็นประธาน และมีผู้แทนของ
    กรมชลประทาน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้แทนส่วนราชการภายนอกและผู้แทน
    กรมพัฒนาที่ดินร่วมเป็นกรรมการ จํานวน 25 คน ตามคําสั่งกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี 1221/2553 
    ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553  
2 .  กรมพัฒนาท่ีดิน  โดยสํา นักนโยบายและแผนการใช้ ท่ีดิน  ได้ร่ วมกับสถานีพัฒนาที่ดินและ
    สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจํานวน 12 ตําบล โดยจัดทําร่างแผนการใช้ท่ีดิน
    ระดับตําบลแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตพื้นที่
    ชลประทานและ/หรือพื้นที่ ส.ป.ก. และมีการกําหนดกิจกรรมที่จะพัฒนาพื้นที่และเพิ่มผลผลิตให้
    สูงขึ้นตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งคัดเลือกพื้นที่ท่ีต้องดําเนินการตามแผนการใช้ท่ีดิน
    ระดับตําบล จํานวน 2 ตําบล 
3. คณะกรรมการจัดทําแผนการใช้ท่ีดินระดับตําบลแบบบูรณาการ จํานวน 12 ตําบล มอบหมาย
    สํานักนโยบายและแผนการใช้ ท่ีดินรับผิดชอบในการประสานงานกับสถานีพัฒนาที่ดิน และ
    หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานระดับพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เป็นประธาน มีผู้แทน
    ของกรมชลประทาน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ
    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลร่วมเป็นคณะทํางาน พร้อมทั้งผู้อํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินในพื้นที่เป็น
     เลขานุการคณะทํางานจัดทําแผนการใช้ท่ีดินฯ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 

                                                                                              รอบ  12  เดือน 

5. ดําเนินการจัดประชุมช้ีแจง เพื่อเสนอร่างแผนการใช้ท่ีดินระดับตําบลแบบบูรณาการฯ และรับฟัง
    ความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 
6. ปรับปรุงร่างแผนการใช้ท่ีดินระดับตําบลแบบบูรณาการฯ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มี
    ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพื้นที่ 
7. ดําเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาท่ีดินกับองค์การบริหารส่วนตําบล 12 ตําบล 
8. ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมเอกสารทั้ง 12 ตําบล สรุปส่งคณะกรรมการจัดทําแผนการใช้ท่ีดินระดับ
   ตํ าบลแบบบู รณาการ  จํ านวน  12  ตํ าบล  และเสนออธิบดีกรมพัฒนา ท่ีดิน เพื่ อลงนามถึ ง
   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้การสนับสนุน
   งบประมาณดําเนินการตามแผนต่อไป 
9. ดําเนินการแผนงานและกิจกรรมตามแผนการใช้ ท่ีดินระดับตําบลแบบบูรณาการได้สําเร็จแล้ว 
    จํานวน 2 ตําบล ประกอบด้วย แผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ ตําบลบ้านตุ่น อําเภอเมืองพะเยา 
    จังหวัดพะเยา และแผนการใช้ที่ ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ ตําบลป่าเซ่า อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
    จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   
1.  มีความพร้อมในการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ เนื่องจากมีฐานข้อมูลด้านต่างๆ  
    ของพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบล 
2.  เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการมีความเข้าใจในการดําเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ โดยแต่ละหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมีผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ 
3.  พ้ืนที่ดําเนินการ 12 ตําบล ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 

ซึ่งดําเนินงานในรูปคณะทํางานระดับพ้ืนที่โดยมีสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ใน
การประสานแผนงานและงบประมาณของหน่วยราชการต่างๆ เพื่อการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขตชลประทาน
ของตําบลดังกล่าว  

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
    การลงนามในบันทึกข้อตกลงบางพื้นที่มีความล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ยังไม่มั่นใจ 
ถึงแนวโน้มการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามกรอบแผนงานจากต้นสังกัด ก่อนลงนามใน
บันทึกข้อตกลง 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
   เนื่องจากเป็นแผนงานบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้นควรให้สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เพราะมีหน่วยงานในสังกัดคือเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมแผนงานโครงการของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกจังหวัด  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 

                                                                                              รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :        
 หลักฐานอ้างอิงที่ 1  คําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 1221/2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนการ          

ใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ จํานวน 12 ตําบล 
 หลักฐานอ้างอิงที่ 2  คําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 72/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนการ             

ใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ จํานวน 12 ตําบล (เพิม่เติม) 
 หลักฐานอ้างอิงที่ 3  คํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาํปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2554 
 หลักฐานอ้างอิงที่ 4  คําสั่งจังหวัด เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานระดับพ้ืนที่จัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบ

บูรณาการ 
 หลักฐานอ้างอิงที่ 5  เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณา

การ จํานวน 12 ตําบล ครั้งที่ 1 /2553 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553  
ณ กรมพัฒนาที่ดิน  

 หลักฐานอ้างอิงที่ 6 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณา
การ จํานวน 12 ตําบล ครั้งที่ 2 /2554 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554  
ณ กรมพัฒนาที่ดิน 

 หลักฐานอ้างอิงที่ 7 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณา
การ จํานวน 12 ตําบล ครั้งที่ 3 /2554 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554  
ณ กรมพัฒนาที่ดิน 

 หลักฐานอ้างอิงที่ 8  แผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ จํานวน 12 ตําบล  
 หลักฐานอ้างอิงที่ 9  บันทกึข้อตกลงระหว่างกรมพัฒนาทีดิ่นกับองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 ตําบล 
 หลักฐานอ้างอิงที่ 10 แผนงานโครงการพฒันาพื้นที ่ปีงบประมาณ 2555-2557 จาํนวน 10 ตําบล 
 หลักฐานอ้างอิงที่ 11 แผนงานโครงการพฒันาพื้นที ่ปีงบประมาณ 2554 ตําบลบ้านตุ่น อําเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา และตําบลป่าเซ่า อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 หลักฐานอ้างอิงที่ 12  แผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ปีงบประมาณ 2555-2557 ตําบลบ้านตุ่น  

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และตําบลป่าเซ่า อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 หลักฐานอ้างอิงที่ 13 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ จํานวน 2 ตําบล 

ได้แก่ ตําบลบ้านตุ่น อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา และตําบลป่าเซ่า อําเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  

 หลักฐานอ้างอิงที่ 14 บันทกึข้อความถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง “รายงานผลการดําเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปัจจัยพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาการเกษตรด้านการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบ
บูรณาการ ปี 2554” ที่ กษ. 0822/923 ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด )    รอบ   6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดท่ี 2     ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย      
              ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากร   
                                 เพื่อการผลิต 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3  พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรดิน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :     นายจรูญ  ยกถาวร  

รองอธิบดีด้านวิชาการ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุภาพร   จันรุ่งเรือง        
      ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   
                      นางลักษมี   เมตต์ปราณ ี          
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 
                     สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน     

โทรศัพท์ : 0-2579-9532 โทรศัพท์ : 0-2579-1385 
     0-2579-5545 

คําอธิบาย :   
           พื้นที่เกษตรกรรมทีไ่ด้รับการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรดิน หมายถึง พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการ
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับเปลีย่นระบบการผลิตเป็นการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดใช้สารเคมีทาง
การเกษตร รวมทั้งการปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตร  

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่  30  กันยายน  2554 
                                  เป้าหมาย  จํานวน   9        ล้านไร่ 
                                  ผลงาน     จํานวน   9.02    ล้านไร่ 

ผลการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลพื้นฐาน 

2552 2553 2554 2553 2554 
พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รบัการจัดการและ
ฟื้นฟูทรัพยากรดิน 

17.18 12.46 9.02 -27.47 -47.50 

หมายเหตุ :  รอ้ยละที่เพิ่มขึ้น ใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2552 เป็นฐาน 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ล้านไร่) 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.05 ล้านไร่ ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
8.90 8.95 9.00 แล้วเสร็จก่อน 

15 ก.ย. 54 
แล้วเสร็จก่อน 
1 ก.ย. 54 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด )    รอบ   6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 
       ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟู +/- 0.05 ล้านไร่ 
 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
•        พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรดิน 

จํานวน 8.90  ล้านไร่ 
เท่ากับ 1 คะแนน 

•        พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรดิน 
จํานวน 8.95 ล้านไร่ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

•        พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรดนิ 
จํานวน 9.00ลา้นไร่ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

•        พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรดิน  
แล้วเสร็จก่อน 15 ก.ย. 54 

เท่ากับ 4 คะแนน 

•        พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรดิน  
แล้วเสร็จก่อน 1 ก.ย. 54 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและ
ฟื้นฟูทรัพยากรดิน 

3.5 9.02 
และดําเนินการ 

แล้วเสร็จก่อนวันที่ 
1  ก.ย.  54 

5 0.1750 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
1. กรมพัฒนาท่ีดินได้ดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร เนื้อที่  

9 ล้านไร่  เกษตรกรเป้าหมาย 450,000  ราย  จํานวน  9,000  กลุ่มๆ ละประมาณ 50  ราย โดยใช้
วิธีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและอบรมในพื้นที่มีการบรรยายวิธีการผลิตและใช้สารอินทรีย์เพื่อลดใช้
สารเคมีทางการเกษตร   การบริหารกลุ่มให้เข้มแข็ง การฝึกปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกร มีความรู้
ความเข้าใจในการผลิตและการใช้สารอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ   เป็นกลุ่มท่ีมีความเข้มแข็ง  
ซึ่งกลุ่มดังกล่าวน้ีจะสามารถพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ได้ต่อไปในอนาคต    

2. กรมพัฒนาท่ีดินได้มีการชี้แจงขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานโครงการให้กับหน่วยงาน
ระดับพื้นที่ท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี้   
 2.1 จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร  และจัดตั้งคณะกรรมการใช้

สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร    ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30  พฤศจิกายน 2553 
2.2 อบรมและสาธิต  ครั้งที่  1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2554 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             12 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด )    รอบ   6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

2.3 รณรงค์และส่งเสริมให้มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม  2554   

2.4 อบรมประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน  2554     

2.5 สถานีพัฒนาที่ดิน  ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นรูปเล่ม  เมื่อดําเนินการตาม
ขั้นตอนของเป้าหมายทั้งจังหวัดครบแล้ว  (ตามข้อ 1 - ข้อ 3) โดยรูปแบบรายงานเป็นรูปเล่มจังหวัด
ละ  1  เล่ม พร้อมภาพกิจกรรมประกอบให้เป็นไปตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด   และบันทึกข้อมูลลงใน
แผ่นซีดี ส่งให้กับสํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   ภายในวันที่  20  กรกฎาคม  2554 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

3. งบประมาณที่ได้รับการจดัสรร 
4. ความร่วมมือจากเกษตรกร   หมอดินอาสา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
                  ไม่มี  

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 

                   ไม่มี 
 

 
หลักฐานอ้างอิง :        
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  กรมพัฒนาท่ีดินได้มีคําสั่งที่ 1028/2553  ลงวันที่  30 พฤศจิกายน  2553         

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/
เกษตรอินทรีย์  

หลักฐานอ้างอิงที่ 2 หนังสือที่ กษ 0828.06/929  เรื่อง การดําเนินงานขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรใช้
สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร  ปี 2554   

 
                                                                                            

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                             รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย      
             ตามแผนปฏิบัติราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
                  ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 

                ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกลุ    
         ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา   
                     ผู้อํานวยการส่วนแผนงาน 
                     นางสุมลมาลย์  จงดี 
              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

โทรศัพท์ : 0-2579-1096       โทรศัพท์ : 0-2579-0752          
คําอธบิาย :   
             พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน หมายถึง พ้ืนที่ที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน  
ที่มีปัญหาทางการเกษตร มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เช่น  ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้และดิน
ที่มี อินทรียวัตถุตํ่า โดยการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด และวัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนมาร์ล โดโลไมท์ 
หินปูนบด ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ รวมท้ังการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก น้ําหมักชีวภาพจาก
ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ  ในการปรบัปรุงคุณภาพดินด้วย  

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   ผลงาน ณ วันที่  30  กันยายน 2554 
                                  เป้าหมาย  จํานวน  190,250  ไร ่
                                  ผลงาน     จํานวน  192,560  ไร ่
 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้    ข้อมูลพื้นฐาน 

2552 2553 2554 2553 2554 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน - 145,027 192,560 - 32.77 

หมายเหตุ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2553 เป็นฐาน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                             รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : ( หน่วยวัด : ไร่) 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 500 ไร ่ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
189,250  189,750  190,250  190,750 191,250  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุง
คุณภาพดิน 

5 192,560 5 0.2500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
1. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานีพัฒนาที่ดิน แต่ละจังหวัดที่ได้รับเป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพดิน คัดเลือก
พ้ืนที่ที่มีปัญหา โดยเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมคัรใจ 

2. ประชุมช้ีแจงเกษตรกร ใหค้วามรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาของดินแต่ละชนิด และแนวทางแก้ไขที่ถูกหลักวิชาการ 
ให้คําแนะนําเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงดิน 

3. จัดหาวัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนมาร์ล หนิปูนบด โดโลไมท์ เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด แจกจ่ายให้เกษตรกร ตาม
สภาพปัญหาของดิน รวมทั้งการปรับโครงสร้างของดิน  

4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้คําแนะนําข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      
1. ผู้บริหารติดตามและเร่งรัดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งจากการออกตรวจติดตามงาน และการประชุม

ติดตามการดําเนินงานของกรมฯ 
2. มีคณะทํางานนิเทศและตรวจราชการของกรมฯ ติดตามงานประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อนําผลการ

ประเมินไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
3. บุคลากรมคีวามต้ังใจและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทําให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน

ที่กําหนดไว้ 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :          

ไม่ม ี
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                             รอบ 12 เดือน 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 

ไม่ม ี
 

 
หลักฐานอา้งองิ :     

  หลักฐานอ้างอิงที 1 รายงานผลการดําเนินงานจากการประชุมติดตามภาครัฐ 
  หลักฐานอ้างอิงที 2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
                          รายไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ  6 เดือน 
                                                                                               รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย      
             ตามแผนปฏิบัติราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
                ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 

                ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 พื้นทีเ่กษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้าํ เพื่อปอ้งกันการชะลา้ง
พังทลายของดิน 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางสาวตุลญา  จงสกุล    
          ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :นางสาวปานทิพย์  กานตพิชาน  
               ผูอํ้านวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
                          นางวิรัธกานต์  พุ่มทอง 
                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

โทรศัพท์ : 0-2579-1096       โทรศัพท์ : 0-2579-6297          
คําอธบิาย :   

พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
หมายถึง พ้ืนที่ทําการเกษตรที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินที่มีความจําเป็นต้องจัดระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ําทั้งวิธีกลและวิธีพืช เพื่อรักษาทรัพยากรที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 
                                  เป้าหมาย  จํานวน 0.82 ล้านไร่ 
                                   ผลงาน    จํานวน  0.90 ล้านไร่ 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้    ข้อมูลพื้นฐาน 

2552 2553 2554 2553 2554 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

1.05 0.92 0.90     12.38 -14.28 

หมายเหตุ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2552 เป็นฐาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : ( หน่วยวัด : ล้านไร่) 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.05 ล้านไร่ ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้ 
 

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

15 ก.ย. 54 
แล้วเสร็จก่อน 

1 ก.ย. 54  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ  6 เดือน 
                                                                                               รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน 

5 0.90        
(แล้วเสร็จก่อน 

1 ก.ย. 54) 

5 0.2500 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 

กรมพัฒนาที่ดินได้มีมาตรการในพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน โดยศึกษาสภาพปัญหาทรัพยากรของดิน จากข้อมูลแผนที่ดิน เพื่อจัดทําระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ําให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร มีมาตรการ ดังนี้ 

1. มาตรการวิธีกล หมายถึง วิธีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยการสร้างสิ่งกีดขวางความ
ลาดเทของพื้นที่ เพื่อสกัดก้ันการไหลบ่าของน้ําและการพังทลายของดิน เช่น การจัดทําคันดินกั้นน้ําคันคูรับ
น้ํารอบเขา คันดินปลูกไม้ผล ทางลําเลียงในไร่นา การจัดทําทางระบายน้ํา และจัดทําบ่อดักตะกอน 

2. มาตรการวิธีพืช หมายถึง วิธีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และสร้างความอุดมสมบูรณ์
ของดิน โดยอาศัยส่วนต่างๆ ของพืช ช่วยลดแรงปะทะของเม็ดฝน ชะลอความเร็วของน้ําไหลบ่าและช่วยยึด
เกาะเม็ดดินไม่ให้หลุดตัวได้ง่าย มาตรการนี้ มุ่งในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และปรับปรงุบํารุง
ดิน โดยการปลูกหญ้าแฝก ตลอดจนการมีสว่นร่วมของเกษตรกรในการดําเนินงาน 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :                 
          เจ้าหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมีความจริงจังในการช่วยเหลือ
เกษตรกรเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูดิน โดยมีหมอดินอาสาเป็นแกนนําในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์ดินและ
น้ํา และด้านฟื้นฟูปรับปรุงบํารุงดิน  ประกอบกับเกษตรกรให้ความสําคญัในการพัฒนาที่ดิน   และได้นํา
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและฟื้นฟูพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง   
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :          

เนื่องจากมีพ้ืนที่ดําเนินการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้การดําเนินงานต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง   
 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
                                      ไม่ม ี    
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ  6 เดือน 
                                                                                               รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอา้งองิ :     
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 
                        (ไตรมาสที่ 1) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 
                        (ไตรมาสที่ 2) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 
                        (ไตรมาสที่ 3) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5 รายงานผลการดําเนินงานพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
                        เพื่อป้องกันการพังทลายของดินปีงบประมาณพ.ศ. 2554       
                        (ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 6 รายงานผลการดําเนินงานพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
                        เพื่อป้องกันการพังทลายของดินปีงบประมาณพ.ศ. 2554 
                        (ตุลาคม 2553 – มิถุนายน 2554) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 7 รายงานผลการดําเนินงานพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
                        เพื่อป้องกันการพังทลายของดินปีงบประมาณพ.ศ. 2554 
                        (ตุลาคม 2553 – สิงหาคม 2554) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 8 พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย                
                        ของดิน พ.ศ. 2554 ( ตุลาคม2553- สิงหาคม2554) จําแนกตามรายจังหวัด 
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รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             19 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                              รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย      
             ตามแผนปฏิบัติราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
                  ผลผลิตของส่วนราชการ(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

                ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกลุ    
         ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวิรัธกานต์  พุ่มทอง   
                          นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ 
                             นางสาวธัมญลักษณ ์ เสือคง 
                             นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0-2579-1096       โทรศัพท์ : 0-2579-6297          
คําอธบิาย :   
             เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการเกษตร หมายถึง เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยดําเนินงานด้านคลินิกดินเคลื่อนที่ เช่น ได้รับบริการด้านการวิเคราะห์ดินและ
คําแนะนําในการจัดการดิน-น้ํา-พืช ได้รับการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพโดยใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง 
พด. และปุ๋ยอินทรีย์น้ําเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด และนําไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง    

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 
                                 เป้าหมาย  จํานวน 650,000 ราย (ร้อยละ : 100) 
                                 ผลงาน     จํานวน  665,300 ราย 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้    ข้อมูลพื้นฐาน 

2552 2553 2554 2553 2554 
จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการ
ด้านการพัฒนาที่ดิน  

654,081  668,707  665,300 2.24 1.72 

หมายเหตุ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2552 เป็นฐาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 85 90 95 100  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                              รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ
บริการด้านการพัฒนาที่ดิน 

2 100 5 0.1000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร มีการดําเนินงานด้าน

คลินิกดินเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด โดยให้บริการด้านการวิเคราะห์ดิน คําแนะนําในการจัดการดิน – น้ํา –พืช     
การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพโดยใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. และปุ๋ยอินทรีย์น้ําเพื่อปรับปรุง
บํารุงดิน เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรนาํไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง 

 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      

มีเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่เข้มแข็ง และหมอดินอาสา ซึ่งเป็นเครือข่ายของกรมฯ ในการ
ส่งเสริมและช่วยขยายผลการบริการด้านคลินิกดินเคลื่อนที่ 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :          

ไม่ม ี
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 

ไม่ม ี
 
หลักฐานอา้งองิ :     
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 (ไตรมาสที่ 1) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 (ไตรมาสที่ 2) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 (ไตรมาสที่ 3) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 (ไตรมาสที่ 4) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ   6  เดือน 
                                                                                               รอบ  12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดที่ 3   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม    
                               แผนปฏิบัติราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 
                ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ    
                               (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 
                ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จํานวนเขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพืช 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายศิริพงษ์  อินทรมงคล 

                  ผู้อํานวยการสํานักนโยบาย 
                และแผนการใช้ที่ดิน 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :นายกิตตินันท์  วรอนุวัฒนกุล 
              ผู้อํานวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1 
                    นายวีรชัย  กาญจนาลัย 
                ผู้อํานวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2 
                    นางสาวดารณี  ศรสีง่า 
                   ผู้อํานวยการส่วนวางแผนทรัพยากรน้ํา 

เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
 

โทรศัพท์ : 0-2579-2270 
 
 

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

คําอธบิาย :   
        เขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพืช ประกอบด้วย ถั่วเหลืองฤดูแล้ง เงาะ มังคุด สับปะรดโรงงาน และมะพร้าว เป็นการ
กําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ทรัพยากรดิน น้ํา ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน ฯลฯ เพื่อจัดระดับความเหมาะสมของที่ดิน
ต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจ รวมถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของการผลิตพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานของประเทศ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจกําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน  
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 
                                   เป้าหมาย     ร้อยละ  100      
                                   ผลงาน        ร้อยละ  100  

ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ ข้อมูลพืน้ฐาน 

2552 2553 2554 2553 2554 
จํานวนเขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพืช 
 

100 100  100 0 0 

หมายเหตุ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2552 เป็นฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             22 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ   6  เดือน 
                                                                                               รอบ  12 เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : (หน่วยวัด : ร้อยละ) 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนนิงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนเขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพืช 
 

1 100 5 0.0500 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
1. นําเข้าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านกายภาพ เช่น ทรัพยากรดิน น้ํา ป่าไม้ และทรัพยากรการเกษตรอื่นๆ 

ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ข้อกฎหมายและนโยบายของรัฐด้านการเกษตร และยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ที่ดินจากหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. ดําเนินการสร้างเงื่อนไขในการกําหนดเขตการใช้ที่ดินของพืชแต่ละชนิด โดยการสังเคราะห์ทั้งข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย 
และข้อมูลเชิงพื้นที่จากฐานข้อมูลทุติยภูมิ  

3. กําหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดและเสนอร่างรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างเขตการใช้ที่ดิน 

4. ปรับปรุงและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผนที่เพื่อแจกจ่าย 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      
1. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนราชการในจังหวัดต่างๆ ในการประสานข้อมูล

และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างในการให้ข้อมูล 
2. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีฐานข้อมูลที่ดีและมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างเหมา ซึ่งมีบางส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ต่อเนื่อง  
2. นโยบายของรัฐ และเป้าหมายการผลิตพืชเศรษฐกิจบางชนิด ไม่ได้กําหนดเป้าหมายเชิงพื้นที่อย่างเด่นชัด 
3. สถานการณ์การผลิตพืช มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามภาวะการตลาด และช่วงฤดูกาลต่างๆ 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
         ควรมีการผลักดันจากหน่วยงานเชิงนโยบายระดับสูง เพื่อนําข้อมูลเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ ให้มีการ
ขับเคลื่อนไปสูก่ารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์ของพืชแต่ละชนิด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ   6  เดือน 
                                                                                               รอบ  12 เดือน 

หลักฐานอา้งองิ :        
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554       
หลักฐานอ้างอิงที่ 2  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   ไตรมาสที่ 1 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   ไตรมาสที่ 2 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   ไตรมาสที่ 3 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   ไตรมาสที่ 4 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                             รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย      
             ตามแผนปฏิบัติราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
                  ผลผลิตของส่วนราชการ(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

                ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู 
โทรศัพท์ : 0-2579-1096       โทรศัพท์ : 0-2579-6297          

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกลุ    
          ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :นางสาวพยัตติกา  พลสระคู   
               นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

คําอธบิาย :   
             พ้ืนที่ทางการเกษตรที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู หมายถึง พ้ืนที่ที่ได้รับการปรับปรุงบํารุงดิน 
ในพื้นที่มีปัญหา เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรดและดินที่มีอินทรียวัตถุตํ่า ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี 
ทางการเกษตรโดยใช้สารเร่ง พด. ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยวิธีกลและวิธีพืช  โดยรณรงค์และ
ส่งเสริม การปลูกหญ้าแฝก พัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตลอดจนการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  และการป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30  กันยายน 2554 
                                   เป้าหมาย  จํานวน  10.08  ล้านไร่ (ร้อยละ : 100) 
                                   ผลงาน    จํานวน   10.25   ล้านไร ่
 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้    ข้อมูลพื้นฐาน 

2552 2553 2554 2553 2554 
จํานวนพื้นทีท่างการเกษตรไดร้ับการอนุรักษ ์และฟื้นฟู  18.45 13.56 10.25 -26.50 -44.44 

หมายเหตุ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2552  เป็นฐาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 85 90 95 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                             รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ
อนุรักษ์ และฟื้นฟู 

1 100 5 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
โดยดําเนินการส่งเสริมให้เกษตรมีการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อปรับระบบการผลิต โดยการใช้

สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้ยังดําเนินการป้องกันและฟื้นฟูที่ที่มีปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินด้วยวิธีกลและวิธีพืช โดยรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ตลอดจนปรับปรุงบํารุงดิน 
ด้วยปุ๋ยพืชสด ปูนเพื่อการเกษตร และผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ในพื้นที่มีปัญหาด้านการเกษตร เช่น ดินเค็ม    
ดินเปรี้ยว ดินกรด และดินที่มีอินทรียวัตถุตํ่า อีกทั้งพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เช่นพื้นที่ที่ผ่านการลี้ยงกุ้งกุลาดํา พ้ืนที่
ทุ่งลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน 
เพื่อฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถนํากลับมาใช้ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      

เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินมีการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ ให้การสนบัสนุนช่วยเหลือและเข้าถึง
เกษตรกร ประกอบกับมีหมอดินอาสาที่เข้มแข็งซึ่งเป็นเครือข่ายของกรมฯ ในการส่งเสริมและช่วยขยายผลการ
บริการด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ทางการเกษตร 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :          

            ไม่มี  
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
            ไม่มี  

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6 เดือน 
                                                                                             รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอา้งองิ :     
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 (ไตรมาสที่ 1) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 (ไตรมาสที่ 2) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 (ไตรมาสที่ 3) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 (ไตรมาสที่ 4) 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                             รอบ 12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย      
                            ตามแผนปฏิบัติราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
                ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 

                ตัวชี้วัดท่ี 3.2.4 จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟ ู
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางตุลยา  จงสกุล    
         ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :นางอรอุมา  สรรพสิทธ์ิโยธิน  
                    ผู้อํานวยการส่วนโครงการพิเศษ 

โทรศัพท์ : 0-2579-1096       โทรศัพท์ : 0-2579-0923          
คําอธิบาย :   
             พื้นท่ีทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู หมายถึง พื้นที่นาร้างในพื้นที่ 5จังหวัด
ชายแดนใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู ให้สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ โดยสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ดินและน้ํา การจัดการดิน การใช้วัสดุ
ปรับปรุงดิน การจัดระบบการปลูกพืช การปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้ เหมาะสมกับการปลูกปาล์มนํ้ามันและข้าว 
ท้ังนี้เพื่อโอกาสให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่  30 กันยายน 2554 
                                   เป้าหมาย  จํานวน  14,767 ไร่ (ร้อยละ : 100)  
                                   ผลงาน     จํานวน  15,546.50  ไร่ 
 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น  
(%) 

  ข้อมูลพื้นฐาน 

2552 2553 2554 2553 2554 
จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับ
การพัฒนาและฟื้นฟู 

10,000 10,345.25 15,546.50 3.45 55.47 

หมายเหตุ : รอ้ยละที่เพิ่มขึ้นใช้ผลการดําเนินงานที่ 2552 เป็นฐาน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                             รอบ 12  เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้ 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหา
ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู 

1 100 5 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
มาตรการเร่งรัดและติดตามผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่าย ทุกเดือนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      

เป็นนโยบายที่รัฐบาล และกรมฯ ให้ความสําคัญมากเปน็อันดับต้นๆ 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :          
เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาอุปสรรคแรกในการเข้าพื้นที่ 
เพื่อดําเนินการ 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
ควรเพิ่มพื้นที่ดําเนินการในจังหวัดอ่ืนของภาคใตด้้วย ซึ่งคาดว่าเกษตรกรก็มีความตอ้งการเช่นกัน 

 
 
หลักฐานอ้างอิง :    
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  แผน/ผล การปฏิบัตริาชการ ปี 2554 

 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                             รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางณัฐิยา  หิรัญวัฒน์ศิริ  
             หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :นางสาวเบญจพร  บุรมยชั์ย         
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ
  นางพัญชนิส  สันทนาคณิต 
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0-2579-7740 โทรศัพท์  0-2579-7740 
คําอธิบาย :   

• ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของ
ส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะ
เป็นผู้จัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  

• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  
(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(5) ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม  
ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

• สํานักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้สํารวจ วิเคราะห์ และคัดเลือกงานบริการหลักของส่วนราชการ  
ไม่เกิน 3 งานบริการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด และแจ้งให้ส่วนราชการทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับการสํารวจ
ความพึงพอใจ 

• หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการ 
 1. เป็นงานบริการ ท่ีเป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ 
2. เป็นงานบริการท่ีมีผู้ใช้บริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงต่อประชาชน 

• โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ได้คัดเลือกงานบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจํานวน 3 งานบริการดังนี้ 
1. งานการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน ( โดโลไมท์ ) 
2. งานการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า 
3. งานการให้บริการสารสนเทศข้อมูลดิน 
  
 
 
 

 



 
 
 
 

มิติที่ 2 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                             รอบ 12  เดือน 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
                       สํานักงาน ก.พ.ร. จะทําการสํารวจร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเอง โดยจะเป็น  
ผู้จัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมินอิสระจากภายนอกมาดําเนินการ  

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละที่
เพิ่มขึน้ ข้อมูลพื้นฐาน 

2552 2553 2554 2553 2554
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- - - - - 

หมายเหตุ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2552 เป็นฐาน 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 
       ช่วงปรับเกณฑ์การใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วง

น้ําหนัก 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ร ะ ดั บ ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการ  

6 NA 1 0.0600 

 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
                    รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร.  
 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      
                   ไม่มี  

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             31 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                             รอบ 12  เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
                   ไม่มี  

 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
                   ไม่มี 

 
 
หลักฐานอ้างอิง :        
                   ไม่มี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             32 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                             รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดท่ี 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางณัฐิยา  หิรัญวัฒน์ศิริ 
         หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :นางสาวเบญจพร  บุรมยชั์ย   
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 
  นางพัญชนิส  สันทนาคณิต 
            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0-2579-7740 โทรศัพท์  0-2579-7740 
คําอธิบาย :   

• ผู้กําหนดนโยบาย หมายถึง หน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ซึ่งกําหนด
นโยบายให้แก่ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวง 
ท่ีส่วนราชการสังกัด 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  
• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  

(1) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหมาย 
(2) ความพึงพอใจด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
(3) ความพึงพอใจด้านการติดตามและนําเสนอผลให้ทราบ 
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
                       สํานักงาน ก.พ.ร. จะทําการสํารวจร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเอง โดยจะเป็น  
ผู้จัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมินอิสระจากภายนอกมาดําเนินการ  

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ ข้อมูลพื้นฐาน 

2552 2553 2554 2553 2554 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนด
นโยบาย 

- - - - - 

หมายเหตุ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2552 เป็นฐาน 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 
       ช่วงปรับเกณฑ์การใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                             รอบ 12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วง

น้ําหนัก 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนด
นโยบาย 

3 NA 1 0.0300 

 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
                    รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร.  

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      
                   ไม่มี  
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
                   ไม่มี  

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
                   ไม่มี  

 
หลักฐานอ้างอิง :        

                    ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ     6  เดือน 
                                                                                               รอบ   12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดท่ี 6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและ   

ปราบปรามการทุจริต  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางอรนาฎ  โอวาทตระกูล 
                  ผอ.กองการเจ้าหน้าท่ี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :นางรังษิยา  พุทธสุวรรณ    
                   ผอ.ส่วนงานคุ้มครองจริยธรรม 

โทรศัพท์ : 0-2941-2608 โทรศัพท์ : 0-2579-2656 
คําอธิบาย :   

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส่วนราชการ  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และ
การจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2554  

• ข้อร้องเรียน  หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ังและไม่มีธรรมาภิบาล  ตามที่กฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554  

• การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนําเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือทราบความก้าวหน้าของการดําเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้กรณีที่ข้อร้องเรียน
ไม่ได้ระบุช่ือและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนอง
สิ้นสุดที่การนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนดําเนินคดีการนําไปแก้ไขปัญหา
การดําเนินงาน หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1  ทบทวนและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ

ส่วนราชการ และผลการดําเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2553 โดยพิจารณาถึง
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปัญหา อุปสรรค
ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปีท่ีผ่านมา 

 วิเคราะห์ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการตามที่ได้มีการสํารวจ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ     6  เดือน 
                                                                                               รอบ   12  เดือน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

  วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากการรอ้งเรียนของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 และ 2553 ว่าแต่ละปีมีจํานวนเท่าไหร่ ในประเด็นใดบ้างและ
เปรียบเทียบหาแนวโน้มเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น แล้วคัดเลือกเรื่องร้องเรียน            
ท่ีสําคัญ 5 เรือ่งเพื่อนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา                 
โดยวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทําให้ 

1) การปฏิบตัิราชการตามอํานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะ        
ท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพยีงพอ 

2) การปฏิบตัิหน้าท่ีไปในทางที่ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความ        
มีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

3) การปฏิบตัิหน้าท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

2 นําข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนด 
เป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์(Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ      
ท่ีใช้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เสนอผู้บรหิารระดับสงูให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้ง 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 

3  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน  

 ตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของส่วน
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีผลสําเรจ็เปน็ไปตามเป้าหมายทุก
ตัวช้ีวัด  

 สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน
การ ทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มท่ีสํานักงาน ป.ป.ท.
กําหนดเพื่อ นําข้อมูลจากสรุปผลการสํารวจดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

4  ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ร้อยละ 100  

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏบิัติหรือละเว้นการปฏิบตัิ
หน้าท่ี โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554โดยครอบคลุม
ประเด็น สําคัญ ได้แก่  
1) จํานวนข้อร้องเรียนในแต่ละช่องทางและผลการตอบสนองต่อ ข้อร้องเรียนแยก
ตามประเภทของเรื่องที่ถูกร้องเรียนและหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ     6  เดือน 
                                                                                               รอบ   12  เดือน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 2) ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหา อุปสรรคของการตอบสนอง 

ข้อร้องเรียน และแนวทางการแก้ไข 

5 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

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

  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริต 

6 5 5 0.3000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
1.ทบทวนและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ และผลการ
ดําเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553  

วิเคราะห์ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการตามที่ได้มีการสํารวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากการรอ้งเรียนของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553
โดยพิจารณาถงึจํานวนเรื่องและประเด็นข้อร้องเรียนและเปรียบเทียบหาแนวโน้มเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น แล้ว
คัดเลือกเรื่องรอ้งเรียนที่สําคัญ 5 เรื่องเพื่อนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยวิเคราะห์หา
สาเหตุท่ีทําให้ 

1) การปฏิบัตริาชการตามอาํนาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ 

2) การปฏิบัตหิน้าท่ีไปในทางที่ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
3) การปฏิบัตหิน้าท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่น

ในหลักธรรมาภิบาล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ     6  เดือน 
                                                                                               รอบ   12  เดือน 
2. นําข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของ
ส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนด เป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์
(Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ  ท่ีใช้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เสนอผู้บริหารระดบัสูงให้ความ
เห็นชอบ พร้อมทั้ง เผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 

3. ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554  โดยจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม หลักสูตร “พัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา” 
เผยแพรใ่ห้ความรู้ประมวลจริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โดยจัดให้มีการลงนาม
รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน การให้ความรู้รวมกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับจรยิธรรม 
จรรยาและวินัยสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกรมพัฒนาท่ีดิน 

     ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 

4. ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏบิัติหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไดร้้อยละ 100 

5. ดําเนินการสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  ส่วนราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554                 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนําแนวทาง และมาตรการตาม 
   ยุทศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปใช้เปน็กรอบทิศทางในการดําเนนิการป้องกัน 
   และปราบปรามการทุจรติ 
2. ยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. มีแผนงานและงบประมาณของกรมพัฒนาท่ีดินรองรับ  
4. กรมฯ ประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาท่ีดิน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
1. บุคลากรส่วนภูมิภาคยังขาดความร่วมมอือย่างจริงจัง เนื่องจากมีงานประจําท่ีต้องรับผิดชอบ ไม่มีเวลา
พอที่จะเข้ารับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2. เงินงบประมาณน้อย ไม่สามารถให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และระเบียบทางราชการแก่
ข้าราชการที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารการเงินและพสัดุ  

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
1. เสริมสร้างผู้นําต้นแบบดา้นคุณธรรม จริยธรรม ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และดาํรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่เจ้าหน้าท่ี และประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้าถึงได้ทุก

กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์
3. เพิ่มช่องทางที่ง่ายต่อการแจ้งเบาะแสการทุจรติและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 
    เช่น Web board 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             38 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ     6  เดือน 
                                                                                               รอบ   12  เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :        
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 รายงานการทบทวนและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐกรมพัฒนาท่ีดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

หลักฐานอ้างอิงที่ 2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553  

หลักฐานอ้างอิงที่ 3 แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปี

งบประมาณ 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการสํารวจความคดิเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ 
2554 

หลักฐานอ้างอิงที่ 6 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยมิชอบในหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ 2554 ไดร้อ้ยละ 100 

หลักฐานอ้างอิงที่ 7 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ 2554                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

มิติที่ 3 
มิติด้านประสิทธิภาพ 
ของการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 7  ระดับความสําเรจ็ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายรังสฤษดิ์  บุญสิน 
               ผอ. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                            นางอรทัย  ศุกรียพงศ์ 
                    ผอ. สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
                            นางสาวสุภาพร  จันรุ่งเรือง 
                        ผอ. สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
                            นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ 
                                     เลขานุการกรม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศรัณยน์พ  อินทเสน 
                    ผอ. ส่วนระบบภูมิสารสนเทศ  
                      นางนฤมล  จันทวัชรากร 
    ผอ. ส่วนวิเคราะห์ วิจัยพืช ปุ๋ย สิ่งปรับปรุงดิน   
                      นางสาวจุฑารัตน์  คํานึงกิจ 
    หัวหน้าศูนย์อํานวยการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์   
                      นางสาวสาํราญ  คมศร ี
                   นักวิชาการเผยแพร่ ปฏิบัติการ  

โทรศัพท์ :  0-2941-2131 
               0-2561-3521 
               0-2579-1385 
               0-2579-5128 

โทรศัพท์ :  0-2941-2131 
               0-2561-3086 
               0-2579-5545 
               0-2579-8515 

คําอธิบาย :   
• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผู้รับบริการทั้งหมดในแต่ละกระบวนงาน 
• รอบระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ หมายถึง ระยะเวลาให้บริการที่ส่วนราชการลดได้ มากกว่า

ร้อยละ 30 และดําเนินการได้จริง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
• รอบระยะเวลามาตรฐานการให้บริการสําหรับกระบวนงานใหม่ หมายถึง ระยะเวลาให้บริการ 

ณ ปัจจุบัน 
• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หมายถึง  
 
1) กระบวนงานที่ส่วนราชการได้ดําเนินการลดรอบระยะเวลาได้ต้ังแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป ในช่วง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547และ/หรือ  
2) กระบวนงานใหม่ที่ส่วนราชการไม่เคยแจ้งสํานักงาน ก.พ.ร. มาก่อน เนื่องจาก  

- มีการสํารวจกระบวนงานการให้บริการของส่วนราชการใหม่  
- มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจหน้าที่ ของส่วนราชการใหม่  

• การคัดเลือกระบวนงานเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ต้องเป็นกระบวนงานหลักที่สําคัญ และ/หรือมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และ/หรือสอดคล้องกับงาน
บริการในตัวช้ีวัดร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไม่น้อยกว่า 5 
กระบวนงาน (หรือจํานวนกระบวนงานน้อยกว่าได้กรณีส่วนราชการมีกระบวนงานบริการหลักน้อยกว่า 5 
กระบวนงาน) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้เลือกกระบวนงานจํานวน 5 กระบวนงาน ดังนี้  
1. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศข้อมูลดิน 
2. การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์) 
3. การให้บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
4. การให้บริการตอบข้อซักถามข้อร้องเรียน 
5. การให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนูปกรณ์  

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    

ผลการดําเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละ            
ที่เพิ่มขึน้ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

2552 2553 2554 2553 2554 
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

3.8848 4.9565 4.9004 27.59 26.14 

หมายเหตุ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นใช้ผลการดําเนินงานปี 2552 เป็นฐาน 

ตารางและสูตรการคาํนวณ : 
เกณฑ์การใหค้ะแนนเทียบกับร้อยละ
ของผู้รบับริการที่ได้รับบริการตาม
รอบระยะเวลามาตรฐานเทยีบกับ

จํานวนผู้รบับริการทั้งหมด  กระบวนงาน  น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 

คะแนนที่
ได้ 
 

คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
น้ําหนัก   

1.การให้บริการข้อมูล
สารสนเทศข้อมูลดิน 

0.2 80 85 90 95 100 5 1 

2. การวิเคราะห์ตัวอย่าง
ปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน  

0.2 80 85 90 95 100 5 1 

3. การให้บริการ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 

0.2 80 85 90 95 100 4.5020 0.9004 

4. การให้บริการตอบข้อ
ซักถามข้อร้องเรียน 

0.2 80 85 90 95 100 5 1 

5. การให้บริการสื่อ
สิ่งพิมพ์  โสตทัศนูปกรณ์ 

0.2 80 85 90 95 100 5 1 

น้ําหนักรวม 1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนีเ้ท่ากับ 4.9004  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน : ( หน่วยวัด : ระดบั)  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนนิงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ 

3 4.9004 4.9004 0.1470 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 

กระบวนงานที่ 1 การให้บรกิารข้อมูลสารสนเทศข้อมูลดิน 
เป็นการให้บริการแผนที่กลุ่มชุดดินและแผนที่ความเหมาะสมของดินกับพืชเศรษฐกิจพร้อมเอกสาร

คําอธิบายกลุ่มชุดดิน และให้คําแนะนําแก่ประชาชนทั่วไป มีขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเดิมจาก 8 ขั้นตอน 
ต้ังแต่ติดต่อเจ้าหน้าที่ จนได้ข้อมูล รวมระยะเวลา 1 วัน ปรับลดเปน็ 4 ขั้นตอน ในระยะเวลา 15 นาที 

 
กระบวนงานที่ 2 การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์)          
     การวิเคราะห์สารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์)  ส่วนวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน ได้ดําเนินการลด
ระยะเวลาการทํางานจาก 20 วันทําการเหลือ 10 วันทําการ ในปี 2549 ตามมติของกรมพัฒนาที่ดินที่ทําการ
คัดเลือกหน่วยงานนําร่องในการจัดทําแผนลดระยะเวลาการทํางาน  จนในปี 2554 การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย 
และสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์) ก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกระบวนงานที่รักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ (10 วันทําการ)  กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานยังเหมือนเดิม แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเวลา
แรกเป็นช่วงยื่นคําขอประกอบด้วย 1. ขั้นตอนการรับและบันทึกข้อมูลตัวอย่าง 2. รอคิววิเคราะห์ ช่วงเวลาที่
สอง    เป็นช่วงดําเนินการจนแล้วเสร็จในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1. อบตัวอย่าง 2. บดตัวอย่าง 3. เตรียม
สารละลายตัวอย่าง 4. วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 5. คํานวณผลพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง   
6. รายงานผลวิเคราะห์  รวมสองช่วงเวลามี 8 ขั้นตอน การรักษามาตรฐานระยะเวลาการทํางานสามารถ
ตรวจสอบจากใบส่งตัวอย่าง  และใบรายงานผลการวิเคราะห์ปูนโดโลไมท์ประจําปี 2554  โดยเก็บข้อมูลในรูป
แฟ้มเอกสาร  และจัดทําข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 
กระบวนงานที่ 3 การให้บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 

กระบวนงานการให้บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ (สารเร่งซุปเปอร์  พด.1   ซุปเปอร์  พด.2   ซุปเปอร์  
พด.3  พด.6  ซุปเปอร์ พด.7   พด.9  จุลินทรีย์สําหรับพืชปรับปรุงบํารุงดิน พด.11  และ ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ) แก่
เกษตรกร หมอดิน และประชาชนทั่วไป มีขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด 3 ขั้นตอน ที่จุดรับบริการเบ็ดเสร็จ 
(one stop service) ณ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ได้แก่ ขั้นตอนการติดต่อเจ้าหน้าที่ สอบถามข้อมูล และ
รับคําขอ ขั้นตอนการเขียนใบเบิก และขั้นตอนการรับผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์พร้อมเอกสารคําแนะนํา รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 6.35 นาที 
 
กระบวนงานที่ 4 การให้บริการตอบข้อซักถามข้อร้องเรียน 

กระบวนงานการให้บริการตอบข้อซักถาม / ข้อร้องเรียน  เป็นการให้บริการในรูปแบบของการตอบ
จดหมายเกี่ยวกับข้อซักถามของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานราชการที่มีความต้องการข้อมูล
ข่าวสาร  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ของกรมพัฒนาที่ดิน  หรือว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงานกรมพัฒนาที่ดิน  ซึ่งใช้เวลาใน
การดําเนินการ  7  วัน 

ในการดําเนินการในปัจจุบัน  มีการให้บริการตอบข้อซักถาม / ข้อร้องเรียน บน  web  site  แต่ในรูป
แบบเดิมยังคงอยู่ด้วย  เนื่องจากเกษตรกรอาจจะยังไม่มีความรู้เรื่อง  web  site  จึงนํา 2 รูปแบบมาประยุกต์ใช้
เพื่อให้การบริการตอบข้อซักถาม / ข้อร้องเรียน  กระจายไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้หลายทางทําให้สามารถลดขั้นตอน
การบริการได้  ใช้เวลาในการดําเนินการน้อยลงได้ถึง  3 วัน 
 
กระบวนงานที่ 5 การให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์  โสตทัศนูปกรณ์ 

เป็นการให้บริการทางด้าน  สื่อสิ่งพิมพ์  พร้อมทั้งการจัดส่งวัสดุและสิ่งพิมพ์แก่ผู้มาขอรับบริการ  
ทั้งการมาขอรับบริการด้วยตนเอง  และการติดต่อขอรับบริการทางจดหมายหรือการขอรับบริการทางโทรศัพท์  
โดยมีการจัดเตรียมเอกสารและตัวอย่างสําหรับการขอรับการบริการ จัดทําแผนผังการให้การบริการ ณ จุดบริการ
และประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การให้บริการระบบใหม่ของหน่วยงานทางเว็ปไซต์  มีขั้นตอนการดําเนินงาน
ทั้งหมด  3  ขั้นตอน  ได้แก่  ผู้ขอใช้บริการติดต่อขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  รับ
เรื่อง ศึกษาความต้องการของผู้มาขอรับบริการและนําเสนอ  เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสื่อสิ่งพิมพ์  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  
2  นาที 

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      
กระบวนงานที่ 1 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศข้อมูลดิน 

1. การจัดระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ง่าย ได้แก่ เอกสาร  
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ  

2. เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการได้หลายทาง  ได้แก่เปิดให้ย่ืนคําขอทาง
ไปรษณีย์  Internet  โทรสาร 

3. มีระบบรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อร้องเรียนของประชาชน   
4. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความพร้อมในการให้บริการ   
5. จัดให้มีสถานที่  สิ่งแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ท่ีเหมาะสม  ได้แก่ จัดสถานที่

ให้มีความสะอาด  บริการถ่ายเอกสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 
 
กระบวนงานที่ 2 การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์)          

1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
2. ผู้รับบริการที่ส่งตัวอย่างปูนโดโลไมท์เข้ามาวิเคราะห์ 
3. ความพร้อมของสภาพอุปกรณ์เครื่องแก้ว และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ 
4. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการวิเคราะห์ 

 
กระบวนงานที่ 3 การให้บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 

1. มีโรงงานผลิตสารเร่งจุลินทรีย์พด. ชนิดต่างๆ ซึ่งดําเนินการเองโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน สามารถ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์รองรับความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างพอเพียง 

2. มีเอกสาร/แผน่พับ แจกจ่ายให้บริการด้านข้อมูลแต่ละผลติภัณฑ์อย่างเพียงพอ 
3. มีเจ้าหน้าที่บริการเบิกจ่ายสารเร่งประจําตลอดเวลาทําการ รวมทั้งให้บริการช่วงพักเที่ยง 
4. เจ้าหน้าที่ที่ใหบ้ริการมีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์จุลนิทรีย์เป็นอย่างดี 
5. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการทดแทนกันได้ 
6. จัดให้บริการ ณ จุดบริการเบ็ดเสร็จเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
 

กระบวนงานที่ 4 การให้บริการตอบข้อซักถามข้อร้องเรียน 
1. ข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  แผ่นพับ  เกี่ยวกับงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
2. เจ้าหน้าที่ทีม่ีความรู้เฉพาะด้านในการตอบข้อซักถาม / ข้อร้องเรียน 

 
กระบวนงานที่ 5 การให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์  โสตทัศนูปกรณ์ 

1.เอกสาร และแผ่นพับ  เกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน 
   2.เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา  ในการให้บริการแจกจ่ายเอกสาร 
   3.เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล  และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
   4.แผ่นซีดี  เกี่ยวกับงานด้านพัฒนาที่ดิน  ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
กระบวนงานที่ 1 การให้บรกิารข้อมูลสารสนเทศข้อมูลดิน 

1. การประมวลผล Hardwear และ Software มักเกิดการขดัข้อง 
2. ผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศข้อมูลดินมีความต้องการที่หลากหลาย 

 
กระบวนงานที่ 2 การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์)    

                              ไมม่ี 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             44 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

กระบวนงานที่ 3 การให้บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
                              ไมม่ี 

 
กระบวนงานที่ 4 การให้บริการตอบข้อซักถามข้อร้องเรียน 

          ช่องทางการให้บริการตอบข้อซักถาม/ข้อร้องเรียน  แม้จะเปิดให้เลือกทั้ง 2 ช่องทางคือทางจดหมาย
และทาง web site  แต่เป้าหมายที่เป็นเกษตรกรยังไม่มีความรู้เรื่อง  web site  ทําให้ได้รับข้อซักถาม/ข้อ
ร้องเรียน ล่าช้า  ทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรค 

 
กระบวนงานที่ 5 การให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์  โสตทัศนูปกรณ์ 

1. เกษตรกรที่มาขอรับบริการ  มีความล่าช้าในการกรอกแบบฟอร์ม  สาเหตุมาจากความไม่เข้าใจ 
2. เกษตรกรที่ส่งจดหมายมาขอรับบริการ  ส่งมาทางกรมพัฒนาที่ดิน  ซึ่งอาจจะทําให้ลา่ช้า  เพราะกว่า

เอกสารจะมาถึงฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  อาจทําให้เสียเวลา 
3. เอกสารที่เกษตรกรต้องการ  หากไม่มีอยู่ในส่วนที่รับผิดชอบ   ต้องใช้เวลาในการดําเนินการจัดหามา 
4. เอกสารบางอย่างยังไม่สามารถนํามาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรได้  แต่เกษตรกรทราบข่าวและขอรับก่อน

ล่วงหน้า  
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
กระบวนงานที่ 1 การให้บรกิารข้อมูลสารสนเทศข้อมูลดิน 
                              ไมม่ี 
 
กระบวนงานที่ 2 การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์)  
                              ไมม่ี 
 
กระบวนงานที่ 3 การให้บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
                              ไมม่ี 
 
กระบวนงานที่ 4 การให้บริการตอบข้อซักถามข้อร้องเรียน 
1. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะทางควรให้ความร่วมมือกับทางผู้จัดเก็บข้อมูล เพราะจะทําให้สามารถดําเนินการได้

รวดเร็วและถูกต้อง 
2. ผู้จัดเก็บข้อมูล  ต้องมีความพร้อมในเรื่องของข้อมูลที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแนะนําให้กับผู้มาขอรับ

บริการ   
กระบวนงานที่ 5 การให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์  โสตทัศนูปกรณ์ 
1. ควรมีการจัดเตรียมเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย  

เพราะเวลาที่กลุ่มเป้าหมายมาขอรับบริการจะได้รับเอกสารครบถ้วนและรวดเร็ว 
2. ในแต่ละหน่วยงานที่ดําเนินการจัดทําเอกสารเผยแพร่  ควรจัดทําเอกสารให้เพียงพอกับความต้องการของผู้มา

ขอรับบริการ  ซึ่งดูจากฐานข้อมูลที่มีผู้มาขอรับบริการในแต่ละปี  และนํามาให้กับทางฝ่ายเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ดําเนินการแจกจ่ายต่อไป 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

หลักฐานอา้งองิ :    
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 แบบฟอร์ม 1 รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่ส่วนราชการ    

เสนอประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 แบบฟอร์ม 2 การจัดเก็บข้อมูลผูใ้ช้บริการและระยะเวลาให้บริการรายกระบวนงาน 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 แบบฟอร์ม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดท่ี 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/ 

เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
ตัวชี้วัดท่ี 8.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางเพ็ญศรี   หมื่นสังข์ 
                    ผู้อํานวยการกองคลัง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 
                    ผอ. ส่วนงบประมาณ   
                    นางสาวปวีณา   นภาธาราทิพย์ 
               นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏบิัติการ   

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 โทรศัพท์ : 0-2579-0504 

คําอธิบาย :   
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการ เบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวช้ีวัด 
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ ท่ี
ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

•  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํา ยอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  

•  รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ท้ังที่มีตัวตน 
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ 
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้
จาก รหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานัก
งบประมาณกําหนดให้  
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน  

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น   

2552 2553 2554 2553 2554 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

89.98 93.02 78.36 3.38 -12.91 

หมายเหตุ : รอ้ยละที่เพิ่มขึ้น ใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2552 เป็นฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ  12  เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 
           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 66 ร้อยละ 69 ร้อยละ 72 ร้อยละ 75 ร้อยละ 78  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

1 78.36 5 0.0500 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
            การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ของ
กรมพัฒนาที่ดิน ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 
ระหว่าง ปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจําทุกเดือนทั้ง
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   
       ในการดําเนินงาน  จะมีการวางแผนการดําเนินงาน  และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส 
และมีการจัดประชุม  เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง           
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      
1. มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส   
2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพื่อประชุมให้มีการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปตามมติ  ครม. 

3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้ถกูต้องตามประเภทที่สาํนักงบประมาณกําหนดและเป็นไป
ตามแผน 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
                               ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ  12  เดือน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
                               ไม่มี 

 

หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1   ข้อมลูการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดท่ี 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/ 

เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางเพ็ญศรี   หมื่นสังข์ 
                   ผู้อํานวยการกองคลัง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 
  ผอ. ส่วนงบประมาณ   

                    นางสาวจาริณี  กรรขํา 
                    นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 โทรศัพท์ : 0-2579-0504 

คําอธิบาย :   
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการ  

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
เป็นตัวช้ีวัด ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงิน
งบประมาณ ท่ีได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ
การบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

•  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลง งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) 
จะนํา ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น   
2552 2553 2554 2553 2554 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

93.00 94.82 87.98 6.29 -5.40 

หมายเหตุ : รอ้ยละที่เพิ่มขึ้น ใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2552 เป็นฐาน 
เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 
        ช่วงปรับเกณฑ์การใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 91 ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95  
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รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             50 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 

1.5 87.98 1 0.0150 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
      การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่าย ของ  
กรมพัฒนาที่ดิน ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 
ระหว่างปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจําทุกเดือนทั้ง
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   
       ในการดําเนินงานจะมีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส 
และมีการจัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      
1.  มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส   
2.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพื่อประชุมให้มีการเร่งรัดการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปตามมติ  ครม. 
3.  มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ถูกต้องตามประเภทที่สํานักงบประมาณกําหนดและเป็นไป

ตามแผน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
           เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างประสบปญัหาอุทกภัยทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย 

 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
                               ไม่มี 

         

หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  ข้อมลูการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดท่ี 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/ 

เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
                ตัวชี้วัดท่ี 8.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ 
                                 ไทยเข้มแข็ง 2555 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางเพ็ญศรี   หมื่นสังข์ 
                   ผู้อํานวยการกองคลัง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 
                    ผอ. ส่วนงบประมาณ 
                    นางสาวปวีณา   นภาธาราทิพย์ 
                   นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 โทรศัพท์ : 0-2579-0504 

คําอธิบาย :   
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 

จะใช้ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของส่วนราชการ ท้ังที่เบิกจ่าย
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
เทียบกับวงเงินตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระบบ Project Financial Monitoring System 
(PFMS) 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น   
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 2552 2553 2554 2553 2554 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการ
ลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 

- 89.67 84.30 - - 

หมายเหตุ : เป็นตัวช้ีวัดท่ีดําเนินการในปีงบประมาณ 2553 เป็นปแีรก จึงไม่มีฐานข้อมูลเปรียบเทียบ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 
           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการ
ลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
2555 

1 84.30 3.4300 0.0343 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 

      การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุน
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ปีงบประมาณ 2554 ของกรมพัฒนาที่ดิน เบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค 
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐสู่
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS ) เทียบกับวงเงินตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระบบ PFMS 
โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจําทุกเดือน  
       ในการดําเนินงานจะมีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส 
และมีการจัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      
1. มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส   
2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพื่อประชุมให้มีการเร่งรัดการเบิก 
จ่ายเงินงบประมาณ   

3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ถูกต้องตามประเภทที่สํานักงบประมาณกําหนดและเป็นไป 
ตามแผน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะมีการเบิกจ่ายตามผลการดําเนินงาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น งวด ๆ จะจ่ายเงิน
ให้กับผู้รับจ้างได้ก็ต่อเมื่อผลงานบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามงวดที่ระบุในสัญญา 
     
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
                                  ไม่มี  

หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดท่ี 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/ 

เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
ตัวชี้วัดท่ี 8.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางเพ็ญศรี   หมื่นสังข์ 
                   ผู้อํานวยการกองคลัง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 
                    ผอ. ส่วนงบประมาณ 
                    นางสาวจาริณี  กรรขํา 
                   นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 โทรศัพท์ : 0-2579-0504 

คําอธิบาย :   
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะพิจารณาจากความสามารถ

ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนด
ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
โดยกําหนดให้ส่วนราชการ ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS ภายใน
ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น   
2552 2553 2554 2553 2554 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

- - 90.29 - - 

หมายเหตุ : ตวัช้ีวัดใหม่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 เป็นปีแรก 
เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 
      ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 86 ร้อยละ 89.5 ร้อยละ 93 ร้อยละ 96.5 ร้อยละ 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

1.5 90.29 2.2257 0.0334 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
      การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่าย ของกรม
พัฒนาท่ีดิน ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ระหว่าง
ปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการ
คลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจําทุกเดือนทั้งหน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค   
       ในการดําเนินงานจะมีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส 
และมีการจัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      
1. มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส   
2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพื่อประชุมให้มีการเร่งรัดการเบิก 
จ่ายเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปตามมติ  ครม. 

3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ถูกต้องตามประเภทที่สํานักงบประมาณกําหนดและเป็นไป 
ตามแผน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
                               ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
                    
                               ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดท่ี 9 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางเพ็ญศรี  หมื่นสังข์ 
                           ผู้อํานวยการกองคลัง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปภาดา  ฟูรังษีโรจน์ 
                      ผอ.ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง 
                      น.ส. พรวิภา  เอนกสัมพันธ์ 

          นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ  
 

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 โทรศัพท์ : 0-2941-3075 
คําอธิบาย :   

   ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทํา
บัญชี ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากร  

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์

และ วิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุน
ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อย่างไร พร้อมท้ัง วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจัดทํารายงาน
การเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จตาม
รูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ  

3 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมาย
การเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ชัดเจน(สามารถวัดได้)และ
แผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
 

4 สร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และระบุ
ค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMIS  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
5 สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 2554 ได้ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า ส่วนราชการ  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต 
 

3 5 5 0.1500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
             กรมฯ ได้ดําเนินการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและรายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(ระดับคะแนนที่ 1) พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตโดยการเปรียบเทียบผล
การคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ระดับ
คะแนนที่ 2) เสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบตามกําหนดเวลาแล้ว เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  นอกจากนี้ได้มีการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
(ระดับคะแนนที่ 3) จํานวน 2 เรื่องตามเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
เรียบร้อยแล้ว และได้สําเนาหนังสือนําส่งให้กรมบัญชีกลางทราบเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554  
          สําหรับการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 ให้มีการสร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS และระบุ
ค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยนั้น กรมฯ ได้ดําเนินการสร้างรหัสกิจกรรมย่อยและแจ้งให้ทุกหน่วยเบิกจ่าย
ดําเนินการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยแล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ซึ่งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานจะสามารถรวบรวมได้ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดนั้น จะต้องใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้รายงานผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 แก่กรมบัญชีกลางแล้ว 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554  (กําหนดระยะเวลาสําเนาหนังสือนําส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 ตุลาคม 
2554) 
           สําหรับการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 5 สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมฯสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้วางไว้แล้วขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการจัดทํารายงานเสนอกรมบัญชีกลาง (กําหนดระยะเวลาสําเนาหนังสือนําส่งให้กรมบัญชีกลางภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2554) 
     
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชขีองแต่ละศูนย์ต้นทุน มีความเข้าใจและสามารถระบุ
ค่าใช้จ่ายลงสูกิ่จกรรมย่อยได้มากขึ้นกว่าปีงบประมาณก่อนๆ  

 
 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :        
                                ไม่มี 

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     
                                ไม่มี 

 
หลักฐานอ้างอิง :        
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 สําเนาหนังสือกรมพัฒนาท่ีดินที่  กษ 0803.02/436 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554      

เรื่อง รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 สําเนาหนังสือกรมพัฒนาท่ีดินที่  กษ 0803.02/437 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554        

เรื่อง รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 สําเนาหนังสือกรมพัฒนาท่ีดินที่  กษ 0803.02/438 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554      

เรื่อง รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 ท่ี กษ 0803.02/749 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554 เรื่อง ขอส่งแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานประจําประงบประมาณ พ.ศ. 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5 ท่ี กษ 0803.02/2367 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานจัดทํา

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามตัวช้ีวัดท่ี 9 ระดับคะแนนที่ 4 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางเพ็ญศรี  หมื่นสังข์ 
           ผู้อํานวยการกองคลัง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปภาดา  ฟูรังษีโรจน์ 
                      ผอ.ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง 
                      นางสาวพรวิภา  อเนกสัมพันธ์ 
                    นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 
  

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 โทรศัพท์ : 0-2941-3075 
คําอธิบาย :   

• การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและ 
บุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ ดําเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และ
การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหาร 

• ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงาน 
ในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด มาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม ภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้กําหนด เป็นแนวทางไว้  

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยรับตรวจมีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงดงักลา่ว
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 

2 หน่วยรับตรวจประเมินผลการควบคุมภายในได้ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

3 หน่วยรับตรวจวิ เคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ียังคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

5 หน่วยรับตรวจดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล โดย
วัดผลจากระดับคะแนนของตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจกลัก/เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ระดับความสํา เร็จของการควบคุม
ภายใน 

4 5 5 0.2000 
 
 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการวางระบบการควบคุมภายในของกรมพัฒนาท่ีดิน  เพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์และจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ติดตาม  ปรับปรุง  แก้ไขระบบควบคุมภายในให้
เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   

- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ของกรมฯ และติดตาม ปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ 

- จัดทําแผนการดําเนินงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2554 
- แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายใน เพื่ออํานวยการและประสานงานกับส่วนงานย่อยใน

การรายงานและติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน    
- ส่วนงานย่อยรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน  (แบบติดตาม - ปย.3) มายังหน่วยรับตรวจ 
- หน่วยรับตรวจรวบรวมและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม- ปอ. 3)  ส่ง คตป. ประจํากระทรวง  
สํานักงาน ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

- ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในและรูปแบบการรายงานตามที่ สตง. และสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

- ดําเนินการเร่งรัดส่วนงานย่อยให้ดําเนินกิจกรรมปรับปรุงตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในให้แล้ว
เสร็จตามกําหนดระยะเวลา (30  กันยายน 2554) 

- ส่วนงานย่อยรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 รอบ  9 เดือน (แบบติดตาม – ปย.3) มายังฝ่ายเลขาฯ (กองคลัง) 

- ฝ่ายเลขาฯ (กองคลัง) รวบรวมและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9 เดือน (แบบติดตาม –  ปอ.3) ภาพรวมกรมเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- ส่วนงานย่อยรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน  (แบบติดตาม - ปย.3) มายังหน่วยรับตรวจ 

- หน่วยรับตรวจรวบรวมและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน (แบบติดตาม- ปอ. 3)   

- ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน  ครั้งที่ 2/2554  เพื่อพิจารณารายงานการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ  2554 

- จัดทํารายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2554  เพื่อส่งให้ ค .ต .ป . ประจํากระทรวง  
สํานักงาน ก.พ.ร.  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

- ผู้บริหารให้ความสําคัญและติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งได้รับความร่วมมือ 
  จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 

 
 อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         

-  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานแบบใหมแ่ละมีจํานวนรายงานเพิ่มมากขึ้นอีกท้ังต้องมี
การวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยง  ทําให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาทําความเข้าใจงาน   

- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการรายงานผลการควบคุมภายในของส่วนงานย่อยมีการปรับเปลี่ยน/ลาออก   
ทําให้การปฏิบตัิงานไม่ต่อเนื่องและเกิดความล่าช้า 

- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการรายงานการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ มีการเปลี่ยนแปลงทําให้การ
ปฏิบัติงานต้องใชเ้วลามากขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
                                  ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :      
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการดําเนินการวางระบบการควบคุมภายในของกรมพัฒนาท่ีดิน   
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการวางระบบการควบคุมภายในครั้งที่ 1 /2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 แผนการดําเนินงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 คําสั่งแตง่ตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในของกรมพัฒนาท่ีดิน 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรบัปรงุระบบการควบคมุภายในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2553  รอบ 6 เดือน (แบบตดิตาม - ปย.3) ของส่วนงานย่อย 
หลักฐานอ้างอิงที่ 6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรบัปรงุระบบควบคุมภายในของปีงบประมาณ 

พ.ศ.2553 รอบ 6 เดือน  (แบบตดิตาม - ปอ.3)  ของหน่วยรับตรวจ 
หลักฐานอ้างอิงที่ 7 รายงานการประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในของกรมพัฒนาท่ีดินครั้งที่

1/2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 8 รายงานผลการตดิตามการปฏิบตัิตามแผนการปรบัปรุงควบคุมภายในรอบ 6 เดือน 
หลักฐานอ้างอิงที่ 9 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรบัปรงุระบบการควบคมุภายในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2553  รอบ 9  เดือน (แบบตดิตาม – ปย.3) ของส่วนงานย่อย 
หลักฐานอ้างอิงที่ 10 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2553  รอบ  9  เดือน (แบบตดิตาม - ปอ.3) ภาพรวมกรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
หลักฐานอ้างอิงที่ 11 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2553  รอบ  12  เดือน (แบบติดตาม - ปอ.3) ภาพรวมกรมเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ 

หลักฐานอ้างอิงที่ 12 รายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน  การควบคุมภายใน  ครั้งที่ 2/2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 13 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.1) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 14 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.2) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 15 รายงานแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ  ปอ.3) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 16 รายงานการประเมินผลการควบคมุภายในด้วยตนเอง  (แบบฟอร์มท่ี 1) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 17 รายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน / ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  (แบบฟอร์มท่ี 2) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 18 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน           

(แบบ ปส.) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )       รอบ  6  เดือน 
          รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 ตัวชี้วัดท่ี 12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน   
 (วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองค์การในหมวดที่ดําเนินการปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2554 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ )  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเกรียงศักดิ์  หงษ์โต 
                            รองอธิบดีด้านบรหิาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ 
 ผอ.ส่วนพัฒนาระบบมาตรฐานงาน กองแผนงาน 

โทรศัพท์ : 0-2561-7990 โทรศัพท์ : 0-2579-0803 

คําอธิบาย :   
ส่วนราชการจะดําเนินการเพื่อให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

จํานวน 2 หมวดท่ีเหลือ และส่วนราชการจะใช้แผนพัฒนาองค์การประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ท่ีได้จัดทําขึ้นเป็นเครื่องมือในการกํากับติดตามเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ฯ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  กรมพัฒนาที่ดินเหลือหมวดที่ต้องดําเนินการดังนี้ 
                หมวดภาคบังคับ :  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
                หมวดภาคสมัครใจ :  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

หมวด 2, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ 

2.1 การวางยุทธศาสตร์  
SP1 ส่วนราชการต้องมีการกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม  และกรอบเวลาที่เหมาะสม  

รวมถึง  มีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  
4  ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจําปี  โดยมุ่งเน้นที่จะผลักดันให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนราช  บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจ 

 

SP2 ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (4 ปี และ 1 ปี)   ต้องมีการ
นําปัจจัยท้ังภายในและภายนอกที่สําคัญและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป  มาใช้ประกอบการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วย  
วิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนราชการ  ความต้องการของผูร้บับรกิารและผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสีย  ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา  ความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึง  
กฎหมาย  ระเบียบ  และโครงสร้างส่วนราชการ 

 

 

 
 



 
 
 
 

มิติที่ 4 
มิติด้านการพัฒนาองค์การ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )       รอบ  6  เดือน 
          รอบ 12  เดือน 

 
 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ 
SP3 ส่วนราชการต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจําปี  
ของส่วนราชการ  รวมทั้ง  ต้องมีการวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น 
ๆ  เพื่อรองรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

2.2 การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนําไปปฏิบัติ  
SP4 ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารและทําความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์และการนํา

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  ไปยังบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้เข้าใจ
และนําไปปฏิบัติ  รวมทั้งเพื่อให้มีการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติดังกล่าวบรรลุ 

 

SP5 ส่วนราชการมีการถ่ายทอด (Cascading) ตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับ
องค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน(สํานัก/กอง) ทุกหน่วยงาน (ท้ังที่เป็นสํานัก/
กองท่ีมีโครงสร้างรองรับตามกฎหมายและสํานัก/กองท่ีจัดตั้ง  เพื่อรองรับ
การบริหารจัดการภายในส่วนราชการเอง)  และระดับบุคคล(อย่างน้อย  
1 หน่วยงาน) อย่างเป็นระบบ 

 

SP6 ส่วนราชการต้องจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่อใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการได้สําเร็จ  ซึ่งประกอบด้วย  
ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  การจัดสรรทรัพยากรให้แก่แผนงานโครงการ/กิจกรรม 

 

SP7 ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนิน
แผนงาน/โครงการที่สําคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล 

 

หมายเหตุ  สีเขียว    หมายถึง  ดําเนินการแล้วเสร็จ 
              สีเหลือง  หมายถึง  อยู่ระหว่างดําเนินการ          
              สีแดง     หมายถึง  ยังไม่ได้ดําเนินการ     
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  
-หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

4 100 5.0000 0.2000 

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานนํามาจากผลการประเมินตนเองตาม โปรแกรม FL หมวด 2 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 

 
 SP 1 : ส่วนราชการต้องมีการกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง มีการระบุ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยมุ่งเน้นที่จะ
ผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของส่วนราชการ บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจ 

 โดยมีการดําเนินการ 
 1.  ปรับปรุง Flowchart กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 2.  จัดทําแผนปฏิบัติการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental  
Level) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 SP 2 : ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการนําปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกที่สําคัญและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ อย่างน้อย
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนราชการ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผล
การดําเนินงานที่ผ่านมา ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ และโครงสร้างส่วนราชการ 

 โดยมีการดําเนินการ 
  1.  แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2  เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์ 
 2.  รวบรวมข้อมูลเตรียมจัดทํายุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

1) บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน  
2) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน 
3) ร่างแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน  
4) กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ  
5) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551  
6) สถานการณ์ทรัพยากรดิน  
7) ผลการดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรที่ดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-10  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             65 
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8) การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 3.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อกําหนดทิศทางของกรมฯ (ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และคา่นิยมองค์กร) และวางแผนยทุธศาสตร์ โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 
และตัวช้ีวัดระดับองค์กร)  
 4.  จัดทําประชาพิจารณ์ โดยแจ้งเวียนหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องพิจารณา และหน่วยงานภายนอกผ่าน 
web site กรมพัฒนาที่ดิน 
 5.  จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 
 SP 3 : ส่วนราชการต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของส่วนราชการ รวมทั้ง ต้องมีการวางแผนเตรียมการ
จัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 โดยมีการดําเนินการ 
 1.  แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
 2.  จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มคีวามสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 
Scorecard) ของกรมพัฒนาที่ดิน ใน 5 มิติ ได้แก่  

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
มิติที่ 2 ประสทิธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ 3 ประสทิธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 

 
 SP 4 : ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารและทําความเข้าใจในเรือ่งยุทธศาสตร์และการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้เข้าใจและนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง เพื่อใหม้ีการถ่ายทอดแผนไปสู่การ
ปฏิบัติดังกล่าวบรรลุผล 
 โดยมีการดําเนินการ 
 1.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกําหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับองค์กรไปสู่ระดับ
หน่วยงานและบุคคล” 
 2.  ลง Website กรม 

 
 SP 5 : ส่วนราชการมีการถ่ายทอด (Cascading) ตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับ
หน่วยงาน(สํานัก/กอง) ทุกหน่วยงาน (ทั้งที่เป็นสํานัก/กองที่มีโครงสร้างรองรับตามกฎหมาย และสํานัก/กองที่
จัดต้ัง เพื่อรองรับการบริหารจัดการภายในส่วนราชการเอง) และระดับบุคคล (อย่างน้อย 1 หน่วยงาน) อย่างเป็นระบบ 
 โดยมีการดําเนินการ 
 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกําหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับองค์กรไปสู่ระดับ
หน่วยงานและบุคคล” 
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 2. ดําเนินการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับองค์กรลงสู่สํานัก/กอง กลุ่ม/ฝ่าย และบุคคลของหน่วยงานส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค 
 3. กําหนดหลกัเกณฑ์การกําหนดเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนระดบัหน่วยงานและบุคคล 
 4. กําหนดหลกัการและวิธีการที่ใช้ในการจดัสรรสิ่งจูงใจ 
 5. จัดทําความเข้าใจหลักเกณฑ์การกําหนดเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนระดับหน่วยงานและบุคคล 
และหลักการและวิธีการที่ใช้ในการจัดสรรสิง่จูงใจ 
 6. จัดทําข้อตกลงการทํางาน 
 7. จัดพิธีการลงนามข้อตกลงการทํางาน 
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 9. สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอข้อแก้ไขปรับปรุง 
 SP 6 : ส่วนราชการต้องจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการได้สําเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร
ให้แก่แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
 โดยมีการดําเนินการ 
 กรมพัฒนาที่ดินได้กําหนดตัวช้ีวัดสําหรับการติดตามผลการดําเนินงานประกอบด้วย 
  1.  ตัวช้ีวัดตามแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมตามเอกสารงบประมาณ โดยติดตาม ประเมินผล
หน่วยงานต่างๆ เป็นรายเดือนและจัดส่งสํานักงบประมาณเป็นรายไตรมาส 
 2.  ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยติดตามผลการดําเนินงานจัดส่ง สํานักงาน    ก.พ.ร. 
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
 3.  ตัวช้ีวัดตามข้อตกลงการทํางาน โดยติดตามผลการดําเนินงานเป็นรายปี รายงานเสนอกรมฯ  

 
 SP 7 : ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อ
เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สําคัญ ซึ่งต้องครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล     
 โดยมีการดําเนินการ 
 1.  ทบทวนคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมฯ 
 2.  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางและขั้นตอน 
การจัดทําการบริหารความเสี่ยง 
 3.  คัดเลือกแผนงาน/โครงการ ที่จะดําเนินการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมทุก  

ยุทธศาสตร์ของกรมฯ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กิจกรรมวิจัยที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุลากร 

 4.  แจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมฯพิจารณาแผนงาน/โครงการที่จะ  
นํามาดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )       รอบ  6  เดือน 
          รอบ 12  เดือน 

 5.  ค้นหาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย  
และแจ้งเวียนแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงถือปฏิบัติต่อไป 
 6.  ติดตามประเมินผลตามแนวทางจัดการความเสี่ยง  
 7.  สรุปผลการดําเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง และจัดทําเป็นรายงาน 
 8.  นําเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อจัดส่งสํานักงาน กพร. 

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   

 1.  ผู้บริหารใหค้วามสําคัญและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 2.  ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละตัวช้ีวัดให้ความร่วมมือและดําเนินการตามแผนและเกณฑ์
ที่กําหนด 
 3.  ผู้รับผิดชอบและผู้ดําเนินงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการดําเนินงานทําให้สามารถ
ดําเนินการตามแผนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
           ไม่มี 
  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

            ไม่มี 
                 

หลักฐานอา้งองิ :     
หลักฐานอ้างอิงที่  1  แผนภาพ (Flowchart) กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หลักฐานอ้างอิงที่  2  แผนปฏิบัติการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

(Fundamental  Level) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หลักฐานอ้างอิงที่  3  คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 
 หลักฐานอ้างอิงที่  4  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เอกสารประกอบการฝึกอบรม และสรุปผลการฝึกอบรม 

4.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดิน ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) 
4.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกําหนดกลยุทธ์และตัวช้ีวัดระดับองค์กรเพื่อ
ถ่ายทอดลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 (2555-2559) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             68 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )       รอบ  6  เดือน 
          รอบ 12  เดือน 

หลักฐานอ้างอิงที่  5  ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 
หลักฐานอ้างอิงที่  6  รายงานการประชุม คณะทํางานหมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ ปี 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่  7  เอกสารถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับองค์กรลงสู่สํานัก/กอง  กลุ่ม/ฝ่าย และบุคคล ของ

หน่วยงานส่วนกลาง  
หลักฐานอ้างอิงที่  8  คําสั่งคณะทํางานจัดทําแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน 
หลักฐานอ้างอิงที่  9  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามญั 
หลักฐานอ้างอิงที่  10 แผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่  11 แผน/ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่  12 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการกรมฯ 
หลักฐานอ้างอิงที่  13 รายงานผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการทํางาน 
หลักฐานอ้างอิงที่  14 ตัวอย่างข้อตกลงการทํางานและการลงนามข้อตกลงการทํางานปี 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่  15 แนวทางการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภบิาล 
หลักฐานอ้างอิงที่  16 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                   รอบ 12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาํเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
              ตัวชี้วัดที่ 12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน    
                                      (วัดกระบวนการในการดําเนนิการพัฒนาองค์การในหมวดที่ดําเนนิการ 
                                          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้) 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล  
                          ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิต 
        ผอ.ส่วนระบบเครือข่ายและ คอมพวิเตอร์ สทก.   

 โทรศัพท์  : 0-2941-2608 โทรศัพท์ : 0-2579-4548 
คําอธิบาย  :  ส่วนราชการจะดําเนินการเพื่อให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน หมวดภาคสมัครใจ : 
หมวดที่  4 การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ และส่วนราชการจะใช้แผนพัฒนาองค์การประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ที่ได้จัดทําขึ้น เป็นเครื่องมือในการกํากับติดตามเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ฯ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   หมวด 4  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู ้    

รหัส คําอธบิายการดําเนนิการ สถานะ 
4.1 การวัด  การวิเคราะห์  และการปรับปรุงผลการดําเนินการ  
IT 1 ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ ช่วยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ  นอกจากนี้ต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ  รวมท้ังตัวช้ีวัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ  ที่ครอบคลุม  ถูกต้อง  และทันสมัย 

 

IT 2 ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้าง
คุณค่า  กระบวนการละ  1  ฐานข้อมูล 

 

IT 3 ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน  
กระบวนการละ  1  ฐานข้อมลู 

 

4.2 การจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้  
IT 4 ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารและรบับริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

IT 5 ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม  เฝ้าระวัง  และเตือนภัย (Warning  System)  
เช่น   การกํ าหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร   การจัด ต้ัง
ห้องปฏิบัติการ (Operation Room , Management Cockpit , War Room)ที่
บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 

IT 6 ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

IT 7 ส่วนราชการต้องจัดทําแผนการจัดการความรู้ และนําแผนไปปฏิบัติ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                   รอบ 12  เดือน 
หมายเหต ุ       สีเขียว    หมายถึง  ดําเนินการแล้วเสร็จ 
                    สีเหลือง  หมายถึง  อยู่ระหว่างดําเนินการ          
                    สีแดง     หมายถึง  ยังไม่ได้ดําเนินการ               

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  
(หมวด 4 การวัด  การวิเคราะห์  และการ
จัดการความรู้ ) 

4 100 5.0000 0.2000 

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานนํามาจากผลการประเมินตนเองตาม โปรแกรม FL หมวด 4 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 

 IT1 : เลขานุการคณะทํางานหมวด 4 ได้จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(Working Team) หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ จํานวน 2 ครั้ง และเชิญเลขานุการ
คณะทํางานหมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวนข้อมูลและฐานข้อมูลที่จําเป็นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม และแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ และ
เสนอ CIO กรมฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 
 
 IT2 : ในปี 2554 คณะทํางานหมวด 6 ทบทวนกระบวนการที่สร้างคุณค่าของ  กรมฯ ได้ 6 กระบวนการ  
คณะทํางานหมวด 4 คัดเลือกข้อมูลที่จําเป็น/ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ยังไม่มีการจัดเก็บ เป็นฐานข้อมูลมา
จัดทําเป็นฐานข้อมูลใหม่  4  กระบวนการ คือ กระบวนการสํารวจและจําแนกดิน  กระบวนการบริการด้านการ
พัฒนาที่ดิน  กระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน  และกระบวนการวิเคราะห์ดินน้ํา พืช   และได้ประสาน
เลขานุการกระบวนการดังกล่าวเพื่อทําการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลที่จําเป็น โดยผลการทบทวนจะแสดงให้เห็น
ว่าข้อมูลใดมีอยู่แล้วและยังใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลใดจําเป็นต้องปรับปรุง  ข้อมูลใดจําเป็นต้องจัดเก็บเพิ่มเติม  
รวมทั้งข้อมูลใดควรยกเลิก 
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 IT3 : ในปี 2554 คณะทํางานหมวด 6 การจัดการกระบวนการ  ทบทวนกระบวนการที่สนับสนุนของ 
กรมฯ ได้ 11 กระบวนการ  คณะทํางานหมวด 4 คัดเลือกข้อมูลที่จําเป็น/ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ยังไม่มี
การจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลมาจัดทําเป็นฐานข้อมูลใหม่ และคัดเลือกฐานข้อมูลที่ต้องมีการปรับปรุง  2  กระบวนการ 
คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ทําการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลที่
จําเป็น โดยผลการทบทวนจะแสดงให้เห็นว่าข้อมูลใดมีอยู่แล้วและยังใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลใดจําเป็นต้องปรับปรุง  
ข้อมูลใดจําเป็นต้องจัดเก็บเพิ่มเติม  รวมทั้งข้อมูลใดควรยกเลิก 
 
 IT4 : ขั้นตอนการดําเนินการ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จําเป็นหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง  ว่าควรมีข้อมูลหรือความรู้อะไรบ้างที่จะให้
ประชาสามารถเข้าสืบค้นได้  โดยใช้ แบบฟอร์ม IT4-1 เป็นเอกสารประกอบแนวทางในการจัดทําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลได้ แสดงผลการวิเคราะห์ว่า กรมฯ มขี้อมูลหรือความรู้ที่จะให้
ประชาชนเข้าค้นหาได้ 

2. วิเคราะห์งานบริการของ กรมฯ ว่าควรมีงานบริการอะไรบ้างที่เหมาะสมที่จะให้ประชาชน
สามารถขอรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ โดยใช้   แบบฟอร์ม IT4-2  เป็นเอกสารประกอบแนวทาง
ในการจัดทํากระบวนการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงผลการวิเคราะห์ว่า กรมฯ มีงานบริการ
ใดที่จะให้ประชาชนเข้าใช้บริการผ่านระบบได้ 

3. ทบทวนข้อมูลที่จําเป็นหรอืความรู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ประชาชนเข้าสืบค้นได้ในปีที่ผ่าน ๆ มา ว่ามี
ข้อมูลอะไรอยู่แล้วบ้าง ข้อมลูใดยังใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลใดต้องปรับปรุงแก้ไข ข้อมลูใดที่ยังไม่มีการจดัเก็บ  โดยใช้  
แบบฟอร์ม IT4-3  เป็นเอกสารประกอบแนวทางในการทบทวนปรับปรุงข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 4. ทบทวนงานบริการของ กรมฯที่ให้ประชาชนสามารถขอรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ในปีที่
ผ่าน ๆ  มา ว่ามงีานบริการอะไรอยู่แล้วบ้าง  งานบริการใดต้องมีการปรับปรุงระบบ งานบริการใดที่ยังไม่มีการจัดทําเป็น
ระบบขึ้นมา โดยใช้  แบบฟอรม์ IT4-4  เป็นเอกสารประกอบแนวทางในการทบทวนปรับปรุงงานบริการของ กรมฯ 
 5. คัดเลือกข้อมูลที่จําเป็นหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ยังไม่มีการจัดเก็บตามที่ระบุในข้อ 3 มาพัฒนา
และจัดทําเป็นฐานข้อมูลใหม่   โดยใช้  แบบฟอร์ม IT4-5  เป็นการแสดงถึงแนวทางการคัดเลือกข้อมูลหรือความรู้
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาพัฒนาหรือจัดทําฐานข้อมูลขึ้นใหม่ 
 6. คัดเลือกงานบริการของส่วนราชการ ที่ยังไม่มีการจัดทําเป็นระบบงานให้บริการผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามท่ีระบุในข้อ 4 มาพัฒนาและจัดทําเป็นระบบงานบริการใหม่   โดยใช้  แบบฟอร์ม IT4-6  
เป็นเอกสารแสดงถึงแนวทางการคัดเลือกงานบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาพัฒนาหรือจัดทํา
ฐานข้อมูลขึ้นใหม่ 
 7. จัดทําแนวทางการปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลหรือความรู้เดิมได้ครบถ้วน  โดยใช้ แบบฟอร์ม 
IT4-7  แสดงถึงแนวทางการปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลหรือความรู้เดิมที่จัดทําไว้ในปีที่ผ่านมา 
จัดทําแนวทางการปรับปรุงงานบริการเดิมที่ได้ให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ แบบฟอร์ม IT4-8  
แสดงถึงแนวทางการปรับปรุงงานบริการเดิมที่ให้บริการเดิมที่จัดทําไว้ในปีที่   ผ่านมา 
 8. ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านทาง
เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th  และเผยแพร่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมพัฒนาที่ดิน  
 9. แสดงช่องทางให้ประชาชนสืบค้นข้อมูลหรือความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน 
http://www.ldd.go.th โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
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 10. แสดงช่องทางการให้บริการประชาชนในงานบริการที่พัฒนาและจดัทําขึ้นใหม่ในปี 2553 ตาม
ข้อ 6 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยขึ้นเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th 
 11. ดําเนินการปรับปรุงงานบริการเดิมที่ให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีขั้นตอน
หรือวิธีการดําเนินงานที่อํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น 
 
 IT5 : กรมพัฒนาที่ดิน ได้พัฒนาระบบการบริหาร จัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ (Executive Information 
System – EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน) ในปีงบประมาณ 2554 ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. งานเตือนภัยธรรมชาติ (Natural disasters Warning System) 
 2. งานตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน (Present Land Use Monitoring System : PLMS) 
 3. งานบริหารและติดตามงานโครงการ (Project Tracking System : PTS) 
 4. งานบริหารและตดิตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking System : VGTS) 
 5. งานบริหารและติดตามศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน/จุดเรียนรู้ประจําตําบล 
 6. ระบบนําเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1:25,000 
 
 IT6 : 1. จัดทําเอกสารแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน    
โดยได้รับความเห็นชอบจาก CIO  เรียบร้อยแล้ว  พร้อมทั้งกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในการ
ดําเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศขององค์การ 
 2. จัดทํารายละเอียดระบบสารสนเทศในองค์การ  
 3. จัดทําระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ     
 4. จัดทําแผนและผลการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan)  
 5. แสดง Access Rights  ที่ถกูต้องและทันสมัย  1  ระบบ คือ ระบบบริหารครุภัณฑ์ตํ่ากว่าเกณฑ์ 
 
 IT7 : กองการเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการความรู้กรม
พัฒนาที่ดิน ประจําปี 2554" ให้แก่คณะทํางานการจัดการความรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นการทบทวน และ
ระดมความคิดในเรื่ององค์ความรู้ที่มีความจาํเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์กร โดยกรมฯจะคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นจํานวน 3 องค์ความรู้ จากอย่างน้อย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
แตกต่างกัน จากนั้นได้มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทําแผนการจัดการความรู้เพื่อ
นําไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยเชิญข้าราชการจากสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นวิทยากรและให้การปรึกษา 
แนะนําในการดําเนินการดังกล่าว 
 - คณะทํางานด้านการจัดการความรู้ ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
แผนการจัดการความรู้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอนการจัดการความรู้ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด (7 
ขั้นตอน) เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ และบรรลุผลสําเร็จตัวช้ีวัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชาการประจําปี 2554 ด้วย โดยองค์ความรู้ทั้ง 3 ได้แก่  1. การจัดการความรู้ด้านการวิเคราะห์ดินและ 
คําแนะนําการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2.การจัดการความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายออร์โธสีและแผนที่เพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา  3. การจดัการความรู้ด้านปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                   รอบ 12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      
 ทุกหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน ใหก้ารสนบัสนุนทั้งด้านขอ้มูล  ความรู้ทีเ่กี่ยวข้อง และงานบริการทีใ่ห้บรกิารผ่าน
ทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมฯ 
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
          ไม่ม ี      

     
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
           ไม่ม ี
 
                  
หลักฐานอา้งองิ :   
IT1 : 
แบบฟอร์ม IT1-1 : แบบฟอร์มการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลที่จําเป็นในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบฟอร์ม IT1-2 : แบบฟอร์มการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม 
แบบฟอร์ม IT1-3 : แบบฟอร์มฐานข้อมลูทีพั่ฒนาขึ้นในปีงบประมาณ 2554 ตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบฟอร์ม IT1-4 : แบบฟอร์มฐานข้อมลูผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปี 2550-2554 
แบบฟอร์ม IT1-5 : แบบฟอร์มฐานข้อมลูเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
 
IT2: 
แบบฟอร์ม IT2-1 : แบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลที่จําเป็นในการดําเนินการหรือติดตามเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง

คุณค่า 
แบบฟอร์ม IT2-2 : แบบฟอร์มทบทวนข้อมูลที่จําเป็นในการดําเนินการหรือติดตามเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง 

คุณค่า 
แบบฟอร์ม IT2-3 : แบบฟอร์มการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลใหม ่
 
IT3: 
แบบฟอร์ม IT3-1 : แบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลที่จําเป็นในการดําเนินการหรือติดตามเกี่ยวกับกระบวนการ

สนับสนุน 
แบบฟอร์ม IT3-2 : แบบฟอร์มทบทวนข้อมูลที่จําเป็นในการดําเนินการหรือติดตามเกี่ยวกับกระบวนการ

สนับสนุน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                   รอบ 12  เดือน 
แบบฟอร์ม IT3-3 : แบบฟอร์มการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม 
แบบฟอร์ม IT3-4 : แบบฟอร์มการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลใหม ่
 
IT4: 
แบบฟอร์ม IT4-1 : แบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลที่จําเป็นหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการเพื่อให้ประชาชน

เข้าค้นหาได้ 
แบบฟอร์ม IT4-2 : แบบฟอร์มวิเคราะห์งานบริการที่ควรให้ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศได ้
แบบฟอร์ม IT4-3 : แบบฟอร์มทบทวนข้อมูลหรือความรูท้ี่ให้ประชาชนเข้าค้นหาในปีที่ผ่านมา 
แบบฟอร์ม IT4-4 : แบบฟอร์มทบทวนงานบริการที่ให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการในปีที่ผ่านมา 
แบบฟอร์ม IT4-5 : แบบฟอร์มแนวทางการพัฒนาหรือจัดทําฐานข้อมูลใหม ่
แบบฟอร์ม IT4-6 : แบบฟอร์มแนวทางการพัฒนาหรือจัดทําฐานข้อมูลงานบริการใหม่ 
แบบฟอร์ม IT4-7 : แบบฟอร์มแนวทางการปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลหรือความรู้เดิม 
แบบฟอร์ม IT4-8 : แบบฟอรม์แนวทางการปรับปรุงงานบรกิารเดิมทีไ่ด้ใหบ้ริการผา่นเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 

 
IT5 : เอกสารโครงการพัฒนาระบบการบรหิาร จัดการการตดัสินใจเชิงพื้นที่ (Executive Information 

System – EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน 
 
IT6:  

- แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 
- ระบบสารสนเทศกรมพัฒนาที่ดิน 
- ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ     
- แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติอันอาจมีผลกรทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Contingency Plan) 
- รายงานผลการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติอันอาจมีผลกรทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Contingency Plan) 
- แสดง Access Rights  ที่ถกูต้องและทันสมัย ของระบบบริหารครุภัณฑ์ตํ่ากว่าเกณฑ์ 

 
IT7 : 

- แผนการจัดการความรู้กรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
- รายงานการประชุมคณะทํางานด้านการจัดการความรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ  6 เดือน 
                                                                                                     รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
              ตัวชี้วัดท่ี 12.2  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ

ของผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)ของส่วนราชการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :   นางณัฐิยา  หริัญวัฒน์ศิริ 
                           ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวชยพร  ภู่ช่ืน 
               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       

โทรศัพท์ : 0-2579-7740 โทรศัพท์ : 0-2579-7740 
คําอธิบาย :   

  การวัดระดับความสําเร็จของตัวช้ีวัดนี้  เป็นการวัดความสําเร็จจากการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จใน
หมวด 7 ตามเกณฑ์ฯ ระดับพ้ืนฐาน  ซึ่งเป็นการวัดความสําเร็จในรอบ 12 เดือน  โดยมีผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินการในแต่ละตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 
ผู้รับผิดชอบ รหัส ชื่อตัวชี้วัด ผู้กํากับ ผู้จัดเก็บ 

RM 1.4   ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ํ าหนักความสํา เร็จของ
ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบาย
การกํากับดูแลองค์กรที่ดี (อย่างน้อยด้านละ  
1 มาตรการ/โครงการ 

นายเกรียงศักด์ิ  หงษ์โต 
รองอธิบดีด้านบริหาร 

น.ส.วิเศษลักษณ์  พงษ์จันทร์ 
ผอ.ส่วนพัฒนาระบบมาตรฐานงาน 

กผง. 

RM 2.1   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯของ
ส่วนราชการ 

นายเกรียงศักด์ิ  หงษ์โต 
รองอธิบดีด้านบริหาร 

น.ส.วิเศษลักษณ์  พงษ์จันทร์ 
ผอ.ส่วนพัฒนาระบบมาตรฐานงาน 

กผง. 

RM 3.5   ร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินการตาม
มาตรฐานคู่มือการให้บริการ 
 

นายจรูญ  ยกถาวร 
รองอธิบดีด้านวิชาการ 

นายสุรชัย  หมื่นสังข์ 
ผอ.สถานีพัฒนาท่ีดิน จ.สุพรรณบุรี 

สพข.1 
RM 4.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ํ าหนักความสํา เร็จจาก

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้  อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 

นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 
ผอ.กกจ. 

นางปวีณา  แสงเดือน 
กกจ. 

RM 5.1   ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ มี ต่อ
องค์การ 

นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 
ผอ.กกจ. 

นางสาวกัลยาณี  นิโครธานนท ์
หน.ฝ่ายสวัสดิการฯ 

นายอริยะ  เรืองนคร 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

กกจ. 
RM  6.3 ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าท่ีมีการ

จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
นายอนุสรณ์  จันทนโรจน์  
รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ 

นางนพมณี  สุวรรณัง 
ผอ.ส่วนวิทยบริการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ  6 เดือน 
                                                                                                     รอบ 12 เดือน 
ตารางและสูตรการคํานวณ :  

ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ
ของผลสําเร็จตามเป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 

คะแนนที่
ได้ 

(SMi) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
RM 1.4 0.166 60 70 80 90 100 4 0.6640 
RM 2.1 0.167 1 2 3 4 5 2.8433 0.4748 
RM 3.5 0.167 60 70 80 90 100 1 0.1670 
RM 4.5 0.167 80 85 90 95 100 1 0.1670 
RM 5.1 0.167 60 65 70 75 80 1 0.1670 
RM  6.3 0.166 30 40 50 60 70 4.67 0.7752 

 1 ผลรวมคะแนนถ่วงน้ําหนัก 2.4150  
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ
ของผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของ
กระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริ ห า รจั ด ก า รภาครั ฐ
ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

6 100 5.0000 0.3000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  :   
รายละเอียดตามการรายงานตัวช้ีวัดผลลัพธ์แต่ละ RM ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )        รอบ  6   เดือน 
                                                                                                        รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัดท่ี 12.2  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ
ของผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)       ของส่วนราชการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

           RM 1.4  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนักความสําเรจ็ของผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองคก์รที่ดี (อย่างน้อยด้านละ  1 มาตรการ/โครงการ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเกรียงศักด์ิ  หงษ์โต 
                              รองอธิบดีด้านบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.วิเศษลักษณ์  พงษจ์ันทร ์
   ผอ.ส่วนพฒันาระบบมาตรฐานงาน  กองแผนงาน 

โทรศัพท์ : 0-2561-7990 โทรศัพท์ :  0-2579-0803 
 

คําอธิบาย :   
การวัดระดับความสําเร็จของตัวช้ีวัด เป็นการวัดความสําเร็จจากการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จใน

หมวด 7 ตามเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน โดยกําหนดให้ส่วนราชการเลือกตัวช้ีวัดผลลัพธ์หมวด 1-6 ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดแนะนําของ
สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวนหมวดละ 1 ตัวช้ีวัด โดยตัวช้ีวัดแต่ละตัวมีค่าน้ําหนักคะแนนเทา่กับทุกตัวช้ีวัด และผลรวมของ
แต่ละน้ําหนักทุกตัวช้ีวัดรวมกันเท่ากับ 1 

หมวด 1 ตัวช้ีวัดให้เลือกประกอบด้วย 
1.1  ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์กร 
1.2  ร้อยะของความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร 
1.3  ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวช้ีวัดสําคัญที่ผู้บริหารใช้ในการติดตาม     
       การบริหารงาน 
1.4  ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ําหนักความสําเร็จของผลสัมฤทธ์ิของมาตรการ/โครงการตาม   
       นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี (อย่างน้อยด้านละ 1 มาตรการ/โครงการ) 
1.5  ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้รับบริการต่อองค์กร (ค่าเฉลี่ย) 

 
 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
                           หมวด 1 การนําองค์กร 
 

รหัส ตัวช้ีวัด ผู้รับผดิชอบ 
RM 1.4 ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ําหนักความสําเร็จของผลสัมฤทธ์ิของ

มาตรการ/โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีดี่ 
(อย่างน้อยด้านละ 1 มาตรการ/โครงการ) 

ส่วนพัฒนาระบบมาตรฐาน  
กผง. 

 
 

     โดยคัดเลือกมาตรการ/โครงการครอบคลุม 4 ด้าน ๆ ละ 1 มาตรการ/โครงการ 
                1.  มาตรการ/โครงการด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม โครงการที่เลือก คือ โครงการปรับปรุงสํานักงาน  
                     (กิจกรรม 5 ส) และโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )        รอบ  6   เดือน 
                                                                                                        รอบ 12 เดือน 
                2.  มาตรการ/โครงการด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โครงการที่เลือก คือ โครงการ 
                     ระบบศูนยบ์ริการทางวิชาการในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  
                 3.  มาตรการ/โครงการด้านองค์กร  โครงการที่เลือก คือ โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และ 
                      จริยธรรมข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน   
                 4.  มาตรการ/โครงการด้านผู้ปฏิบัติงาน โครงการที่เลือก คือ โครงการการจัดทําหลักสตูรฝึกอบรม 
                      เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถตามสายงาน   
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการการดําเนินงาน :   
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

RM 1.4  ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักความสําเร็จของ
ผลสมัฤทธ์ิของมาตรการ/
โครงการตามนโยบายการ
กํากับดูแลองค์กรที่ดี (อย่าง
น้อยด้านละ  1 มาตรการ/
โครงการ 

1 100 5 0.0500 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 

LD 5  :    ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational 
Governance) เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของส่วนราชการ และเพื่อให้การดําเนินการบรรลุผล ส่วนราชการ
ต้องจัดทําแนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดี 
 

          โดยมีการดําเนินการ 
1.  แต่งต้ังคณะทํางานด้านการกํากับดูแลองค์การที่ดี ปี 2554 
2.  คัดเลือกมาตรการ/โครงการ และมแีนวทางในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
    (Organizational Governance) ครบทัง้ 4 ด้าน 

1)  มาตรการ/โครงการด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม โครงการที่เลือก คือ โครงการปรับปรุงสํานักงาน  
(กิจกรรม 5 ส) และโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน 

2)  มาตรการ/โครงการด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โครงการที่เลือก คือ โครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             79 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )        รอบ  6   เดือน 
                                                                                                        รอบ 12 เดือน 
ระบบศูนย์บริการทางวิชาการในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  

3)  มาตรการ/โครงการด้านองค์กร  โครงการที่เลือก คือ โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และ 
จริยธรรมข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน   

4)  มาตรการ/โครงการด้านผู้ปฏิบัติงาน โครงการที่เลือก คือ โครงการการจัดทําหลักสตูรฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถตามสายงาน   

3.  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการ/มาตรการต่างๆตามที่ได้รับคดัเลือก  
4.  รายงานสรปุและประเมินผลการดําเนินงาน และนําเสนอรายงานต่ออธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :    
 1.  ผู้บริหารให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 2.  ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละตัวช้ีวัด ให้ความร่วมมือและดําเนินการตามแผนและเกณฑ์ท่ี
กําหนด 
 3.  ผู้รับผิดชอบและผู้ดําเนินงานส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการดําเนินงาน ทําให้สามารถ
ดําเนินการตามแผนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามแผนงานที่กําหนด 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
          ไม่มี     

 
 

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :   
          ไม่มี 
               
หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานด้านการกํากับดูแลองค์การที่ดี ปี 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2  บันทึกกรมฯ เห็นชอบการคัดเลือกมาตรการ/โครงการ และมแีนวทางในการจัดทํานโยบายการ 

กํากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) ทั้ง 4 ด้าน 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3  รายงานการประชุมคณะทํางานด้านการกํากับดูแลองค์การที่ดี ปี 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4  แผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5  สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามรายละเอียดโครงการที่ดําเนินการ และข้อเสนอแนะแนว  

ทางการดําเนินงานในปีต่อไป 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6   เดือน 
                                                                                                        รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาํเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ตัวชี้วัดที่ 12.2  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนักในการบรรลเุป้าหมายความสาํเร็จของ

ผลลัพธ์การดาํเนนิการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)       ของส่วนราชการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐระดับพืน้ฐาน (หมวด 7) 

           RM 2.1  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลเุป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯของสว่นราชการ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายเกรียงศักด์ิ  หงษ์โต 
                            รองอธิบดีด้านบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.วิเศษลักษณ์  พงษ์จันทร์ 
                  ผอ.ส่วนพัฒนาระบบมาตรฐานงาน 

โทรศัพท์ : 0-2579-7990 
 

โทรศัพท์ :  0-2579-0803 

 
คําอธบิาย :   

  การวัดระดับความสําเร็จของตัวช้ีวัดนี้  เป็นการวัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการ
ดําเนินการได้สําเร็จตามเป้าหมาย  จะพิจารณาจากร้อยละ ค่าเฉลี่ยจากผลการดําเนินงานที่ปฏิบัติได้จริงตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการของกิจกรรมทั้งหมด  ทั้งนี้จะใช้ผลจากคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ในมิติที่ 1  ด้านประสิทธิผล(ตัวช้ีวัดที่ 3 ) ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  ประกอบด้วย 

ตัวช้ีวัดที่  3.1  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลัก  

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ   
 ส่วนราชการ (ตามเอกงานงบประมาณรายจ่าย)   
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1 จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.2 จํานวนเขตการใช้ที่ดิน  5  ชนิดพืช 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.3 จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.4 จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู    
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6   เดือน 
                                                                                                        รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่  3.1.1  พ้ืนที่
เกษตรกรรมทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน 

5 192,560 (ไร่) 5 0.2500 

ต ัว ชี ้ว ัด ที ่  3 . 1 . 2   พื ้น ที่
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ที ่ไ ด ้ร ับ ก า ร
อนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน 

5 0.90 (ล้านไร่) 5 0.2500 

ตั ว ช้ี วั ดที่   3 . 2 . 1   จํ า น วน
เกษตรกรที่ ไ ด้รับการส่งเสริม
และบริการด้านการพัฒนาที่ดิน 

2 665,300 (ราย)  5 0.0100 

ตัวช้ีวัดที่  3.2.2  จํานวนเขต
การใช้ที่ดิน  5  ชนิดพืช 

1 100 5 0.0500 

ตัวช้ีวัดที่  3.2.3  จํานวนพื้นที่
ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์
ปรับปรุงและฟื้นฟู 

1 10.25 (ล้านไร)่ 5 0.0500 

ตัวช้ีวัดที่  3.2.4  จํานวนพื้นที่
ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รบั
การพัฒนาและฟื้นฟู    

1 15,546.5 ไร่ 5 0.0500 

 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการการดําเนนิงาน :   
ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน

ประกอบตัวชีวั้ด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

RM 2.1 ระดับความสําเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ําหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสาร
งบประมาณรายจ่ายฯของส่วน
ราชการ 

1 5 5 0.0500 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
ผลงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 

 3.1 วัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ
หลักของส่วนราชการ 

 3.1.1 พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน เป้าหมาย 190,050 ไร่ ดําเนินการได้  
 192,5602 ไร่ 

3.1.2 พ้ืนที่ เกษตรกรรมที่ ไ ด้รับการอนุรักษ์ ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
 เป้าหมาย 0.82 ล้านไร่ ดําเนินการได้ 0.9 ล้านไร่ 

3.2 วัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯของ
ส่วนราชการ  
 3.2.1 จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน เป้าหมาย 650,000 ราย 
 ดําเนินการได้ 665,300 ราย 

3.2.2 จํานวนเขตการใช้ที่ดิน  เป้าหมาย 5 ชนิดพืช ดําเนินการได้ 5 ชนิดพืช (100%) 
 3.2.3 จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู เป้าหมาย 10.08 ล้านไร่  
 ดําเนินการได้ 10 ล้านไร่ 
 3.2.4 จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู เป้าหมาย 14,767 ไร่ดําเนินการได้ 
  15,564.5 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   

 1.  ผู้บริหารใหค้วามสําคัญและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 2.  ผู้รับผิดชอบและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในแต่ละตัวช้ีวัดให้ความร่วมมือและดําเนินการตามแผนและเกณฑ์ 
ที่กําหนด 
 3.  ผู้รับผิดชอบและผู้ดําเนินงานส่วนใหญ่มคีวามรู้ความเข้าใจในวิธีการดําเนินงานทําให้สามารถ 
ดําเนินการตามแผนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6   เดือน 
                                                                                                        รอบ 12 เดือน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
          ไม่ม ี   

 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
          ไม่ม ี   
               

หลักฐานอา้งองิ :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ.2554 (ไตรมาสที่ 1) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ.2554 (ไตรมาสที่ 2) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ.2554 (ไตรมาสที่ 3) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ.2554 (ไตรมาสที่ 4) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6   เดือน 
                                                                                                       รอบ 12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาํเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัดที่ 12.2  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนักในการบรรลเุป้าหมายความสาํเร็จของ
ผลลัพธ์การดาํเนนิการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน (หมวด 7) 

                         RM 3.5  ร้อยละของความสาํเร็จในการดําเนนิการตามมาตรฐานคู่มือการใหบ้ริการ  
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายจรูญ  ยกถาวร 
                          รองอธิบดีด้านวิชากา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุรชัย  หมื่นสังข ์
                     ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 

โทรศัพท์ : 02-5799532 
 

โทรศัพท์ :  02-5797740 

คําอธบิาย :   
  ความสําเร็จวัดจากร้อยละการให้บริการทสีามารถดําเนินการได้มาตรฐานระยะที่กําหนดไว้ในคู่มือ                

การให้บริการ (ดําเนินการได้ตามมาตรฐานการให้บริการทุกขั้นตอนที่กําหนดไว้ในคู่มือ  จํานวน  1 งานบริการ)            
โดยคู่มือการให้บริการอย่างน้อยต้องประกอบด้วย   

1)  มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
2) แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการ 
3) แนวทางการปฏิบัติงานของบุคคลในการให้บริการ 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  
 1.มีการประชุมเพื่อกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธ์ที่สะท้อนการดําเนินงานของหมวด 3 (RM.3.5 ร้อยละของ

ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานคู่มือการให้บรกิาร) ซึ่งจะวัดจากร้อยละการให้บริการที่สามารถดําเนินการ
ได้ตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคู่มือการให้บริการทุกขั้นตอนจํานวน 1 งานบริการ 

2. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินการและอยู่ระหว่างคัดเลือกกระบวนการให้บริการ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการการดําเนนิงาน :   
ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน

ประกอบตัวชีวั้ด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

RM 3.5  ร้อยละของความสําเร็จ
ในการดําเนินการตามมาตรฐาน
คู่มือการให้บรกิาร 

1 100 5 0.0500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6   เดือน 
                                                                                                       รอบ 12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
1.มีการประชุมเพื่อกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธ์ที่สะท้อนการดําเนินงานของหมวด 3 (RM.3.5 ร้อยละของ

ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานคู่มือการให้บรกิาร) ซึ่งจะวัดจากร้อยละการให้บริการที่สามารถดําเนินการ
ได้ตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคู่มือการให้บริการทุกขั้นตอนจํานวน 1 งานบริการ 

2. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินการและอยู่ระหว่างคัดเลือกกระบวนการให้บริการ 
3. คณะทํางานได้ดําเนินการคัดเลือก กระบวนการวิเคราะห์  ดิน น้ํา พืช เพื่อจัดทําเป็นคู่มือการให้บริการ 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
          - ผู้บริหารและคณะทํางานให้ความสําคัญ และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานเป็นอย่างดี 
           
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
 1. กรมควรใหค้วามสําคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารฯ และนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความย่ังยืนและต่อเนื่อง 
 2. งบประมาณในการดําเนินงานควรจัดสรรให้ต้ังแต่ต้นปีและสอดคล้องกับภารกิจที่ต้องดําเนินงานเกณฑ์ 
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
          ไมม่ ี
               

หลักฐานอา้งองิ :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 รายงานการประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 3 ครั้งที่ 1/2544  วันที่ 1 เม.ย.2554  
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 รายงานการประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 3 ครั้งที่ 2/2544  วันที่ 24 พ.ค. 2554  
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 คู่มือการให้บริการ วิเคราะห์ ดิน น้ํา พืช  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6 เดือน 
                                                                                                         รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาํเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัดที่ 12.2  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนักในการบรรลเุป้าหมายความสาํเร็จของ
ผลลัพธ์การดาํเนนิการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)       ของส่วนราชการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐระดับพืน้ฐาน (หมวด 7) 

           RM 4.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกัความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดาํเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้  อย่างน้อย 3 องคค์วามรู ้

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 
                                      ผอ.กกจ. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางปวีณา  แสงเดือน 
 ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาบุคคล                

โทรศัพท์ : 0-2941-2608 โทรศัพท์ :  0-2941-1890 
 
คําอธบิาย :   

  การวัดความสําเร็จของตัวช้ีวัดนี้  เป็นการวัดจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวช้ีวัดผลส้มฤทธ์ิในแต่ละองค์
ความรู้ที่ดําเนินการ 

องค์ความรู้  หมายความรวมถึง  ทุกองค์ความรู้ที่ได้เลือกดําเนินการในปี 2554  ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือก
องค์ความรู้จํานวน  3  องค์ความรู้  ที่จะดําเนินการในปี 2554  ดังนี้ 

1. องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ดินและคําแนะนําการจัดการดิน (สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
2. องค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายออร์โธสีและแผนที่เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา (สนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) 
3. องค์ความรู้ด้านปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช (สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 

 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  
 1.  กองการเจา้หน้าที่ ได้ดําเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร "การจัดการความรู้กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปี 2554" ให้แก่คณะทํางานการจัดการความรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 2.  คัดเลือกองค์ความรู้ที่มีความจําเป็นจํานวน 3 องค์ความรู้  และมกีารแต่งต้ังข้าราชการเป็นคณะทํางานด้าน
การจัดการความรูใ้นแต่ละองค์ความรู้ ซึ่งคณะทํางานฯไดม้ีการประชุมระดมความคิดเห็นอย่างต่อเนือ่ง 
 3.  คณะทํางานฯอยู่ระหว่างการดําเนินการและรวบรวมขอ้มูลการดําเนนิการตามแผนการจัดการความรู ้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6 เดือน 
                                                                                                         รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

80 85 90 95 100  

การคํานวณคะแนนจากผลการการดําเนนิงาน :   
ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน

ประกอบตัวชีวั้ด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

RM 4.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักความสําเร็จจาก
ผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินการ
ตามแผนการจดัการความรู้  
อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 

1 100 5 0.0500 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 

 1.  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร "การจัดการความรู้กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปี 2554" ให้แก่คณะทํางานการจัดการความรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นการทบทวน และระดมความคิดใน
เรื่ององค์ความรู้ที่มีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยกรมฯจะ
คัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นจํานวน 3 องค์ความรู้ จากอย่างน้อย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน จากนั้นได้มีการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทําแผนการจัดการความรู้เพื่อนําสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดย
เชิญข้าราชการจากสํานักงาน ก.พ.ร. มาเป็นวิทยากร และให้คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินการดังกล่าว 
 2.  ผลสรุปองค์ความรู้ที่มีความจําเป็นจํานวน 3 องค์ความรู้ ได้แก่ 
 1.  องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ดินและคําแนะนําการจัดการดิน (สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
 2.  องค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายออร์โธสีและแผนที่เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา (สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) 
 3.  องค์ความรู้ด้านปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช (สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
 โดยได้มีการแต่งต้ังข้าราชการเป็นคณะทํางานด้านการจัดการความรู้ในแต่ละองค์ความรู้ ซึ่งคณะทํางานฯได้มี
การประชุมระดมความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แผนการจัดการความรู้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามข้ันตอนการ
จัดการความรู้ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด (7 ขั้นตอน) เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
และบรรลุผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 2554 ด้วย  

4. มีการรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานให้กับ CKO เป็นระยะ ซึ่งทั้ง 3 องค์ความรู้ได้ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้อย่างครบถ้วน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6 เดือน 
                                                                                                         รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 - CKO ให้ความสําคัญในการดําเนินการจัดการความรู้ในภาพรวมขององค์กร จึงส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกิดความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการผลักดันการจัดการความรู้ของกรมฯร่วมกัน 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
 - สํานักงาน ก.พ.ร. ควรชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานและการตรวจประเมินตามแนวทาง PMQA ก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 ควรส่งเสริมการจัดการความรู้ โดยสร้างแรงจูงใจในการนําการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กร อาทิ มีการให้
รางวัลองค์กรที่มีการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม เป็นต้น 
  

หลักฐานอา้งองิ :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  แผนการจัดการความรู้กรมพัฒนาทีดิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (3 องค์ความรู้) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2  รายงานการประชุมคณะทํางานด้านการจัดการความรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2554 (3 องค์ความรู้) 
องค์ความรู้ทั้ง 3 องค์ความรู้ ประกอบด้วย   
1. องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ดินและคําแนะนําการจัดการดิน (สนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
2. องค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายออร์โธสีและแผนที่เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา 

(สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) 
3. องค์ความรู้ด้านปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช (สนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             89 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6   เดือน 
                                                                                                         รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาํเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัดที่ 12.2  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนักในการบรรลเุป้าหมายความสาํเร็จของ
ผลลัพธ์การดาํเนนิการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน (หมวด 7) 

           RM 5.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทีมี่ต่อองค์การ 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 
                                      ผอ.กกจ. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวกลัยาณี  นิโครธานนท ์
                         หน.ฝ่ายสวัสดิการฯ 
                      นายอริยะ  เรืองนคร 
                      นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ        

โทรศัพท์ : 02-941-2608  
 

โทรศัพท์ : 02-579-7660 

 
คําอธบิาย :   

  การวัดความสําเร็จของตัวช้ีวัดนี้  เป็นการวัดความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ  หมายถึง         
ความพึงพอใจด้าน 

1.  ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
2.  ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
3.  ด้านสวัสดิการ 
4.  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  
 กรมพัฒนาที่ดิน  ได้แต่งต้ังคณะทํางานเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร  เพื่อสํารวจและ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก  ความพึงพอใจ  ที่สร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศในการทํางาน  ตลอดจนกําหนด
ปัจจัยและจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการทํางานแก่บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน  และ
คณะทํางานฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554  ที่ประชุมได้พิจารณากําหนดแผนฯ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ขององค์กร  ที่จะต้องดําเนินการเพื่อวัดความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรใน 4 ด้าน  คือ  ด้าน
นโยบายและการบริหารงาน  ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ด้านสวัสดิการและความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน  โดยกําหนดปัจจัยกิจกรรม  และหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการและจัดหาเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6   เดือน 
                                                                                                         รอบ 12 เดือน 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
การสรา้งแรงจูงใจในการทาํงาน  

1.ด้านนโยบายและบริหารงาน 
   - ปัจจัยกรมฯ มีนโยบายและการบริหารงานที่ชัดเจน 
   1.1 กําหนดให้ใส่เสื้อตราสัญลักษณ์กรมฯ ในวันจันทร์-อังคาร 
   1.2 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
   1.3 การจัดนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนากรมฯ 

 
 

กกจ. 
กผง. 
สลก. 

การสรา้งบรรยากาศที่ดีในการทํางาน  
2.ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
   - ปัจจัยสถานที่ทํางานเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนและมีพ้ืนที่เพียงพอต่อการ
ทํางาน 
   2.1 กิจกรรม 5 ส 
   - ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงานเอื้ออํานวยต่อการทํางาน  ไม่มี
กลิ่น  เสียงรบกวน  มีแสงสว่างเพียงพอ 
   2.2 ปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่อยู่เวร 
   2.3 ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในห้องน้ํา 
   - ปัจจัยสถานที่ทํางานมีระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   2.4 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
   2.5 การซ้อมหนีอัคคีภัย 
   - ปัจจัยมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
   2.6 ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน สพข.11 เกี่ยวกับการมี
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (สัมภาษณ์) 
   - ปัจจัยการรับข้อมูลข่าวสารของกรมฯ ได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ 
   2.7 ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน สพข.12 เกี่ยวกับการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของกรมฯ ได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ (สัมภาษณ์) 
3.ด้านสวัสดิการ 
   - ปัจจัยการจัดสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมตามต้องการ 
   3.1 การมอบทุนการศึกษา 
   3.2 โครงการฝึกอาชีพ 
4.ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
   - ปัจจัยความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  และเพื่อนร่วมงาน 
   4.1 การแข่งขันกีฬาภายใน 
   4.2 กิจกรรมรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ 
   4.3 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 
 
 

 
 
 

กกจ. 
 

 
สลก. 
กค. 

 
สลก. 
สลก. 

 
กกจ. 

 
 

กกจ. 
 
 
 

กกจ. 
กกจ. 

 
 

กกจ. 
สลก. 
กกจ. 
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การสรา้งการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความผาสุกในการทํางาน  
   - การประชุมคณะทํางานเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร 
   - แผนเผยแพร่แผนการเสรมิสร้างความผาสกุในการทํางานแก่บุคลากร ประจําปี 2554 

กกจ. 
กกจ. 

การประเมินผลและปรับปรงุแผน  
   - การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุก ประจําปี 
2554 

กกจ. 
  

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
60 65 70 75 80  

การคํานวณคะแนนจากผลการการดําเนนิงาน :   
ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน

ประกอบตัวชีวั้ด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

RM 5.1 ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีต่อ
องค์การ 

1 80 5 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
 1.  กรมฯ ได้กําหนดตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ขององค์กร (หมวด 7) RM 5.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร  เป็นค่าตัวช้ีวัดผลลัพธ์ขององค์กร  โดยดําเนินการเพื่อวัดความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรใน4 ด้าน คือ 
 1.ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
 2.ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 3.ด้านสวัสดิการ 
 4.ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
 2.  การประชมุคณะทํางานเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร  ครั้งที่ 1/2554 
 3.  จัดทําแผนการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการทํางานแก่บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน  
ประจําปีงบประมาณ 2554  เสนอผู้บริหารระดับสูง  เพื่อขอความเห็นชอบและดําเนินการ 
 4.  รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุก 
 5.  การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมฯ ต่อการเสริมสร้างความผาสุกในการทํางาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6   เดือน 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 1.  ผู้บริหารระดับสูง  ได่แก่  อธิบดี  รองอธิบดี  ให้ความสาํคัญและเห็นชอบให้ดําเนินการ 
 2.  คณะทํางานเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร  
 3.  แผนการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการทํางานแก่บุคลากรกรมพฒันาที่ดินประจําปี
งบประมาณ  2554 
 4.  ความร่วมมือของบุคลากรกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 5.  การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลใหบุ้คลากรกรมฯ ได้ทราบการดําเนินการ 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
 1.  ผู้รับผิดชอบยังมีงานประจํามาก  ทําให้การเก็บข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูล  และการดําเนินการ
ตามแผน  ยังเป็นไปด้วยความล่าช้า 
 2.  กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
 1.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ สามารถจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการกิจกรรมในปีต่อไป 
 2.  คณะทํางานฯ มีการจัดทําแผนฯ ดําเนินการ 3 ปี เพื่อให้สามารถเตรียมงบประมาณ โครงการฯได้
สอดคล้องกับแผนฯ     

 
หลักฐานอา้งองิ :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  คําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 892/2552  ลงวันที่  11 สิงหาคม 2552  เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานการ

เสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2  รายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3  บันทึกขอ้ความ  ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์  ที่ กษ 0802/584 ลงวันที่                     
 21 เมษายน 2554  เรื่องการดําเนินงานเสริมสร้างความผาสุกฯ และขอความเห็นชอบแผนการ

เสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการทํางานแก่บุคลากรกรมพฒันาที่ดิน  ปี 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4  แผนการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการทํางานแก่บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน

ประจําปีงบประมาณ 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5  บันทึกขอ้ความ ส่วนสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ที่ กษ 0802/1057 ลงวันที่                    

13 กรกฏาคม 2554 เรื่องรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนเสรมิสร้างความผาสุก
และความพึงพอใจแก่บุคลากรกรมพัฒนาทีดิ่น ประจําปีงบประมาณ 2554 

หลักฐานอ้างอิงที่ 6  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินต่อการเสริมสรา้งความผาสุกใน
การทํางาน พ.ศ.2554 

 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             93 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6 เดือน           
                                                                                                         รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาํเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัดที่ 12.2  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนักในการบรรลเุป้าหมายความสาํเร็จของ
ผลลัพธ์การดาํเนนิการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน (หมวด 7) 

           RM 6.3 ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าทีมี่การจัดทําคูมื่อการปฎิบัติงาน         
(Work Manual) 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ 
รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนพมณ ีสุวรรณัง 
ผู้อํานวยการส่วนวิทยบรกิาร  

โทรศัพท์ : 02-579-1939 โทรศัพท์ : 02-561-4380 

คําอธบิาย :   
  การวัดความสําเร็จของตัวช้ีวัดนี้  เป็นการวัดร้อยละของกระบวนการที่สร้างคุณค่าทั้งหมด  เทียบกับ

กระบวนการที่สร้างคุณค่าที่ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน  ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Work Flow 
และมาตรฐานคุณภาพงาน  ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทํากระบวนการที่สร้างคุณค่าทั้งหมด  6  กระบวนการ  คือ  

1. กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สวจ 

2. กระบวนการสํารวจและจําแนกดิน 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สสว. 

3. กระบวนการพัฒนาที่ดิน 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สพข. 6 

4. กระบวนการบริการด้านการพัฒนาที่ดิน 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สทช. 

5. กระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สนผ. 

6. กระบวนการวิเคราะห์ ดิน น้ํา พืช 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สวด. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6 เดือน           
                                                                                                         รอบ 12 เดือน 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  
 1.  กรมพัฒนาที่ดิน  ได้มีคําสัง่แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Working 
team) ตามคําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 1286/2553 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ 2553 และแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่าหลักและรอง  กรมพัฒนาที่ดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามคําสั่ง 
กรมพัฒนาที่ดินที่ 434/2554 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ 2554 
 2.  จัดประชุมคณะทํางานเชิงปฎิบัติการ PMQA หมวด 6  ครั้งที ่1/2554”  เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 
2554 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2554 เพื่อทบทวนและออกแบบคัดเลือกกระบวนการสร้างคุณค่าโดยใช้
เกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญของแต่ละปัจจัย  ได้กระบวนการสร้างคุณค่าหลักของกรมฯ จํานวน 6 กระบวนการ 
 1. กระบวนการพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สวจ 
 2. กระบวนการสํารวจและจาํแนกดิน 
  ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สสว. 
 3. กระบวนการพัฒนาที่ดิน 

 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สพข. ๖ 
 4. กระบวนการบริการด้านการพัฒนาที่ดิน 

 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สทช. 
 5. กระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน 

 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สนผ. 
 6. กระบวนการวิเคราะห์ ดิน น้ํา พืช 
  ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สวด. 
 3.  กระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทําคูม่ือการปฎิบัติงานเรียบร้อยแล้ว มี 4 กระบวนการ คือ 
 1. กระบวนการสํารวจและจาํแนกดิน 
 2. กระบวนการบริการด้านการพัฒนาที่ดิน 
 3. กระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน 
 4. กระบวนการวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

30 40 50 60 70 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             95 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6 เดือน           
                                                                                                         รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการการดําเนนิงาน :   
ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน

ประกอบตัวชีวั้ด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

RM 6.3 ร้อยละของ
กระบวนการสร้างคุณค่าที่มี
การจัดทําคู่มือการปฎิบัติงาน 
(Work Manual) 

1 99.67 5 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
 1.  กรมพัฒนาที่ดิน  ได้มีคําสัง่แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Working 
team) ตามคําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 1286/2553 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ 2553 และแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเฉพาะในหมวดที่ 6   การจัดการกระบวนการเพิ่มเติม  เพื่อให้มคีณะทํางาน
ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการ ตามคําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 153/2554 ลงวันที่        
9 กุมภาพันธ์  2554  
 2.  คณะทํางานฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA หมวด 6 ครั้งที่ 1/2554”  เมื่อวันที ่5-6 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อชี้แจงให้ผู้บริหาร  คณะทํางาน  และผู้ที่
รับผิดชอบทุกสํานัก/กอง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการรับทราบแนวทางการดําเนินงานในการจัดการ
กระบวนการ (หมวด 6) และระดมความคิดเห็น ในการจัดทํากระบวนการหลักของกรมฯ มีผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร จากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เป็นวิทยากรให้คําแนะนํา กําหนดสินค้ากรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้  Sipoc  Model   เป็นเครื่องมือ ในการ
คิดวิเคราะห์ตามปัจจัยที่กําหนด (ยุทธศาสตร์ กฎกระทรวง พรบ/รัฐธรรมนูญ. มติ ครม นโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน ์ 
พันธกิจ  และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผูร้ับบริการ) ได้สินค้าจํานวน 10 ประเภท และร่วมกัน
กําหนดกระบวนการหลักเพื่อใช้เป็นกระบวนการในการผลิตสินค้ากรมฯ รวมทั้งสิ้นจํานวน 10 กระบวนการ 
 3.  คณะทํางานฯ ได้จัดประชุมคณะทํางานเชิงปฎิบัติการ PMQA หมวด 6  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19-20 
มีนาคม 2554 เพื่อนําสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA หมวด 6 ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์  2554  มาทบทวนและที่ประชุมได้เพิ่มเติมสินค้าและ
กระบวนการหลักของกรมพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กฎกระทรวง พรบ/รัฐธรรมนูญ. มติ ครม. 
นโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ อีกจากเดิม 10 
กระบวนการ เป็น 13 กระบวนการและคัดเลือกกระบวนการสร้างคุณค่าโดยใช้เกณฑ์การกําหนดคะแนนความสําคัญ
ของแต่ละปัจจัย  ได้กระบวนการสร้างคุณค่าหลักของกรมฯ จํานวน 6 กระบวนการ  ดังนี้คือ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6 เดือน           
                                                                                                         รอบ 12 เดือน 

1. กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สวจ 

2. กระบวนการสํารวจและจําแนกดิน 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สสว. 

3. กระบวนการพัฒนาที่ดิน 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สพข. 6 

4. กระบวนการบริการด้านการพัฒนาที่ดิน 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สทช. 

5. กระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สนผ. 

6. กระบวนการวิเคราะห์ ดิน น้ํา พืช 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สวด. 

 4.  ผ่ายเลขานุการได้เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบกระบวนการสร้างคุณค่า  6 
กระบวนการเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าปี 2554 ของกรมพัฒนาที่ดิน  ตามหนังสือที่ กษ 0821.08/325 ลงวันที่ 
4 เมษายน 2554 
 5.  การแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จํานวน 9 คณะ ตามคําสั่งกรมฯ ที่ 434/2554  
ลงวันที่ 19 เมษายน 2554 
 6.  คณะทํางานฯ ได้จัดประชุมคณะทํางานเชิงปฎิบัติการ PMQA หมวด 6 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 
2554 เพื่อคัดเลือกตัวช้ีวัดของผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยมติที่ประชุม ได้คัดเลือกตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทํา
คู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual) รวมทั้งได้ร่วมกันในการจัดทําใบงานการจัดทําข้อกําหนดของกระบวนการสร้าง
คุณค่า 
 7.  คณะทํางานฯ ได้จัดประชุมคณะทํางานเชิงปฎิบัติการ PMQA หมวด 6  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2554 เพื่อทบทวนคู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่า โดยใช้การระดมสมองและมติจากท่ี
ประชุมในการปรับปรุงผังดําเนินการของแต่ละกระบวนการสร้างคุณค่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการทบทวน
กระบวนการสนันสนุนกรมฯ จากที่ได้นําเสนอไว้ในปี 2553 โดยได้มีการระดมสมองและมติจากที่ประชุมได้
กระบวนการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 11 กระบวนการ ดังนี้ 

1  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ กค. 

2.  กระบวนการเบิกจ่ายเงิน 
 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ กค. 

3.  กระบวนการงบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ กค. 

4.  กระบวนการระบบงานวิจัย 
 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ กผง. 
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5.  กระบวนการยานพาหนะ 
 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ กค. 

6.  กระบวนการงานสารบรรณ 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ ลนก. 

7.  กระบวนการกฏหมายและระเบียบ 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ ลนก. 

8.  กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ ลนก. 

9.  กระบวนการอาคารสถานที่ 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ ลนก. 

10. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สทก. 

11. กระบวนการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
ผู้รบัผิดชอบหลัก คือ สนผ. 

 
ทั้งนี้ ผลจากการคัดเลือกโดยใช้ปัจจัยด้านภารกิจกรมฯ วิสัยทัศน์ รัฐธรรมนูญ ฯลฯ พบว่ากระบวนการบริการ

แผนที่และข้อมูลแผนที่ซึ่งเป็นกระบวนการสนับสนุนในปี 2553 เป็น กระบวนการหลักของกรมฯ ในปี 2554 และได้
เพิ่ม กระบวนการสํารวจภาวะเศษฐกิจและสังคมเป็นกระบวนการสนับสนุนปี 2554 ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกระบวนการที่
จะสนับสนุนการทํางานของกระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน 
 8.   การคัดเลือกกระบวนการสนับสนุนของกรมฯ จัดทําคูม่ือมาตรฐานการปฎิบัติงานเพื่อให้กรรมการตรวจ 

จากมติที่ประชุม คณะทํางาน PMQA หมวด 6 วันที่ 10 สิงหาคม 2554 ได้ร่วมกันคัดเลือก
กระบวนการสนับสนุนที่จะสง่ให้กรรมการตรวจ ได้กระบวนการสนับสนนุจํานวน 7 กระบวนการ ดังนี้  

1  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.  กระบวนการแผนงานและงบประมาณ 
3.  กระบวนการระบบงานวิจัย 
4.  กระบวนการงานสารบรรณ 
5.  กระบวนการกฏหมายและระเบียบ 
6.  กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.  กระบวนการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

 9.  ฝ่ายเลขานุการได้เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบกระบวนการสนับสนุนกรมฯ ประจําปี 
2554   ตามหนังสือที่ กษ 0821.08/572 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2554 
 10. กระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทําคู่มือการปฎิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว มี 6 กระบวนการ คือ 

1.  กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
2.  กระบวนการสํารวจและจําแนกดิน 
3.  กระบวนการบริการด้านการพัฒนาที่ดิน 
4.  กระบวนการพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6 เดือน           
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5.  กระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน 
6.  กระบวนการวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช 

11. กระบวนการสนับสนุนมีการจัดทําคู่มอืการปฎิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ม ี9 กระบวนการ คือ 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. กระบวนการเบิกจ่ายเงิน 
3. กระบวนการงบประมาณ 
4. กระบวนการระบบงานวิจัย 
5. กระบวนการงานสารบรรณ 
6. กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
7. กระบวนการอาคารสถานที่ 
8. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. กระบวนการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคม 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 1.  ผู้บริหารระดับสูง  ได้แก่  อธิบดี  รองอธิบดี  ให้ความสาํคัญและเห็นชอบให้ดําเนินการ 
 2.  ความร่วมมือของบุคลากรกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 3.  การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลใหบุ้คลากรกรมฯ ได้ทราบการดําเนินการ 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
 1. ผู้รับผิดชอบมีงานประจํามาก  ทําให้การจัดเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  และการดําเนินการตามแผน  
ยังเป็นไปด้วยความล่าช้า 
 2. กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามท่ีคาดหวัง 
 3. บุคลากรบางส่วนยังไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการจัดทํา PMQA หมวด 6 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
 1. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ สามารถจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการกิจกรรมในปีต่อไป 
 2. คณะทํางานฯ ควรมีการจัดทําแผนฯ ดําเนินการ 3 ปี เพื่อให้สามารถเตรียมงบประมาณ และโครงการฯ  
ที่จะดําเนินการได้สอดคล้องตามแผนฯ     
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หลักฐานอา้งองิ :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  คําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 1286/2553 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ 2552 แต่งต้ังคณะทํางาน          

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Working team) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2  คําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 153/2554 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2554 เพื่อแต่งต้ังคณะทํางาน          

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเฉพาะในหมวดที่ 6   การจัดการกระบวนการเพิ่มเติม   
หลักฐานอ้างอิงที่ 3  รายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4  แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําคู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน จํานวน 9 คณะ ตามคําสัง่กรมฯ           

ที่  434/2554 ลงวันที่ 19 เมษายน 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5  บันทึกช่วยจําการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

PMQA หมวด 6 ครั้งที่ 1/2554”  เมื่อวันที ่5-6 กุมภาพันธ์ 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 6  บันทึกช่วยจําการประชุมเชิงปฏิบัติการPMQA หมวด 6  ครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 19-20 มีนาคม 2554 
หลักฐานอ้างองิที่ 7  บันทึกช่วยจําการประชุมเชิงปฏิบัติการPMQA หมวด 6  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2554 
หลักฐานอ้างอิงที่ 8  บันทึกช่วยจําการประชุมเชิงปฏิบัติการPMQA หมวด 6  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 
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                                                                                                        รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาํเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัดที่ 12.3  ระดับความสําเร็จของการประเมนิองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพฒันา
คุณภาพการบริหารจัดการระดับพืน้ฐาน 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางณัฐิยา  หริัญวัฒน์ศิริ 
                             ผอ.กพร. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวชยพร  ภู่ช่ืน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0-2579-7740 โทรศัพท์ :  : 0-2579-7740 
คําอธบิาย :   

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมายถึง  ความสําเร็จที่ส่วนราชการนํา
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์การด้วยตนเอง 
(Self-Assessment) และเป็นบรรทัดฐาน  การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุง
องค์การและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการต่อไป  
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร  ได้ครบถ้วน 

2 ประเมนิองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจัดการภาครฐัระดบัพ้ืนฐาน (FL)              
ได้ครบถ้วน 

3 ประเมนิองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
ตามโปรแกรม Self Certify ได้ครบถ้วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ตามประเดน็การตรวจรบัรอง 

4 ประเมนิองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
ตามโปรแกรม Self Certify ได้ครบถ้วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ตามประเดน็การตรวจรบัรอง 

5 ประเมนิองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
ตามโปรแกรม Self Certify ได้ครบถ้วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 100 ตามประเด็นการตรวจรบัรอง  

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการการดําเนนิงาน :   
ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน

ประกอบตัวชีวั้ด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินองค์การด้วยตนเอง
ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ระดับพ้ืนฐาน 

6 5 4.9333 0.2959 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6   เดือน 
                                                                                                        รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
 กรมพัฒนาที่ดิน  ได้มีการดําเนินการตัวช้ีวัดที่ 12.3  ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเอง

ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.  จัดทําลกัษณะสําคญัขององค์กร  โดยจัดประชุมคณะทํางาน PMQA หมวด 1 – 6  และทาํการทบทวนลกัษณะ

สําคญัขององคก์รเบื้องต้นในแต่ละประเด็นคําถาม  โดยใช้ข้อมูลลกัษณะสําคญัขององค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2553           
มาทบทวน ปรบัปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบัน   

 2.  คณะทํางาน PMQA หมวด 1-6  ได้ทําการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (FL) ด้วยโปรแกรมประเมินผล FL  ครบถ้วนทุกประเด็นคําถาม   

 3.  คณะทํางาน PMQA หมวด 1-6  ดําเนินการตามเกณฑ์ PMQA ระดับพ้ืนฐานและดําเนินการตามตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ในแต่ละหมวด เพื่อผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามโปรแกรม Self Certify  และได้มีการ
ประเมินตนเองโดยมีผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 ผู้บริหารและคณะทํางาน PMQA หมวด 1-7 ให้ความสําคัญและดําเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เป็นอย่างดี 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามกรอบการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 นั้น 
ต้องดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) 
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารคุณภาพขององค์การที่ต้องมีหลักฐานในการดําเนินการอย่างชัดเจน เป็นที่ประจักษ์  
ดังนั้น    การดําเนินการเพื่อให้ประสบความสําเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการดําเนินการจาก
ผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์การ อีกทั้ง ปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญ ในการดําเนินการคือความมุ่งมั่น
ต้ังใจของผู้บริหารระดับสูงขององค์การในการผลักดันเพื่อพัฒนาองค์กรตามแนวทางดังกล่าว จึงเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่  
ส่วนราชการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่เคยปฏิบัติอยู่เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายตามกรอบการประเมิน
ดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
           ไม่มี 
 

หลักฐานอา้งองิ :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุดที่ กษ 0800.5/117 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2554              

เรื่อง ทบทวนรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
หลักฐานอ้างอิงที่ 2  หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุดที่ กษ 0800.5/158 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554          

เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
รวมเล่ม 12 เดือนรวมเล่ม 12 เดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             102 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ  6   เดือน 
                                                                                                        รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3  หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ 0800.5/332 ลงวันที่ 15 กันยายน 2554                    

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ.2554 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.53-30 ก.ย.54)  โดยใหม้ีการให้ทบทวบการจัดทําลักษณะ
สําคัญขององค์กรเพิ่มเติม (ถา้มี)  

หลักฐานอ้างอิงที่ 4  ไฟล์ข้อมูลการประเมนิตนเองตามโปรแกรม FL และ โปรแกรม Self Certify   
 

 
 


