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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน 
งาน

คา
คะแนน
ท่ีได

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1 มูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมภาคการเกษตร (ลานลานบาท)

ลาน
ลานบาท

8.3100 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.03 4.70 0.3906

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.2 รายไดเงินสดทาง
การเกษตรของเกษตรกรเฉล่ียตอครัวเรือน

บาท/
ครัวเรือน

/ป
5.5400 125,000 128,000 131,000 134,000 137,000 132,184 3.3947 0.1881

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.3 ความสําเร็จในการสราง
ระบบประกันภัยทางการเกษตร

ระดับ 4.1500 1 2 3 4 5 3 3 0.1245

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ระดับความสําเร็จของรอย
ละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มี
เปาหมายรวมกันระหวางกระทรวง

ระดับ  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอร
บริการประชาชน

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5 0.1000

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับ
สิทธิใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน

แสนราย 4 0.970 0.985 1.000 1.015 1.030 1.03102 5 0.2000

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนของพื้นท่ี
ชลประทาน

ลานไร 3 0.146 0.147 0.148 0.149 0.15 0.15019 5 0.1500

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับ
การจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน

ลานไร 3 16.85 16.93 17.00 17.08 17.15 17.18 5 0.1500

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ี
ไดรับการอนุรักษดินและนํ้า เพื่อปองกัน
การชะลางพังทลายของดิน

ลานไร 5 0.83 0.88 0.93 0.98 1.03 1.05 5 0.2500

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.2 จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนของ
แหลงนํ้าในไรนานอกเขตชลประทาน

บอ 5 18,000 18,500 19,000 19,500 20,000 20,447 5 0.2500

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 ระดับความสําเร็จของรอย
ละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามเปาหมาย
ผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย)

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500

ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ

รอยละ 5 65 70 75 80 85 NA 1 0.0500

เกณฑการใหคะแนน

 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 15 )

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 45 )

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
กรมพัฒนาที่ดิน  กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   (  )  รอบ  9 เดือน

น้ําหนัก
(รอย
ละ)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
                                                                                                                                                                          (√)  รอบ 12 เดือน

 
กรมพัฒนาท่ีดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ B



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน 
งาน

คา
คะแนน
ท่ีได

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก

เกณฑการใหคะแนน

่ ้

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
กรมพัฒนาที่ดิน  กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   (  )  รอบ  9 เดือน

น้ําหนัก
(รอย
ละ)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
                                                                                                                                                                          (√)  รอบ 12 เดือน

ตัวช้ีวัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5 0.2000

ตัวช้ีวัดท่ี 6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จในการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500

ตัวช้ีวัดท่ี 8 รอยละของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุน

รอยละ 4 68 71 74 77 80 89.96 5 0.2000

ตัวช้ีวัดท่ี 9 ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5 0.2000

ตัวช้ีวัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5 0.2000

ตัวช้ีวัดท่ี 11 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสวนราชการ

ระดับ 4 1 2 3 4 5 3.950 3.950 0.1580

ตัวช้ีวัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของรอย
ละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการรักษา
มาตรฐาน  ระยะเวลาการใหบริการ

ระดับ 4 1 2 3 4 5 4.36 4.36 0.1744

ตัวช้ีวัดท่ี 14 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

ระดับ 20 1 2 3 4 5 4.92 4.92 0.9840

100 4.5195

รายงาน ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2552
ผูรายงาน       1. นางณัฐิยา หิรัญวัฒนศิริ ตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
                   2. นางอารยา กําปนทอง ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
                   3. น.ส.เบญจพร  บุรมยชัย   ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ
                   4. นางพัญชนิส สันทนาคณิต ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

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

คาคะแนนท่ีได

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 20 )

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 20 )

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

.
น้ําหนักรวม
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ   1 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 2     ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย      
             ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากร   
                                   เพื่อการผลิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ  
รองอธิบดีดานวิชาการ 

 

ผูจัดเก็บขอมลู :นางเบญจรัตน อนันตพงษสุข    
      ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   
                        นางลักษมี เมตตปราณี         
    ศูนยอํานวยการสงเสริมเกษตรอินทรีย 
                     สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   

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

คําอธิบาย :   
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน หมายถึง พ้ืนที่เกษตรกรรมที่

ไดรับการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปรับเปล่ียนระบบการผลิตเปนการใชสารอินทรียเพ่ือลดใช
สารเคมีทางการเกษตร  รวมทั้งการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 17 ลานไร  

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 
                                  เปาหมาย  จํานวน 17 ลานไร   
                                              ผลงาน    จํานวน  17.18  ลานไร 

ผลการดําเนินงาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละท่ีเพิ่มข้ึน ขอมูลพื้นฐาน 

2550 2551 2552 2551 2552
พ้ืนที่เกษตรกรรมทีไ่ดรับการจัดการและ
ฟนฟูทรัพยากรดิน 

17.00 17.55 17.18 3.24 1.06 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึน ใชผลการดําเนินงาน ป 2550เปนฐาน 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             2 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ลานไร) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.075 ลานไร ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
16.850 16.925 17.000 17.075 17.150 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและ
ฟนฟูทรัพยากรดิน 

3 17.18 5 0.1579

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

1. การติดตามและประสานขอมูลการดําเนินงานในการประชุมหัวหนาสวนราชการของกรมฯ  
ทุกคร้ัง  ซ่ึงมีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง 

2. กรมพัฒนาที่ดินไดมีคําส่ังที่ 202 /2551 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ 2551 เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย 

3. สงเสริมการผลิตและใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือลดใชสารเคมี
ทางการเกษตรในการปรับเปล่ียนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเปนเกษตรลดใชสารเคมีทาง
การเกษตรเนื้อที่ 17  ลานไร เกษตรกรเปาหมาย 850,000 ราย จํานวน 17,000 กลุมๆละประมาณ 
50 ราย หมูบานละ 1 กลุม โดยใชวิธีการจัดตั้งกลุมเกษตรกรและอบรมในพื้นที่มีการบรรยาย
วิธีการใชสารอินทรียเพ่ือลดใชสารเคมีทางการเกษตรการบริหารกลุมใหเขมแข็งและการฝกปฏิบัติใน
พ้ืนที่ เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการผลิตและการใชสารอินทรียอยางมีประสิทธิภาพ เปน
กลุมที่มีความเขมแข็ง ซ่ึงกลุมดังกลาวน้ีจะสามารถพัฒนาเปนกลุมเกษตรอินทรียไดตอไปในอนาคต 

4. รณรงคงดเผาฟางและตอซัง (72 จังหวัด) เปาหมาย 375 แปลง (รณรงค 1 คร้ังพ้ืนที่ไม
นอยกวา  20  ไร เกษตรกรเขารวมอยางนอย 100  ราย) รณรงคใหเกษตรกรรูโทษของการเผาฟางและ
ตอซัง เห็นประโยชนของการไถกลบตอซัง สรางดินย่ังยืน ฟนส่ิงแวดลอม โดยการจัดทําแปลงสาธิต การ
ไถกลบฟางและตอซังพืชควรมีการใชนํ้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเรงซุปเปอร พด. 2  รวมดวยเพ่ือเรง
การยอยสลายเปนปุยอินทรีย   
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             3 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน  :   

1.  งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

2.  ความรวมมือจากเกษตรกร   หมอดินอาสา  และหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         

          ไมมี 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
           ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง :        

หลักฐานอางอิงที่ 1  :  คําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน  ที่  202/2551   ลงวันที่  5  กุมภาพันธ  2551       
เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย 

 
                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             4 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย      
             ตามแผนปฏิบัติราชการระดับกรม หรือเทียบเทา 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย    
                  ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 

                ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดินและน้ํา เพื่อปองกันการชะ  
                                    ลางพังทลายของดิน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช    
          ผูอํานวยการกองแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมลู :นางสาวปานทิพย  กานตพิชาน  
                   หัวหนากลุมติดตามและประเมินผล

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

คําอธิบาย :   
พ้ืนที่เกษตรกรรมไดรับการอนุรักษดินและนํ้าเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

หมายถึง พ้ืนที่ทําการเกษตรที่มีปญหาการชะลางพังทลายของดินที่มีความจําเปนตองจัดระบบอนุรักษ
ดินและนํ้าทั้งวิธีกลและวิธีพืช เพ่ือรักษาทรัพยากรที่ดินใหใชประโยชนไดอยางย่ังยืน โดยใน
ปงบประมาณ 2552 กรมพัฒนาที่ดินไดรับงบประมาณ 688.2364 ลานบาท มีเปาหมายดําเนินการ 
0.93 ลานไร จําแนกเปน วิธีพืช เปาหมาย 0.75 ลานไร และวิธีกล เปาหมาย 0.18 ลานไร 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 
                                  เปาหมาย  จํานวน 0.93 ลานไร 
                                               ผลงาน     จํานวน 1.05 ลานไร 
 

ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.  

รอยละท่ีเพิ่มข้ึน    ขอมูลพื้นฐาน 

2550 2551 2552 2551 2552 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษดินและนํ้า 
เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

1.23 1.04 1.05 -15.45 -14.63 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึน ใชผลการดําเนินงาน ป 2550 เปนฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             5 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
0.83 0.88 0.93 0.98 1.03 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษดิน
และนํ้า เพ่ือปองกันการชะลางพังทลาย
ของดิน 

5 1.05 5 0.2632

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

กรมพัฒนาที่ดินไดมีมาตรการในพ้ืนที่เกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดินและน้ําเพ่ือปองกันการ
ชะลางพังทลายของดิน โดยศึกษาสภาพปญหาทรัพยากรของดิน จากขอมูลแผนที่ดิน เพ่ือจัดทําระบบ
อนุรักษดินและนํ้าใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกร มมีาตรการ ดังน้ี 

1. มาตรการวิธีกล หมายถึง วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยการสรางส่ิงกีดขวาง
ความลาดเทของพ้ืนที่ เพ่ือสกัดก้ันการไหลบาของนํ้าและการพังทลายของดิน เชน การจัดทําคันดินก้ัน
นํ้าคันคูรับนํ้ารอบเขา คันดินปลูกไมผล ทางลําเลียงในไรนา การจัดทําทางระบายนํ้า และจัดทําบอดัก
ตะกอน 

2. มาตรการวิธีพืช หมายถึง วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน และสรางความอุดม
สมบูรณของดิน โดยอาศัยสวนตางๆ ของพืช ชวยลดแรงปะทะของเม็ดฝน ชะลอความเร็วของนํ้าไหล
บาและชวยยึดเกาะเม็ดดินไมใหหลุดตัวไดงาย มาตรการน้ี มุงในการปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
และปรับปรุงบํารุงดิน โดยการปลูกหญาแฝก ตลอดจนการมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินงาน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
เจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมีความจริงจังในการ

ชวยเหลือเกษตรกรเพ่ือพัฒนาและฟนฟูดิน โดยมีหมอดินอาสาเปนแกนนําในการถายทอดเทคโนโลยี
ดานอนุรักษดินและนํ้า และดานฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน  ประกอบกับเกษตรกรใหความสําคัญในการ
พัฒนาที่ดิน และไดนําความรูไปใชในการพัฒนาและฟนฟูพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     

  เน่ืองจากมีพ้ืนที่ดําเนินการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ทําใหการดําเนินงานตองเปนไป
อยางระมัดระวัง                    
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
 
          ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง :     

หลักฐานอางอิงที่ 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 

หลักฐานอางอิงที่ 2 :  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 

                             (ไตรมาสที่ 1) 

หลักฐานอางอิงที่ 3 :  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 

                             (ไตรมาสที่ 2) 

หลักฐานอางอิงที่ 4 :  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 

                             (ไตรมาสที่ 3) 

หลักฐานอางอิงที่ 5 :  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 

                             (ไตรมาสที่ 4) 

 
                                                                                              

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 3   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย      
              ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากร   
                   เพื่อการผลิต 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.2 จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช  
         ผูอํานวยการกองแผนงาน 
 

ผูจัดเก็บขอมลู :นางสาวพรรณพิศ  บวงนาวา         
                         หัวหนากลุมแผนงาน 
                         นางสุมลมาลย  จงดี    

    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

โทรศัพท : 0-2579-1096       โทรศัพท : 0-2579-0923 
 0-2579-2874        

คําอธิบาย :   
จํานวนทีเ่พ่ิมข้ึนของแหลงนํ้าในไรนา หมายถึง แหลงนํ้าในไรนาขนาด 1,260 ลบ.ม. ที่กรมพัฒนาที่ดิน

ไดดําเนินการขุดในพื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรมีแหลงเก็บกักนํ้าใชในพ้ืนที่ทํา
การเกษตรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานและในพื้นที่ที่ระบบสงนํ้าไปไมถึงเพ่ือใหสามารถกักเก็บนํ้าฝนไวใชใน
ระยะฝนทิ้งชวงทําใหเกิดความชุมช้ืนในดิน โดยเกษตรกรมีสวนรวมในการออกคาใชจาย 2,500 บาทตอบอ 
โดยในปงบประมาณ 2552 กรมพัฒนาที่ดินไดรับงบประมาณ 324 ลานบาท  เพ่ือดําเนินการขุดสระนํ้าใน
ไรนาจํานวน 20,000 บอ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 
                                   เปาหมาย จํานวน  20,000  บอ 
                                               ผลงาน จํานวน 20,447 บอ 

ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.  

รอยละท่ีเพิ่มข้ึน  ขอมูลพื้นฐาน 

2550 2551 2552 2551 2552 
จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของแหลงนํ้าในไรนานอกเขต
ชลประทาน 

- 20,840 20,447 - -1.89 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึน ใชผลการดําเนินงาน ป 2551 เปนฐาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : บอ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 500 บอ ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
18,000 18,500 19,000 19,500 20,000 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของแหลงนํ้าในไร
นานอกเขตชลประทาน 

5 20,447 5 0.2632 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
1. สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดที่ไดรับเปาหมายขุดสระนํ้า รายงานผลการดําเนินงานการขุดสระนํ้า

ในไรนาขนาด 1,260 ลบ.ม. มาที่กองแผนงานทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือนจนกวาการดําเนินงาน
จะแลวเสร็จครบตามเปาหมาย ซ่ึงกองแผนงานจะเปนผูสรุปและรวบรวมนําเสนอผูบริหาร เพ่ือทราบ 

2. หลังจากที่แตละสถานีพัฒนาที่ดินมีการดําเนินการขุดสระนํ้าแลว จะมีการบันทึกรายช่ือเกษตรกรที่
ไดรับการขุดสระนํ้า และผลการดําเนินงานลงบนระบบอินเตอรเน็ตของกรมฯ   www.ldd.go.th 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1. ผูบริหารติดตามและเรงรัดการดําเนินงานอยางตอเน่ืองทั้งจากการออกตรวจติดตามงาน และการ

ประชุมติดตามการดําเนินงานของกรมฯ 
2. มีคณะทํางานนิเทศและตรวจราชการของกรมฯ ติดตามงานประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือนําผล

การประเมินไปพิจารณาปรับปรุงแกไข 
3. บุคลากรมีความต้ังใจและความพรอมในการปฏิบัติงาน ทําใหผลการขุดสระนํ้าเปนไปตาม

เปาหมายและแผนงานที่กําหนดไว 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
           ไมมี  
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
           ไมมี   
 
หลักฐานอางอิง :        

หลักฐานอางอิงที่ 1: รายงานผลการดําเนินงานขุดสระนํ้าทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน 

หลักฐานอางอิงที่ 2: แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
รายไตรมาส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             10 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวช้ีวัดท่ี 3        ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม    

                                      แผนปฏิบัติราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 
ผลผลติท่ี 1 :  นางสาวผจงจิต  บุญราช  
   ผูอํานวยการกองแผนงาน 
ผลผลติท่ี 2 : นายศิริพงษ  อินทรมงคล 
                    ผูอํานวยการสํานักสํารวจดิน 
                    และวางแผนการใชที่ดิน 
ผลผลติท่ี 3 :  นางสาวผจงจิต  บุญราช  
   ผูอํานวยการกองแผนงาน 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : 
ผลผลติท่ี 1 :  นางวิรมล  พุมทอง 
                    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
                    ปฏิบัติการ 
ผลผลติท่ี 2 : นายกิตตินันท  วรอนุวัฒนกุล 
                    รักษาการหัวหนาสวนวาง 
                    แผนการใชที่ดินที่ 1 
                    นายวีรชัย  กาญจนาลัย 
                          หัวหนาสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 2 
                    นายธีระยุทธ  จิตตจํานงค 
                           หัวหนาสวนวางแผนการใชที่ดนิที่ 3 
                    ดร.อนิรุทธ  โพธิจันทร 
                    รักษาการหัวหนาสวนมาตรฐาน 
                    การสํารวจจําแนกดินและที่ดิน 
ผลผลติท่ี 3 :  นางสาวพยัตติกา  พลสระคู 
                    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
                    ปฏิบัติการ 

โทรศัพท : 0-2579-1096 
0-2579-5122 
0-2579-1096 

 

 

โทรศัพท :      0-2579-6297 
0-2579-1099 
0-2579-1473 
0-2579-1093 
0-2941-2054 
0-2579-6297  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

คําอธิบาย :   
วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการทํา

ไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ที่กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552”   

 
ผลผลิตท่ี 1 : จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและบริการดานการพัฒนาท่ีดิน 
เกษตรกรไดรับการสงเสริมและบริการดานการเกษตร หมายถึง เกษตรกรที่ไดรับการถายทอด

เทคโนโลยีและสนับสนุนปจจัยการผลิต โดยดําเนินงานดานคลินิกดินเคล่ือนที่ เชน ไดรับบริการดานการวิเคราะห
ดินและคําแนะนําในการจัดการดิน-นํ้า-พืช ไดรับการสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพโดยใช
ผลิตภัณฑสารเรง พด. และปุยอินทรียนํ้าเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน เปนเคร่ืองมือในการถายทอดและนําไปใชในพ้ืนที่
ของตนเอง 

ผลผลิตท่ี 2 : จํานวนเขตการใชท่ีดิน 5 ชนิดพืช 
                                      เขตการใชที่ดิน 5 ชนิดพืช ประกอบดวยขาวนาป ขาวโพดเล้ียงสัตว ออยโรงงาน 
มันสําปะหลัง และปาลมนํ้ามัน เปนการกําหนดเขตการใชที่ดินของประเทศสําหรับพืชเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึง
พ้ืนฐานของทรัพยากรดินและความเหมาะสมของดินตอการผลิตพืชเศรษฐกิจ และเปาหมายตามยุทธศาสตรของ
การผลิตพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานของประเทศ ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการผลิตพืชเศรษฐกิจทั้ง
พืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานในภาพรวมของประเทศ โดยกําหนดเขตการใชที่ดินพรอมทั้งขอเสนอแนะการ
จัดการดินอยางเหมาะสมและย่ังยืน  
 

ผลผลิตท่ี 3 : จํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีไดรับการอนุรักษและฟนฟู 
                    พ้ืนที่ทางการเกษตรที่ไดรับการอนุรักษและฟนฟู หมายถึง พ้ืนที่ที่ไดรับการปรับปรุงบํารุงดินใน
พ้ืนที่มีปญหา เชน ดินเค็ม ดินเปร้ียว ดินกรดและดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา สงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตรโดยใชสารเรง พด. สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยการปรับปรุงพ้ืนที่นา
รางเพ่ือปลูกปาลมนํ้ามัน ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดินดวยวิธีกลและวิธีพืชโดยรณรงคและสงเสริม
การปลูกหญาแฝก พัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา พัฒนาพ้ืนที่ทุงกุลารองไห ตลอดจนการอนุรักษดินและนํ้าเพ่ือ
ปองกันและบรรเทาอุทกภัย  และการปองกันผลกระทบจากภาวะโลกรอน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 
                 ผลผลิตที่ 1 เปาหมาย  650,000 ราย               ผลงาน จํานวน   654,081  ราย (100.63%)   
                 ผลผลิตที่ 2 เปาหมาย  รอยละ 100 (5 ชนิดพืช ) ผลงาน รอยละ 100 (100%) 
                 ผลผลิตที่ 3 เปาหมาย   18.14 ลานไร               ผลงาน จํานวน   18.45 ลานไร (101.71%)

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละท่ีเพิ่มขึ้น ขอมูลพื้นฐาน 
2550 2551 2552 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตาม
เปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย) 
ผลผลิตท่ี 1 : จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริม
และบริการดานการพัฒนาท่ีดิน 

 
 
 

660,563
 

 
 
 

670,107

 
 
 

654,081 

 
 
 

1.44 
 

 
 
 

-0.98 

ผลผลิตท่ี 2 : จํานวนเขตการใชท่ีดิน 5 ชนิดพืช - - 100 % - - 
ผลผลิตท่ี 3 : จํานวนพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีไดรับ
การอนุรักษและฟนฟู 

18.42 18.86 18.45 2.39 
 

0.16 

 

หมายเหต ุ: รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนใชผลการดําเนินงาน ป 2550 เปนฐาน 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ            
รอยละของเปาหมายผลผลิต เปาหมายผลผลิต  น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 

คะแนน
ท่ีได  

คะแนนเฉล่ีย   
ถวงน้ําหนัก   

ผลผลิตท่ี 1 : จํานวน
เกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริม
และบริการดานการพัฒนา
ท่ีดิน 

0.334 80 85 90 95 100 5 1.670 

ผลผลิตท่ี 2 : จํานวนเขตการ
ใชท่ีดิน 5 ชนิดพืช 

0.333 80 85 90 95 100 5 1.665 

ผลผลิตท่ี 3 : จํานวนพื้นท่ี
ทางการเกษตรท่ีไดรับการ
อนุรักษและฟนฟู 

0.333 80 85 90 95 100 5 
 

1.665 

น้ําหนักรวม 1 ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนักเทากับ 5 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             13 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9  เดือน 
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เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดบั) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนัก
ตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตาม
เอกสารงบประมาณรายจาย) 
 

5 5 5 0.2632 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

ผลผลติท่ี 1 : จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและบริการดานการพัฒนาท่ีดิน 

โดยการถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนปจจัยการผลิตแกเกษตรกร มีการดําเนินงานดาน
คลินิกดินเคล่ือนที่รวมกับจังหวัด โดยใหบริการดานการวิเคราะหดิน คําแนะนําในการจัดการดิน – นํ้า –พืช การ
สงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพโดยใชผลิตภัณฑสารเรง พด. และปุยอินทรียนํ้าเพ่ือปรับปรุงบํารุง
ดิน เปนเครื่องมือในการถายทอดความรูดานการพัฒนาที่ดิน เพ่ือใหเกษตรกรนําไปใชในพ้ืนที่ของตนเอง 
ผลผลติท่ี 2 : จํานวนเขตการใชท่ีดิน 5 ชนิดพืช 

1. ศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของทรัพยากรดิน ทางดานกายภาพ นโยบายของรัฐดาน
การเกษตร เศรษฐกิจ สังคมและการอนุรักษ ที่เก่ียวของกับการใชที่ดินจากหนวยงานและผูที่มีสวนในการใช หรือ
กําหนดแนวทางการใชที่ดินทั้งทางตรงและทางออม 

2. ดําเนินการกําหนดเขตการใชที่ดินเบ้ืองตนตามชนิดของพืช โดยการสังเคราะหขอมูลทั้ง
ขอมูลเชิงอรรถาธิบาย และขอมูลเชิงพ้ืนที่จากฐานขอมูลทุติยภูมิ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีอยู  

3. การปฏิบัติงานภาคสนามไดดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว ขณะน้ีกําลังอยูระหวางการ
ตรวจสอบตนฉบับรายงานและแผนที่เพ่ือจัดพิมพ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             14 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ผลผลติท่ี 3 : จํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีไดรับการอนุรักษและฟนฟ ู
                   โดยดําเนินการสงเสริมใหเกษตรมีการใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือปรับระบบการผลิต โดย
การใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร นอกจากน้ียังดําเนินการปองกันและฟนฟูที่ที่มีปญหาการชะลาง
พังทลายของดินดวยวิธีกลและวิธีพืช โดยรณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝก ตลอดจนปรับปรุงบํารุงดินดวยปุย
พืชสด ปูนเพ่ือการเกษตร และผลิตภัณฑสารเรง พด. ในพ้ืนที่มีปญหาดานการเกษตร เชน ดินเค็ม ดินเปร้ียว ดิน
กรด และดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา อีกทั้งพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ เชนพ้ืนที่ที่ผานการล้ียงกุงกุลาดํา พ้ืนที่ทุงลุมนํ้าทะเลสาบ
สงขลาและพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยการปรับปรุงพ้ืนที่นารางเพ่ือปลูกปาลมนํ้ามัน เพ่ือฟนฟูดินใหมีความ
อุดมสมบูรณสามารถนํากลับมาใชทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธภิาพและย่ังยืน 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
ผลผลติท่ี 1 : จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและบริการดานการพัฒนาท่ีดิน 

มีเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่เขมแข็ง และหมอดินอาสา ซ่ึงเปนเครือขายของกรมฯ ในการ
สงเสริมและชวยขยายผลการบริการดานคลินิกดินเคล่ือนที่ 
ผลผลติท่ี 2 : จํานวนเขตการใชท่ีดิน 5 ชนิดพืช 
                  1. ไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากหนวยงานในสวนกลาง และสวนราชการในจังหวัดตางๆ ใน
การประสานขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  
                  2. บุคลากรมีความสามารถและประสบการณในการปฏิบัติงาน มีฐานขอมูลที่ดีและมีเทคโนโลยีที่
สูงข้ึน 
ผลผลติท่ี 3 : จํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีไดรับการอนุรักษและฟนฟ ู

มีเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่เขมแข็ง และหมอดินอาสา  ซ่ึงเปนเครือขายของ กรมฯ ในการ
สงเสริมและชวยขยายผลการบริการดานการพัฒนาที่ดิน 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
ผลผลติท่ี 1 : จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและบริการดานการพัฒนาท่ีดิน 

                 เน่ืองจากพื้นที่ที่ไดรับการสงเสริมและบริการดานการพัฒนาที่ดินบางพ้ืนที่ประสบปญหา 
ความไมสงบชายแดนภาคใต จึงตองทํางานอยางระมัดระวังมากย่ิงข้ึน 
ผลผลติท่ี 2 : จํานวนเขตการใชท่ีดิน 5 ชนิดพืช 
                  1. ขาดแคลนเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอรที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง เน่ืองจากเปน
พนักงานจางเหมา มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
                  2. นโยบายของรัฐ และเปาหมายการผลิตพืชยังไมคงที่ มีการปรับเปล่ียนตามสถานการณความ
ตองการภายในและภายนอก 
                  3. สถานการณการผลิตพืช มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามภาวะตลาด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ผลผลติท่ี 3 : จํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีไดรับการอนุรักษและฟนฟ ู
                 เน่ืองจากพื้นที่ที่ไดรับการอนุรักษและฟนฟูบางพ้ืนที่ประสบปญหาความไมสงบชายแดนภาคใต 
จึงตองทํางานอยางระมัดระวังมากย่ิงข้ึน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
ผลผลติท่ี 1 : จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและบริการดานการพัฒนาท่ีดิน 

ไมมี  
ผลผลติท่ี 2 : จํานวนเขตการใชท่ีดิน 5 ชนิดพืช 

                   ควรศึกษาแนวนโยบายของรัฐอยางตอเน่ือง และวิเคราะหแนวโนมปริมาณความตองการผลผลิต
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
ผลผลติท่ี 3 : จํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีไดรับการอนุรักษและฟนฟ ู

ไมมี  
 
 

หลักฐานอางอิง :        
หลักฐานอางอิงที่ 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 
หลักฐานอางอิงที่ 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 (ไตรมาสที่ 1) 
หลักฐานอางอิงที่ 3 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 (ไตรมาสที่ 2) 
หลักฐานอางอิงที่ 4 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 (ไตรมาสที่ 3) 
หลักฐานอางอิงที่ 5 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 (ไตรมาสที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

มิติที่ 2 
ดานคุณภาพ 
การใหบริการ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             16 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางณัฐิยา  หิรัญวัฒนศิริ 
         หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร

ผูจัดเก็บขอมูล :นางสาวเบญจพร  บุรมยชัย 
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับปฏิบัติการ 

  นางพัญชนิส  สันทนาคณิต 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับปฏิบัติการ 
โทรศัพท : 0-2579-7740 โทรศัพท  0-2579-7740 
คําอธิบาย :   

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที่
ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  

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

• สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูสํารวจ วิเคราะห และคัดเลือกงานบริการหลักของสวนราชการ  
ไมเกิน 3 งานบริการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด และแจงใหสวนราชการทราบ เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับ  
การสํารวจความพึงพอใจ 

• หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 
 1. เปนงานบริการ ที่เปนภารกิจหลักของสวนราชการ 
2. เปนงานบริการที่มีผูใชบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน 

• โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดคัดเลือกงานบริการของกรมพัฒนาที่ดินจํานวน 3 งานบริการดังน้ี 
1. การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 
2. การใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
3. การวิเคราะหตัวอยางปุยและสารปรับปรุงดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
                       สํานักงาน ก.พ.ร. จะทําการสํารวจรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการเอง โดยจะเปน  
ผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระจากภายนอกมาดาํเนนิการ  

รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละที่
เพ่ิมขึ้น ขอมูลพื้นฐาน 

2550 2551 2552 2551 2552 
รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

78.75 83 - 5.40 - 

หมายเหตุ : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนใชผลการดําเนินงาน ป 2550 เปนฐาน 
 

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

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

 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวง

น้ําหนัก 
ร อ ยละของร ะ ดับคว าม พึ งพอใจของ
ผูรับบริการ  

5 NA 1 0.0526 

 
 
 
 
 
 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

                    รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร.  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      

                    ไมมี  
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         

                    ไมมี  
 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
                    ไมมี  

 
 
หลักฐานอางอิง :        

                    ไมมี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             19 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวช้ีวัดท่ี  5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 
                                แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายเกรียงศักดิ์ หงษโต 
         รองอธิบดีดานปฏิบัติการ  

ผูจัดเก็บขอมลู :นางสาววิเศษลักษณ พงษจันทร      

             นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

โทรศัพท : 0-2579-1939                       โทรศัพท  : 0-2579-2874 

คําอธิบาย :   
• ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนดไวใน

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  มาตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549  โดยใหสวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซ่ึงเปนการกําหนด
ชองทางหรือกลไกในการใหขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เพ่ือใหสวนราชการไดเรียนรู
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม  หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และไดพัฒนาเพ่ิม
ระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนที่มี
คุณภาพมากขึ้น 

• การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการ เพ่ือกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน 

• การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เก่ียวของมีโอกาสไดเขา
รวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของรวมคิด
แนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

• โดยระดับการมีสวนรวมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ 
 ระดับการใหขอมูล เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการส่ือสารทางเดียว แตเปน
ระดับที่สําคัญ เพราะเปนการเร่ิมตนที่สวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการอ่ืนๆ ตอไป  

 ระดับการปรึกษาหารือ เปนการรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆ กับสวนราชการ 

 ระดับการเขามาเก่ียวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือเก่ียวของใน
กระบวนการกําหนดนโยบาย  การวางแผนงาน/โครงการ  การมีสวนรวมในระดับน้ี 
อาจดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

 ระดับการรวมมือ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในบทบาทหรือฐานะ
หุนสวนหรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ 

 ระดับการเสริมอํานาจประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนซ่ึงเปน
ระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  คณะทํางานจัดทําคํารับรอง และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 วันที่ 23 ธันวาคม 2551 ได
มีการวิเคราะหภารกิจหลักที่สําคัญ และเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูที่เก่ียวของและผูมีสวนไดเสีย
ไดอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหการจัดทําเขตพัฒนาที่ดินเปนภารกิจหลักที่
เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมฯ  

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตดําเนินการคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินดีเดนสํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขตละ 1 แหง รวมทั้งส้ิน 12 แหงดังน้ี 
1. ตําบลหนองโดน  อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี  
2. บานศรีเจริญทอง หมู10 ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ  
    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. ตําบลพุทไธสงค อําเภอพุทไธสงค จังหวัดบุรีรัมย 
4. ตําบลไผ อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
5. ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 
6. ตําบลแมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
7. บานทุงคํา ตาํบลหลายงาว อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 
8. ตําบลปวนพุ อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
9. บานราวตนเกลือ หมู 9 ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
10. อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
11. อําเภอทาฉาง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 
12. ตําบลลานขอย ตําบลเกาะเตา ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม ตําบล 
      เขาปูเขายา  อําเภอศรีบรรพต ตําบลชะมวง ตําบลควนขนุน ตําบลปนแต  
      ตําบลแหลมโตนด ตําบลมะกอกเหนือ ตําบลพนางตุง ตําบลทะเลนอย 

      อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
  เขตพัฒนาที่ดินแตละแหงดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการระดับสํานักงานพัฒนาท่ีดิน

เขต โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเปนประธาน และ หัวหนาสถานีพัฒนาท่ีดินเปน
เลขานุการ คณะกรรมการระดับจังหวัดโดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการ
จังหวัดที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน  และ หัวหนาสถานีพัฒนาท่ีดินเปนเลขานุการ 
และ/หรือ คณะทํางานระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอเปนประธาน  และนักวิชาการสถานี
พัฒนาที่ดิน เปนเลขานุการ 

2  สถานีพัฒนาที่ดินดําเนินการเปดเขตพัฒนาที่ดิน โดยมีการช้ีแจงงานเขตพัฒนา
ที่ดิน พรอมเก็บขอมูลเพ่ือเปนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูที่
เ ก่ียวของจากภาคสวนตางๆเพ่ือนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ ไดมา
ประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการตามประเด็นที่เลือก 

 คณะกรรมการและคณะทํางานที่แตงตั้งข้ึน ดําเนินการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือ
พิจารณากิจกรรมที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในเขตพัฒนาที่ดินใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และตองมีฉันทามติหรือมีการยอมรับรวมกันในการ
คัดเลือก 

 คณะกรรมการและคณะทํางานจัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณา
สภาพปญหาในพ้ืนที่เพ่ือกําหนดกิจกรรมที่เหมาะสมดําเนินการในเขตพัฒนาที่ดิน 
จัดทําเปนแผนระยะส้ันหรือระยะยาว 

3  สถานีพัฒนาที่ดิน รวมกับผูเก่ียวของ และเกษตรกรในพ้ืนที่ดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการในเขตพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

4  สถานีพัฒนาท่ีดินจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบ
มีสวนรวมฯไดแลวเสร็จ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 

 เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน ผูที่เก่ียวของจากทุก
ภาคสวน ไดรับทราบ โดยผานเอกสารรายงานแจงใหผูเก่ียวของ และผานทาง web 
site ของกรมพัฒนาที่ดิน 

5  สถานีพัฒนาที่ดินนําขอมูลที่ไดจากสรุปผลการดําเนินงานในเขตพัฒนาที่ดิน
ประจําปงบประมาณ 2552 ในระดับคะแนนที่ 4 ไปกําหนดแนวทางหรือแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเสนอผูบริหารกรม
เพ่ือใหความเห็นชอบตอไป 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
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เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดับ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

4 5 5 0.2105 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

       สําหรับผลการดําเนินการในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 ) น้ัน                 
กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินการถึงข้ันตอนที่ 5 ดังน้ี 
            1. กรมฯ วิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญ และเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวม และนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูที่เก่ียวของและผูมีสวนไดเสียไดอยางเหมาะสม โดย
กําหนดใหการจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน เปนกิจกรรมที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี  
สวนรวมฯ  
          2. สํานักงานพัฒนาที่ดินดําเนินการคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินดีเดนสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตละ 1 แหง 
รวมท้ังส้ิน 12 แหง  และแตละแหงดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการระดับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต โดยมี
ผูอํานวยการสํานักงานเปนประธาน และ หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเปนเลขานุการ คณะกรรมการระดับจังหวัด
โดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน และหัวหนาสถานีพัฒนา
ที่ดินเปนเลขานุการ และ/หรือ คณะทํางานระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอเปนประธานและนักวิชาการสถานี
พัฒนาที่ดิน เปนเลขานุการ 
        3. คณะกรรมการและคณะทํางานที่แตงตั้งข้ึน ดําเนินการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือพิจารณากิจกรรมที่
เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในเขตพัฒนาที่ดินในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และตองมีฉันทามติหรือ
มีการยอมรับรวมกันในการคัดเลือก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

          4. สถานีพัฒนาที่ดินดําเนินการเปดเขตพัฒนาที่ดิน โดยมีการช้ีแจงงานเขตพัฒนาที่ดิน พรอมจัดทํา
ประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูที่เก่ียวของจากภาคสวนตางๆเพ่ือนําความคิดเห็น
และขอเสนอแนะที่ไดมาประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการตามประเด็นที่เลือก 
          5. คณะกรรมการและคณะทํางานจัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณาสภาพปญหา
ในพ้ืนที่เพ่ือกําหนดกิจกรรมที่เหมาะสมดําเนินการในเขตพัฒนาที่ดิน จัดทําเปนแผนระยะสั้นหรือระยะยาว 
ซ่ึงตองระบุกิจกรรมการดําเนินงาน โดยใหผูที่เก่ียวของจากภาคสวนตางๆ (ในประเด็นที่เลือก) เขามามีสวน
รวม มีวัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการดําเนินการ วิธีการวัดผล ระบบ
หรือวิธีการจัดเก็บขอมูล และวิธีการติดตามประเมินผล งบประมาณ และผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 

            6. สถานีพัฒนาท่ีดิน รวมกับผูเก่ียวของ และเกษตรกรในพ้ืนที่ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการใน
เขตพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดแลวเสร็จครบถวนตามแผนงาน โดยมีการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนฯรวมกัน  ตามวิธีการที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการแบบมีสวน
รวมฯพรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาเสนอตอผูบริหารเปนรายเดือน 
           7. สถานีพัฒนาท่ีดินจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯได
แลวเสร็จ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไปไดอยาง
ครบถวน 
           8. เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน ผูที่เก่ียวของจากทุกภาคสวน ไดรับ
ทราบ โดยผานเอกสารรายงานแจงใหผูเก่ียวของ และผานทาง web site ของกรมพัฒนาที่ดิน 

         9. สถานีพัฒนาที่ดินนําขอมูลที่ไดจากสรุปผลการดําเนินงานในเขตพัฒนาที่ดินประจําปงบประมาณ 
2552 ในระดับคะแนนที่ 4 ไปกําหนดแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมสําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 และเสนอผูบริหารกรมเพ่ือใหความเห็นชอบตอไป 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         

          ไมมี 

 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป  :   

          ไมมี         
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หลักฐานอางอิง :      
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําคํารับรอง และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 วันท่ี 23 ธันวาคม 2551 
หลักฐานอางอิงท่ี 2 : บันทึกจัดสงผลการคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินดีเดนของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 แหง 
พรอมเลมรายงาน  
หลักฐานอางอิงท่ี 3 : เอกสารประกอบการช้ีแจง ตัวช้ีวัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ จํานวน 12 เลม 
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ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ   
ปราบปรามการทุจริต  

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอรนาฎ  โอวาทตระกูล
        ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

ผูจัดเก็บขอมูล :นายทรงวิทย  ล่ิมจุฬารัตน 
   หัวหนากลุมวินัย 

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

คําอธิบาย :   
พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และการบริหารความเส่ียงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ได รับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

1  ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพ่ือใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติ
การการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ
สวนราชการ ดังน้ี 

− ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต                  
− ความเส่ียงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพ่ือให
ทราบถึงปจจัยเส่ียงที่อาจเปนเหตุทําให 

1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะ
ที่ ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ  

2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเช่ือถือ
ในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม  

3) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 - ผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในปที่ผานมา 

- ขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มี
การรองเ รียนผานศูนยดํารงธรรม  กระทรวงมหาดไทย หรือ
ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

- วิเคราะหความเส่ียงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 จํานวน 3 โครงการ 
โดยการคัดเลือกโครงการตองสอดคลองกับหลักเกณฑที่สํานักงาน 
ป.ป.ช.กําหนด (ตามเงื่อนไขขอ 2)  

2  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหขอมูล มาประกอบการพิจารณาจัดทํา
แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-
2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสวนราชการ  พรอมทั้งกําหนดเปาหมาย และ
ตัวช้ีวัดในแตละปที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ไดอยางชัดเจนและเปน
รูปธรรม  
 ในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ของสวนราชการ ระบุกิจกรรม/โครงการไดสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางครบถวนทั้ง 4 ยุทธศาตร  
และครอบคลุมการบริหารความเส่ียงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญทั้ง 3 โครงการ 
 แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-
2555)และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
ระดับสูง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 และใหนําเผยแพรผานทางเว็บไซตของ
สวนราชการ  

3  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ ไดแลวเสร็จครบถวน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
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ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

4  ตัวช้ีวัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย 

5  ตัวช้ีวัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ มีผลสําเร็จสูงกวาเปาหมาย 

  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รวมทั้งขอเสนอแนะ
สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 ของสวนราชการ ไดแลวเสร็จ  พรอมทั้งไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง และจัดสงมายังสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1ชุด 
พรอมกับรายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน ภายในตุลาคม พ.ศ. 2552 

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

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

  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและ ปราบปราม
การทุจริต 
 

3 5 5 0.1579
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คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

     1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพัฒนาท่ีดิน ไดทบทวนผลการดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และวิเคราะหความเสี่ยงที่
จะกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน พรอมทั้งสรุปขอมูลที่ไดจาก
ระบบการรับฟงขอรองเรียนของกรมพัฒนาที่ดิน 

     2. วิเคราะหความเส่ียงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ ได รับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ  พ .ศ .  2552 
จํานวน 3 โครงการ (กิจกรรมพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอนุรักษดินและนํ้า, กิจกรรมแหลงนํ้าในไรนานอก
เขตชลประทาน, กิจกรรมสงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีการเกษตร / เกษตรอินทรีย) 

     3. นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหความเส่ียง มาจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกรมพัฒนาที่ดิน 

     4. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ดังน้ี 

4.1 กิจกรรมสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - จัดทําแผนพับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเผยแพรไปยังหนวยงานในสวนกลาง 

สวนภูมิภาค เกษตรกร และประชาชน  จํานวน 5,000 แผน 

4.2  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกเจาหนาที่
 - จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “เสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ” ในวันที่ 4 มีนาคม 2552  ผูเขารับการอบรม จํานวน 165 ราย 
 - จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “จิตแหงคุณธรรม นําชีวิตสดใส” ระหวางวันที่ 24-26 

มิถุนายน 2552 ผูเขารับการอบรม จํานวน 85 ราย 
 - จัดทําแผนพับหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือเผยแพรไปยังหนวยงาน

ในสวนกลาง สวนภูมิภาค เกษตรกร และประชาชน  จํานวน 5,000 แผน 
4.3 กิจกรรมปลูกฝงคานิยมเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริต 
 - ประกาศเกียรติคุณขาราชการผูมีคุณธรรม จริยธรรมดีเดน ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ราย 
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       5. ตัวช้ีวัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2552 ของสวนราชการ มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย 

      6. ตัวช้ีวัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 มีผลสําเร็จสูงกวาเปาหมาย และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รวมทั้งขอเสนอแนะสําหรับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสวนราชการ 
ไดแลวเสร็จ พรอมทั้งไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง และจัดสงมายังสํานักงาน ก.พ.ร. 
จํานวน 1ชุด พรอมกับรายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน ภายในตุลาคม พ.ศ. 2552 

 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
     1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทาง
และมาตรการตามยุทศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปใชเปนกรอบทิศทาง
ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญตอมาตรการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนอยางดี 

3. กรมฯ มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน ในการบริหารความเส่ียงในดานตางๆ  
4. กรมฯ ไดมีการเผยแพรความรูดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานของกรมฯ ใหแกเจาหนาท่ีและประชาชน 

ไดศึกษาทางเว็บไซตของกรมฯ  
5. มีการเปดโอกาสใหขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชน เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบและเฝา

ระวังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีได  
     
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
1. กรมฯ ไมสามารถเบิกจายเงินรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหขาราชการ        

และเจาหนาท่ีกระทําความด ี
2. ไดรับการสนับสนนุงบประมาณคอนขางนอย 
3. เจาหนาท่ีผูเขารับการฝกอบรมไมคอยมีเวลาหรือมีงานตามหนาท่ีจํานวนมาก ทําใหไมสามารถเขา

รวมการฝกอบรมได จึงตองมีการสงผูแทนเขาฝกอบรม ซึ่งอาจไมตรงกับเปาหมายที่วางไว 
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ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
1.  ควรจัดให มีการอบรมอย างตอ เนื่ องไม ว าจะ เปนการใหความ รู เ ก่ี ยว กับระเบียบของ

ทางราชการ หรือหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถนําไปใชในการปฏิบัติราชการ 
2 .  ผู บ ริหารห รือผู บั งคับบัญชาควรใหความ สํ าคัญในการจั ด กิ จกรรม  โดยส งผู เ ข า รับ

การฝกอบรมท่ีเปนผูปฏิบัติงานโดยตรง เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายของโครงการที่กําหนดไว 
 

หลักฐานอางอิง :        

หลักฐานอางอิง 1: การทบทวนผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และการวิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต
การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ของโครงการสําคัญท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

หลักฐานอางอิง 2: แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) 
และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

หลักฐานอางอิง 3: สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  รอบ 12 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 7  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายรังสฤษดิ์ บุญสิน 
                     ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                และการส่ือสาร 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางเกษร สวนศรี  
             บรรณารักษหองสมุด              
                      นางสาวอริศรา  พ่ึงพา  
             นักวิชาการคอมพิวเตอร  
                      ระดับชํานาญการ 

โทรศัพท : 0-2941-2131 โทรศัพท : 0-2562-5100 ตอ 1274 
              0-2579-1181 

คําอธิบาย :   
ความสําเร็จของการดําเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสวนราชการ

ตองดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และ
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการ และการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐ ใหบริการขอมูล
ขาวสารตางๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว ซ่ึงพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตาม
เปาหมายกําหนดไวในแตละระดับ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังน้ี 
  จัดสถานที/่ จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ สาํหรับใหบริการขอมลูขาวสาร

ตามมาตรา 9 เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมลูขาวสารไดโดยสะดวก และ
ต้ังอยูในบรเิวณที่ประชาชนเขาไปใชบริการไดงาย 

 มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการ
ใหบริการขอมลูขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 

 มีปายบอกถึงที่ต้ังของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารทีส่วนราชการจัดไว สาํหรับการ
ใหบริการขอมลูขาวสารที่เขาใจไดงาย และมองเห็นไดชัดเจน 

2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 
ดังน้ี 

 ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 (1) – (8) ครบถวน 
เปนปจจุบัน และเก็บไวเผยแพรเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 
จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและสามารถ
สืบคนไดสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12  เดือน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
3 บริหารจัดการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ โดยดําเนินการ ดังน้ี 
  มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน

ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ 
 ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายขอมลูขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพื่อซักซอม
ความเขาใจอยางสม่าํเสมอ เปนตน 

 จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมลูขาวสารของสวนราชการ และ
รายงานใหผูบรหิารของสวนราชการทราบอยางสมํ่าเสมอ (รายเดือนหรือราย
ไตรมาส) 

 มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการ
ใหบริการขอมลูขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องทีส่ามารถ
ตอบสนอง หรือใหบริการขอมูลขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100 โดยไมมเีรื่อง
รองเรียนไปยังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

 มีการปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการฯ ทีส่ั่งตามมาตรา 32 โดยเครงครัด  (ถา
มี) 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากรใน 
สวนราชการและประชาชนทราบ ดังน้ี 

  จัดอบรม ใหความรู เพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายขอมูล
ขาวสารและการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ใหแกบุคลากรในสวนราชการ อยางทั่วถึง ปละไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวน
เจาหนาที่ในสวนราชการน้ัน และไมตํ่ากวาครัง้ละ 3 ชั่วโมง 

 ประชาสัมพันธเผยแพรเก่ียวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
โดยเฉพาะการจดัต้ังศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบผานชองทางตางๆ 
อยางนอย 5 ชองทางโดย 2 ใน 5 ชองทาง จะตองเปนการเผยแพรประชาสัมพนัธ ผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส และ บอรดประชาสัมพันธ 

 รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทางชองทาง
ตาง ๆ  และมีการนําความคิดเหน็ของประชาชน (ถาม)ี มาพจิารณาประกอบการบริหาร
จัดการดานการเปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร 

5  เผยแพรขอมูลเก่ียวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่หัวหนาสวน
ราชการลงนามแลวบนเว็บไซตของสวนราชการ โดยเร็ว  

 จัดทําสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเปนรายเดือน โดยแยกประเภทเปนหมวดหมูให
ชัดเจน และเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการ โดยเผยแพรตลอดปงบประมาณ 
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12  เดือน 

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

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

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ 

3 5 5 0.1579

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  :  
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินการแลวดังน้ี 
1. ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
2. จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาว สารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9  
3. บริหารจัดการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ  
4. เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ 
5. นําขอมูลเก่ียวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคาท่ีหัวหนาสวนราชการลงนามแลวเผยแพรบน

เว็บไซตของสวนราชการ 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1. ระบบเครือขายที่ใหบริการเผยแพรขอมูลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  ผานทาง

ระบบ Internet และ Intranet 
2. ศูนยขอมูลขาวสารกรมพัฒนาที่ดิน ที่ใหบริการในลักษณะ One Stop Service 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9  เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12  เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         

ไมม ี

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
ไมม ี

 
 
หลักฐานอางอิง :     

หลักฐานอางอิงที่ 1 : เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน  http: // www.ldd.go.th 
                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

มิติที่ 3 
ดานประสิทธิภาพ 

ของการปฏิบัติราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 8 รอยละของอตัราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอัญฑิการ  ศรีสวัสดิ์ 
                   ผูอํานวยการกองคลัง 
 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางกัญญาภัค  ทองจันทร 
            หัวหนาฝายงบประมาณ 
                     นางสาวจาริณี  กรรขํา 
                     นักวิชาการเงินและการบัญชี  
                     ระดับปฏิบัติการ 

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

คําอธิบาย :   
• การพิจารณาผลสําเ ร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใช อัตราการเบิกจาย  

เงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวช้ีวัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งน้ีไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณ
ที่ไดรับ 

• หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือ
รายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพ่ือจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ
โดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบได
จากรหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
 

ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอยละท่ีเพิ่มข้ึน 

ขอมูลพื้นฐาน 
2550 2551 2552 2551 2552 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

69.98 82.07 89.96 17.28 28.55 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึน ใชผลการดําเนินงาน ป 2550 เปนฐาน 
เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : รอยละ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
68  71  74 77 80 

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ร อยละของ อัตราการ เ บิกจ า ย เ งิ น
งบประมาณรายจายลงทุน 

4 89.96 5 0.2105 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  :  

การดําเนินงานในเร่ืองของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุน ของกรม
พัฒนาที่ดิน ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไมรวมงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพ่ิมเติม ระหวาง 
ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการ เปล่ียนระบบการบริหาร การเงิน
การคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจายเปนประจําทุกเดือนทั้งหนวยงาน 
สวนกลางและสวนภูมิภาค ในการดําเนินงาน  จะมีการวางแผนการดําเนินงาน  และแผนการใชจายเงิน
งบประมาณเปนรายไตรมาส และมีการจัดประชุม  เพ่ือติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  เดือนละ 
2 คร้ัง           
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1.มีการวางแผนการดําเนินงาน  และแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส   
2.มีการแตงตัง้คณะกรรมการการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  เพ่ือประชุมใหมีการเรงรัด

การเบิกจายเงินงบประมาณ  ใหเปนไปตามมติ  ครม. 
3.มีการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ  ใหถูกตองตามประเภทที่สํานักงบประมาณกําหนดและ   

เปนไปตามแผน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
        1. งบประมาณสวนใหญของกรมพัฒนาท่ีดินจะเปนงบลงทุน ซ่ึงตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจํานวน
ทั้งส้ิน  24,232 แหง โดยดําเนินการเปนรายแหงกระจายอยูทั่วประเทศ และตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (E-Auction) ซ่ึงจะตองเผยแพรเอกสารทาง
เว็บไซต เปดโอกาสใหมีการวิจารณได ทําใหตองใชเวลาในการปรับปรุงรายละเอียดใหม และชวงระยะเวลา
ดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ จนไดผูรับจาง ใชเวลาประมาณ 1-2 เดือน จึงทําใหไมสามารถเบิกจายได
ในชวงไตรมาส 1 และ 2  

         2. การเบิกจายเงินงบประมาณจะมีการเบิกจายตามผลการดําเนินงาน ซ่ึงจะแบงออกเปน งวด ๆ 
จะจายเงินใหกับผูรับจางไดก็ตอเมื่อผลงานบรรลุเปาหมาย และเปนไปตามงวดที่ระบุในสัญญา 

         3. เกิดปญหาเมื่อเขาดําเนินการกอสรางในพ้ืนที่จริง บางกรณีราษฎรไมอนุญาตใหเขาดําเนินการ
พ้ืนที่บางแหงไมเหมาะสมตองแกไขแบบแปลน บางแหงติดปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพ่ือประโยชนของ
เกษตรกร จึงตองจัดหาสถานที่กอสรางใหม การสงมอบงาน และการเบิกจายจึงลาชาออกไปอีก 

        4. ในการดําเนินงานบางกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน จะตองดําเนินการตามฤดู จึงจะเกิดประโยชน
สูงสุด เชน หญาแฝก และวัสดุปรับปรุงบํารุงดินจะตองดําเนินการในฤดูฝน การกอสรางแหลงนํ้าขนาดเล็ก 
จะตองดําเนินการในฤดูรอน ซ่ึงถาฝนตกก็ไมสามารถเขาดําเนินการได เปนผลใหการเบิกจายลาชาไปดวย 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
           ไมมี 
 

หลักฐานอางอิง :  

 หลักฐานอางอิงที่ 1 :  ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 9 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวสําเภา จันตะศิลป
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 

 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางสาวปภาดา ฟูรังษีโรจน 
      นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
                      นางสาวลภัสวีณ  สังขประเสริฐ 
               นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
 

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

คําอธิบาย :   

•  การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเช่ือมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม
และเปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน การตรวจสอบ
ภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

•  ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
 

 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
1 กลุมตรวจสอบภายในไดดําเนินการจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาท่ีดิน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และเสนออธิบดีกรมพัฒนาที่ดินใหความเห็นชอบ เม่ือ
วันท่ี 17 กันยายน 2551 รวมท้ังเผยแพรกฎบัตรดังกลาวใหหนวยงานสวนกลาง 14  
หนวยงาน, สวนภูมิภาคสํานักงานพัฒนาท่ีดินและสถานีในสังกัดรวม  88 หนวยงาน 
ซึ่งเผยแพรโดยการสงอีเมล, เผยแพรกฎบัตรในเว็บไซดของกลุมตรวจสอบภายใน 
และบอรดประชาสัมพันธหนาสํานักงานกลุมฯ     

2 จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน(Self Assessment)ตาม
แนวทางการประเมินตนเองของหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ  
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด       
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9  เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12  เดือน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
3 จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียงของหนวยงานโดยกําหนด

เร่ืองท่ีจะตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในท้ังในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ดังนี้ 
1. ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) และ 2. ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับ (Compliance  Auditing) ประกอบดวย 

      -   ประเมินการควบคมุภายใน 
      -   ตรวจสอบสัญญาการจัดซื้อจดัจางปงบประมาณ  2551               
      -   ตรวจสอบบญัชีเกณฑคงคางกับระบบ  GFMIS  
      -   ตรวจสอบใบสําคญัคูจาย (1 หนวยงาน กองคลัง) 
      -   ตรวจสอบครุภัณฑ 
      -   ตรวจสอบแผนและผลการจัดซื้อจัดจาง 
      -   ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ 
      -   ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพยสินและการคํานวณคาเส่ือมราคา 
      -   ตรวจสอบการใชยานพาหนะ       
      -   ตรวจสอบการบริหารพัสด ุ

3) ตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) กลุมตรวจสอบภายในได
บรรจุการตรวจสอบผลสําเร็จของงานในปงบประมาณ 2551 2 กิจกรรม ไดแก 
กิจกรรมหลักท่ี 4  โครงการผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานเพ่ือการสงออกในทุงกุลา
รองไห จํานวน 1 แหง คือ งานกอสรางระบบพัฒนาท่ีดินเขตพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห   
กิจกรรมหลักท่ี 8  งานพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 2 แหง คือ  
การจัดทําระบบสงน้ําในไรนา  คลองสงน้ํา 
และจัดสงใหอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินลงนามเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนดังกลาว และ
หลังจากนั้นจัดส งแผนประจําป  2552, แผนการตรวจสอบสอบระยะยาว  
(ปงบประมาณ  2552 – 2554) พรอมดวยการประเมินความเ ส่ียงส งให
กรมบัญชีกลางตามระยะเวลาที่กําหนด 

4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบและ
เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาส่ังการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติ 
4.1  มีการรายงานผลการตรวจสอบการเงินตามท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบ  
4.2  มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตามท่ี
กําหนดไวในแผนการตรวจสอบ  
4.3  มีการรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวในแผนการ
ตรวจสอบ  
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ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 4.4 เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาส่ังการตามขอเสนอแนะในรายงานผลการ

ตรวจสอบ 
5 รายงานผลการตรวจสอบดานการดําเนินงานมีการตรวจสอบและประเมินผลโดย

วิเคราะหถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน รวมท้ังใหขอเสนอแนะ
แกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
5.1 มีการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของสวนราชการ (เชน บุคลากร 
งบประมาณ อุปกรณ/เคร่ืองมือท่ีใช เปนตน ในรายงานผลการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน  
5.2  มีการวิเคราะหประสิทธิผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ ในรายงานผล

การตรวจสอบการดําเนินงาน  
5.3  มีการใหขอเสนอแนะการดําเนินงานใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสวน
ราชการในรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงาน  
 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดับ) 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 

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

 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ
ภายใน 

4 5 5 0.2105
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คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
        การดําเนินงานในรอบระยะเวลา 12  เดือน  ( 1 ตุลาคม  2551 – 30 กันยายน 2552 ) กลุม
ตรวจสอบภายในไดดําเนินการถึงระดับความสําเร็จที่  5  ดังน้ี 
1. จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยกําหนดวัตถุประสงค  อํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบของ

งานตรวจสอบภายในไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน   
2. เสนออธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเห็นชอบในกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่กําหนดข้ึน 
3. เผยแพรกฎบัตรที่ไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินแลวใหทุกหนวยรับตรวจทราบ 3 ชองทาง

ไดแก   
1. เผยแพรในเว็บไซดของกลุมตรวจสอบใน  
2. ติดบอรดประชาสัมพันธหนาสํานักงานกลุมฯ       
3. จัดสงทางอีเมลใหกับหนวยรับตรวจสวนภูมิภาค 88  แหง สวนกลาง 14 แหงทราบโดยตรง    

4. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบแบบประเมินตนเอง (Self  Assessment) ของกลุมตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยมีการประเมินมาตรฐานดานคุณสมบัติ  
มาตรฐานการปฏิบัติงาน จริยธรรม และการมีสวนรวมของผูตรวจสอบภายใน  และจัดสงรายงานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

5. จัดทําประเมินความเส่ียงของหนวยงานเพ่ือประกอบการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ  
2552 และแผนการตรวจสอบระยะยาว (ปงบประมาณ  2552 – 2554) ซ่ึงหนวยรับตรวจที่นํามา  
วางแผนการตรวจสอบมีจํานวน ทั้งส้ิน 44 หนวยงาน  โดยแบงเปนหนวยงานสวนกลาง 14 หนวยงาน  
และหนวยงานสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค 30 หนวยงาน โดยกําหนดเร่ืองที่จะตรวจสอบ  
1)ทางการเงิน (Financial Auditing) , 2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ(Compliance Auditing) 
ไดแก 
       หนวยรับตรวจสวนกลาง  (14 หนวยงาน)   
      -   สอบทานระบบควบคุมภายใน  (3 หนวยงาน) 
      -   ตรวจสอบสัญญาการจัดซ้ือจัดจางปงบประมาณ  2551 (1 หนวยงาน กองคลัง) 
      -   ตรวจสอบบัญชีเกณฑคงคางกับระบบ  GFMIS  
      -   ตรวจสอบใบสําคัญคูจาย (1 หนวยงาน กองคลัง) 
      -   ตรวจสอบครุภัณฑ 
      -   ตรวจสอบแผนและผลการจัดซ้ือจัดจาง 
      หนวยรับตรวจสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค (30 หนวยงาน) 
      -   ตรวจสอบบัญชีเกณฑคงคาง กับระบบ GFMIS   
      -   ตรวจสอบลูกหน้ีเงินยืมราชการ 
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      -   ตรวจสอบใบสําคัญคูจาย  
      -   ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพยสินและการคํานวณคาเส่ือมราคา 
      -   ตรวจสอบการใชยานพาหนะ       
      -   ตรวจสอบการบริหารพัสดุ 
      -   ประเมินการควบคุมภายใน 
  3) ตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing)  ซ่ึงกลุมตรวจสอบภายในไดบรรจุการ
ตรวจสอบผลสําเร็จของงานในปงบประมาณ  2551  2  กิจกรรม  ไดแก  
1. กิจกรรมหลักที่ 4  โครงการผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานเพ่ือการสงออกในทุงกุลารองไห   
       -  งานกอสรางระบบพัฒนาที่ดินเขตพ้ืนที่ทุงกุลารองไห  บ.โพนผอุง  ม.5,ม.15 , บ.หนองสระ 
ม.9,  บ.สองช้ัน ม.3 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด  เงินงบประมาณ  13,660,000.00  บาท 

2. กิจกรรมหลักที่  8 งานพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอนุรักษดินและนํ้า  2  แหง  
- การจัดทําระบบสงนํ้าในไรนา คลองสงนํ้า บ.หวยรวม ม.1 – 14 ต.หวยรวม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค  
เงินงบประมาณ  5,930,000.00  บาท 
- การจัดทําระบบสงนํ้าในไรนา บ.บางพลับ ม.8 ต.ยางซาย อ.เมือง จ.สุโขทัย เงินงบประมาณ  
3,309,000.00 บาท  

6.   เสนออธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กําหนด 

7.   กลุมตรวจสอบภายในไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบในสวนที่ดําเนินการตามแผนแลวในรอบ
ระยะเวลา  12  เดือน และเสนออธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพิจารณาส่ังการใหหนวยงานที่เก่ียวของ         
ถือปฏิบัติแลว  ดังน้ี 

-  รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน  ปงบประมาณ  2551  จํานวน  3  หนวยงาน 

-  รายงานผลการตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ  ประจาํป  2552  ไดแก 

           สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา และสถานีในสังกัด รวม  5  หนวยงาน 

               สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี และสถานีในสังกัด รวม  8  หนวยงาน 

           สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัดนาน และสถานีในสังกัด รวม 5  หนวยงาน 

           สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จังหวัดพิษณุโลก และสถานีในสังกัด รวม 6  หนวยงาน  

               สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จังหวัดนครสวรรค และสถานีในสังกัด รวม  6  หนวยงาน 

- สรุปรายงานการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจําป 2552  
ในรอบระยะเวลา 4 เดือน 

-  รายงานการตรวจสอบใบสําคัญคูจาย  2 ชุด ( สวนกลาง 1 หนวยงาน)  
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-  รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ    ( สวนกลางจํานวน  14  หนวยงาน) 

-  รายงานแผนและผลการจัดซ้ือจัดจาง  ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 

-  รายงานการตรวจสอบบัญชีเกณฑคงคาง (สวนกลางจํานวน 1  หนวยงาน ) 

-  รายงานการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง (สวนกลางจํานวน 1  หนวยงาน ) 

 -  สรุปรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจําป 2552   
ในรอบระยะเวลา  4  เดือน ( รอบที่ 2 , 3 ) 

-  รายงานตรวจสอบผลการดําเนินงานกิจกรรมปรับปรุงพ้ืนที่และจัดทําระบบสงนํ้าในไรนานํ้า 
ปงบประมาณ 2552  ไดแกพ้ืนที่ บ.หวยรวม ม.1 –14 ต.หวยรวม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค และ 
บ.บางพลับ  ม.8  ต.ยางซาย  อ.เมือง  จ.สุโขทัย 

-  รายงานตรวจสอบผลการดําเนินงาน โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ทุงกุลารองไห ปงบประมาณ 2552 ไดแก
พ้ืนที่  บ.โพนผอุง  ม.5,ม.15 , บ.หนองสระ ม.9, บ.สองช้ัน ม.3 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.
รอยเอ็ด   

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในและกําชับใหผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติตาม 
2. หนวยรับตรวจใหความรวมมือในการใหขอมูลเพ่ือประกอบการดําเนินงานของกลุมตรวจสอบ

ภายในเปนอยางดี 
3. หนวยรับตรวจไดประสานงานพรอมขอรับคําปรึกษาในเร่ืองระเบียบที่จะตองดําเนินการและ    ถือ

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง ตามคําแนะนํา 
4. เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรอยางเพียงพอ    
5. บุคลากรที่มีความรูความสามารถ และอุปกรณ เคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติงาน 
6. หนวยรับตรวจมีระบบควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติประเมินตนเองตามความเปนจริง 
7. ไดรับความรวมมือที่ดีจากหนวยรับตรวจ 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
1. การเปล่ียนแปลงผูบริหารของหนวยรับตรวจ หรือเจาหนาทีธุ่รการ/พนักงานราชการที่ทําหนาที่บันทึก

บัญชี,การเงินและการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ-รถราชการ      
2. การตรวจสอบผลการดําเนินงานที่มีการบูรณาการรวมกันหลายหนวยงานอาจมีการประสานงานกัน

ไมเพียงพอ 
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3. การตรวจสอบผลการดําเนินงานการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนอาจไมเพียงพอเน่ืองจากมีการ
เปล่ียนแปลงผูรับผิดชอบหรือไมมีการการมอบหมายผูรับผิดชอบที่ชัดเจนหรือเอกสารหลักฐานไมทราบวาอยู
ในความรับผิดชอบของผูใด 

4. หนวยรับตรวจบางหนวยจัดสงเอกสารการรายงานคอนขางลาชาเน่ืองจากขาดความเขาใจในขอ
ระเบียบและวิธีการดําเนินการ 

5. หนวยรับตรวจบางหนวยจดัสงเอกสารการแกไขจากขอสังเกตลาชากวาเวลาที่กลุมตรวจสอบภายใน
กําหนดไว 

6. การจัดเตรียมเอกสารของหนวยรับตรวจบางแหง ไมไดจัดเตรียมใหพรอมสําหรับการตรวจสอบ      
เมื่อผูตรวจสอบเขาตรวจแลวเพ่ิงจะมาจดัเตรียมเอกสารทําใหเสียเวลาในการตรวจสอบ 

7. ผูรับผิดชอบโครงการไมอยู ไมมีผูใหขอมูล หรือรายละเอียดที่ผูตรวจสอบภายในตองการซักถาม 
หรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
            ไมมี 
 

หลักฐานอางอิง :    
หลักฐานอางอิงที่ 1: สําเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน (Self  Assessment) 
ประจําป 2552   
หลักฐานอางอิงที่ 2 : รายงานการประชุมของกลุมตรวจสอบภายใน เร่ือง การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ 2552 คร้ังที่  1/2551 ลว. 2 กันยายน 2551 
หลักฐานอางอิงที่ 3 : รายงานการประชุมของกลุมตรวจสอบภายใน เร่ือง การมอบหมายการปฏิบัติงานคร้ังที่ 
2/2551 ลว. 19 กันยายน 2551   
หลักฐานอางอิงที่ 4 :  รายงานการประชุมของกลุมตรวจสอบภายใน เร่ือง ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการ 
คร้ังที่  3/2551 ลว. 7 ตุลาคม 2551 
หลักฐานอางอิงที่ 5 :  กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุมตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ  ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2551   
     เอกสารการเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุมตรวจสอบภายใน  กรมพัฒนาที่ดิน  ไดแก 

-   สําเนาการสงอีเมล ไปยังหนวยงานตางๆ ดังน้ี สวนกลาง  14 แหง, สํานักงานพัฒนาที่ดิน 12 แหง,    
สถานีพัฒนาท่ีดิน 76 แหง   

- ภาพถายบอรดประชาสัมพันธหนาสํานักงานกลุมตรวจสอบภายใน 
-  URL: www.ldd.go.th/Flddwebsite/web_Aud/index.htm 
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หลักฐานอางอิงที่ 6 : บันทึกขอความ ที่ กษ 0800/221  ลว. 15 กันยายน 2551 เร่ือง ขออนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจําปงบประมาณ  2552  และแผนการตรวจสอบระยะยาว (ปงบประมาณ 2552 - 2554) 
 
หลักฐานอางอิงที่ 7 :  ตารางปจจัยเส่ียง การติดตามแกไขการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามระเบียบในการเขา
ตรวจสอบ   
หลักฐานอางอิงที่ 8 :  การประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบปงบประมาณ  2552  
หลักฐานอางอิงที่ 9 :  รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจําป  2552  ไดแก 

 รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2551 จํานวน 3 หนวยงานสวนกลาง  
ไดแก  กองชาง  ,กลุมพัฒนาระบบบริหาร  และ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

 รายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ ประจําป 2552    
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  3  จังหวัดนครราชสีมา  และสถานีในสังกัด (รวม  5  จังหวัด) 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี และสถานีในสังกัด (รวม 8 หนวยงาน) 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัดนาน  และสถานีในสังกัด (รวม  5  จังหวัด) 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จังหวัดพิษณุโลก  และสถานีในสังกัด  (รวม  6  จังหวัด) 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จังหวัดนครสวรรค และสถานีในสังกัด (รวม 6 หนวยงาน) 

 สรุปรายงานการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจําป 2552
ในรอบระยะเวลา 4 เดือน 

 รายงานการตรวจสอบใบสําคัญคูจาย  จํานวน  2  ชุด (สวนกลาง จํานวน 1 หนวยงาน) 
 รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ  (สวนกลาง จํานวน 14 หนวยงาน) 
 รายงานแผนและผลการจัดซ้ือจัดจาง ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 
 สรุปรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุตามแผนการตรวจสอบประจําป 

2552  ในรอบระยะเวลา 4 เดือน (รอบที่ 2 , 3) 
 รายงานการตรวจสอบบัญชีเกณฑคงคาง (สวนกลาง จํานวน 1 หนวยงาน) 
 รายงานการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง  (สวนกลาง จํานวน 1 หนวยงาน)  
 รายงานตรวจสอบผลการดําเนินงาน กิจกรรมปรับปรุงพ้ืนที่และจัดทําระบบสงนํ้าในไรนา  
ปงบประมาณ 2552   

 รายงานตรวจสอบผลการดําเนินงาน โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ทุงกุลารองไห ปงบประมาณ 2552 
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ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 10  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอัญฑิการ  ศรีสวัสดิ์ 
            ผูอํานวยการกองคลัง 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :นางสุภรณ  คณิตทวีกุล   
                        หัวหนาฝายบัญชี 
                     นางสาวพรวิภา  อเนกสัมพันธ 
                  นักวิชาการเงินและการบัญชี  

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

คําอธิบาย :   
         ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การท่ีสวนราชการสามารถจัดทํา

บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพ่ือนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ มีฐานขอมูล
เพ่ือสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

1 กําหนดเกณฑการปนสวนเพ่ือคํานวณตนทุนผลผลิตยอยและกิจกรรมยอย 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยทุกกิจกรรมและผลผลิตยอยทุก
ผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ  และรายงานผลการคํานวณตนทุนตาม
รูปแบบที่ กรมบัญชีกลาง กํ าหนด  โดย เสนอให สํ า นักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

3 วิเคราะหเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 วามีการ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวและจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตไดแลวเสร็จ 

4 ทบทวนภารกิจที่เปล่ียนไป เพ่ือจัดทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย และ
หนวยนับทั้งองคกรอยางเหมาะสม สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

5 นําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ที่จัดทําข้ึนในปงบประมาณที่ผานมา มาดําเนินงานใหแลวเสร็จครบถวน และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพดังกลาว  
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เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดับ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
  

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

 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต 

4 5 5 0.2105 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

       ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต เปนตัวช้ีวัดโดยกําหนดให ข้ันตอนท่ี 4 สวนราชการตองทบทวนภารกิจที่
เปล่ียนไป เพ่ือจัดทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย และหนวยนับทั้งองคกรอยางเหมาะสมสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมฯดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว สวน ข้ันตอนท่ี 5 ก.พ.ร. กําหนดใหสวน
ราชการนําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่จัดทําข้ึนในปงบประมาณ
ที่ผานมา มาดําเนินงานใหแลวเสร็จครบถวน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพดังกลาว  
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :     

1. กรมพัฒนาที่ดินไดกรมบัญชีกลางเปนที่ปรึกษา ใหความรู ความเขาใจ ในการจัดทําบัญชีตนทุน
ตอหนวยผลผลิต 

2. เจาหนาที่ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดทําบัญชีตนทุนผลผลิตจากกรมบัญชีกลาง 
3. กรมพัฒนาที่ดินไดรับซีดีโปรแกรม CGD_Costing รวมทั้งเอกสารหลักเกณฑและวิธีการ ซ่ึงเปน

แนวทางการคํานวณตนทุนผลผลิตจากกรมบัญชีกลาง 
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4. ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่กลุมพัฒนาระบบงานคลัง ซ่ึงมีความรูความสามารถทางดานการ
จัดทําและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต  

5. ไดรับความสนับสนุนและชวยเหลือดานความคิดเห็นในการปรับปรุงแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานใหมของปงบประมาณ .ศ. 2552 จากเจาหนาที่ กพร. 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
1. ขอมูลสาธารณูปโภค เชนคาโทรศัพทของสวนกลาง คาโทรศัพทมอืถือ และคาไปรษณีย รวมทั้ง

ขอมูลบัญชีเงินเดือนของทั้งกรมฯ ตองทําการแยกคาใชจายตามศูนยตนทุนใหมทั้งหมด ตั้งแตเดือน ต.ค. 
51 – ก.ย. 52 

2. คาใชจายของงบผูบริหาร ซ่ึงดําเนินการโดยศูนยตนทุนตาง ๆ แตนํามาบันทึกการเบิกจายที่ศูนย
ตนทุนกองคลัง กองคลังตองดําเนินการปรับปรุงแยกคาใชจายตาง ๆ ใหถูกตองตามแตละศูนยตนทุน 
ตั้งแตเดือน ต.ค. 51 – ก.ย. 52 

3. ผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีตนทุนไมสามารถทราบไดวาการบันทึกขอมูลการเบิกจายของแต
ละศูนยตนทุน (สวนภูมิภาค) ในระบบ Excel Loader ถูกตองตามประเภทคาใชจายและรหัสกิจกรรมยอย
หรือไม 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
            สวนกลาง (กองคลัง) ตองทําการปรับปรุงบัญชีคาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพทสวนกลาง) บัญชี
เงินเดือนของกรมฯ และบัญชีคาใชจายตาง ๆ ของงบผูบริหารในทุก ๆ เดือนใหทันสมัยครบถวนถูกตอง
ตลอดปงบประมาณ 2553 และปงบประมาณตอๆ ไป 

 
หลักฐานอางอิง :        
หลักฐานอางอิงที่ 1 :  การทบทวนภารกิจของกรมฯ เพ่ือจัดทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย  
และหนวยนับทั้งองคกร สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 11  ระดับความสาํเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน              
ของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายไพบูลย  มหารักษิต 
          ผูอํานวยการกองชาง 
 

ผูจัดเก็บขอมลู : นายสุรพล  หิรัญวัฒนศิริ  
                      หัวหนาฝายวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
                      นายชาติชาย  พูนพาณิชย 
                      วิศวกรเคร่ืองกลชํานาญการพิเศษ 

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

คําอธิบาย :   
• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

จะพิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณ
การใชนํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ 
จํานวนบุคลากร พ้ืนที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่แตละหนวยงานใน
สวนราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตาม
ปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล  
www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 1. ไฟฟา   
 2. นํ้ามัน   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
1. ไฟฟา  

ระดับคะแนน คะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ระดับท่ี 1 0.5 มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยหัวหนาสวนราชการเปนประธาน 

และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานท่ีเกิดจากความมีสวนรวมของเจาหนาท่ี 
และมีแผนติดตามผล 

ระดับท่ี 2 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน และขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทํา
ดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

ระดับท่ี 3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใช
พลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

ระดับท่ี 4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใช
พลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับท่ี 5 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดย มีคาดัชนี
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.166 ถึง 0 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี
การใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 
คะแนน) 

 
2.  น้ํามัน  

ระดับคะแนน คะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ระดับท่ี 1 0.5 มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยหัวหนาสวนราชการเปนประธาน 

และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานท่ีเกิดจากความมีสวนรวมของเจาหนาท่ี 
และมีแผนติดตามผล 

ระดับท่ี 2 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน และขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการ
จัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

ระดับท่ี 3 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใช
พลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

ระดับท่ี 4 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใช
พลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับท่ี 5 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยมีคา
ดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.166 ถึง 0 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี
การใชพลังงานน้ํามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ํามัน (2.5 
คะแนน) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดับ) 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  1 ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
  

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

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ

4 2.206 2.206 0.0929
 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 
1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมฯ ไดดาํเนินการทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน 

และกําหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน พรอมท้ังรายงานผลการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันของกรมตอ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานท่ี www.e-report.energy.go.th 

2. ณ วันท่ีรายงานขอมูล (13 ตุลาคม 2552) การกรอกขอมูลใน www.e-report.energy.go.th 
หนวยงานตางๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ยังดําเนินการไมครบถวน ทําใหคะแนนที่รายงานยังไมครบถวน
สมบูรณ 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :         
ผูบริหารระดบัสูงใหความสําคัญในการประหยัดพลังงาน โดยมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ

ดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

ขอมูลที่ไดรับรายงานคอนขางลาชา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
          ไมมี 

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

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 12  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   
นายรังสฤษด์ิ  บุญสิน 

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
นางเบญจรัตน  อนันตพงษสุข 

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
นายศุภพล  พลางกูร 

ผูอํานวยการสํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
นายบุญรักษ  พัฒนกนก 

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ 
นายรังสฤษด์ิ  บุญสิน 

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
 

ผูจัดเก็บขอมลู :  
นายศรัณยนพ  อินทเสน 

หัวหนาสวนระบบภูมิสารสนเทศ 
นางสาวจุฑารัตน  คํานึงกิจ 

หัวหนาศูนยอํานวยการสงเสริมเกษตรอินทรีย 
นางนฤมล  จันทวัชราการ 

หนาสวนวิเคราะห วิจัยพืช ปุย ส่ิงปรับปรุงบํารุงดิน 
นายวิภูพัฒน  สถิตยุทธการ 

หัวหนาสวนจําแนกประเภทที่ดิน 
นางเกษร  สวนศรี 
หัวหนาหองสมุด 

โทรศัพท : 0-2941-2131 
              0-2579-1385 
              0-2561-3521 
              0-2579-0904 

โทรศัพท : 0-2941-2131 
 0-2579-5545 
 0-2561-3086 
 0-2562-5100 ตอ 1274 

คําอธิบาย :   
• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการท่ีสวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง 

และไดแจงระยะเวลาใหบริการดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลวแตกรณี 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หมายถึง
กระบวนงานท่ีสวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้งแตรอยละ 30 ข้ึนไป ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 
2547-2550  โดยใหคัดเลือกกระบวนงานของสวนราชการอยางนอย 5 กระบวนงาน (หรือนอยกวากรณีสวน
ราชการมีกระบวนงานนอยกวา 5 กระบวนงาน) จากกระบวนงานหลักที่สําคัญและ/หรือสอดคลองกับงาน
บริการในตัวช้ีวัดรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
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• จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงาน หมายถึง ผูรับบริการทุกราย
กรณี  มีผูรับบริการไมถึง 30 รายตอวัน ที่สวนราชการตองจัดเก็บขอมูลตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด 

• การคํานวณระดับคะแนนจะพิจารณาจาก 2 สวน คือ 1) ระดับคะแนนที่ 1 -4 คือ ระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดย
เปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 2) ระดับคะแนนท่ี 5 คือ ผลการปฏิบัติราชการ
โดดเดนดานการปรับปรุงกระบวนงาน ซ่ึงพิจารณาจากรอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถ
ใหบริการไดเมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน   

• โดยกรมพัฒนาที่ดินไดคัดเลือกกระบวนงานเพ่ือรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการจํานวน  
5 กระบวนงาน ดังน้ี 

1. การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 
2. การใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
3. การวิเคราะหตัวอยางปุย และสารปรับปรุงดิน 
4. การใหบริการแผนที่การจําแนกประเภทที่ดิน 
5. การใหบริการหองสมุด 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

 

ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

รอยละ             
ท่ีเพิ่มข้ึน ขอมูลพื้นฐาน 

2550 2551 2552 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนัก
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ

- 5 4.36 - -12.80 

 
หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมข้ึนใชผลการดําเนินงาน ป 2551 เปนฐาน 
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ตารางและสูตรการคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนนเทียบ
กับรอยละของผูรับบริการที่

ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐานเทียบ
กับจํานวนผูรับบริการ

ทั้งหมด  

ผลการปฏิบัติราชการ           
โดดเดนดานการปรับปรุง

กระบวนงาน  

5 

กระบวนงาน  นํ้าหนัก 

1 2 3 4 
0.25 0.50 0.75 1.00 

คะแนนที่
ได 

 

คะแนน
เฉล่ียถวง
นํ้าหนัก    

1.การใหบริการ
ขอมูล
สารสนเทศ
ขอมูลดิน 

0.2 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 5 1 

2. การ
ใหบริการ
เคร่ืองหมาย
รับรอง
มาตรฐานสินคา 

0.2 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 3.64 0.73 

3. การวิเคราะห
ตัวอยางปุย 
และสาร
ปรับปรุงดิน 

0.2 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 3.13 0.63 

4. การให   
บริการแผนท่ี
การจําแนก
ประเภทท่ีดิน 

0.2 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 5 1 

5. การ
ใหบริการ
หองสมุด 

0.2 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 5 1 

นํ้าหนักรวม 1 คาคะแนนของตัวช้ีวัดน้ีเทากับ 4.36 
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เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ระดับ)  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง
นํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการ 

4 4.36 4.36 0.1836 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  : 

กระบวนงานท่ี 1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 
        เปนการใหบริการ แผนท่ีกลุมชุดดนิและแผนท่ีความเหมาะสมของดินกับพืชเศรษฐกิจพรอมเอกสาร

คําอธบิายกลุมชุดดิน และใหคําแนะนาํแกประชาชนท่ัวไป มีข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเดิมจาก 8 ข้ันตอน 
ตั้งแตตดิตอเจาหนาท่ี จนไดขอมูล รวมระยะเวลา 1 วัน ปรับลดเปน 4 ข้ันตอน ในระยะเวลา 15 นาที 

 

กระบวนงานท่ี 2 การใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
1. กรมพัฒนาที่ดินไดมีคําส่ังที่ 198/2550 ณ  วันที่ 7 มีนาคม 2550  คําส่ังที่ 765/2550 ณ  วันที่ 9 

สิงหาคม 2550  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานปจจัยการผลิตทางการเกษตร 
2. กรมพัฒนาที่ดินไดมีคําส่ังที่ 199/2550 ณ  วันที่ 7 มีนาคม 2550  คําส่ังที่ 314/2550 ณ  วันที่ 5 

เมษายน 2550  คําส่ังที่ 786/2550 ณ  วันที่ 9 สิงหาคม 2550  คําส่ังที่ 199/2550 ณ  วันที่ 7 มีนาคม 
2550  เร่ืองแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินรับรองมาตรฐานปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

3. การใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคาเปาหมายจํานวน 500 ตัวอยาง กับผูประกอบการหรือ
กลุมเกษตรกร  เกษตรกรข้ันตอนดําเนินการตามระบบรับรองมาตรฐานปจจัยการผลิตทางการเกษตร  
ประกอบดวยข้ันตอนหลักๆ คือ  การสมัครเปนสมาชิกเพ่ือผานเขาระบบผานระบบอินเตอรเน็ตผานทาง
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website กรมฯ http://www.ldd.go.th การย่ืนขอการรับรอง การตรวจประเมินใหการรับรอง การอนุญาตใหใช
เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน การตรวจติดตามเพ่ือรักษาคุณภาพการอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน  

4. การติดตามประสานขอมูลการดําเนินงานทุกคร้ังที่ไดรับตัวอยาง  และมีการประสานงานแจงรายการที่
ใกลครบกําหนด  และครบกําหนดการดําเนินงานในแตละข้ันตอนทุกๆ  2 สัปดาห 

 

กระบวนงานท่ี 3 การวิเคราะหตัวอยางปุย และสารปรับปรุงดิน 
             การวิเคราะหสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท)  แตเดิมสวนวิจัยวิเคราะหวิจัยพืช ปุย และส่ิงปรับปรุงดิน 
ไดดําเนินการลดระยะเวลาการทํางานจาก 20 วันทําการเหลือ 10 วันทําการคร้ังแรก ในป 2549 ตามมติของ
กรมพัฒนาที่ดินที่ทําการคัดเลือกหนวยงานนํารองในการจัดทําแผนลดระยะเวลาการทํางาน  ตอมา กรมพัฒนา
ที่ดินไดคัดเลือกหนวยงานเดิมอีกคร้ังในการจัดทําแผนลดระยะเวลาการทํางาน  โดยลดเพ่ิมอีกรอยละ 20 ตาม
คําส่ังกรมพัฒนาที่ดินเลขที่ กษ 0800.5/619 เร่ือง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
2552 ทางสวนฯ จึงไดดําเนินการลดระยะเวลาการทํางานจาก 10 วันทําการเหลือ 8 วันทําการ  กระบวนการ
และข้ันตอนการปฏิบัติงานเหมือนเดิม แบงเปน 2 ชวงเวลา ชวงเวลาแรกเปนชวงย่ืนคําขอประกอบดวย 1. 
ข้ันตอนการรับและบันทึกขอมูลตัวอยาง  2. รอคิววิเคราะห  ชวงเวลาที่สอง    เปนชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ
ในหองปฏิบัติการ ประกอบดวย     1. อบตัวอยาง   2. บดตัวอยาง   3. เตรียมสารละลายตัวอยาง  4. 
วิเคราะหดวยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร   5. คํานวณผลพรอมกับตรวจสอบความถูกตอง  6. รายงานผลวิเคราะห  
รวมสองชวงเวลามี 8 ข้ันตอนเชนเดิม    โดยทางสวนไดทําการลดเวลาการทํางานในข้ันตอนการอบตัวอยางจาก 
2 วันทําการเหลือ 1 วันทําการ  ข้ันตอนการบดตัวอยางจาก 1 วันทําการเหลือ ½ วันทําการ ข้ันตอนการ
วิเคราะหดวยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรจาก 3 วันทําการ เหลือ 2½ วัน  (แมวาการลดระยะเวลาในข้ันตอนดังกลาว
ไมมีผลตอคาวิเคราะหที่ได  แตก็ไมสามารถลดระยะเวลาตอไปไดอีก  เน่ืองจากจะทําใหผลวิเคราะหผิดพลาด)  
การลดระยะเวลาการทํางานสามารถตรวจสอบจากใบสงตัวอยาง  และใบรายงานผลการวิเคราะหปูนโดโลไมท
ประจําป 2552  โดยเก็บขอมูลในรูปแฟมเอกสาร  และจัดทําขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการตาม
แบบฟอรมที่กําหนดไว 

 

กระบวนงานท่ี 4 การใหบริการแผนท่ีการจําแนกประเภทท่ีดิน 
             สวนจําแนกประเภทที่ดินไดมีการดําเนินการปรับปรุงขอมูลแผนที่แสดงการจําแนกประเภทที่ดิน           
ใหเปนปจจุบันแลวทั้งประเทศ  และจัดเก็บขอมูลไวในรูปแบบดิจิตอลและรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ  (HARD COPY) 
     1.  ไดจัดสงขอมูลการจําแนกประเภทที่ดินและแนวเขตปาไมถาวร  ใหแกสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  และ
สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดตาง ๆ  ทุกจังหวัดแลว  (สืบเน่ืองจาก  สพข.  และ  สพด.  จะตองใชขอมูลในการ
ทํางานโครงการปรับปรุงเขตพ้ืนที่ปาไมระดับจังหวัด  ในฐานะเปนกรรมการรวมในคณะทํางาน) 
     2.  ผูขอใชบริการขอมูลการจําแนกประเภทที่ดิน ในระดับสวนราชการตาง ๆ มีจํานวนลดลงจากเดิมมาก  
เน่ืองจากหนวยงานสวนใหญไดรับขอมูลไปทั้งหมดแลว 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

     3.  หนวยงานเอกชนและประชาชนท่ัวไป  สามารถใชบริการขอมูลไดจาก  สพข.  หรือ  สพด. ไดโดยตรง  
หรือจะมาดวยตนเองท่ีกรมฯ  เลยก็ได 
 

กระบวนงานท่ี 5 การใหบริการหองสมุด 
         เปนการใหบริการ หนังสือ ขอมูลทางวิชาการ แกประชาชนท่ัวไป โดยมีข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการ 3  ข้ันตอน ใชเวลาดําเนินการจนเสร็จรวม 5 นาที    
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
กระบวนงานท่ี 1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 

11 การจัดระบบบริการใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการไดงาย ไดแก เอกสาร แผนพับ  
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง  ๆ  

12 เปดชองทางใหประชาชนสามารถเลือกใชบริการไดหลายทาง  ไดแกเปดใหย่ืนคําขอทางไปรษณีย  
Internet  โทรสาร 

13 มีระบบรับฟงความคิดเห็นและตอบขอรองเรียนของประชาชน   
14 จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความพรอมในการใหบริการ   
15 จัดใหมีสถานที่  ส่ิงแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่เหมาะสม  ไดแก จัดสถานที่ใหมี

ความสะอาดบริการถายเอกสาร 
 

กระบวนงานท่ี 2 การใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
1. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
2. ความรวมมือจากผูประกอบการ  เกษตรกร  และหนวยงานที่เก่ียวของ 
3. ผูผลิต   ผูประกอบการสินคาเกษตร ตระหนักถึงความสําคัญของเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหาร (Q)  ที่แสดงถึงความมีคุณภาพและปลอดภัย อีกทั้งการกระตุนใหประชาชนไดเลือกใช
สินคาและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย     
 

กระบวนงานท่ี 3 การวิเคราะหตัวอยางปุย และสารปรับปรุงดิน 
  1. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในการวิเคราะหตัวอยาง 
  2. ผูรับบริการที่สงตัวอยางปูนโดโลไมทเขามาวิเคราะห 
  3. ความพรอมของสภาพอุปกรณเคร่ืองแกว และเคร่ืองมือวิทยาศาสตรในการวิเคราะห 
  4. ความพรอมของเจาหนาที่ผูใหบริการวิเคราะห 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

กระบวนงานท่ี 4 การใหบริการแผนท่ีการจําแนกประเภทท่ีดิน 
1.  มีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการเก็บขอมูล  ทําใหการคนหาขอมูลทําไดสะดวกและรวดเร็ว

กวาแบบเดิม 
2.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน มีความรูและความชํานาญเพ่ิมมากข้ึน สามารถใหบริการแกผูขอใชบริการ

ไดอยางถูกตองและรวดเร็วข้ึน 
 

กระบวนงานท่ี 5 การใหบริการหองสมุด 

1. จัดทําระบบการเก็บหนังสือใหอยูในรูปแบบฐานขอมูลดิจิตอล 
2. จัดทําระบบการสืบคน การยืม – คืน ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

3. มีบัตรสมาชิกดิจิตอล 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
กระบวนงานท่ี 1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 

1. การประมวลผล Hardwear และ Software มักเกิดการขัดของ 
2. ผูใชบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดินมีความตองการที่หลากหลาย 

 

กระบวนงานท่ี 2 การใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 

1. ดานปริมาณตัวอยาง 
 ในปงบประมาณ 2552  สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  กําหนดเปาหมายการใหบริการ

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคาไวจํานวน 500 ตัวอยาง  ซ่ึงเปนปริมาณที่มากพอสมควรที่จะตองรีบทําการ
สุมเก็บตัวอยางและวิเคราะหกอน  การวิเคราะหเพ่ือใหบริการเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาจะตองใช
แบงตัวอยางสงหองปฏิบัติการหลายแหง  และตองดําเนินการวิเคราะหตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 3 ซํ้า  
เพ่ือยืนยันผลวิเคราะห  ประกอบกับมีกรมฯ มีโครงการเรงดวนหลายโครงการ  จึงทําใหตัวอยางที่ถูกสงมา
วิเคราะหในหองปฏิบัติการบางสวนไมสามารถวิเคราะหไดในทันที  ทําใหการวิเคราะหลาชาออกไป   

2. ดานกระบวนการวิเคราะห 
 การวิเคราะหในหองปฏิบัติการ  เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีการกําหนดวิธีการ  

ข้ันตอน  และระยะเวลาการวิเคราะหที่แนนอน  การลดระยะเวลาการวิเคราะหมากไป  จะกอใหเกิดความ
ผิดพลาด  ผลวิเคราะหไมถูกตอง  แมนยํา  ไมสามารถนําขอมูลไปใชได   

 

กระบวนงานท่ี 3 การวิเคราะหตัวอยางปุย และสารปรับปรุงดิน 
1. ดานปริมาณตัวอยาง 
     แผนการวิเคราะหปริมาณตัวอยาง ในปงบประมาณ 2552 สวนวิเคราะหวิจัยพืช ปุย และส่ิง

ปรับปรุงดิน กําหนดไวที่ 6,500 ตัวอยาง  ซ่ึงมีปริมาณที่มากพอสมควร  ประกอบกับมีตัวอยางเรงดวนสวน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

หน่ึงที่จะตองรีบทําการวิเคราะหกอน  จึงทําใหตัวอยางโดโลไมทที่ถูกสงมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการบางสวน  
ไมสามารถวิเคราะหไดในทนัที  ทําใหการวิเคราะหลาชาออกไป  การนับจํานวนวันที่แลวเสร็จจึงเพ่ิมข้ึน 

     2. ดานกระบวนการวิเคราะห 
     การวิเคราะหโดโลไมทในหองปฏิบัติการ  เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่มีการกําหนด

วิธีการ  ข้ันตอน และระยะเวลาที่แนนอน  การลดระยะเวลาการวิเคราะหมากไป  จะไมเปนผลดี  กอใหเกิด
ความผิดพลาดและผลวิเคราะหไมถูกตอง  ไมสามารถนําขอมูลไปใชได   

กระบวนงานท่ี 4 การใหบริการแผนท่ีการจําแนกประเภทท่ีดิน 
     1.  การประชาสัมพันธในระดับหนวยงานยังไมแพรหลายไปสูประชาชน 
     2.  ผูขอใชบริการจะตองเดินทางมาที่สวนจําแนกประเภทที่ดินดวยตนเอง  ซ่ึงอาจไมสะดวกดาน

การเดินทาง 
     3.  ระบบการใหบริการขอมูลทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส  (E-mail)  ยังมีขอจํากัดในการสง

ขอมูลประเภทรูปภาพแผนที่ซ่ึงเปนไฟลขนาดใหญ 
 

กระบวนงานท่ี 5 การใหบริการหองสมุด 

1. ผูใชบริการขาดความรู ความเขาใจ ระบบโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 
2. ผูใชบริการไมทําบัตรสมาชิก 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
กระบวนงานท่ี 1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 

              ไมมี 
 

กระบวนงานท่ี 2 การใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
         เน่ืองจากการใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคาตองมีการวิเคราะหปจจัยการผลิตทาง
การเกษตรในหองปฏิบัติการเพ่ือนําผลวิเคราะหมาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานกอนใหการรับรอง  ซ่ึงการ
วิเคราะหตัวอยางเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีการกําหนดวิธีการ  ข้ันตอน และระยะเวลาที่แนนอน  จึง
ไมสามารถทําการลดระยะเวลาการใหบริการลงไปอีกได  เพราะจะทําใหขอมูลผลการวิเคราะหผิดพลาด   
 

กระบวนงานท่ี 3 การวิเคราะหตัวอยางปุย และสารปรับปรุงดิน 
             เน่ืองจากการวิเคราะหส่ิงปรับปรุงดิน (โดโลไมท)  ในหองปฏิบัติการ  เปนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรที่มีการกําหนดวิธีการ  ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีแนนอน  ความลาชาที่เกิดข้ึนจึงเปนเร่ืองของ
กระบวนการ  ไมใชผูวิเคราะห  จึงไมสามารถทําการลดระยะเวลาการวิเคราะหลงไปอีกในปถัดไปได  เพราะจะ
ทําใหขอมูลผลการวิเคราะหผิดพลาด  ดังที่กลาวไวในหัวขออุปสรรคตอการดําเนินงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
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กระบวนงานท่ี 4 การใหบริการแผนท่ีการจําแนกประเภทท่ีดิน 
            เน่ืองจากขณะน้ี (ปงบประมาณ  2552) ไดมีการจัดทําโครงการนําแผนที่จําแนกประเภทที่ดินลง
เผยแพรในเว็ปไซตของหนวยงาน  โดยจัดทําขอมูลของจังหวัดเชียงรายเปนโครงการนํารอง  ซ่ึงสามารถใช
บริการไดทางอินเตอรเน็ตซ่ึงจะเปนการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเปนอยางมาก  ซ่ึงหากไดดําเนินการ
จัดทําขอมูลในเว็ปไซตครบทั้งประเทศ  จะเกิดประโยชนและความสะดวกแกผูใชบริการขอมูลการจําแนก
ประเภทท่ีดินอยางย่ิง  ซ่ึงทั้งน้ีอาจจําเปนตองมีการใชงบประมาณและทรัพยากรบุคคลเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให
โครงการแลวเสร็จโดยเร็ว   จึงจําตองไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากรจากกรมฯ  ตามสมควร 
 

กระบวนงานท่ี 5 การใหบริการหองสมุด 
          ไมมี 

 

หลักฐานอางอิง :      
หลักฐานอางอิงที่ 1 : แบบฟอรม 1 รายช่ือกระบวนงาน นํ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานท่ีสวนราชการ     
                          เสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
หลักฐานอางอิงที่ 2 : แบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน 
หลักฐานอางอิงที่ 3 : แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

มิติที่ 4 
ดานการพัฒนาองคกร 
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                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ 
                              รองอธิบดีดานวิชาการ 
                                 นายเกษม ทองปาน 
                                       รองอธิบดีดานบริหาร 
                              นางณัฐิยา  หิรัญวัฒนศิริ 
                       หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
 

ผูจัดเก็บขอมลู :      นายสุรชัย   หมื่นสังข 
          หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี  
                          นางปทมา   เชษฐสุรกุล 
                 หัวหนากลุมพัฒนาระบบมาตรฐานงาน 
                           นางอารยา   กําปนทอง 
       นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
                         นางสาวเบญจพร  บุรมยชัย 
       นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 

โทรศัพท :    0-2561-4990 
                 0-2579-9532 

โทรศัพท :   0-2579-0803 
                    0-2579-7740                     

คําอธิบาย : 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่สวนราชการนํา
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง 
(Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ 
เพ่ือปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการตอไป  

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ี แบงออกเปน 3 ตัวช้ีวัดยอย ดังน้ี 
14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการ

ดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 
14.3 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
         14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

การดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ี แบงออกเปน 2 ตัวช้ีวัดยอย ดังน้ี 
14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  
สวนราชการไดเลือกดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน 2 หมวด คือ หมวด

สมัครใจ ไดแก หมวด 1 และหมวดบังคับ ไดแก หมวด 3 โดยในแตละประเด็นไดมีการดําเนินการเพ่ือผลักดัน
ใหบรรลุการผานเกณฑฯ ระดับพ้ืนฐานในหมวดน้ัน ๆ ดังน้ี 

หมวด 3  CS1-CS10  ดําเนินการไดครบถวนตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

 
14.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ  ของผลลัพธในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ  (ตามเอกสารอางอิง แบบฟอรม 3.1) 

 

การวัดระดับความสําเร็จของตัวช้ีวัดน้ี เปนการวัดความสําเร็จจากการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ
ตัวช้ีวัดผลลัพธใน 2 หมวด ที่สวนราชการเลือกดําเนินการ ซ่ึงตัวช้ีวัดผลลัพธดังกลาวสวนราชการไดสงไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ตามแบบฟอรม 2 แลว โดยมีการมอบหมายผูรับผิดชอบเพ่ือรวบรวมผลขอมูลการดําเนินการ
ในแตละตัวช้ีวัดดังกลาวในรอบ 12 เดือน ดังน้ี 

หมวด 1 

ช่ือตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

1. รอยละของผูบริหารที่รับรูและมีสวนรวมใน
การถายทอดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 

 นางปทมา  เชษฐสุรกุล 
 นางสาวกัญญาพร  สังขแกว 

2. รอยละของความสําเร็จของโครงการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางนอย
ดานละ 1 โครงการ 
 
 

โครงการที่ 1 นางสาวนวลจันทร  ภาสดา 
โครงการที่ 2 นางสาวจุฑารัตน  คํานึงกิจ 
โครงการที่ 3 นางสาวศันสนีย  อรัญวาสน 
โครงการที่ 4 นางปวีณา  แสงเดือน 

หมวด 3 
 

ช่ือตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

1.รอยละของผู รับบริการที่ รับรูชองทางการ
ขอรับบริการ(แผนที่คําแนะนํา/การใชปุยที่
เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจตามขอมูลดินของ
โปรแกรมดินไทยที่ศูนยเรียนรูประจําตําบล) 

นางสาวปานทิพย   กานตพิชาน 
หัวหนากลุมติดตามและประเมินผล 

กองแผนงาน 

2.รอยละของขอรองเรียน ขอเสนอแนะที่ไดรับ
การปรับปรุง 

นายสุรชัย  หมื่นสังข 
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 

3.รอยละของความพึงพอใจของผูมีสวนรวมที่
เขารวมกิจกรรมในการจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน 

นางสาวพยัตติกา  พลสระคู 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ 

กองแผนงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

4.รอยละของความพึงพอใจดานกระบวนการ
หรือ ข้ันตอนและเจาหนาที่ ผู ใหบริการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

นางสาวปานทิพย  กานตพิชาน 
หัวหนากลุมติดตามปละประเมินผล 

นางสาวพยัตติกา  พลสระคู 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ 

กองแผนงาน 
5. รอยละของงานบริการที่ไดจัดทํามาตรฐาน
หรือคูมือการใหบริการ 

นางอารยา  กําปนทอง  
นักวิเคราะหนโยบายและแผนระดับชํานาญการ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 
 

      14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการ
ดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 

การวัดระดับความสําเร็จของตัวช้ีวัดน้ี เปนการวัดความสําเร็จจากการบรรลุเปาหมายความสําเร็จใน
หมวด 7 ตามเกณฑฯ ระดับพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนการวัดความสําเร็จในรอบ 12 เดือน โดยมีผูรับผิดชอบในการรวบรวม
ขอมูลผลการดําเนินการในแตละตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 

รหัส ช่ือตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

RM1 รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของแผนปฏิบัติการที่
สวนราชการดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย
ประกอบดวย 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3 พ้ืนที่เกษตรกรรมท่ีไดรับการ
จัดการฟนฟูทรัพยากรดิน 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการ
อนุรักษดินและนํ้าเ พ่ือปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน 
 

 
 
 

นางเบญจรัตน อนันตพงษสุข 
ผอ.สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

นางลักษมี เมตตปราณี 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับปฏิบัติการ 
 

นางสาวปานทิพย กานตพิชาน 
หัวหนากลุมติดตามและประเมินผล 

กองแผนงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

รหัส ช่ือตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของแหลงนํ้า
ในไรนานอกเขตชลประทาน 
 
 
3.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง
นํ้าหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
ผลผลิตที่ 1  จํานวนเกษตรกรที่ได รับการ
ส ง เสริมและบริการด านการพัฒนาที่ ดิน 
650,000 ราย 
   
ผลผลิตที่ 2 จํานวนเขตการใชที่ดิน 5 ชนิดพืช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิตที่ 3 จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรท่ี
ไดรับการอนุรักษและฟนฟู 18.14  ลานไร 

นางสุมลมาลย จงดี 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับชํานาญการ 
กองแผนงาน 

 
 
 

นางวิรมล  พุมทอง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับปฏิบัติการ 
กองแผนงาน 

นายกิตตินันท  วรอนุวัฒนกุล 
รักษาการหัวหนาสวนวางแผนการใชที่ดินที ่1 

นายวีรชัย   กาญจนาลัย  
หัวหนาสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 2 

นายธีรยุทธ  จิตตจํานงค 
หัวหนาสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 3 

ดร.อนิรุทธ  โพธิจันทร 
รักษาการหัวหนาสวนมาตรฐานการสํารวจ

จําแนกดินและที่ดิน 
 นางสาวพยัตติกา  พลสระคู 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับปฏิบัติการ 
กองแผนงาน 

RM2 ร อ ย ล ะ ข อ ง ร ะ ดั บ ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูรับบริการ 

นางสาวเบญจพร บุรมยชัย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับปฏิบัติการ 
นางพัญชนิส  สันทนาคณิต 

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับปฏิบัติการ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                             66 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
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รหัส ช่ือตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

RM3 รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด
ของกระบวนการสรางคุณคา(จํานวน 2 
กระบวนการท่ีไดจัดทําคูมอืปฏิบัติงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551หลักฐานที่ 39) 

นางเพ็ญศรี  หมื่นสังข 
หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานคลัง 

 

RM4 รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด
ของกร ะบวนกา รส นับส นุน (จํ า น วน  2 
กระบวนการที่ ไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551หลักฐานที่ 40) 

นางเพ็ญศรี  หมื่นสังข 
หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานคลัง 

 

RM5 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน 
 

นางกัญญาภัค  ทองจันทร 
หัวหนาฝายงบประมาณ 
น.ส.จาริณี  กรรขํา 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับปฏิบัติการ 

RM6 รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเส่ียง 

- ดานยุทธศาสตร 
 
- ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

- ดานธรรมาภิบาล 
 

- ดานกระบวนงาน 

 
 

นางปทมา เชษฐสุรกุล 
หัวหนากลุมพัฒนาระบบริหารงาน 

นางจันทรเพ็ญ  ลาภจิตร 
หัวหนาสวนระบบและเครือขาย

คอมพิวเตอร 
นายทรงวิทย  ล่ิมจุฬารัตน 

หัวหนากลุมวินัย 
กองการเจาหนาที่ 

น.ส.ศันสนีย  อรัญวาสน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับชํานาญการ 
กองแผนงาน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

รหัส ช่ือตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

RM7 รอยละของบุคลากรที่ ได รับการพัฒนาขีด
สมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรหรือแผนพัฒนาบุคลากร 
 
 
 

นายสุพจน  แกววิมล 
หัวหนากลุมพัฒนาบุคคล 
นางปวีณา แสงเดือน 
นักทรัพยากรบุคคล 

ระดับชํานาญการพิเศษ 
นายวิชัย มณีวงษ 

นักทรัพยากรบุคคลระดับชํานาญการ 
กองการเจาหนาที่ 

RM8 8.1 รอยละของความครอบคลุม ถูกตองและ
ทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร 
อยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร 

นางจันทรเพ็ญ  ลาภจิตร 
หัวหนาสวนระบบเครือขายและ

คอมพิวเตอร 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

 8.2 รอยละของขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงาน
ที่ นําเขาระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ 
(statXchange) โดยหนวยงานเจาของขอมูลและ
สํานักงานสถิติแหงชาติ(สสช.) และหนวยงาน
ไดมีการปรับปรุงใหมีความครบถวนและ
ถูกตองเ พ่ือแลกเปล่ียนและใชประโยชน
รวมกัน(Interoperability) 
 

นางจันทรเพ็ญ  ลาภจิตร 
หัวหนาสวนระบบเครือขายและ

คอมพิวเตอร 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

นางสาวอริสรา  พ่ึงพา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ระดับชํานาญการ 

RM9 รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนการจัดการความรูอยาง
นอย 3 องคความรู 

นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 

ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
 

RM10 รอยละเฉล่ียถวง นํ้าหนักความสําเ ร็จของ
โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ี
ดีอยางนอย 1 โครงการ 
 
 
 

นางปทมา  เชษฐสุรกุล 
หัวหนากลุมพัฒนาระบบริหารงาน 

น.ส.กัญญาพร  สังขแกว 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับปฏิบัติการ 
กองแผนงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

รหัส ช่ือตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

 - โครงการดานรัฐ สังคม สงแวดลอม 
 
 
 

- โครงการดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
- โครงการดานองคกร 
 
 
 

- โครงการดานผูปฏิบัติงาน 

น.ส. นวลจันทร ภาสดา 
นักวิชาการเกษตรระดับชํานาญการ 

 

น.ส.จุฑารัตน  คํานึงกิจ 
นักวิทยาศาสตรระดับชํานาญการ 

 

น.ส.ศันสนีย อรัญวาสน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับชํานาญการ 
นางปวีณา  แสงเดือน 
นักทรัพยากรบุคคล 

ระดับชํานาญการพิเศษ 
 

14.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
เปนการวัดความสําเร็จใจการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ซ่ึงจะ

ดําเนินการในชวงตนเดือนกันยายน 52 ตามแบบฟอรมที่ 5 – 7 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
           แบงการวัดความสําเร็จของการดําเนินการ  ออกเปนดังน้ี 

 14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
นํ้าหนัก (รอยละ) ตัวช้ีวัด 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 
14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  
4 4 

14.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุ
เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาองคการ 

2 2 

รวม 6 6  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

1 2 3 4 5 
รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน(วัดกระบวนการ) 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
100 

 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

แผนที่ 1 ภาคบังคับ หมวด 3 ช่ือแผน การพัฒนาระบบการการใหบริการแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน
(หมวด 3) 

4 100 5 0.2105 

แผนท่ี 2 ภาคสมัครใจ หมวด 1  ช่ือแผน การพัฒนาระบบการนําองคกร 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน
(หมวด 1) 

4 100 5 0.2105 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

14.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ  ของผลลัพธในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการตารางและสูตรการคํานวณสําหรับแผนท่ี 1 และแผนท่ี 2 : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ
รอยละของผลสําเร็จตาม
เปาหมายของตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด  น้ําหนัก

1 2 3 4 5 

คะแนน
ท่ีได  

คะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

แผนที่1 ภาคบังคับ ช่ือแผน  การพัฒนาระบบการใหบริการแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

1.รอยละของผูรับบริการการท่ีรับรู
ชองทางการขอรับบริการ(แผนท่ี
คําแนะนาํ/การใชปุยท่ีเหมาะสมกับพืช
เศรษฐกิจตามขอมูลดินของโปรแกรม
ดินไทยท่ีศูนยเรียนรูประจําตําบล) 

0.2 60 65 70 75 80 5 1 

2. รอยละของขอรองเรียนขอเสนอแนะ
ท่ีไดรับการปรับปรุง 

0.2 60 65 70 75 80 5 1 

3. รอยละของความพึงพอใจของผูมี
สวนรวมท่ีเขารวมกิจกรรมในการจัดทํา
เขตพัฒนาท่ีดนิ 

0.2 60 65 70 75 80 5 1 

4. รอยละของความพึงพอใจดาน
กระบวนการหรือข้ันตอนและเจาหนาท่ี
ผูใหบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

0.2 60 65 70 75 80 5 1 

5. รอยละของงานบริการทีไ่ดจัดทํา
มาตรฐานคูมือการใหบริการ 

0.2 60 65 70 75 80 5 1 

 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 5 
แผนที่ 2 ภาคสมัครใจ หมวด 1 ช่ือแผน  การพัฒนาระบบการนําองคกร  

1.รอยละของผูบริหารที่รับรูและมีสวน
รวมในการถายทอดนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดี 

0.5 60 65 70 75 80 5 2.5 

2.รอยละของความสําเร็จของโครงการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยาง
นอยดานละ 1 โครงการ 

0.5 60 65 70 75 80 5 2.5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

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

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

 

14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการ
ดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ         
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด  น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 

คะแนน
ท่ีได  

คะแนน      
ถวงน้ําหนัก   

RM 1 0.1 60 65 70 75 80 5 0.5 

RM 2 0.1 65 70 75 80 85 1 0.1 
RM 3 0.1 60 65 70 75 80 5 0.5 

RM 4 0.1 60 65 70 75 80 5 0.5 

RM 5 0.1 68 71 74 77 80 5 0.5 

RM 6 0.1 60 65 70 75 80 5 0.5 
RM 7 0.1 60 65 70 75 80 5 0.5 

RM 8 0.1 60 65 70 75 80 5 0.5 
RM 9 0.1 60 65 70 75 80 5 0.5 

RM 10 0.1 60 70 80 90 100 5 0.5 
 1.00 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 4.6 

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

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

14.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
เกณฑการใหคะแนน 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 1 2 3 4 5 

1. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน 

1 3 4 5 6 7 

3. ความครบถวนของแผนพฒันาองคการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553* 

   (2 แผน) 

2 0 - 1 - 2 

รวม 4      
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

1. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1 5 5 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน 

1 5 5 

3. ความครบถวนของแผนพฒันาองคการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553* 

   (2 แผน) 

2 5 10 

                  รวม 4  20 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

 

แบบฟอรมรายงานผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก
รอยละ 

คะแนน
ที่ไดรับ 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ    

14.1.1 
รอยละของการผานเกณฑคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน  

(วัดกระบวนการ) 

   

 แผนที่ 1 การพัฒนาระบบการใหบริการแกผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสยี 
4 5 1 

 แผนที่ 2 การพัฒนาระบบการนําองคกร 4 5 1 

14.1.2 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุ

เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาองคการ 

   

 แผนที่ 1 การพัฒนาระบบการใหบริการแกผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสยี 
2 5 0.5 

 แผนที่ 2 การพัฒนาระบบการนําองคกร 2 5 0.5 

14.2 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุ

เปาหมายความสําเร็จของผลลพัธการดําเนินการของ 

สวนราชการ (หมวด 7) 

4 4.6 0.92 

14.3 
ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการจัดทําแผนพัฒนา

องคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
   

 1. ความครบถวนของการจัดทาํรายงานลักษณะสําคญัขององคกร 

(15 คําถาม) 
1 5 0.25 

 2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมนิองคกรดวยตนเอง

หมวด 1-7 ตามเกณฑคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐระดบัพ้ืนฐาน 
1 5 0.25 

 3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 
2 5 0.5 

 คะแนนรวม 20  4.92 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 
 

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

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน    
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

20 4.92 4.92 1.0358 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :  

สวนราชการไดดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จของการพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ตามกรอบของการประเมิน ดังน้ี 

  1. แตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบในแตละประเด็นของการปรับปรุงองคการ ตามเกณฑฯ 
ระดับพ้ืนฐาน 

  2. ช้ีแจงแนวทางและข้ันตอนการดําเนินการตามกรอบการประเมินผลฯ ของตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหกับบุคลากรในองคการทุกระดับ  

  3.จัดใหมีกิจกรรมที่กําหนดตามแผนพัฒนาองคการ   
   4. ติดตาม และรวบรวมเอกสาร ของหนวยงานที่ไดรับผิดชอบ เพ่ือใชอางอิงในแตละตัวช้ีวัด 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนตัวช้ีวัดภาค

บังคับ ในระดับกรม โดยใหนํ้าหนักรอยละ 20 ซ่ึงเปนกลไกที่สําคัญในการผลักดันเร่ืองน้ีใหประสบ
ความสําเร็จ 

2. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในการผลักดันการดําเนินการตามตัวช้ีวัด โดยกําหนดเปนนโยบาย
ใหทุกคนในองคการมีสวนรวม และติดตามผลการดําเนินการเปนประจําทุกสัปดาห 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

 3. องคกรตองมีปรัชญาเร่ืองของคนซ่ึงเปนทรัพยากรที่มีคาในหนวยงาน 
 4. มีระบบการจัดการที่ดี สนับสนุนงบประมาณ ใชขอมูลที่เปนจริง 
 5. เนนการทํางานเปนทีม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู 
 6. มีแรงจูงใจทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
       การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามกรอบการประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 น้ัน  
ตองดําเนินการตามเกณฑการประเมินของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental 
Level) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการบริหารคุณภาพขององคการ ที่ตองมีหลักฐานในการดําเนินการอยางชัดเจนเปนที่
ประจักษ ดังน้ัน การดําเนินการเพ่ือใหประสบความสําเร็จไดน้ัน ตองอาศัยความรวมมือรวมแรงใจในการ
ดําเนินการจากทุกสวนของคนในองคการ อีกทั้ง ปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญในการดําเนินการคือความมุงมั่น
ตั้งใจของผูบริหารระดับสูงขององคกรในการผลักดันการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว จึงเปนเร่ืองคอนขางยากที่
สวนราชการจะบรรลุผลตามเปาหมายตามกรอบการประเมินผลดังกลาว 
หลักฐานอางอิง  :  หมวด   3 

1. แบบสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอกิจกรรมของกรม พัฒนาที่ดิน 
2. เอกสารสําหรับสงสํานักงาน ก.พ.ร. แบบฟอรม 1-8 
3. แผนบันทึกขอมูล การคํานวณคะแนนตามโปรแกรม excel 
4. เอกสาร ประกอบการประเมินผลตามเกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐานหมวด 1-7  
5. คําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจดัการภาพรัฐ 

(Steering Committee) 
6. คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาพรัฐ   ( Working  Team) 
7. รายงานการประชุมคณะทํางานหมวด ตาง ๆ  

หลักฐานอางอิง หมวด 1 
หลักฐานอางอิง  :  LD 1  :   

1.  แผนภาพ (Flow Chart) แสดงกระบวนการที่กําหนดทิศทางขององคกรท่ีมุงเนนไปสูผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

2. หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ 
3. หนังสือเชิญประชุม และขอเสนอประเด็นปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพิจารณา

ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน กรมพัฒนาท่ีดิน 
4.  เอกสารแสดงถึงการถายทอดทาง Video Conference โดยสามารถส่ือสารได 2 ทิศทาง 
5. ระเบียบวาระการประชุมโดยถายทอดผานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-meeting) 
6. เอกสารแสดงถึงการส่ือสารผานทางเว็บไซต  http//www.ldd.go.th 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

7. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติการประจําป ของกรม
พัฒนาท่ีดิน 

8. ขอเสนอประเด็นปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน กรมพัฒนา
ท่ีดิน 

9. แบบสอบถามความรูความเขาใจเก่ียวกับวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร และเปาประสงค ของบุคลากรกรม
พัฒนาท่ีดิน 

10. ภาพถายแสดงการถายทอดทาง Video Conference โดยสามารถส่ือสารได 2 ทิศทาง  
11. คูมือการใชงานสําหรับผูใชงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-meeting) 
12. รายงานการประเมินผลการถายทอดความรู ความเขาใจ สูผูปฏิบัติ 
13. เอกสารแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
14. แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

15. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553 ท่ีมีการเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 
หลักฐานอางอิง  :  LD 2  :   

1. เอกสารท่ีเปนคําส่ังในการมอบอํานาจการตัดสินใจไปสูบุคลากร พรอมระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และ พรฏ. 2550  ท่ีวาดวยเร่ืองการมอบอํานาจ  

2. เอกสาร รายงานผล ในการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
3. สรุปผลการใชอํานาจปท่ีผานมาท่ีเปนไปตาม พรฎ. การมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 
4. รายงานการสรุปผลการมอบอํานาจโดยปท่ีผานมาท่ีเปนไปตาม พ.ร.บ. การมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 

(โดยการอธิบายใหเห็นความสอดคลองกับการใชอํานาจ) 
หลักฐานอางอิง  :  LD 3  :   

1. หนังสือเชิญประชุมหัวหนาสวนราชการกรมพัฒนาท่ีดิน โดยการส่ังการจากทานอธิบดี (พรอมบัญชีแจงทาย) 
2. หนังสือเชิญประชุมเรงรัดติดตามผลการใชจายเงินภาครัฐและติดตามผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2552 
3. ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการ 
4. เอกสารแสดงถึงการถายทอดการประชุมผาน Video Conference    
5. เอกสารแสดงถึงระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-meeting) 
6. รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ 
7. รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 
8. รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ (วาระติดตามงานตามขอส่ังการ) 
9. รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ (แสดงรายนามผูเขารวมประชุม) 
10. ภาพถายแสดงการถายทอดทาง Video Conference  ผานทางเวบไซต  
11. ภาพถายแสดงความผูกพันของบุคลากรภายในองคกร (มีการรับประทานอาหารรวมกันระหวางการประชุม)    
12. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
13. รายงานผลการไดรับรางวัลท่ีเปนแรงจูงใจจากการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง  :  LD 4  :   
1. แผนภาพ (Flow Chart)  แสดงทิศทางของกระบวนการท่ีแสดงถึงการไดมาของตัวช้ีวัด 
2. แผนพัฒนาทรัพยากรท่ีดิน แผนการปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีกําหนด

ตัวช้ีวัดทุกโครงการ 
3. รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2551 
4. เอกสารการประเมินผลความสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามขอตกลงการทํางาน PSA (จะแสดงใหเห็น

ถึงตัวช้ีวัดท่ีผูบริหารใหความสําคัญในการติดตามประเมินผล) 
5. รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 
6. เอกสาร รายงานผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องและกาว

กระโดด ใหผูบริหารรับทราบเพ่ือนําไปปรับปรุงองคกรตอไป 
7. หลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการในการวิเคราะหความเสี่ยง 
8. ขอเสนอประเด็นปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางการ

ดําเนินงาน กรมพัฒนาท่ีดิน 
หลักฐานอางอิง  :  LD 5  :   

1. คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานกํากับดูแลองคการที่ดี 
2.  แผนการดําเนินงานโครงการนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 
3.  เอกสารรายงานการประชุมช้ีแจงคณะทํางานกํากับดูแลองคการที่ดี  
4.  แผนภาพ Flow Chart ของกระบวนการนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 
5.  เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ  (นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี กรมพัฒนาท่ีดิน) 
6. การลงเวบไซตกรมฯ (นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี กรมพัฒนาท่ีดิน ผานทางเวบไซตกรมฯ 

http://www.ldd.go.th 
7. หนังสือบันทึกถึงผูบริหารทุกหนวยงานของกรมฯ ใหรับทราบและเผยแพรนโยบายการกํากับดูแล

องคการที่ดี  
8. รายงานการประชุมคณะทํางานการกํากับดูแลองคการที่ดี ท่ีมีการมอบหมายผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
9. แผนการดําเนินงานโครงการนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (ท่ีแสดงช่ือผูรับผิดชอบ) 
10. แผนงานโครงการที่รองรับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 4 ดาน ดานละ 1 โครงการ 

-  โครงการดานรัฐ สังคม ส่ิงแวดลอม   
   ช่ือโครงการ : โครงการจัดการขยะภายในกรมพัฒนาท่ีดินเพ่ือลดภาวะโลกรอน 
-  โครงการดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย  
   ช่ือโครงการ : มาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ มาตรฐานสินคาทางการเกษตร (ตัวQ) 
-  โครงการดานองคกร  
   ช่ือโครงการ : จัดทําการบริหารความเส่ียงของแผนงานโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

- โครงการดานผูปฏิบตัิงาน  
ช่ือโครงการ : โครงการระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (High  Performance and Potential system : HIPPS) 

11. รายงานแสดงผลการดําเนินงานนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 4 ดาน  
- โครงการจัดการขยะภายในกรมพัฒนาท่ีดินเพ่ือลดภาวะโลกรอน  
    ผูรับผิดชอบ : สทช.   (นางสาวนวลจันทร  ภาสดา) 
- มาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ มาตรฐานสินคาทางการเกษตร (ตัวQ)   
    ผูรับผิดชอบ : สทช. (นางสาวจุฑารัตน   คํานึงกิจ) 
- จัดทําการบริหารความเส่ียงของแผนงานโครงการ  
    ผูรับผิดชอบ : กผง.(นางสาวศันสนีย  อรัญวาสน) 
 -โครงการระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (High  Performance and Potential system : HIPPS)  
    ผูรับผิดชอบ : กกจ.(นางปวีณา แสงเดือน)            

12. เอกสารแสดงความเช่ือมโยงของวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม เปาประสงคหลัก กับนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดี 
หลักฐานอางอิง  :  LD 6  :   

 

1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินการวางระบบการควบคุมภายในของกรมพัฒนาท่ีดิน 
2. หนังสือแจงใหหนวยงานมีการจัดทําการควบคุมภายใน 
4.  Flow Chart ของกระบวนการควบคุมภายใน 
5.  เอกสารแจงการเขาตรวจสอบตามแนวทางการควบคุมภายในทุกหนวยงาน 
6. คูมือมาตรฐานการตรวจสอบภายในสวนราชการ 
7. รายงานการควบคุมภายในท่ีมีการจัดสงมาของทุกหนวยงาน 
8. รายงานการควบคุม (ภาพรวมของกรมฯ)ท่ีมีการนําเสนอผูบริหารรับทราบ 
9. รายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอหัวหนาสวนราชการ (รายงานดานการเงิน รายงานการตรวจสอบ  

กฎ ระเบียบ รายงานการตรวจสอบการดําเนินงาน) 
10. รายงานผลการปรับปรุงในการควบคุมตามแบบ ปอ. 3 
11. รายงานการควบคุมภายในท่ีนําเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนท่ีเรียบรอยแลว 

หลักฐานอางอิง  :  LD 7  :   
1. คําส่ังจัดตั้งศูนยประสานราชการใสสะอาด กรมพัฒนาท่ีดิน 
2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่ืองการบริหารความเส่ียงกิจกรรมแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน 
4. เอกสารแสดงชองทางการรองเรียนของประชาชน เชน ขอรองเรียนโดยผานทางเวบไซต /เว็บบอรด 

ศูนยราชการใสสะอาด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ    9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

5. คูมือแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเปนแนวทางท่ีกรมฯ ไดมีการดําเนินการเพ่ือปองกันผลกระทบทาง
ลบท่ีอาจจะเกิดตอชุมชนในเร่ืองขอรองเรียนตอชุมชนทางลบดานแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 

6. เอกสารรายงานการบริหารความเส่ียง (กิจกรรมแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน) 
7. รายงานผลการรองเรียน 
8. รายงานการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
9. ภาพถายตูรับขอรองเรียนหรือตูแสดงความคิดเห็น เพ่ือเปนการปรับปรุงชองทาง 
10. เอกสารแสดงความเช่ือมโยงพันธกิจ กับมาตรการจัดการผลกระทบทางลบ (แผนภาพ Flow Chart) 

 
 
 
 
 


