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ตัวชี้วัดที่ 1.5 จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน (ไร่)                                     9 

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดิน                             12 
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มิติภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint 
KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉล่ีย
ต่อครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี)

บาท/
ครัวเรือน/

ปี
10 143,334 144,834 146,334 147,834 149,334   148,240 4.2707 0.4271

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ผลผลิตพืชสําคัญเฉล่ียต่อไร่(กิโลกรัมต่อไร่)

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 ข้าวนาปี
กิโลกรัม/

ไร่
4 454 456 458 460 462 459 3.5000 0.1400

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 ข้าวนาปรัง
กิโลกรัม/

ไร่
4 654 659 664 669 674 670 4.2000 0.1680

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.3 ยางพารา
กก./ไร่ 0.45 49 73 97 121 145 188 5.0000 0.0225

                 (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กก./ไร่ 0.75 123 141 159 177 195 210 5.0000 0.0375
                 (3) ภาคกลาง กก./ไร่ 0.90 255 268 281 294 307 252 1.0000 0.0090
                 (4) ภาคใต้ กก./ไร่ 0.90 260 267 274 281 288 282 4.1429 0.0373
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.4 มันสําปะหลัง กก./ไร่ 3 3,305 3,395 3,485 3,575 3,665 3,561 3.8444 0.1153
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.5 ปาล์มนํ้ามัน กก./ไร่ 3 2,765 2,845 2,925 3,005 3,085 3,292 5.0000 0.1500
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.6 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ กก./ไร่ 3 691 699 707 715 723 709 3.2500 0.0975
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 จํานวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งนํ้าที่เพิ่มข้ึน 
(ไร่)

ไร่ 20 189,023 220,527 252,031 283,535 315,039 272,921 3.6631 0.7326

ตัวชี้วัดกรมฯ

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมใน
การทบทวนการประกาศเขตพื้นที่มีความเหมาะสมกับ
ศักยภาพพื้นที่ของสินค้าเกษตร 13 ชนิด (Outcome JKPIs)

ระดับ 5 1  - 3  - 5 5.0000 5.0000 0.2500

ตัวช้ีวัดที่ 1.5 จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุง
คุณภาพดิน (ไร่)

ไร่ 5 181,626 184,213 186,800 189,387 191,974 189,685 4.1152 0.2058

ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําและพัฒนา
ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน (ระดับ)

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

ตัวช้ีวัดที่ 1.7 จํานวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่
เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์(เรื่อง)

เรื่อง 5 4 5 6 7 8 26.0000 5.0000 0.2500

มิติภายใน (ร้อยละ 30)

ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ 2.5 87 89 91 93 95 95.1300 5.0000 0.1250

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ 2.5 70 73 76 79 82 96.8200 5.0000 0.1250

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

กรมพัฒนาที่ดิน  กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (   ) รอบ  9 เดือน

                                                                                                                 ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 70)
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

กรมพัฒนาที่ดิน  กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (   ) รอบ  9 เดือน

                                                                                                                 ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ระดับ 5 1 2 3 4 5 2.9380 2.9380 0.1469

ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ระดับ 10 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.5000

ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ 
สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)

ตัวช้ีวัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององค์กร

ระดับ 1 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0500

ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ
 ทุนมนุษย์
 สารสนเทศ
 วัฒนธรรมองค์การ

ตัวชี้วัดที่ 7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ตัวช้ีวัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0750

ตัวช้ีวัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 4.7500 4.7500 0.0713

ตัวช้ีวัดที่ 7.3 ผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ระดับ 2 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0200
100 4.1978

ข้อมูล ณ วันที่     30 กันยายน  2557
ผู้รายงาน        1. นางณัฐิยา หิรัญวัฒน์ศิริ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
                   2. น.ส.เบญจพร  บุรมย์ชัย ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ
                   3. นางพัชชานันท์  พันวา ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ
                   4. น.ส.อังคณา  ไฝ่ฝน ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ระดับ 4 1 2 3 4 5 4.8000 4.8000 0.1920

นํ้าหนักรวม ค่าคะแนนที่ได้

หน่วยงาน  : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาที่ดิน โทรศัพท์  1760 ต่อ 1335 ,  0-2579-7740   E-mail : adg_1@ldd.go.th  , adg.ldd@gmail.com
หมายเหตุ : 1. ผลคะแนนยังไม่เป็นที่ส้ินสุด ต้องรอผลการประเมินอย่างเป็นทางการจากสํานักงาน ก.พ.ร.
              2. N/A เป็นคะแนนที่ต้องรอผลการประเมินจาหน่วยงานภายนอก จึงใส่ค่าคะแนนขั้นต่ําที่ 1 คะแนน



 
 
 
 
 

มิติภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   1 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ 
                   ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายรว่มกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลกัของกรม 

1.3 จํานวนพืน้ที่ชลประทานและแหล่งน้าํที่เพิ่มขึ้น(ไร่) 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชาติชาย พูนพาณิชย์ 
             ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1) นายอุดม วิภาสไพสิฐ 
                     ผู้อํานวยการกลุ่มวางโครงการ 
                     2) นายธนภัทร งามดี 
                     วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
                     3) นางนิรามัย พลีกระบัง 
                     พนักงานธุรการ ส.3 

โทรศัพท์ :02-941-2116 โทรศัพท์ :02-579-8537ต่อ 101 

คําอธบิาย :  
การเพ่ิมพ้ืนที่รบัประโยชน์จากแหล่งนํ้า หมายถึง พ้ืนทีท่ี่เพ่ิมขึ้นจากการดําเนินงานของกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 

และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ประกอบด้วยพ้ืนที่/โครงการต่างๆ ดังน้ี (ปี 2557 รวมทั้งสิน้ จํานวน 264 
โครงการ พ้ืนทีท่ั้งหมด  315,039 ไร่) 

1.กรมชลประทาน : การก่อสร้างโครงการชลประทานพร้อมระบบส่งนํ้า และระบบระบายนํ้า จํานวน 
96 โครงการ รวมพ้ืนที่ 271,110 ไร่ ประกอบด้วย 

- โครงการขนาดใหญ่จํานวน 1 โครงการ พ้ืนที่ 10,000 ไร ่
- โครงการขนาดกลาง จํานวน 7 โครงการ พ้ืนที่ 150,020 ไร ่
- โครงการขนาดเล็ก จํานวน 88 โครงการ พ้ืนที่ 111,090 ไร ่

2. กรมพัฒนาที่ดิน : การก่อสร้างแหล่งนํ้าชุมชนและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า จํานวน 
145 โครงการ รวมพ้ืนที่ 61,836 ไร ่ประกอบด้วย 

- แหล่งนํ้าชุมชน จํานวน 10  โครงการ พ้ืนที่ 6,551 ไร ่
- แหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า จํานวน 135 โครงการ พ้ืนที่ 55,285 ไร ่

3. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม : การก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ประกอบด้วย ขุดสระเก็บนํ้า ก่อสร้างฝายและระบบส่งนํ้า จํานวน 23 แห่ง รวมพ้ืนที่ 2,513 ไร่ 
ประกอบด้วย 

- ขุดสระเก็บนํ้า จํานวน 18 แห่งพ้ืนที่ 2,123 ไร ่
- ก่อสร้างฝายจํานวน 3 แห่งพ้ืนที่ 240 ไร ่
- ระบบส่งนํ้า จํานวน 2 แห่ง พ้ืนที่ 150 ไร ่



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            2 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
                                 เป้าหมาย จํานวน 315,039 ไร่ 
                                 ผลงาน    จํานวน 272,921 ไร ่
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด 
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
จํานวนพ้ืนที่ชลประทานและแหล่ง
นํ้าที่เพ่ิมขึ้น(ไร)่ 

- 25,082 272,921 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน แต่ละระดับเพ่ิมขึ้นจากระดับ 3 ระดับละ 31,504 ไร่ ต่อ 1 คะแนน 

โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

189,023 220,527 252,031 283,535 315,039 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนนิงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

จํานวนพ้ืนที่ชลประทานและแหล่งนํ้าที่
เพ่ิมขึ้น(ไร่) 
 

20 272,921 
พด. 60,346 
สปก. 2,513 
ชป. 210,062 

3.6631 0.7326 

 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ: 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน : กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้าํชุมชนจํานวน 10 แห่ง พ้ืนที่รับประโยชน์ 6,551 ไร่ 
     กรมฯ ดําเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 
     - ก่อสร้างแล้วเสร็จ 10 แห่ง ครอบคลมุพ้ืนที่รับประโยชน์ 6,551 ไร่ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

2. งานพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้าํจํานวน 135 แห่ง พ้ืนทีพ้ื่นที่รับประโยชน์ 55,285 ไร่ 
     กรมฯ ดําเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว  
     - ก่อสร้างแล้วเสร็จ 124 แห่ง ครอบคลมุพ้ืนที่รับประโยชน์ 53,795 ไร่ 
     - ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 8 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่รับประโยชน์ 1,232 ไร ่
     - ยกเลิกสญัญาจ้าง 3 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่รับประโยชน์ 258 ไร ่

 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
          ไม่ม ี
 
 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
1. เน่ืองจากในแต่ละปี กรมฯ ต้องรอการอนุมัติวงเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณ จากน้ันจึงทําการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-auction) โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการไม่น้อยกว่า 45 วัน เมื่อ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จก็เข้าใกล้ฤดูฝนทําให้มีช่วงระยะเวลาในการก่อสร้างสั้นลง จึงทําให้เกิดความ
ล่าช้าของงานแต่ละโครงการ 

2. ผู้รับจ้างที่ได้รับการประมูลต้องรับผิดชอบงานหลายโครงการซึ่งอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด จึงเกิดปัญหาการก่อสรา้งบางโครงการ 

3. บางโครงการเกิดปัญหาเรื่องกรรมสิทธ์ิที่ดินในพ้ืนที่ข้างเคียง ทําให้ประสบปัญหาการก่อสร้างเน่ืองจากเส้นทาง
การลําเลียงวัสดุก่อสร้างไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ดําเนินการได้ 

4. ปัญหาฤดูการเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิด ต่างช่วงเวลากันทําให้ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ดําเนินการก่อสร้างได้ หรือใน
ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างเกษตรกรมีความจําเป็นต้องใช้นํ้าจากพ้ืนที่บริเวณก่อสร้างทําให้การก่อสร้างต้อง
หยุดชะงักเป็นการช่ัวคราว 
 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
1. เกณฑ์การให้คะแนนวัดผลสําเร็จจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งน้ีในการปฏิบัติงานจริงเป็นไปได้ยาก เน่ืองจาก

ปัจจัยจากปัญหาในพื้นที่ ผู้รับจ้างก่อสร้างและฤดูกาล ควรมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ 

2. ควรใหค้วามสําคัญกับข้อตกลงในสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด หากผู้รบัจ้างไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาและไม่เขา้
ดําเนินการ ให้บอกเลิกสัญญาและดําเนินการประกวดราคาเพ่ือหาผู้รับจ้างอ่ืนโดยทันที 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แบบแปลนงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าชุมชนจํานวน 10 แห่ง (CD) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 :  แบบแปลนงานก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าจํานวน 135 แห่ง (CD) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 :  สําเนาสัญญาจ้าง 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 :  หนังสือตรวจรับงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ  9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ 
                   ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายรว่มกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลกัของกรม 

1.4 ระดับความสําเร็จของการเตรยีมความพร้อมในการทบทวนการประกาศเขตพื้นที่ 
     มีความเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของสินค้าเกษตร 13 ชนิด 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายธีระยุทธ จิตต์จํานงค์     
        ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1) นายกิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล 
                         ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1 
                     2) นางไพจิตร ชัยสิทธ์ิ 
                         ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2 
                     3) นางสุธารา ยินดีรส 
                         ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนทรัพยากรน้ํา     
                         เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
                     4) นางจุฬาลักษณ์ สุทธิรอด 
                         ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ทีดิ่น

โทรศัพท์ :  0-2579-2270 โทรศัพท์ :  0-2579-1093 

คําอธบิาย :  
ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการทบทวนการประกาศเขตพ้ืนที่มีความเหมาะสมกับ

ศักยภาพพ้ืนที่ของสินค้าเกษตร 13 ชนิด หมายถึง ระดับความสําเร็จในการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การทบทวนการประกาศเขตพ้ืนที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของสินค้าเกษตร 13 ชนิด (ด้านพืช) 

 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

 

หมายเหตุ : เป็นตัวช้ีวัดใหม่ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นปีแรก 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด 
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการ
ทบทวนการประกาศเขตพื้นที่มีความเหมาะสมกับ
ศักยภาพพ้ืนที่ของสินค้าเกษตร 13 ชนิด 

- - ระดับ 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ  9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

            

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 วิเคราะห์ข้อมูลประกาศเขตความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 13 ชนิด เป็นรายตําบล      

ตามผลสรุปการประกาศเขตความเหมาะสมที่ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องและเป็นไปตาม
หลักวิชาการเบ้ืองต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการทบทวนการประกาศเขตพ้ืนที่มีความ
เหมาะสมฯ ต่อไป 
 

2 - 
3 จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินการตรวจสอบ  

ระดับพ้ืนที่และได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการจากงบกลางของกระทรวงฯ 
4 - 
5 ดําเนินการสํารวจภาคสนามและตรวจสอบข้อมูลในพ้ืนที่เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลในการ

ทบทวนการประกาศเขตพื้นที่ความเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่สินค้า 13 ชนิด แล้วเสร็จ 
 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการเตรียม
ความพร้อมในการทบทวนการ
ประกาศเขตพ้ืนที่มีความ
เหมาะสมกับศกัยภาพพ้ืนที่ของ
สินค้าเกษตร 13 ชนิด 

5 ระดับ 5 5.0000 0.2500 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ:  
1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินการตรวจสอบระดับพ้ืนที่

และได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการจากงบกลางของกระทรวงฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
2. ดําเนินการสํารวจภาคสนามและตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ บริเวณภาคต่างๆ ของประเทศไทย  

เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูล ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            7 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ  9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

 
3. นําเข้าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสํารวจตรวจสอบภาคสนาม เช่น ด้านสภาพการใช้ที่ดินและ

ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
4. สรุปรายงานข้อมูลที่ได้จากสํารวจตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองต้น เช่น ด้านสภาพการใช้ที่ดินและ

ความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการทบทวนการประกาศเขตพ้ืนที่มี
ความเหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจ ต่อไป 

  
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   

1. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในจังหวัดต่างๆ ในการ
ประสานข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งตัวเกษตรกรที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ ในการให้รายละเอียดข้อมูล
การใช้ที่ดินที่ผ่านมา 
                  2. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการทํางานด้านการสํารวจ
วิเคราะห์ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน และเป็นเจ้าหน้าที่ผู้จัดทําฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจสําหรับการประกาศเขต
เหมาะสมในเบ้ืองต้น ตลอดจนมีการจัดเตรียมฐานข้อมูลที่ดีและมีเทคโนโลยีในการสํารวจตรวจสอบที่สูงขึ้น 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :            

1. เน่ืองจากปีน้ีได้รับการอนุมัติงบประมาณล่าช้ากว่ากําหนดเล็กน้อย ทําให้การสํารวจตรวจสอบใน
ภาคสนามต้องชะลอตัวออกไปบ้าง 
                  2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างเหมา มีการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลา ซึ่งมีบางส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง  
                  3. นโยบายของรัฐ และเป้าหมายการผลิตพืชเศรษฐกิจบางชนิด ไม่ได้กําหนดเป้าหมายเชิงพ้ืนที่อย่าง
เด่นชัด ทําให้เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตลอดเวลา ตามสภาวะการตลาดและสถานการณ์การผลิตพืช ทําให้
ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

1. ควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการสํารวจตรวจสอบปรับปรุง
ฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจใหท้ันสมัย และเป็นปัจจุบัน ตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของเกษตรกร 
ในแต่ละปีการผลิต 

2. ควรมีการผลักดันจากหน่วยงานเชิงนโยบายระดับสูง เพ่ือให้มีการขับเคล่ือนเขตเหมาะสมสําหรับ
การใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจไปสูก่ารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพ้ืนที่ โดยดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ตาม
ยุทธศาสตร์ของพืชแต่ละชนิดในระดับกลุ่มจงัหวัด/จังหวัด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ  9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557              

ไตรมาสที่ 3 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557             

ไตรมาสที่ 4 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ 
                   ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายรว่มกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลกัของกรม 

1.5 จํานวนพืน้ที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงคณุภาพดิน(ไร่) 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางตุลญา  จงสกุล     
                      ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
                                    

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1) นางสาวสุนันท์  ไวยพาลี   
                     ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 
                     2) นางสาวธัมญลักษณ์  เสือคง  
                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      

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

คําอธบิาย :   
                พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน หมายถึง พ้ืนที่ที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดินที่มี
ปัญหาทางการเกษตร มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเปร้ียวดินเค็มภาคใต้ และดินที่มี
อินทรียวัตถุตํ่า โดยการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด และวัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนมาร์ล โดโลไมท์ หินปูนบด 
ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ของกรมฯ 
ในการปรับปรุงคุณภาพดินด้วย 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด 
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุง
คุณภาพดิน(ไร่) 

194,135 198,320 189,685 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
       ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนนพ้ืนที่ทางการเกษตรกรรมได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน +/- 3,000 ไร่ 

ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
181,626 184,213 186,800 189,387 191,974 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุง
คุณภาพดิน(ไร่) 

5 189,685 4.1152 0.2058 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 

1.  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต/สถานีพัฒนาท่ีดิน แต่ละจังหวัดท่ีได้รับเป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพดิน 
คัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีปัญหา โดยเลือกเกษตรกรท่ีมีความพร้อมและสมัครใจ 

2.  ประชุมช้ีแจงเกษตรกร ให้ความรู้เก่ียวกับสภาพปัญหาของดินแต่ละชนิด และแนวทางแก้ไขท่ีถูกหลัก
วิชาการ ให้คําแนะนําเก่ียวกับวัสดุท่ีใช้ในการปรบัปรงุดิน 

3.  จัดหาวัสดปุรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนมาร์ล หินปูนบด โดโลไมท์ เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด แจกจ่ายให้เกษตรกร
ตามสภาพปญัหาของดิน รวมทั้งการปรับโครงสร้างของดิน 

4.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน พร้อมให้คําแนะนําข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      

1.  ผู้บริหารตดิตามและเร่งรัดดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง ท้ังจากการออกตรวจตดิตามงาน และการประชุม
ติดตามการดาํเนินงานของกรมฯ 

2.  มีคณะทํางานนิเทศและตรวจราชการของกรมฯ ติดตามงานประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อนําผลการ
ประเมินไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข  

3.  บุคลากรมีความตั้งใจและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทําให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และแผนงานที่กําหนดไว้ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
ไม่มี 

 
 

หลักฐานอ้างอิง :        
หลักฐานอ้างอิงที่ : 1  แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 
หลักฐานอ้างอิงที่ : 2  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 (ไตรมาสที่ 1) 
หลักฐานอ้างอิงที่ : 3  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 (ไตรมาสที่ 2) 
หลักฐานอ้างอิงที่ : 4  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 (ไตรมาสที่ 3) 
หลักฐานอ้างอิงที่ : 5  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 (ไตรมาสที่ 4) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                                     รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ 
                   ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายรว่มกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลกัของกรม 

1.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายศรจิตร ศรีณรงค์ 
        ผู้อํานวยการสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นายสถิระ อุดมศรี 
                       ผู้อํานวยการกลุ่มสํารวจจําแนกดิน 
                       2) นายพัลลภ หงษ์เจรญิไทย 
                       นักสํารวจดินปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 02-5792270 โทรศัพท์ : 02-9412054 , 02-5614523 

 
คําอธบิาย :   
            ระดับความสําเร็จของการจัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดินหมายถึง กระบวนการนําข้อมูล
ทรัพยากรดินในระดับชุดดิน (Soil Series) ที่ได้จากการศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ลักษณะและสมบัติของดิน มา
จัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดิน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือรองรับการประยุกต์ใช้ข้อมูลในงานวิจัย
การวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ ซึ่งกรมพัฒนาท่ีดิน
เป็นเจ้าภาพหลักในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเดิมกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดินในลักษณะ
ของกลุ่มชุดดิน (Soil Groups) มาตราส่วน 1:25,000 และเพ่ือต้องการให้ข้อมูลทรัพยากรดินดังกล่าวมีความ
ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ดังน้ันกรมพัฒนาที่ดินจึงได้ดําเนินการจัดทํา ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินในระดับชุดดินขึ้นใหม่ เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้ที่ดิน ติดตาม
คุณภาพดิน ปรับปรุงบํารุงดิน รวมทั้งการจัดการดินเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ํา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตพืชให้
สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างย่ังยืนและสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือพัฒนาต่อยอดในกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรในภาคส่วนอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยในปีพ.ศ. 2557จะดําเนินการ
ในพ้ืนที่ภาคกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ 13 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ 
นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง อยุธยา ครอบคลุมพ้ืนที่  57.4 ล้านไร่ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                                     รอบ 12  เดือน 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
                                 เป้าหมาย 13 จังหวัด (พื้นท่ี 57.4 ล้านไร่) 
                                 ผลงาน 13  จังหวัด (พื้นท่ี 57.4 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัด ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 
กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา  
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 รวบรวมและสงัเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิด้านทรัพยากรดินเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ

สํารวจดินในภาคสนาม 
2 สํารวจ ตรวจสอบสมบัติดินในภาคสนามและปรับปรุงขอบเขตดินให้ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบันตามมาตราส่วน 1 : 25,000 
3 จัดทําแผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
4 จัดทําแผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5 จัดทํา แผนที่ชุดดิน มาตราส่วน1:25,000 แล้วเสร็จร้อยละ 100 พร้อมคําบรรยาย

ลักษณะและสมบัติของดินแล้วเสร็จ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่สู่หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดทําและ
พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 

5 5.0000 
(พ้ืนที่ 57.4  
 ล้านไร่)   

5.0000 0.2500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                                     รอบ 12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
1. รวบรวม/จัดเตรียมข้อมูลและแผนที่ รวบรวมข้อมูล ทบทวนเอกสาร แผนที่ที่เก่ียวข้อง เช่น แผนที่ดิน แผนที่

ธรณีวิทยา แผนที่ภูมิประเทศ เส้นช้ันความสูง แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาพถ่ายออร์โธ  ภาพดาวเทียม 
เป็นต้น 

2. วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลและแผนที่เบ้ืองต้น โดยการ 1) วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลและ
แผนที่/ภาพถ่าย เพ่ือจําแนกสภาพพ้ืนที่ โดยการใช้แผนที่ชนิดต่างๆ เช่น แผนที่สภาพภูมิประเทศ แผนที่
ธรณีวิทยา แผนที่ดินก่อนหน้า ภาพถ่ายทางอากาศ นํามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเส้นช้ันความสูง ข้อมูล
แบบจําลองระดับความสูงเชิงเลข เพ่ือให้ทราบลักษณะสภาพพ้ืนที่และข้อมูลดินเบ้ืองต้น 2) กําหนดหน่วย
แผนที่และร่างขอบเขตสภาพพ้ืนที่/ขอบเขตดินเบ้ืองต้น โดยพิจารณาถึงปัจจัยควบคุมการกําเนิดดินและ
กระบวนการเกิดดิน สําหรับเป็นแนวทางในการกําหนดแนวศึกษาและจุดตรวจสอบดิน 3) กําหนดแนว
ศึกษาดิน (cross section) พร้อมกําหนดจุดตรวจสอบดิน เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของดินตัวแทนกับสภาพ
พ้ืนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และวัตถุต้นกําเนิดดิน 

3. การสํารวจพ้ืนที่เบ้ืองต้น (Initial Survey) เป็นการออกสํารวจภาคสนาม เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อม สภาพ
พ้ืนที่ ลักษณะและสมบัติดินเบ้ืองต้นตามแนวศึกษาดินที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อม สภาพพ้ืนที่ ลักษณะและสมบัติดิน เพ่ือจัดทําหน่วยแผนที่ 

4. การสํารวจพ้ืนที่ตามเป้าหมายที่กําหนด (Progressive Survey) เป็นการขยายผลการศึกษาที่ได้ข้อมูลจาก
การสํารวจพ้ืนที่และศึกษาดินเบ้ืองต้น นํามาเป็นรูปแบบในการสํารวจดินให้ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย
ทั้งหมด อาจมีการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์สมบัติของดินที่ใช้ในการจําแนกดินเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการจัดทําแผนที่ต้นร่าง 

5. การสํารวจขั้นสุดท้าย (Final Survey) เป็นการตรวจสอบหน่วยแผนที่ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่เป้าหมาย  
ให้ถูกต้อง และจัดทําแผนที่ต้นฉบับมาตราส่วน1:25,000 พร้อมคําบรรยายลักษณะและสมบัติของดิน
เบ้ืองต้นแล้วเสร็จ 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :     

1. เป็นส่วนหน่ึงของโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินเบ้ืองต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสีที่กรมฯ ให้ความ
เห็นชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ด้านต่างๆ ต่อไป 

2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีระบบฐานข้อมูลที่ดีและ
มีเทคโนโลยีทั้งทางด้าน hardware และ software ที่สูงขึ้น 

3. ผู้ใช้ข้อมูล (user) มีความต้องการใช้ข้อมูลสําหรับกิจกรรมต่างๆ จึงเป็นแรงจูงใจของผู้ผลิตข้อมูล ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสนองความต้องการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                                     รอบ 12  เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :        
1. งบประมาณ ระยะเวลา บุคลากร ไม่สอดคล้องกับจํานวนพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2. การขาดแคลนบุคลากรสนับสนุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างเหมา ทําให้การปฏิบัติงานไม่เต็ม

ความสามารถ 
3. อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้ง hardware และ software มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
4. ยานพาหนะมีสภาพเก่า ขาดสมรรถนะ สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :    
1. จัดสรรงบประมาณ ระยะเวลา บุคลากร ให้สอดคล้องกับจํานวนพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2. จัดสรรบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เพียงพอ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3. จัดสรรอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้ง hardware และ software ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
4. จัดสรรยานพาหนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินสู่ผู้ใช้งานตามความต้องการ 

 

 หลักฐานอ้างอิง :        
หลักฐานอ้างอิงที่ 1: แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       
                         ไตรมาสที่ 1 
 หลักฐานอ้างอิงที่ 2: แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       
                         ไตรมาสที่ 2 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3: แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       
                         ไตรมาสที่ 3 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4: แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       
                         ไตรมาสที่ 4 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ 
                   ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายรว่มกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลกัของกรม 

1.7    จํานวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทีเ่ผยแพร่หรือนาํไปใช้ประโยชน์(เรื่อง) 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกุล     
                            ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นางสาวประเทือง วันแอเลาะ   
ผู้อํานวยการกลุ่มระบบงานวิจัย 
2) นางสาววิไลพร น้อยบุรี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
3) นายกฤษฎา  ทัศนานุกุลกิจ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0-2579-1096 โทรศัพท์ :   0-2562-0731 

คําอธบิาย :   
จํานวนของผลงานวิจัย/เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 

จํานวนผลงานวิจัย รวมถึงเทคโนโลยีที่ได้ดําเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ซึ่งครอบคลุมสหสาขาวิชาต่างๆ ในด้านการ
พัฒนาที่ดินที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ 2557 ที่ดําเนินการแล้วเสร็จในระหว่างปีบัญชี 2552-2556  

ทั้งน้ี งานวิจัย ได้แก่ การอนุรักษ์ดินและนํ้า การปรับปรุงบํารุงดิน การสํารวจ วิเคราะห์ 
วางแผนการใช้ที่ดินและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และเศรษฐ
สังคมและประเมินผล เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมสําหรับใช้เพ่ือการถ่ายทอดและให้บริการแก่
เกษตรกรและประชาชน รวมถึงการต่อยอดหรือพัฒนาผลงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน การนําเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ การอ้างอิงผลงานวิชาการ และเกษตรกรนําผลงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ   

 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด 
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
จํานวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน    
ที่เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์(เรื่อง) 

- - 26 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
                ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-   1 ต่อ 1 คะแนน 
 

 

ระดับ 1 ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
4 5 6 7 8 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใสผ่ลคะแนนมา) 

 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

จํานวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดินที่เผยแพรห่รือนําไปใช้ประโยชน์
(เรื่อง) 

5 26 5.0000 0.2500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  :  

กรมพัฒนาที่ดินได้นําผลงานโครงการวิจัยที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในปี 2556 จัดเก็บลงในระบบ        
E-library ของกรมพัฒนาที่ดิน , ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และจัดพิมพ์ลงในเอกสารการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือเป็นการเผยแพร่ใหผู้้ที่สนใจได้นําไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 

 
 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :  

กรมพัฒนาที่ดิน  มีสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  สถานีพัฒนาที่ดิน ตามจังหวัดต่างๆ และมีหมอดินอาสา
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทําให้กรมพัฒนาท่ีดิน สามารถเผยแพร่ผลงานโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินไปสู่เกษตรกรและผู้มีความสนใจ ได้นําไปใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง 

 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

ผลงานโครงการวิจัยแต่ละปี นักวิจัยจะต้องนําเสนอโครงการวิจัยล่วงหน้า 2 ปี ทําให้เมือ่ถึงปีที่
ดําเนินงานวิจัย ผลงานโครงการวิจัยน้ัน ไม่ทันต่อเหตุการณ์หรือสภาพปัญหาปัจจุบัน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
ควรแบ่งงบประมาณงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณสําหรับโครงการวิจัยปกติ และ 

งบประมาณสําหรับโครงการวิจัยตามนโยบายเร่งด่วน เพ่ือให้กรมพัฒนาทีดิ่น สามารถดําเนินงานโครงการวิจัยที่
เร่งด่วน และทันต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหาในปัจจุบันได้ 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : ข้อมูลจากระบบ E-library , ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) และเอกสารการประชุม

วิชาการกรมพัฒนาที่ดิน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

มิติภายใน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
     3.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 
ผอ.กค. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางเกษร  พรพิจิตรทรัพย์ 
 ผอ.กลุ่มงบประมาณ 
 นางสาวจาริณี  กรรขํา 
 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-0504 

คําอธบิาย :   

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัดความสามารถใน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน    
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่
ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
ผลการดําเนนิงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้  

2555 2556 2557 2556 2557 
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 82.88 92.55 95.13 18.11 14.78 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
                ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 
 
 
 

 

ระดับ 1 ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

87 89 91 93 95 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใสผ่ลคะแนนมา) 

 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ร้อยละความสาํเร็จการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

2.5 95.1300 5.0000 0.1250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
      การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ของกรมพัฒนา
ท่ีดิน ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ  
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร   การเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจําทุกเดือนทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   
       ในการดําเนินงาน  จะมีการวางแผนการดําเนินงาน  และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส และมี
การจัดประชุม  เพ่ือติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      

1. มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส   

2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพ่ือประชุมให้มีการเร่งรัดการเบิก 
จ่ายเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปตามมติ  ครม. 

3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ถูกต้องตามประเภทท่ีสํานักงบประมาณกําหนดและเป็นไป
ตามแผน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     

     ไม่มี 

 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     

     ไม่มี 
  
 
หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  ข้อมลูการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3 การเบิกจ่ายเงินประมาณ 
  3.2 ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 
ผอ.กค. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางเกษร พรพิจิตรทรัพย์ 
 ผอ.กลุ่มงบประมาณ 
 นางสาวปวีณา  นภาธาราทิพย์ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
 

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

คําอธบิาย :   

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการ     
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่ เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค     
เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจาณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ     
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ต้ังแต่ตุลาคม 2556 ถึง เดือน
กันยายน 2557 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุนหรือรายจ่าย
ลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
ผลการดําเนนิงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้  

2555 2556 2557 2556 2557 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

90.58 95.07 96.82 8.06 6.89 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
              ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 73 76 79 82 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วง

น้ําหนัก 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม  
 

2.5 96.8200 5.0000 0.1250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
             การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่าย ของ
กรมพัฒนาท่ีดิน ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ระหว่าง
ปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลัง
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจําทุกเดือนทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค   

       ในการดําเนินงานจะมีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส และมี
การจัดประชุมเพ่ือติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง    

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      

     
1. มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส   
2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพ่ือประชุมให้มีการเร่งรัดการเบิก 

จ่ายเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปตามมติ  ครม. 
3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ถูกต้องตามประเภทท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
     ไมม่ ี

 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :   
     ไมม่ ี
 
 

หลักฐานอ้างอิง :  

 หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  ข้อมลูการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9   เดือน 
                                                                                                      รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 4 การประหยัดพลังงานของสว่นราชการ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชาติชาย  พูนพาณิชย์ 
             ผอ.สวพ. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายธนภัทร  งามด ี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
นายชูเกียรติ  แซ่ปึง 
วิศวกรโยธา 

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

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเช้ือเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 

พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน 2ชนิด คือ 

1. ด้านไฟฟ้า   
2. ด้านนํ้ามันเช้ือเพลิง 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2557รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบท่ีสนพ. กําหนด 

0.5000 0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ 2557ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจําปีงบประมาณ 2557ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามสูตร
การคํานวณท่ีสนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 

0.5000 

4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามสูตร
การคํานวณท่ีสนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.4380 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9   เดือน 
                                                                                                      รอบ 12  เดือน 

0.5000 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามสูตร
การคํานวณท่ีสนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

 
- 

รวม 2.5 1.938 

 
2.  ด้านน้าํมันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
น้ํามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2557รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 
2557) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบท่ี
สนพ. กําหนด  

0.5000 0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 
2557ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 
12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช้จริง (ลิตร) 
ประจําปีงบประมาณ 2557ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามสูตรการคํานวณท่ีสนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 

 
- 

4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามสูตรการคํานวณท่ีสนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

 
- 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามสูตรการคํานวณท่ีสนพ. กําหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีท่ีผลการคํานวณค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

 
- 

รวม 2.5 1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9   เดือน 
                                                                                                      รอบ 12  เดือน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ช่วงปรับเกณณฑ์การให้คะแนน +/-1 ต่อ 1 คะแนน 

 
 
 

 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

5 2.9380 2.9380 0.1469 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ: 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมฯ ได้ดําเนินการทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน 

กําหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน และติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานที่ได้กําหนด
ขึ้น 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 

ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญในการประหยัดพลังงาน โดยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      

ไม่ม ี
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

1) สนพ. ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมและเป็นกลางสอดคล้องกับลักษณะงานของแต่ละ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9   เดือน 
                                                                                                      รอบ 12  เดือน 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป (ต่อ) :  

2) กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ดังน้ัน การ
ปฏิบัติงานสําหรับกองส่วนกลาง จะต้องออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่ เช่น งานสํารวจและวาง
แผนการใช้ท่ีดิน การสํารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง และงานวิจัยในระดับพ้ืนที่ที่มีปัญหาสภาพดิน ใน
ลักษณะต่างๆ ดังน้ัน การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง ควรมีความสอดคล้อง และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

 
หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : รายงานผลการใช้พลงังานไฟฟ้า / นํ้ามัน ที่ Website โครงการลดการใช้พลังงานในภาค   
                          ราชการ  www.e-report.energy.go.th 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด ) รอบ  9 เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 
ผอ.ศสท. 

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

โทรศัพท์ :  0-2941-2131 
 

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

คําอธบิาย :  
 

 เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพ่ือเป็นการลดต้นทุน และลดความ
ซ้ําซ้อนในการใช้งบประมาณ ด้านเครือข่ายในภาครัฐรวมทัง้สร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในการ
พัฒนาหรือนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ ในการ เช่ือมโยง
รับ-ส่งข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน 

 เป็นการวัดประสิทธิภาพของส่วนราชการในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์เช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน และ
นําไปสู่ “Single Government”  

 เป็นการรายงานสถานะระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ในการดําเนินการและพัฒนาหน่วยงานไปสู่การเป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์โดยแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มทีั้งหมด  5 ประเด็น ดังต่อไปน้ี  
 
1. บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง 

(Chief Information Officer : CIO) ของส่วนราชการ 
มีนํ้าหนักร้อยละ 1 

2.  โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructre) มีนํ้าหนักร้อยละ 4 
3. ระบบเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-service) มีนํ้าหนักร้อยละ 2 
4.  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสก์ลางเพ่ือการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) มีนํ้าหนักร้อยละ 1 
5.  รายงานสถานการณ์จัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 

(Department Operation Center : DOC) 
มีนํ้าหนักร้อยละ 2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด ) รอบ  9 เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 
 

- - 5.0000 

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

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1  

∑ (W1-5 x SM1-5) 

∑ W1-5 
 

2 
3 
4 
5 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

10 5.0000 5.0000 0.5000 

  
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ:  

1. บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของส่วนราชการ 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีการแต่งต้ัง  CIO 
2. CIO มีการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังน้ี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด ) รอบ  9 เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

2.1 กําหนดวิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  นโยบาย  และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหน่วยงาน 

2.2 วางแผน/จัดทําแผนการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 
2.3 เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณด้านไอทีให้กับหัวหน้าส่วนราชการ 
2.4 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของหน่วยงาน 
2.5 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของงานสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานด้าน

ไอที 
2.6 รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อผู้บริหาร

หน่วยงาน 
2.  โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) 
 

2.1  รายงานสถานการณ์ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network : 
GIN)  
ผลการดําเนินงาน 

กรมพัฒนาที่ดินมีเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่หน่วยงานจัดหาเอง  และใช้เป็นวงจร  
สื่อสารหลัก 

 
 

2.2 การใช้งานเครื่องแม่ข่ายบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government  cloud  Service : G-Cloud) 
ผลการดําเนินงาน 
          กรมพัฒนาที่ดินได้วางแผนที่จะนําระบบสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน (e-Search  LDD) ไปเก็บไว้
บนเคร่ืองแม่ข่าย G-Cloud 
 

3. ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Electronic Government Services) 
 

3.1  ข้อมูลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานและการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
1. มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website 

Standard) 
3. มีการเช่ือมโยงเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เข้ากับระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Gov  

Portal : เว็บไซต์ www.egov.go.th)   
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3.2 การพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบบริการ e-Service ของหน่วยงาน (e-Authentication)  

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการพัฒนาวิธีการพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบบริการ e-Service ของหน่วยงาน  โดยใช้ 

Username และ Password 
2. มีการพัฒนาวิธีพิสูจน์ตัวบุคคล  ด้วยเทคโนโลยี  One Time Password 

4.  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 
ผลการดําเนินงาน 

มีการใช้งานระบบ MailGoThai เป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เสริมเพ่ิมเติมจากระบบ ที่หน่วยงาน
ใช้งานอยู่เดิม 

5.  รายงานสถานการณ์จัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department  Operation  Center : 
 DOC) 
ผลการดําเนินงาน 
1. มีการทบทวนข้อมูลให้มีความครบถ้วนเป็นไปตามแนวทางในการจัดทําข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการระดับกรมตามที่

กําหนด 
2. จัดทําแผนในการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เช่ือมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง 

(MOC) 
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของทุกเรื่องให้เป็นปัจจุบัน (Update) 
4. มีการกําหนดลําดับช้ันของการเข้าถึงข้อมูล 
5. มีคู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 

1.  กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนให้ CIO เข้ารับการอบรม  เพ่ิมพูนความรู้การบริหารจัดการด้าน IT  ซึ่งจัดโดย
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือจักได้นําความรู้และประสบการณ์จากการดูงานมาประยุกต์ใช้กับงานด้าน IT ของกรม
พัฒนาที่ดินต่อไป 

2.  กรมพัฒนาที่ดินให้ความสําคัญกับข้อมูลเพ่ือการบริหารการตัดสินใจ  การติดตามข้อมูลผลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือล่าช้า  ก็สามารถวางแผนหรือดําเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที  
โดยเน้นฐานข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน  และสนับสนุนการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  เพ่ือให้การจัดทําข้อมูลสารสนเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 
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อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :       
      

1.  ขณะนี้ยังไม่มีแผนการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) และ ศูนย์ปฏิบัติการ
ระดับกระทรวง (MOC) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้แนวทางในการดําเนินงาน  โดยให้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้
เป็นปัจจุบัน   และจักได้กําหนดข้อมูลสารสนเทศตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และของรัฐบาล  เพ่ือนําเข้า
ร่วมกับทาง  DOC  และ  MOC  ต่อไป 

2.  การใช้งานระบบบริการคราวด์ภาครัฐของ สรอ. น้ัน ปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินยังไม่ได้ใช้บริการ เน่ืองจาก
ระบบคราวด์  ไม่รองรับระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดินที่ให้บริการ ด้าน MIS และ GIS ที่ให้บริการหน่วยงานภาครัฐ 
ประชาชน  เกษตรกร  และผู้สนใจต่าง ๆ  ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีเครื่องแม่ข่าย (Server) สําหรับงานบริการดังกล่าวอยู่แล้ว 
ปัจจัยสําคัญที่กรมพัฒนาที่ดินต้องคํานึงถึงการบริหารจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ น้ัน  จะต้องมีการ Backup ข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  ซึ่งระบบบริการคราวด์ภาครัฐยังไม่มีบริการในส่วนของ  Backup  ข้อมูลด้วย  ซึ่งอาจจะทําให้เกิด
ความเสี่ยงเก่ียวกับฐานข้อมูล หากเกิดเหตุฐานข้อมูลเสียหาย 

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

1. ควรมีเจ้าหน้าที่เทคนิคที่สามารถมาดําเนินการ  Setup เครือข่าย  GIN  ให้เป็นวงจรสํารองของกรมพัฒนา
ที่ดิน ในกรณีที่วงจรหลักของกรมพัฒนาที่ดินใช้งานไม่ได้ 

2. ควรมีเจ้าหน้าที่ประสานงานทางด้านเทคนิคในส่วนของการนําคราวด์มาใช้ในกรณีสํารองข้อมูล (Backup) 
3. ควรมีหน้าเฉพาะเจ้าหน้าที่ในเว็บไซต์ E-Gov Portal เพ่ือให้หน่วยงานสามารถแก้ไข/ปรบัปรุงข้อมูลของ

หน่วยงานได้ด้วยตนเอง 
4. ควรให้สิทธ์ิในการบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ MailGo Thai ได้อย่างเบ็ดเสร็จในคราวเดียว  เน่ืองจาก

จํานวนโควตาบัญชีผู้ใช้งานที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับ คือ 500 Account หากต้องการโควต้าเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งความจํานง
ไปยัง สรอ. เพ่ือให้ขยายโควต้าให้ จึงจะสามารถดําเนินการเพ่ิมบัญชีผู้ใช้งานได้ 

หลักฐานอ้างอิง :   
1. บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของส่วนราชการ 

หลักฐานอ้างอิง 
- คําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1041/2556  เรื่อง มอบอํานาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการ

แทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  (เอกสารแนบ 1) 
- คําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1381/2556  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน  (เอกสารแนบ 2) 
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- ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. 2557 – 2561 (เอกสารแนบ 3) 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ ดิน  
(เอกสารแนบ 4) 

- แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  กรมพัฒนาที่ ดิน  
(เอกสารแนบ 5) 

- มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ Government  Website Standard (เอกสารแนบ 6) 
- ข้อกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือรองรับ IPV6 พร้อมติดต้ังสายสัญญาณเครือข่าย 

และเคร่ืองมือจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม (GPS) (เอกสารแนบ 7) 
- รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ 2557 

(งบหน่วยงาน) (เอกสารแนบ 8) 
2.  โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) 
 

2.1  รายงานสถานการณ์ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network : 
GIN)  
หลักฐานอ้างอิง 
- ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาที่ดิน : LDD Net  (เอกสารแนบ 9) 

2.2  การใช้งานเครื่องแม่ข่ายบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government  cloud  Service : G-Cloud) 
หลักฐานอ้างอิง 
- หน้าจอระบบสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน (e-Search  LDD)  (เอกสารแนบ 10) 

3. ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Electronic Government Services) 
 

3.1  ข้อมูลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานและการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

 

- มีเว็บไซต์หน่วยงาน  http://www.ldd.go.th  (เอกสารแนบ 11) 
- ตารางการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government 

Website Standard)   (เอกสารแนบ 12) 
 

- ตารางปรับปรุงข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน  ในระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
(e - Gov Portal : เว็บไซต์ www.egov.go.th)  (เอกสารแนบ 13) 

3.2  การพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบบริการ e-Service ของหน่วยงาน (e-Authentication)  
หลักฐานอ้างอิง 
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-    ระบบบริการ e-Service  ที่มีการพิสูจน์ตัวบุคคล โดยใช้ Username และ Password  
(เอกสารแนบ 14) 

4.  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 
หลักฐานอ้างอิง 
- บันทึกข้อความการใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสก์ลางเพ่ือการสื่อสารในภาครัฐ       

(เอกสารแนบ 15) 
- บันทึกข้อความขอแจ้ง Username และ Password  สําหรับใช้งานในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

กลางเพ่ือการสื่อสารในภาครัฐ  (เอกสารแนบ 16) 
5. รายงานสถานการณ์จัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department  Operation  Center : 

 DOC) 
หลักฐานอ้างอิง 
- รายงานการประชุมการจัดทําตัวช้ีวัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ      

(เอกสารแนบ 17) 
- แผนการดําเนินงานการจัดทําระบบศูนย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน (เอกสารแนบ 18) 
- หน้าจอระบบ  DOC ที่มีข้อมลูเดือนในปัจจุบัน (เอกสารแนบ 19) 
- คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบิตการกรมพัฒนาที่ดิน (ส่วนที่ 2 การใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการ กรม

พัฒนาที่ดิน สาํหรับผู้บริหาร) (เอกสารแนบ 20) 
- คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบิตการกรมพัฒนาที่ดิน (เอกสารแนบ 21) 
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ชื่อตัวชี้วัด : 6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนษุย์ สารสนเทศ และวัฒนธรมองค์การ) 

6.1 ระดับความสาํเร็จของการจัดทํารายงานลกัษณะสาํคัญขององค์การ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางณัฐิยา  หริัญวฒัน์ศิริ 
                              ผอ.กพร. 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางพัชชานันท์  พันวา 
                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

โทรศัพท์ :  02-5797740 โทรศัพท์ :   02-5797740 
คําอธบิาย :  

 การจัดทําลักษณะสําคัญขององค์การมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ เห็นความสําคัญของ
ทบทวนตนเองซึ่งจะทําให้หน่วยงานสามารถสร้างความพร้อมและปรับเปลี่ยนบริบทของหน่วยงานได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพใน
ปัจจุบันของส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จํานวนบุคลากรสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนความท้าทายที่สําคัญในเชิง
ยุทธศาสตร์ที่สว่นราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส่วนราชการเข้าใจและนําไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้ง
ประกอบการดําเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่สําคัญ 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ
ขององค์การ 

- 5 5 

 
 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
วัดความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลงัระยะเวลาการรายงาน 

รอบ 6 เดือน 
2 - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  9  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
3 จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน 

รอบ 6 เดือน 
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน 

รอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

1 5.0000 5.0000 0.0500 

  
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ:  

กรมพัฒนาที่ดินทําการทบทวนลักษณะสําคัญขององค์การเบ้ืองต้นในแต่ละประเด็นคําถาม โดยใช้ข้อมูล
ลักษณะสําคัญขององค์การปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มาทบทวนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
ผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดินเห็นความสําคัญ และใหค้วามสนับสนุนในการดําเนินงาน 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
ไม่ม ี

          

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
 ไม่ม ี

 

หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  : หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ 0800.5/81  ลงวันที่ 3 มีนาคม  2557  เรื่องการ

ดําเนินงานตัวช้ีวัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การตัวช้ีวัดที่ 6.1 “ระดับความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานลักษณะสําคญัขององค์การ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนษุย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 

                  6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :   น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ 
ผอ.กกจ. 
อรนาฏ โอวาทตระกูล 
ผอ.ศสท. 
นางณัฐิยา  หิรญัวัฒน์ศิร ิ
ผอ.กพร. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางปวีณา  แสงเดือน 
ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคคล 
นางจันทร์เพญ็ ลาภจิตร 
ผอ.กลุ่มเครอืขา่ยและคอมพิวเตอร ์
นางพัชชานันท์  พันวา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

โทรศัพท์ :   
 

โทรศัพท์ :    
 

คําอธบิาย :  
 ความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากผลส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความสําคัญ (Gap) ของบุคคลาการต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ซึ่งประเมนิโดยใช้แบบสํารวจการ
พัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges)  
ที่มีการประเมนิ 2 ครั้ง 

o ครั้งที่ 1 (pre-text) ใช้ผลสํารวจระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2556 เป็นฐานการ
ประเมิน เพ่ือค้นหาประเด็นที่ต้องจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ซึ่งพิจารณาจากข้อคําถามที่มีค่าส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและความสาํคัญ สูงทีสุ่ด จํานวน 5 ข้อคาํถาม  

o ครั้งที่ 2 (Post-test) สํารวจระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2557 เพ่ือประเมิน
ผลลัพธ์ของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ซึ่งจะพิจารณาจากค่าเฉล่ียส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญขององค์การ (Gap) ในข้อคําถามตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การที่ส่วนราชการสามารถลดลงได้ 

สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งผลการสํารวจของส่วนราชการ ผ่านระบบออนไลน์ ภายหลัง
กําหนดปิดการสํารวจ 15 วัน (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) 

 แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประกอบด้วย
คําถามจํานวน 30 ข้อ ที่แบ่งกลุ่มของคําถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ด้านทุน
สารสนเทศ (Information Capital) และด้านทุนองค์การ (Organization Capital)  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

 คําถามด้านทนุมนุษย์ (10 ข้อ) เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดนโยบายและ
เป้าหมายด้านหารบริหารทรพัยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน และการ
พัฒนาบุคลากร ทั้งน้ี ส่วนราชการควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนขององค์การ (Human 
Capital) เพ่ือให้ได้มาซึ่งการใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเน่ืองแก่บุคลากรให้มีความรู ้
ความสามารถและสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานรวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีต่อองค์การ อันนําไปสู่
การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องคก์ารมีความสามารถ สร้างความได้เปรียบ
ในการดําเนินงาน และความสําเร็จขององค์การ 

 คําถามด้านทนุสารสนเทศ (6 ข้อ) เป็นการวัดในเรื่องการจัดการสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศที่สะท้อนใน
รูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) 
และระบบเครือข่าย (Network) และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลกัษณะจําเป็นต่อการใช้งาน
ระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Internet ของหน่วยงาน 

 คําถามด้านทนุองค์การ (14 ข้อ) เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน 3 เรื่อง ดังน้ี 
1. ความสอดคล้องเช่ือมโยงกันในองค์การ ได้แก่ทิศทางขององค์การ (Direction)        

ผู้นํา (Leadership) วัตนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate) 
2. ความสําเร็จขององค์การ ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) การจูงใจ 

(Motivation) ควมสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการกํากับติดตาม (Coordination and 
Control) และการทํางานเป็นทีม (Teamwork) 

3. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External 
Orientation) และการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Leaning) 
แนวทางการดําเนนิการ :  

 ส่วนราชการต้องจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของส่วนราชการตามแบบฟอร์มที่ 2  
ให้สอดคล้องกับผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลาการต่อการพัฒนาองค์การ (Organization Deverlopment 
Survey) ของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ ในข้อคําถามที่มีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ สูงทีสุ่ด 
จํานวน 5 ข้อคาํถาม แบ่งเป็นรายด้าน ดังน้ี 

o ด้านทุนมนุษย์ จํานวน 2 ข้อ 
o ด้านทุนสารสนเทศ จํานวน 1 ข้อ 
o ด้านทุนองค์การ จํานวน 2 ขอ้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

วิธีการเลือกขอ้คําถามฯ  
ให้เรียงลําดับข้อคําถาม โดยใช้ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) จาก

มากไปน้อย แล้วเลือกข้อคําถามที่มี Gap สูงที่สุดมาจัดทาํแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ตามจํานวนข้อคําถามที่
กําหนดในแต่ละด้าน กรณีมีขอ้คําถามที่ค่า Gap เท่ากัน และมีผลให้จํานวนข้อคําถามที่ต้องจัดทําแผนฯ มีมากกว่า
ที่กําหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาเลือกข้อคําถามเอง 

 การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ให้ส่วนราชการนําผลสํารวจไปประกอบกับ
ข้อมูล  ที่เก่ียวข้องที่ได้จากการค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญ โดยกําหนดกิจกรรมและ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน นอกจากน้ีในการทําแผนต้องคํานึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ควรกําหนดช่วงเวลาที่
เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตลอดปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่าแผนดําเนินการ
ครบถ้วน ตรงตามกําหนดระยะเวลาหรือไม่ ควรมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ การทําแผนที่ดีควรทํา
ให้ครอบคลุม โดยส่ิงสําคัญ   ที่จะต้องคํานึงถึง คือการสื่อสารภายในองค์การให้รู้ว่าส่วนราชการมีแผนท่ีจะพัฒนา
อย่างไร เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญอย่างย่ิงในการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์การ 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

1. กรมพัฒนาที่ดินจัดส่งแผนฯ ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 56 – 31 มี.ค. 57)  
และค่าเฉล่ีย Gap โดยรวมคร้ังที่ 2 เท่ากับ ครั้งที่ 1 ดังน้ัน ระดับการดําเนินการ ( X ) มีค่าเท่ากับ 4  

2. ค่า Gap ในข้อคําถามที่มีค่า Gap สูงสุด นํามาจัดทําแผนฯ ประกอบด้วย ด้านทุนมนุษย์ จํานวน 2 ข้อ 
ด้านทุนสารสนเทศ จํานวน 1 ข้อ และด้านทุนองค์การ จํานวน 2 ข้อมคี่าเฉล่ียน้อยกว่า และเท่ากับ 
ครั้งที่ 1 จํานวน 4 ข้อ (จาก 5 ข้อ) ดังน้ัน จํานวนข้อคําถามที่มีค่า Gap ลดลง ( Y ) มคี่าเท่ากับ 4  

 โดยแทนค่าสตูรการคาํนวณ คะแนน ดังนี้  = X + ( 0.2 x Y )  
                                           = 4 + ( 0.2 x 4 ) 
                                           = 4 + (0.8) 
               คะแนนตัวช้ีวัดที่ 6.2   = 4.8  

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
วัดความสําเร็จของการพัฒนาองค์การจาก 
1. ความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ โดยพิจารณาจากผลการจัดส่ง

แผนฯ ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-SAR) ของ
สํานักงาน ก.พ.ร.ได้ทันตามเวลาที่กําหนด(ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน) 

2. ผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย   
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ (Gap) คร้ังที ่2 ทีล่ดลง 
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สูตรการคํานวณค่าคะแนนตัวชี้วัด : 
 
 

โดยที่ X = ค่าคะแนนตามระดับการดําเนินการในการจัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองคก์าร และค่าเฉลี่ย
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2  

        Y = จํานวนข้อคําถามในแผนพัฒนาสมรรถนะองคก์าร ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 
โดยมีนํ้าหนัก     ข้อละ 0.2  

ระดับการดําเนินการ (X) มีค่าเป็นดังนี ้
 

X ระดับการดําเนินการ 
1 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน

ระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน 

และ ค่าเฉล่ีย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 มากกว่า 
ครั้งที่ 1 

2 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน 

และ ค่าเฉล่ีย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 น้อยกว่า
หรือเทา่กับ ครั้งที่ 1 

3 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน 

และ ค่าเฉล่ีย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 มากกว่า 
ครั้งที่ 1 

4 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน 

และ ค่าเฉล่ีย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 น้อยกว่า
หรือเทา่กับ ครั้งที่ 1 

  
หมายเหตุ : ค่าเฉล่ีย Gap โดยรวม หมายถึง ค่าเฉล่ียส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจ
ในการพัฒนาองค์การ จากคําถามทั้ง 30 ข้อ 
 
เงื่อนไข: 

1. จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การตามแบบฟอร์มที่ 2 : แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ (รายละเอียด
ตามภาคผนวก 1 หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ความรู้> คู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

2. กรณีที่ส่วนราชการมีแผนดําเนินการพัฒนาองค์การ หรือแผนใดๆ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับคําถาม 5 ข้อ

คะแนนตวัช้ีวดัท่ี 6.2 = X + ( 0.2xY )
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ที่มีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญสูงที่สุดอยู่แล้ว สามารถส่งแผนดังกล่าวไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ได้
โดยไม่จําเป็นต้องปรับปรุงแบบตามแบบฟอร์มที่ 2   

3. จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การตามแบบฟอร์ม 2 ผ่านทางระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน (31 พฤษภาคม 2557) หากส่วนราชการไม่จัดส่ง จะได้คะแนนในตัวช้ีวัดน้ีเท่ากับ 1.0000  

4. ในรอบการสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 (1-15 กันยายน 2557) ส่วนราชการที่มีผู้ตอบแบบ
สํารวจน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กําหนดไว้ จะได้คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 คะแนน 
เน่ืองจากไม่สามารถนําผลการสาํรวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 
 

4 4.8000 4.8000 0.1920 
 

  
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ:  
ด้านทุนมนุษย์ : กรมพัฒนาที่ดินดําเนินการ ดังน้ี 
                  1. ดําเนินการทบทวนข้อมูลที่เก่ียวข้องในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การด้าน
ทุนมนุษย์ 
                  2. ประชุมหารือระหว่างผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อํานวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายภายใน
กองการเจ้าหน้าที่ 
                  3. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรในปี 
2556 
                  4. นําผลการวิเคราะห์มากําหนดโครงการกิจกรรมพร้อมตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธ์/ค่าเป้าหมาย 
                  5. เสนอแผนพัฒนาสมรรถนะให้อธิบดีเห็นชอบ  
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ด้านทุนสารสนเทศ : ศูนย์สารสนเทศ ได้จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ด้านทุนสารสนเทศ) ให้สอดคล้อง
กับผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 
ของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์  ในข้อคําถามที่มีส่วนต่างระหว่างความคิดเห็นและความสําคัญสูงที่สุด จํานวน  
1  ข้อ  คือ 

ข้อคําถามที่  12 :  ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น  ไฟดับ  ไวรัส  เป็นต้น) 

ผลการดําเนินการในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)  ประกอบด้วย 
1. การจัดหาเครื่องสํารองไฟ (UPS) ขนาด  3000 VA  

1.1 กําหนดคุณลักษณะและจัดหาเคร่ืองสํารองไฟ (UPS) ขนาด  3000  VA ให้เหมาะสมกับ
การใช้งานของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต   โดยอ้างอิงตามคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.2 ติดต้ังเครื่องสํารองไฟ (UPS) ขนาด 3000 VA  เข้ากับเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่าย (Switch  และ  Router) ให้กับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12  เน่ืองจาก
เป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านกระแสไฟฟ้า 

2. การ Upgrade โปรแกรม Antivirus จาก NOD32  ESET  SMART  SECURITY เป็น  NOD32 
ESET ENDPOINT SECURITY 

2.1 กําหนดคุณลักษณะและจัดหาโปรแกรม Antivirus ให้เหมาะสมกับการใช้งานของ
หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน 

2.2 ติดต้ังโปรแกรม Antivirus และทดสอบระบบ Antivirus ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12,  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ, ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ,  ศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อม
โทรมเขาชะงุ้มฯ  ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ (หนองพลับ-กลัดหลวง) 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และสถานีพัฒนาที่ดิน 77 
หน่วยงาน  ได้แก่  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี  นครนายก  ลพบุรี  นครปฐม  สระบุรี  
สุพรรณบุรี   อ่ างทอง   นนทบุรี   สมุทรปราการ   สิ งห์ บุ รี   ชัยนาท  อยุธยา 
กรุงเทพมหานคร  ชลบุรี  สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา  ระยอง จันทบุรี  ตราด  ปราจีนบุรี  
นครราชสมีา  บุรีรัมย์  ชัยภูมิ  สุรินทร์  อุบลราชธานี  นครพนม ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ศรีสะ
เกษ  มุกดาหาร  อํานาจเจริญ  ขอนแก่น  อุดรธานี  มหาสารคาม  หนองคาย  กาฬสินธ์ุ 
สกลนคร  หนองบัวลําภู  บึงกาฬ  เชียงใหม่  ลําปาง  แม่ฮ่องสอน  ลําพูน  น่าน  แพร่  
พะเยา เชียงราย  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์  เลย  พิจิตร นครสวรรค์  ตาก 
กําแพงเพชร  อุทัยธานี  สุโขทัย  ราชบุรี  กาญจนบุรี  เพชรบุรี  สมุทรสาคร  
สมุทรสงคราม  ประจวบคีรีขันธ์  สุราษฎร์ธานี  ระนอง  พังงา  นครศรีธรรมราช  ชุมพร  
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กระบ่ี  ภูเก็ต  สงขลา  สตูล  ยะลา  พัทลุง  นราธิวาส  ปัตตานี  และตรัง 
วิธีการทดสอบระบบ Antivirus  มีดังน้ี 

1) ทดสอบการ Update ฐานข้อมูลไปยังเคร่ืองแม่ข่าย Antivirus 
2) ทําการ Scan Drive ต่าง ๆ ภายในเคร่ือง เพ่ือทดสอบฟังค์ช่ันการทํางานว่า

สามารถ Scan หาไวรัสได้ 
3) ทําการตรวจสอบ  Log  การทํางานว่าระบบสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

3. การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) 
และแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan) 

3.1 ทบทวนการบริหารความส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกกลุ่ม เพ่ือจัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2557  
เสนอ รองอธิบดีด้านบริหาร (CIO) ให้ความเห็นชอบ 

3.2 จัดทําแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan)  

3.3 ดําเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแผน
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (IT Contingency Plan)   ดังน้ี 
3.3.1 ทดสอบระบบเครือข่าย  จํานวน  2  ครั้ง 

 ครั้งที่ 1 :  เดือนตุลาคม  2556 
 ครั้งที่ 2 :  เดือนมกราคม 2557 

3.3.2 สํารองข้อมูล และทดสอบการกู้คืนข้อมูล  
3.3.3 Upgrade โปรแกรม Antivirus จาก NOD32  ESET  SMART  SECURITY เป็น  

NOD32 ESET ENDPOINT SECURITY  พร้อมทั้งติดต้ังและตรวจเช็คการทํางาน
ของโปรแกรมป้องกันไวรัส ให้กับหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน 

 

3.3.4 ติดต้ังเคร่ืองสํารองไฟ (UPS) ขนาด  3000  VA  ให้กับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
1 - 12  เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านกระแสไฟฟ้า 

3.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Risk Management) ปีงบประมาณ 2557 

4. การทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยห้องควบคุมระบบ  Network 

 การทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของห้อง Server  ศสท.  (ครั้งที่ 1)   
4.1 จัดทําแผนการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของห้อง Server  ศสท.  (ครั้งที่ 1)  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ในวันศุกร์ที่  4  กรกฎาคม  2557  เสนอ รองอธิบดีด้านบริหาร (CIO)   
4.2 แจ้งแผนการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของห้อง Server  ศสท.  (ครั้งที่ 1) 

ให้  เลขานุการกรม แจ้งกลุ่มช่วยอํานวยการและประสานราชการและเจ้าหน้าที่ รปภ. 
เข้าร่วมการทดสอบระบบฯ ในวันศุกร์ที่  4  กรกฎาคม  2557 

4.3 รายงานผลการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของห้อง Server ศสท. (ครั้งที่ 1)  
ให้รองอธิบดีด้านบริหาร (CIO) ทราบ  ดังน้ี 
 

การทดสอบ 
ผลการทดสอบ แนวทางแก้ไข 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

 ระบบผ่านเข้าออกห้องด้วยระบบ
สแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) 

  อุปกรณ์ Finger print scan touch 
pad พบว่าหน้าสัมผัสมีอาการขยับ 
และจมลึกลงไปในแป้นพิมพ์ลายน้ิวมือ 
ได้ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว 

 ระบบป้องกันการบุกรุก (Buurglar 
Alarm System) ประกอบด้วย
ระบบย่อย 4 ระบบ  

  ไซเรนที่ติดต้ังอยู่บริเวณหน้าห้อง 
Server ศูนย์สารสนเทศ มีเสยีงดัง แต่
ไฟสโตรบไลน์ไม่ทํางาน (ไม่กระพริบ) 
ได้แก้ไขให้ไฟสโตรบไลน์กระพริบ
เรียบร้อยแล้ว 

ระบบตรวจจับการเปิด-ปิดประตู 
หน้าต่าง (Magnetic Switch) 

   

ระบบตรวจจับการเคลื่ อนไหว 
(Motion Detector System) 

   

ร ะ บบต ร ว จ จั บ ค วั น  ( Smoke 
Detector) 

   

 ระบบขอความช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน (Emergency Alarm 
System) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

 

การทดสอบ 
ผลการทดสอบ การทดสอบ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

3. ระบบกล้องวีดีโอผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (IP Camera) 

  กล้ อ งที่ ติ ด ต้ั งอ ยู่บริ เ วณหน้า ห้อง 
Server ไม่สามารถเรียกดูภาพได้ทั้ง
ย้อนหลัง และภาพ Real Time ได้ซ่อม
เปลี่ยนกล้องเรียบร้อยแล้ว 

4. ระบบควบคุมผ่านโทรศัพท์ 
(Remote Control System) 

   

 

 การทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของห้อง Server  ศสท.  (ครั้งที่ 2)   
4.4 จัดทําแผนการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของห้อง Server  ศสท.  (ครั้งที่ 2) 

ในวันจันทร์ที่  29  กันยายน  2557  เสนอ รองอธิบดีด้านบริหาร (CIO)  เพ่ือทราบ  
4.5 แจ้งแผนการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของห้อง Server  ศสท.  (ครั้งที่ 2) 

ให้  เลขานุการกรม  แจ้งกลุ่มช่วยอํานวยการและประสานราชการ  และเจ้าหน้าที่ รปภ. 
เข้าร่วมการทดสอบระบบฯ ในวันจันทร์ที่  29  กันยายน  2557 

4.6 จัดทํารายงานผลการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของห้อง Server ศสท. (ครั้งที่ 2) 
ให้รองอธิบดีด้านบริหาร (CIO)  ทราบ ดังน้ี 

4.7  
 

การทดสอบ 
ผลการทดสอบ แนวทางแก้ไข 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.ระบบผ่านเข้าออกห้องด้วยระบบสแกน
ลายน้ิวมือ (Finger Scan) 
2.ระบบผ่านเข้าออกห้องด้วยระบบสแกน
ลายน้ิวมือ (Finger  Scan) ประกอบด้วย
ระบบย่อย 4 ระบบ 


 
 

  
 
ไฟสโตรบไลท์ และ ไซเรน 
ทํางานค่อนข้างช้า (Delay) 
ซึ่งกลุ่มระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ 
จะได้ดําเนินการแก้ไขต่อไป 

การทดสอบ 
ผลการทดสอบ การทดสอบ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

 ระบบตรวจจับการเปิด-ปิดประตู 

หน้าต่าง (Magnetic Switch) 

   

 ระบบตรวจจั บการ เคลื่ อน ไหว 

(Motion Detector System) 

   

 ร ะ บ บ ต ร ว จ จั บ ค วั น  ( Smoke 

Detector) 

   

 ระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน 

(Emergency Alarm System) 

 

 

  

3 . ร ะ บบก ล้ อ ง วี ดี โ อ ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย

อินเตอร์เน็ต (IP Camera) 

   

4.ระบบควบคุมผ่านโทรศัพท ์(Remote 

Control System) 

   

 
 
ด้านทุนองค์การ : 1. กรมพัฒนาที่ดินได้นําผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development 

Survey) กรมพัฒนาท่ีดินรอบท่ี 2 (ระหว่างวันท่ี 16 – 30 กันยายน 2556) จากข้อคําถามท่ีมีค่าส่วนต่าง

ระหว่างความเห็นและความสําคัญ โดยมีค่าGAP 1.1ขึ้นไป เป็นฐานข้อมูล (Input) ในการจัดทําแผนการพัฒนา

และปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

                    2. แต่งต้ังคําสั่งคณะทํางานขับเคลื่อนค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน ปีพ.ศ.2556 

                    3. ประชุมคณะทํางานขับเคล่ือนค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 

2556 เพ่ือจัดทําแผนการพัฒนาและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 ตามกรอบการประเมินผลตัวช้ีวัดด้านพัฒนาองค์การของส่วนราชการในปี พ.ศ.2557  

                     4. ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนค่านิยมกรมพัฒนาท่ีดิน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 

2557 เพ่ือพิจารณาแผนการพัฒนาและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 

                     5. สรุปแผนการพัฒนาและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557ตามมติที่ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2557 นําเสนอ อธิบดีกรม

พัฒนาท่ีดินอนุมัติ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

                     6. แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนแผนการพัฒนาและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร

กรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมรายงานผลการดําเนินงาน 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
ด้านทนุมนุษย์       : - ผู้บรหิารของกรมพัฒนาที่ดินให้ความสําคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะขององค์การ 
ด้านทนุสารสนเทศ  : - หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัย (ฝ่ายช่วยอํานวยการและประสาน
ราชการ  และ รปภ.) มีความเข้าใจในระบบรกัษาความปลอดภัยของห้อง Server ศูนย์สารสนเทศ  เมือ่เกิดเหตุ
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
                          - กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงบประมาณให้กับหน่วยงานท่ียังไม่มีเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) 
ขนาด 3000 VA จํานวน  8  หน่วยงาน ปัจจุบันมีเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) ครบทั้ง 12 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
ด้านทนุองค์การ      : - ผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดินเห็นความสําคัญ และใหค้วามสนับสนุนในการดําเนินงาน 
                           - หน่วยงานภายในของกรมฯ ให้ความร่วมมือในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :            
ด้านทนุมนุษย์       : -การดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคก์ารในแต่ละด้านถูกประเมินผลในระยะสั้น ซึ่งผลการ
พัฒนาองค์การจะส่งผลให้เหน็ชัดเจนจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร เน่ืองจากเป็นเรื่องที่มีปัจจัยเก่ียวข้อง
หลายส่วน 
ด้านทนุสารสนเทศ  : - มีการติดต้ังอุปกรณ์เกินกว่าที่ศูนย์สารสนเทศกําหนด (กําหนดว่าต้องติดต้ังกับเคร่ืองแม่
ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย (Switch และ Router))  ทําให้เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) รบั load การทํางานมากกว่า
ที่ศูนย์สารสนเทศกําหนดไว้  และทําให้ระยะเวลาในการสํารองไฟสั้นลง 
ด้านทนุองค์การ      : - ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
ด้านทนุมนุษย์ : ควรประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะองคก์ารโดยให้ระยะเวลาในการดําเนินการมากขึ้น อาจเป็น
การประเมินระยะ 3 ปี เพ่ือให้ผลการดําเนินการแสดงออกมาอย่างชัดเจนและรอบด้านก่อน จากน้ันจึงสามารถ
กําหนดได้ว่าโครงการ/กิจกรรมใดที่ส่งผลดี หรือ ไม่ส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ 
ด้านทนุสารสนเทศ  : - ปัจจุบันมีไวรัสที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลา  และซอฟทแ์วรส์ําหรับป้องกันไวรัสที่ใช้งาน
อยู่ ไม่สามารถป้องกันไวรัสบางตัวที่เกิดขึ้นมาใหม่ได้  ดังน้ันจึงจําเป็นที่จะต้องมีการ Upgrade โปรแกรม 
Antivirus เป็นประจําทุกปี 
ด้านทนุองค์การ      : การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร    
โดยกรมฯได้กําหนดค่านิยม เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งการจะเกิดผลทีวั่ดเป็นรูปธรรม
ได้น้ัน เป็นเรื่องค่อนข้างยากและต้องใช้เวลา รวมทั้งต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคคลในหลายระดับโดยรวม
โดยผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :   
ด้านทนุมนุษย์ :  
หลักฐานอ้างอิงที่1  แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การด้านทุนมนุษย์ 
ด้านทนุสารสนเทศ :  
หลักฐานอ้างอิงที่1  การจัดหาเครื่องสํารองไฟ (UPS) ขนาด  3000 VA  

 บันทึกการส่งมอบและติดต้ังอุปกรณ์สํารองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3000 VA           
(เอกสารแนบ 1) 

 บันทึกการจัดซือ้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับหน่วยงาน โดยการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 2557  (เอกสารแนบ 2) 

หลักฐานอ้างอิงที่2 การ Upgrade โปรแกรม Antivirus จาก NOD32  ESET  SMART  SECURITY  
เป็น  NOD32 ESET ENDPOINT SECURITY 

 บันทึกการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 -12  และ
สถานีพัฒนาที่ ดินในสังกัด  และรายละเอียดแผนปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์  (เอกสารแนบ 3) 

หลั ก ฐ าน อ้ า ง อิ งที่3  การจั ดทํ า แผนการบ ริหารความ เสี่ ย ง ด้ านระบบ เทค โน โล ยีสา รสน เทศ 
(IT Risk Management) และแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อันอาจมีผลกระทบต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan) 

 บันทึกขอความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2557  (เอกสารแนบ 4) 

 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan)  (เอกสารแนบ 5) 

 บันทึกรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Risk Management) ปีงบประมาณ 2557 (เอกสารแนบ 6) 

 ผลการปฏิบัติตามแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อันอาจมีผลกระทบต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan)  (เอกสารแนบ 7)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

หลักฐานอ้างอิงที่4 การทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยห้องควบคุมระบบ  Network 

 การทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของห้อง Server  ศสท.  (ครั้งที่ 1)   
 บันทึกแผนการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของห้อง Server ศสท. (ครั้งที่ 1) 

เสนอ รองอธิบดีด้านบริหาร (เอกสารแนบ 8) 
 บันทึกขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของห้อง Server ศสท. 

(ครั้งที่ 1) เสนอ เลขานุการกรม (เอกสารแนบ 9) 
 บันทึกรายงานผลการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของห้อง Server ศสท.         

(ครั้งที่1) (เอกสารแนบ 10) 

 การทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของห้อง Server  ศสท.  (ครั้งที่ 2)   
 บันทึกแผนการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของห้อง Server ศสท. (ครั้งที่ 2) 

เสนอ รองอธิบดีด้านบริหาร (เอกสารแนบ 11) 
 บันทึกขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของห้อง Server ศสท. 

(ครั้งที่ 2) เสนอ เลขานุการกรม (เอกสารแนบ 12) 
 จัดทําบันทึกรายงานผลการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของห้อง Server ศสท. 

(ครั้งที่ 2) (เอกสารแนบ 13) 

ด้านทุนองค์การ :    
หลักฐานอ้างอิงที1่ ผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร กรมพัฒนาทีดิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด ) รอบ 9  เดือน 
                                                                                                       รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 7   ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

7.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ 
ผอ.กกจ. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางปวณีา  แสงเดือน 
                       ผอ.กลุ่มพฒันาบุคคล 

โทรศัพท์ :02-9142608 
 

โทรศัพท์ : 02-5798514 
 

คําอธบิาย :  

 ส่วนราชการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะห์กระบวนงานท่ี
คัดเลือกแบบ Top Down เพ่ือหาความเสี่ยงที่อาจเกิดความไม่โปร่งใส ทุจริต ซึ่งมีผลต่อการบริการประชาชน และ
ภาคธุรกิจ พร้อมกําหนดแนวทางการสร้างความโปร่งใสเพ่ือลดช่องว่าง และป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

 เกณฑ์การพิจารณาความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการใน 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) เกณฑ์พ้ืนฐาน และ (2) เกณฑ์คุณภาพ 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

ระดับความสําเร็จในการจัดทาํแผนสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

- - 5 

 
 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
กําหนดเป็นระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 
มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน
ครบถ้วน และมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

2 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน
ครบถ้วน และมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

3 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน
ครบถ้วน และมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด ) รอบ 9  เดือน 
                                                                                                       รอบ 12  เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

4 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน
ครบถ้วน และมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

5 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน
ครบถ้วน และมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จในการจัดทาํแผน
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

1.5 5.0000 5.0000 0.0750 

 

 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ :  
     กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตาม
เกณฑ์พ้ืนฐานครบถ้วน และมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :  
     หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดินที่เก่ียวข้อง 
 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
     ไมม่ ี

 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
     ไมม่ ี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด ) รอบ 9  เดือน 
                                                                                                       รอบ 12  เดือน 
หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แผนสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ : กระบวนงานการบริการแผนทีแ่ละข้อมูลแผนที ่
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด ) รอบ 9  เดือน 
                                                                                                       รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 7   ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

7.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ 
 ผอ.กกจ. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :นางปวณีา  แสงเดือน 
                         ผอ.กลุ่มพฒันาบุคคล 

โทรศัพท์ :  02-9142608 
 

โทรศัพท์ : 02-5798514 
 

คําอธบิาย :  

 พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
และระดับความสําเร็จถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามตัวช้ีวัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนด 

 ตัวช้ีวัด หมายถึง ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจํานวน
ตัวช้ีวัดขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทั้งน้ี ตัวช้ีวัดควรสะท้อนความโปร่งใสของส่วนราชการสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่กําหนด 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

- - 4.7500 

 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการระดับคะแนนที่ 1(Milestone) และระดับ
ความสําเร็จถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามตัวช้ีวัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนดในระดับคะแนนที่ 2-5 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

2 มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100  
และมีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดร้อยละ 70 

3 มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100  
และมีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดร้อยละ 80 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด ) รอบ 9  เดือน 
                                                                                                       รอบ 12  เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

4 มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

และมีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดร้อยละ 90 

5 มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

และมีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดร้อยละ 100 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามแผนสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.5 4.7500 4.7500 0.0713 

 
 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ: 

1. มีมาตรการป้องกันการลักลอบนําข้อมูลออกไปจากห้องทํางานหรือห้องเก็บข้อมูล 5 มาตรการ คือ 
1.1 มาตรการควบคุมการเข้า-ออก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องจัดเก็บข้อมูล 
1.2 มาตรการควบคุมการเข้า-ออก ห้องจัดเก็บข้อมูลและเครอืข่าย (Data Storage and Server) 
1.3 มาตรการควบคุมการเข้า-ออก ห้องควบคุมระบบสํารองไฟ (UPS) ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบ

ควบคุมแอร์หอ้งจัดเก็บข้อมูลและเครือข่าย (Data Storage and Server) 
1.4 มาตรการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สําหรับติดตามเฝ้าระวังเหตุผิดปกติ การลักลอบนําแผนทีห่รือ

ข้อมูลทางแผนที่ตลอดจน การโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการออกไป 
1.5 มาตรการเข้าถึงข้อมูลและการ Download ข้อมูลระบบสบืค้นแผนทีแ่ละภาพถ่ายออร์โธสี 

2. สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ 2558 จํานวน 100 ราย 
3. ดําเนินการฝึกอบรมเสริมสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการแผนทีแ่ละข้อมูลแผนที่ 

หลักสูตร “พัฒนาคุณภาพการให้บริการแผนที่และข้อมลูแผนที่” ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2557 
4. เผยแพร่มาตรฐานการให้บรกิารแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ ทางเว็บไซต์ 2 เว็บไซต์ และ ประกาศติดบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ภายในกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด ) รอบ 9  เดือน 
                                                                                                       รอบ 12  เดือน 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :ไม่มี 

1. ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
2. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
3. ใช้งบประมาณภายในของกรมพัฒนาที่ดินทําให้การดําเนินงานไม่มีข้อยุ่งยากเก่ียวกับการของบประมาณ

เพ่ิมเติม 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    
     ไมม่ ี
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
     ไมม่ ี
 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : มาตรการรักษาความปลอดภัยแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาคุณภาพการให้บริการแผนทีแ่ละข้อมูลแผนที่” 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 : ช่องทางการประกาศมาตรฐานการให้บริการแผนทีแ่ละภาพถ่ายออร์โธสี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด ) รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 7   ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

7.3 ผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ 
 ผอ.กกจ. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางปวณีา  แสงเดือน 
                       ผอ.กลุ่มพฒันาบุคคล 

โทรศัพท์ :  02-9142608 
 

โทรศัพท์ : 02-5798514 
 

คําอธบิาย :  

 เพ่ือเป็นการประเมินความสําเร็จของการดําเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดย
วัดผลลัพธ์จากความเห็นของผู้รับบริการที่เก่ียวข้องกับกระบวนงานที่ส่วนราชการดําเนินการสร้างความโปร่งใส 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

 พิจารณาจากผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  

 ประเด็นการสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส 
(2) ด้านความเช่ือถือ ไว้วางใจและ (3) ด้านการคอร์รัปช่ัน 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

ผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ - - N/A 
 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด ) รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
ผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการปฏิบัติราชการ 

2 N/A 1.0000 0.0200 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ: 
ใช้ผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จากสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 

ไม่ม ี
 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      

ไม่ม ี
 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

ไม่ม ี
 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : ผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จากสํานักงาน ก.พ.ร.   
 
 

 
 
 
 


