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มิติภายนอก

ชื่อตัวชี้วัด : 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนว
ทางการขับเคล่ือนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงและ
ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน  (Joint 
KPIs) และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงและจังหวัด 
(Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

65

ตัวช้ีวัดที่ 1.1  ร้อยละของผลการดําเนินการตามแนวทางการ
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

ร้อยละ 5 70 75 80 85 90 90.23 5.0000 0.2500

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สําคัญ
           1.2.1 ผลผลิตพืชที่สําคัญเฉล่ียต่อไร่ (ก.ก./ไร่) 5
                1.2.1.1 ข้าวนาปี  (2)
                         - ภาคเหนือ ((0.5)) 518 539.5 561 582.5 604 572 3.5116 0.1760
                         - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ((0.5)) 321 334 347 360 373 360 4.0000 0.0200
                         - ภาคกลาง ((0.5)) 557 575 593 611 629 620 4.5000 0.0225
                         - ภาคใต้ ((0.5)) 389 409.5 430 450.5 471 453 4.1220 0.0206

                1.2.1.2 มันสําปะหลัง
กิโลกรัม
ต่อไร่

1 3,541 3,576 3,611 3,646 3,681 3,426 1.0000 0.0100

                1.2.1.3 ปาล์มนํ้ามัน
กิโลกรัม
ต่อไร่

1 2,386 2,481 2,576 2,671 2,766 2,424 1.4000 0.0140

                1.2.1.4 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
กิโลกรัม
ต่อไร่

1 637 650.5 664 677.5 691 671 3.5185 0.0352

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 จํานวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งนํ้าที่เพิ่มข้ึน 
(ไร่)

ไร่ 5 338,815 348,594 358,373 368,151 377,929 385,218 5.0000 0.2500

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (ล้าน
ล้านบาท)

ร้อยละ 5 1.340 1.360 1.380 1.400 1.420 N/A 1.0000 0.0500

ตัวช้ีวัดที่ 1.5 การช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง

ร้อยละ 10 80 85 90 95 100 99.40 5.0000 0.5000

ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ร้อยละความสําเร็จของการสํารวจและจัดทํา
แผนท่ีการถือครองด้านการเกษตรรายแปลงในพื้นที่เขต
พัฒนาที่ดิน

ร้อยละ 15 90 95 100
100  

เสร็จก่อน 
15 กย. 59

    100     
 เสร็จก่อน 1

 กย. 59

5 5.0000 0.7500

ตัวช้ีวัดที่ 1.7 ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวัตถุที่เพิ่มข้ึนของพื้นที่
เมืองเกษตรสีเขียว

ร้อยละ

           - พื้นที่เดิม ร้อยละ 5 0.57 0.67 0.77 0.87 0.97 1.54 5.0000 0.2500

           - พื้นที่ใหม่ ร้อยละ 5 0.17 0.32 0.47 0.62 0.77 0.61 3.9300 0.1965

ตัวช้ีวัดที่ 1.8 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มข้ึนของเกษตรกรท่ีมีการ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน

ร้อยละ 5 2 4 6 8 10 N/A 1.0000 0.0500

ตัวช้ีวัดที่ 1.9 ร้อยละต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงหลัง
การใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

ร้อยละ 5 38 38.5 39 39.5 40 N/A 1.0000 0.0500

ชื่อตัวชี้วัด : 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ : การ
วิเคราะห์ดินสําหรับเกษตรกร

ร้อยละ 10 65 70 75 80 85 80.87 4.1740 0.4174

มิติภายใน (ร้อยละ25)

ตัวชี้วัดที่ : 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 2.50 75 78 81 84 87 97.53 5.0000 0.1250

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 2.50 88 90 92 94 96 98.49 5.0000 0.1250

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กรมพัฒนาที่ดิน  กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (   ) รอบ  9 เดือน

                                                                                                                        ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 75)

กิโลกรัม
ต่อไร่
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กรมพัฒนาที่ดิน  กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (   ) รอบ  9 เดือน

                                                                                                                        ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ : 4 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 2.657 2.6570 0.0664

ตัวชี้วัดที่ : 5 การประหยัดนํ้า ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่ : 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0500

ชื่อตัวชี้วัด : 7 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ
องค์การ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

ชื่อตัวชี้วัด : 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ระดับ 5 0-19.99 
คะแนน

20-39.99 
คะแนน

40-59.99
คะแนน

60-79.99
 คะแนน

80-100 
คะแนน

79.60 4.0000 0.2000

100 3.9536

ข้อมูล ณ วันที่   30 กันยายน 2559
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 ปฏิบติัการ
                   5. น.ส.นริศรา  อนุวงศ์วรเวทย์ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นํ้าหนักรวม ค่าคะแนนที่ได้

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

หมายเหตุ  :  N/A เป็นคะแนนที่ต้องรอผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นจึงใส่ค่าคะแนนขั้นต่ําที่ 1 คะแนน

B



 
 
 
 
 

มิติภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   1 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
                   ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายรว่มกัน (Joint KPIs) 

1.3 จํานวนพืน้ที่ชลประทานและแหล่งน้าํที่เพิ่มขึ้น (ไร)่ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายอุดม วิภาสไพสิฐ 
             ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1) นายธนภัทร งามดี 
                     วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
                     2) นางนิรามัย พลีกระบัง 
                     พนักงานธุรการ ส.๔ 

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

คําอธบิาย :  
พ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นจากการดําเนินงานของกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม ประกอบด้วยพ้ืนที่/โครงการต่างๆ รวม 3 กรม พ้ืนที่ทั้งหมด 399,123 ไร่ ทั้งน้ีให้ถ่วงนํ้าหนักแต่ละ
รายการตามปริมาณพ้ืนที่รายละเอียด ดังน้ี 

 1. กรมชลประทาน : การก่อสร้างโครงการชลประทานพร้อมระบบส่งนํ้า และระบบระบายนํ้า รวมพ้ืนที่ 
309,475 ไร่ ประกอบด้วย 

    - โครงการขนาดกลาง 187,800 ไร่  
    - โครงการขนาดเล็ก 121,675 ไร่  
 2. กรมพัฒนาที่ดิน : การก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าชุมชน และโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์

ดินและนํ้า จํานวน 173 แห่ง รวมพ้ืนที่ 81,850 ไร่ ประกอบด้วย 
- โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าชุมชน จํานวน 7 แห่ง พ้ืนที่ 6,854 ไร่ 
- โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า จํานวน 166 แห่ง พ้ืนที่ 74,996 ไร่ 

 3. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม : การก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ประกอบด้วย ขุดสระเก็บนํ้าก่อสร้างฝายและระบบส่งนํ้า จํานวน 45 แห่ง รวมพ้ืนที่ 7,798 ไร่ 
ประกอบด้วย 

- ขุดสระเก็บนํ้า จํานวน 13 แห่ง พ้ืนที่ 1,596 ไร่ 
- ก่อสร้างฝาย จํานวน 16 แห่ง พ้ืนที่ 4,174 ไร่ 
- ระบบส่งนํ้า จํานวน 16 แห่ง พ้ืนที่ 2,028 ไร่ 
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ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด 
หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ.

2556 2557 2558 
จํานวนพ้ืนที่ชลประทานและแหล่งนํ้าที่เพ่ิมขึ้น (ไร่) ไร่ 181,941 272,921 293,269 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 9,778 ไร่ ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

338,815 348,594 358,373 368,151 377,929 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนนิงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

จํานวนพ้ืนที่ชลประทานและแหล่งนํ้าที่
เพ่ิมขึ้น (ไร่) 

5 364,613 3.6382 0.1819 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ: 
1. กรมพัฒนาที่ดิน 

ผลการดําเนนิงานแล้วเสร็จ 77,303 ไร่ 
- โครงการพัฒนาแหล่งน้าํชุมชน จํานวน 7 แห่ง พ้ืนที่รับประโยชน์ 6,854 ไร่ 
     กรมฯ ดําเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จ 7 แห่ง 

ครอบคลุมพ้ืนที่รับประโยชน์ 6,854 ไร่ จากเป้าหมาย 6,854 ไร ่
- โครงการพัฒนาแหล่งน้าํเพื่อการอนุรกัษ์ดินและน้าํ จํานวน 166 แห่ง พ้ืนที่พ้ืนที่รับประโยชน์ 74,996 ไร่ 
     กรมฯ ดําเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จ 159 แห่ง 

ครอบคลุมพ้ืนที่รับประโยชน์ 70,449 ไร่ จากเป้าหมาย 74,996 ไร ่
2. กรมชลประทาน 

-    ดําเนินการแล้วเสร็จ 279,752 ไร่ 
3. สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

-    ดําเนินการแล้วเสร็จ 7,558 ไร่ 
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ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
          ไม่ม ี

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      

1. ผู้รับจ้างที่เข้าร่วมประมูลงานโครงการก่อสร้างบางรายขาดความรู้ความสามารถ ความชํานาญ และขาด
ความพร้อมทางด้านการเงิน บุคคลากร เครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานก่อสร้างได้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. บางโครงการเกิดปัญหาเรื่องกรรมสิทธ์ิที่ดินในพ้ืนที่ข้างเคียง ทําให้ประสบปัญหาการก่อสร้างเนื่องจาก
เส้นทางการลําเลียงวัสดุก่อสร้างไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ดําเนินการได้ 

3. ปัญหาฤดูกาลเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิด ต่างช่วงเวลากันทําให้ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ดําเนินการก่อสร้างได้ 
หรือในระหว่างการดําเนินการก่อสร้างเกษตรกรมีความจําเป็นต้องใช้นํ้าจากพ้ืนที่บริเวณก่อสร้างทําให้การก่อสร้าง
ต้องหยุดชะงักเป็นการช่ัวคราว 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

1. ควรจัดให้มีการข้ึนทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างก่อสร้าง “งานโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการ
อนุรักษ์ดินและนํ้า และโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าชุมชน”  

2. เกณฑ์การให้คะแนนวัดผลสําเร็จจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งน้ีในการปฏิบัติงานจริงเป็นไปได้ยาก 
เน่ืองจากปัจจัยจากปัญหาในพ้ืนที่ ผู้รับจ้างก่อสร้างและฤดูกาล ควรมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินให้
เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แบบแปลนงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าชุมชนจํานวน 7 แห่ง (CD) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 :  แบบแปลนงานก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าจํานวน 166 แห่ง (CD) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 :  สําเนาสัญญาจ้าง 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 :  หนังสือตรวจรับงาน 
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ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
1.5 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลง้ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา    
                   ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1) นางอรอุมา  สรรพสิทธ์ิโยธิน  
                    ผู้อํานวยการกลุ่มโครงการพิเศษ 
                 2) นางสาวมณทิรา  พฤกษกลํามาศ 
             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ      

โทรศัพท์ : 0-2579-1096 
 

โทรศัพท์ : 0-2579-5212 
              0-2579-0923 

คําอธิบาย :   
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งปี 2558/2559 ผ่าน 8 มาตรการ 24 กิจกรรม 45 โครงการ (ตาม

มติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ) โดยประเมินผลร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการเฉพาะโครงการที่
เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 กิจกรรม ใน 6 มาตรการ 1-6) ดังตาราง 

มาตรการที่ วัตถุประสงค ์
กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (ล้าน
บาท) โดย 

งบกลาง งบปกติ 

1. การส่งเสริม
ความรู้และการ
สนับสนุนปัจจัย
การผลิตเพ่ือลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือน 

- เพ่ือลดรายจ่ายให้แก่
ครัวเรือนเกษตรกร ผู้
ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตภัยแล้ง 
- การดําเนินงานโดยการ
ฝึกอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ํา
เจ้าพระยา 22 จังหวัด 

1.1 โครงการตาม
แผนชุมชนเพ่ือ
แก้ไขวิกฤตภัย
แล้งด้าน
การเกษตร 
   - การสร้าง
รายได้จากการ
ปลูกพืชใช้น้ําน้อย
ในฤดูแล้ง 
   - การสร้าง
รายได้จากปศุ
สัตว์ 
   - การสร้าง
รายได้จากประมง 
   - การปรับปรุง
และพัฒนาเพ่ือ
ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 
 

385,958 ราย 
 
 
 
 

155,183 ราย 
 
 
 

155,694 ราย 
 
 

70,926 ราย 
 

4,155 ราย 
826 ราย 

971.98 
 
 
 
 

356.92 
 
 
 

442.79 
 
 

163.13 
 

9.14 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

2.07 

กษ. 
(กสก. 
ปศ. 
ปม. 
พด.) 
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2. การชะลอ
หรือขยาย
ระยะเวลาการ
ชําระหนี้กับ
สถาบันการเงิน 

เพ่ือลดต้นทุนหรือลด
ค่าใช้จ่าย 
ในการผลิต และภาระ
หนี้สินให้แก่เกษตรกรผู้
ได้รับผลกระทบ 
ภัยแล้ง ใน 71 จังหวัด 

2.1 โครงการให้
ความช่วยเหลือ 
ผู้ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาภัย
แล้งในเขตปฏิรูป
ที่ดิน 
   - ยกเว้นค่าเช่า
ที่ดิน ส.ป.ก.  
(ต.ค.58 - ก.ย.
59) 
   - ค่าเช่าซื้อ
ที่ดิน (ลด
ดอกเบี้ย 
ค่าเช่าซื้อที่ดิน
จากร้อยละ 4 
เหลือร้อยละ 1 
ของเงินต้นค่าเช่า
ซื้อ) 

22,001 
 
 
 
 
 

14,687 
 
 
 

7,314 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

47.96 
 
 
 
 
 

28.18 
 
 
 

19.78 
 

   กษ.  
 (ส.ป.ก.) 

3. การจ้างงานเพ่ือ
สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร 

 เพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกรโดยจ้าง
แรงงานเกษตรกรผู้ที่
ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตภัยแล้ง  
เพ่ือขุดลอกคูคลอง และ
ซ่อมแซมระบบ
ชลประทาน 

3.1 การจ้างงาน
ชลประทาน 

6,416,468 
คน-วัน 

327.75 1,759.99 กษ. 
(ชป.) 

4. การเสนอ
โครงการพัฒนา
อาชีพเกษตรกร
ตามความต้องการ
ของชุมชนเพ่ือ
บรรเทาผลกระทบ
ภัยแล้ง 

 เพ่ือสร้างรายได้และ
พัฒนาชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วม 

4.1 โครงการ
พัฒนาอาชีพ
เกษตรกรตาม
ความต้องการ
ของชุมชน  
เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบภัยแล้ง 

- โครงการฯระยะที่ 1 (การ
ปลูกพืชใช้น้ําน้อย) ครม. 
อนุมัติเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 58 
จํานวน 167 โครงการ วงเงิน 
167.57  ล้านบาท  
โดยสํานักงบประมาณได้
อนุมัติเงินงวด เมื่อวันที่ 29 
ธ.ค. 58 จํานวน 155 
โครงการ วงเงิน 
151,936,060 บาท 
- โครงการฯระยะที่ 2 คร้ังที่ 
1 (พืชใช้น้ําน้อย การเกษตร
อ่ืนๆและนอกภาคเกษตร) 
ครม. ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 2 
ก.พ. 59 จํานวน 3,135 

151.94 
(155 

โครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 

1,541.80 
(3,050 
โครงการ) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

กษ. 
(กสก.) 
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โครงการ วงเงิน 
1,614,043,920 บาท โดย
สํานักงบประมาณได้อนุมัติ
เงินงวด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
59 จํานวน 3,050โครงการ 
วงเงิน 1,541,799,272 บาท 
- โครงการฯระยะที่ 2 คร้ังที่ 
2 (การเกษตรอ่ืนๆและนอก
ภาคการเกษตร) ครม. ได้
อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 23 ก.พ.
59 จํานวน 4,937 โครงการ 
วงเงิน 2,967,146,524 บาท 
โดยรอสํานักงบประมาณ
พิจารณาอนุมัติเงินงวด 

5. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ใช้น้ํา 

 

เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ให้แก่เกษตรกรผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง 
โดยการจัดทําแปลง
สาธิต และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการปลูกข้าว
แบบประหยัดน้ํา รวมทั้ง
ฝึกอบรมในพ้ืนที่ 20 
จังหวัด 

5.1 ส่งเสริมการ
ปลูกข้าวโดยวิธี 
เปียกสลับแห้ง 
เพ่ือการประหยัด
น้ํา 
 

100 แปลง 
 

- 10 
 

กษ. 
(กข.) 

 

6. การเพ่ิมปริมาณ
น้ําต้นทุน 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้า
ต้นทุน และบรรเทา
ผลกระทบจากวิกฤต     
ภัยแล้ง 

6.1 การ
ปฏิบัติการฝน
หลวง 
 

230 ล้านไร่ 
(37 เขื่อน) 

- 420.20 
 

กษ. 
(ฝล.) 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบ
จากภัยแล้ง 

ร้อยละ - - - 

 

หมายเหตุ : เน่ืองจากเป็นตัวช้ีวัดใหม่ที่ดําเนินการในปี 2559 ปีแรก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ   9 เดือน 
                                                                                                รอบ 12 เดือน 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง 

5 ร้อยละ 100 5.0000 0.2500 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดําเนินการจัดทําแผนงาน/งบประมาณ ตามข้อมูลของโครงการตามแผนชุมชนเพ่ือ
แก้ไขวิกฤตภัยแล้งด้านการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา โดยได้รับความต้องการของเกษตรกร ตามแผนชุมชน 
จากกรมส่งเสริมการเกษตร จํานวน 4,155 ราย ในพ้ืนที่วิกฤตภัยแล้ง (พ้ืนที่การเกษตรในเขตชลประทานลุ่มนํ้า
เจ้าพระยา) ดําเนินการในจังหวัด 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา 
นครนายก นครสวรรค์ กําแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก  พิจิตร นครปฐม โดยขอรับการสนับสนุนงบกลาง ภายใต้
กรอบมาตรการ ที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน โครงการตาม
แผนชุมชนเพ่ือแก้ไขวิกฤตภัยแล้งด้านการเกษตร กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
รายละเอียดดังน้ี 

งบกลาง ดําเนินการ 2 กิจกรรม 
1) สนับสนุนการทํา/การใช้ปุ๋ยหมัก เป้าหมาย  763 ตัน เกษตรกร จํานวน 1,180 ราย 
2) สนับสนุนการทํา/การใช้นํ้าหมักชีวภาพ เป้าหมาย 503,232 ลิตร เกษตรกร จํานวน 2,975 ราย 

งบปกติ ดําเนินการ 1 กิจกรรม 
สนับสนุนการปรับปรุงบํารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เป้าหมาย 7,827 ไร่ เกษตรกร จํานวน 862 ราย 
โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการตามกิจกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นที่

เรียบร้อย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ   9 เดือน 
                                                                                                รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 
2558/59 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ในมาตรการท่ี 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
เพ่ือลดรายจ่ายครัวเรือน ในกรอบวงเงินรวม 971,979,936 บาท โดยกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของดิน จํานวน 9,135,500 บาท   
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :       

           ไม่ม ี

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :    

ควรกําหนดมาตรการป้องกันการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้งในอนาคต โดยพิจารณา
จากการเฝ้าระวังและติดตามการเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณพ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้ง พ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้งซ้ําซากเป็น
พิเศษ รวมถึงพ้ืนที่ที่คาดว่าจะประสบภัยแล้งหรือเสียหาย และควรมีแนวทางการป้องกันและการจัดการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ที่ประสบภัยแล้งให้สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ิมการปกคลุมดินโดยการปลูกพืชคลุมดินหรือพืชปุ๋ยสด และการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือลดการชะ
ล้างพังทลายของดิน การพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นาโดยเฉพาะในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานเพื่อให้เกษตรกร
ใช้เก็บกักนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและเป็นการช่วยเพ่ิมระดับนํ้าใต้ดินด้วย และ เพ่ิมอินทรีย์วัตถุในดินเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ช่องว่างในดินทําให้ดินสามารถเก็บกักนํ้าไว้ได้ และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยใช้สารเร่ง พด. ต่างๆ เป็นต้น 

 

หลักฐานอ้างอิง :    

หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : รายงานผลการดําเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2558/59 (ในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา 22 จังหวัด) 
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  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                                  รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

   1.6 ร้อยละความสําเร็จของการสํารวจและจัดทําแผนท่ีการถือครองด้านการเกษตรรายแปลง    
        ในพื้นที่เขตพัฒนาท่ีดิน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวีรชัย  กาญจนาลัย 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที ่

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1 ) นางสุรีรัตน์  อุดมบุณยลักษณ์   
ผู้อํานวยการกลุ่มสํารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1   
                     2) นายภาณุมาส  อําพาศ 
ผู้อํานวยการกลุ่มสํารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 3 

โทรศัพท์ : 0-2579-0904 โทรศัพท์ : 0-2579-0780 
              0-2579-0540 

คําอธิบาย :   
 ร้อยละความสําเร็จของการสํารวจและจัดทําแผนที่การถือครองด้านการเกษตรรายแปลงในพ้ืนที่เขต

พัฒนาที่ดิน  หมายถึง กระบวนการในการสํารวจและจัดทําแผนที่การถือครองที่ดินด้านการเกษตรรายแปลง 
มาตราส่วน 1 : 4,000 ในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นกระบวนการหน่ึงของการจัดทําสํามะโนที่ดิน เป้าหมาย
จํานวน 600,000 ไร่  เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลพร้อมแผนที่การถือครองที่ดินด้านการเกษตรรายแปลงในระบบภูมิ
สารสนเทศที่มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานสามารถเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลด้านอ่ืนๆ ของกรมพัฒนา
ที่ดิน และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) และ
หน่วยงานของกรมท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาด้านการเกษตรอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง
เพ่ือนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายการออกแบบและวางแผนด้านการพัฒนาที่ดินของกรมต่อไป 
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ร้อยละความสาํเร็จของการสํารวจและ
จัดทําแผนที่การถือครองด้านการเกษตร
รายแปลงในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ร้อยละ - - - 

 
หมายเหตุ : เน่ืองจากเป็นตัวช้ีวัดใหม่ที่ดําเนินการในปี 2559 เป็นปีแรก 
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  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                                  รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 สํารวจและจัดทําแผนที่การถือครองด้านการเกษตรรายแปลงในพ้ืนที่เขต

พัฒนาที่ดินสําเร็จ ร้อยละ 90 
2 สํารวจและจัดทําแผนที่การถือครองด้านการเกษตรรายแปลงในพ้ืนที่เขต

พัฒนาที่ดินสําเร็จ ร้อยละ 95 
3 สํารวจและจัดทําแผนที่การถือครองด้านการเกษตรรายแปลงในพ้ืนที่เขต

พัฒนาที่ดินสําเร็จ ร้อยละ 100 
4 สํารวจและจัดทําแผนที่การถือครองด้านการเกษตรรายแปลงในพ้ืนที่เขต

พัฒนาที่ดินสําเร็จ ร้อยละ 100 และก่อนวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 
5 สํารวจและจัดทําแผนที่การถือครองด้านการเกษตรรายแปลงในพ้ืนที่เขต

พัฒนาที่ดินสําเร็จ ร้อยละ 100 และก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วงน้ําหนัก

ร้อยละความสําเร็จของการสํารวจและ
จัดทําแผนที่การถือครองด้านการเกษตร
รายแปลงในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

15  ร้อยละ100 5.0000 0.7500 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  :   
1. จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการสํารวจและทําแผนทีถ่ือครองที่ดินรายแปลง เช่น แผน

ที่ภาพถ่ายออร์โธสีและภาพดาวเทียม ข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่เขตการปกครอง แผนที่แนวเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร อุทยานแห่งชาติ เขตที่ดินของรัฐอ่ืนๆ เป็นต้น 

2. จัดทําแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการสํารวจข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกร 
3. ดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลการถอืครองด้านการเกษตรรายแปลงโดยวิธีการสัมภาษณ์และการ

สํารวจ เกษตรกรเกี่ยวกับภาวะการถือครองที่ดินอย่างละเอียด รายช่ือเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร
และอ่ืนๆ 

4. วิเคราะห์ และจัดทําแผนที่การถือครองด้านการเกษตรรายแปลง มาตราส่วน 1:4,000 ในพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน แล้วเสร็จทั้งหมดจํานวน 611,357 ไร ่
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  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                                  รอบ 12  เดือน 

5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถกูต้องของข้อมูล และแผนที ่
6. จัดส่งรายงานการสํารวจ และแผนทีก่ารถือครองด้านการเกษตรรายแปลง ในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินสู่

ผู้เก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล เมื่อ 26 สิงหาคม 2559 
            
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :     

ความร่วมมือของภาคประชาชนที่มาให้สัมภาษณ์ และหน่วยงานท่ีมีข้อมูลการถือครองที่ดิน เช่น กรมทีดิ่น 
สปก.  และ อบต. เป็นต้น  
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
การให้ความร่วมมือของหน่วยงาน และเกษตรกรบางพ้ืนที่ได้รับความร่วมมือน้อย  ทําใหก้ารดําเนินงาน

เป็นไปอย่างล่าช้า 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :    

ต้องวางแผน และควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างรัดกุม มีการประสานและประชาสัมพันธ์โครงการ    
ให้มีความชัดเจน และแพร่หลาย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

หลักฐานอ้างอิง :   

หลักฐานอ้างอิงที่ : 1 แผนการดําเนินงานการสํารวจและจดัทําแผนที่การถือครองด้านการเกษตรรายแปลง   
หลักฐานอ้างอิงที่ : 2 รายงาน แผน – ผล การปฏิบัติงานประจําเดือน 
หลักฐานอ้างอิงที่ : 3 หนังสือส่งผลการดําเนินการสํารวจและจัดทําแผนที่ถือครอง ด้านการเกษตรรายแปลง      

ในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

   1.7 ค่าเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียว 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 1) นายสมโสถต์ิ  ดําเนินงาม 
         ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
                          2) นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธ์ุ 

                        ผู้เช่ียวชาญด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1) นางสาวธัมญลักษณ ์ เสือคง 
              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
                     2) นายพงศ์ธร  เพียรพิทกัษ์ 
                     นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0-2941-2924 
             0-2579-5546 

โทรศัพท์ : 0-2579-6297 
              0-2579-5546 

คําอธิบาย : 
 ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวัตถุที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง ค่าเฉล่ียการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter: OM) ในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสี
เขียว ในปีงบประมาณ 2558 – 2559 เทียบกับปริมาณอินทรียวัตถุในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรก่อนเข้าร่วม
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว เพ่ือแสดงผลสําเร็จของการปรับปรุงคุณภาพดินที่มีการเปล่ียนแปลงของปริมาณ
อินทรียวัตถุซึ่งนําไปสู่การผลิตพืชอย่างย่ังยืนและปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัดนําร่อง ได้แก่ 
จังหวัดหนองคาย เชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี และพัทลุง ครอบคลุมพ้ืนที่ 100,000 ไร่ ประกอบด้วยกลุ่ม
เกษตรกรเป้าหมาย 10,000 ราย ที่คัดเลือกจากกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรที่กรมฯ 
ได้จัดต้ังไว้และมีความเข้มแข็งโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น วิธีการเพ่ิมผลผลิตพืชตามหลัก
วิชาการ การส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน การสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และ พด.7 พร้อมอุปกรณ์การผลิต
ให้เกษตรกรนําไปทํานํ้าหมักชีวภาพ กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังพืช รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยคอก และการปรับปรุงดินด้วยปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) รวมทั้งการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่
ของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวัตถุที่เพ่ิมขึ้นของ
พ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว 

ร้อยละ - - 0.77 

หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวัตถุจากฐานข้อมูลปี 2558 = 2.28 เปอร์เซ็นต์ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.10 ต่อ 1 คะแนน (พ้ืนที่เดิม) และ +/- 0.15 ต่อ 1 คะแนน (พ้ืนที่ใหม่) 

โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวัตถุที่เพ่ิมขึ้น
ของพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว (พ้ืนที่เดิม) 

ร้อยละ 5 0.57 0.67 0.77 0.87 0.97 

ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวัตถุที่เพ่ิมขึ้น
ของพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว (พ้ืนที่ใหม่) 

ร้อยละ 5 0.17 0.32 0.47 0.62 0.77 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวัตถุที่เพ่ิมขึ้นของ
พ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว (พ้ืนที่เดิม) 

5 1.54 5.0000 0.2500 

ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวัตถุที่เพ่ิมขึ้นของ
พ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว (พ้ืนที่ใหม)่ 

5 0.61 3.9300 0.1965 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
เก็บตัวอย่างดินต่อเน่ืองในพ้ืนที่เดิมปี 2558 จํานวน 300 จุด เพ่ือติดตามปริมาณอินทรียวัตถุอย่าง

ต่อเน่ือง และเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่ใหม่ จํานวน 300 จุด รวมทั้งสิ้น 600 จุด โดยพิจารณาจากชุดดินและชนิดพืช
เป็นตัวกําหนด กระจายในพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว 6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี 104 จุด ศรีสะเกษ 162 จุด หนองคาย 
62 จุด ราชบุรี 82 จุด พัทลุง 68 จุด และเชียงใหม่ 122 จุด 

เก็บตัวอย่างดินจุดละ 5 ตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างดินทั้งหมด 3 ครั้ง 
- ครั้งที่ 1 เป็นการเก็บตัวอย่างดินก่อนใส่อินทรียวัตถุ (ตัวอย่างที่ 1) 
- ครั้งที่ 2 ที่ระยะติดผล สําหรับไม้ผล และช่วงกลางอายุปลูกหรือช่วงก่อนออกดอก สําหรับพืชไร่ โดยเก็บ

เป็นระบบเปิด 1 ตัวอย่าง (ตัวอย่างที่ 2) และระบบปิด 1 ตัวอย่าง (ตัวอย่างที่ 3) 
- ครั้งที่ 3 หลังจากการเก็บเก่ียว โดยเก็บตัวอย่างดินระบบเปิด 1 ตัวอย่าง (ตัวอย่างที่ 4) และระบบปิด 1 

ตัวอย่าง (ตัวอย่างที่ 5) 
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หมายเหตุ:  
- การเก็บตัวอย่างดินก่อนใส่อินทรียวัตถุ ในพ้ืนที่ 1 x 1 ตารางเมตร จํานวน 3 ตัวอย่าง 
- การเก็บตัวอย่างดินระบบปิด เป็นการเก็บตัวอย่างดินโดยฝังท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว 

ยาว 15 เซนติเมตร จํานวน 2 ท่อ สําหรับตัวอย่างที่ 3 และ 5 
- การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ต้องระบุวัสดุที่ใช้ในการทําปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และอัตราที่ใช้ 
- การใส่ปุ๋ยพืชสด ต้องระบุชนิดพืชปุ๋ยสด อัตราเมล็ดที่ใช้ปลูก และเก็บตัวอย่างพืชปุ๋ยสด เพ่ือหานํ้าหนัก

สด ในพ้ืนที่ 1 x 1 ตารางเมตร จํานวน 3 ตัวอย่าง ก่อนสับกลบลงดิน 

ปฏิทินการเก็บตัวอย่างดิน 

ชนิดพชื ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
ข้าวโพด ก่อนใส่วัสดุปรบัปรุงดิน ช่วงออกไหม หลังเก็บเก่ียว 
ส้ม ก่อนใส่วัสดุปรบัปรุงดิน ระยะติดผล หลังเก็บเก่ียว 
ยางพารา ก่อนใส่วัสดุปรบัปรุงดิน กลางฤดูฝน ก่อนผลัดใบ 
กาแฟ ก่อนใส่วัสดุปรบัปรุงดิน ปลายฤดูฝน หลังเก็บเก่ียว 
ปาล์มนํ้ามัน ก่อนใส่วัสดุปรบัปรุงดิน กลางฤดูฝน ปลายฤดูฝน 
สับปะรด ก่อนใส่วัสดุปรบัปรุงดิน ระยะติดผล หลังเก็บเก่ียว 
ทุเรียน ก่อนใส่วัสดุปรบัปรุงดิน ระยะติดผล หลังเก็บเก่ียว 
อ้อย ก่อนใส่วัสดุปรบัปรุงดิน เริ่มออกดอก หลังเก็บเก่ียว 
ลําไย ก่อนใส่วัสดุปรบัปรุงดิน ระยะติดผล หลังเก็บเก่ียว 
ถั่วเหลือง ก่อนใส่วัสดุปรบัปรุงดิน ช่วงเจริญเติบโตสูงสุด หลังเก็บเก่ียว 
ข้าว ก่อนใส่วัสดุปรบัปรุงดิน ข้าวแตกกอ หลังเก็บเก่ียว 
มันสําปะหลัง ก่อนใส่วัสดุปรบัปรุงดิน อายุ 6 เดือน หลังเก็บเก่ียว 

หมายเหตุ :  1. ไม้ผล  ครั้งที่ 1 ก่อนใส่วัสดุปรับปรุงดิน 
    ครั้งที่ 2 ระยะติดผล 
    ครั้งที่ 3 หลังเก็บเก่ียว 
  2. พืชไร่  ครั้งที่ 1 ก่อนใส่วัสดุปรับปรุงดิน 
    ครั้งที่ 2 ช่วงกลางอายุปลูก หรือช่วงก่อนออกดอก 
    ครั้งที่ 3 หลังเก็บเก่ียว 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 

จังหวัด จํานวนตัวอย่างดิน ค่าอินทรียวัตถุเฉลี่ย (%) 
ปี 2558 ต่อเนื่อง 

ค่าอินทรียวัตถุเฉลี่ย (%) 
ปี 2559 ใหม่ 

จ.จันทบุรี 52 5.06 5.05 
จ.ศรีสะเกษ 81 2.70 2.05 
จ.หนองคาย 31 3.39 1.54 
จ.ราชบุรี 41 4.71 1.91 
จ.พัทลุง 34 5.64 2.86 
จ.เชียงใหม่ 61 2.74 3.28 

รวม 300 3.82 2.86 
หมายเหตุ:  ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวัตถุปี 2558 ต่อเน่ือง เทียบจากฐานข้อมูลปี 2558 = 2.28 เปอร์เซ็นต์ 
     ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวัตถุปี 2559 ใหม่ เทียบจากฐานข้อมูลปี 2559 = 2.25 เปอร์เซ็นต์ 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
1. กรมฯ สนับสนุนด้านงบประมาณในการดําเนินการ 
2. หน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ สํานักงานพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน และเกษตรกรให้ความร่วมมือ 
3. หน่วยงานส่วนกลางให้การสนับสนุนในการดําเนินการเป็นอย่างดี 
4. ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
1. จํานวนตัวอย่างดินทั้งหมด 3,000 ตัวอย่าง จึงต้องใช้เวลานานในการดําเนินงานและสรุปผลการ

วิเคราะห์ 
2. ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างแตกต่างกันไปตามชนิดพืชและพ้ืนที่ปลกู ทําใหส้่งผลต่อช่วงระยะเวลาใน

การเก็บตัวอย่างดินและการส่งวิเคราะห์ 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรใส่อินทรียวัตถุในพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรักษาความ

อุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แผนทีจุ่ดเก็บตัวอย่างดินการติดตามปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 6 จังหวัดนําร่อง ได้แก่  
                          จังหวัดจันทบุรี เชียงใหม่ หนองคาย พัทลุง ราชบุร ีและศรีสะเกษ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

   1.8 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรท่ีมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําในไร่นานอกเขต
     ชลประทาน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา     
                  ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1) นางสาวสุนันท์  ไวยพาลี   
                ผูอํ้านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล  
                    2) นางสาวสุภาวดี ป่ินกุมภีร์ 
                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
                    3) นายฉันทภัค มาคะสมิต 
                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

โทรศัพท์ : 0-2579-1096 
              

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

คําอธิบาย :   
 รายได้ที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน  หมายถึง 
รายได้ภาคการเกษตรท่ีเพ่ิมขึ้น และค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคท่ีลดลงของเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้า
ในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ที่กรมพัฒนาที่ดินดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ   ในปีงบประมาณ 
2558 โดยขุดสระนํ้าในพ้ืนที่ทําการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่งเก็บกักนํ้าไว้ใช้
ทําการเกษตรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานและพ้ืนที่ที่ระบบส่งนํ้าไปไม่ถึง สามารถกักเก็บนํ้าฝนไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือ
ฝนทิ้งช่วงเพ่ือให้เกิดความชุ่มช้ืนในดิน และใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าในการทําการเกษตร รวมถึงการปลูกพืชผัก
และการเลี้ยงปลา เพ่ือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเกษตรกร โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการออก
ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ 
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกรที่
มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าในไร่นา 
นอกเขตชลประทาน 

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

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
2 4 6 8 10 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกร
ที่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าในไร่
นานอกเขตชลประทาน 

5 N/A 1.0000 0.0500 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  :   
การประเมินผลโครงการก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน โดยกองแผนงานเป็นผู้

ประเมิน ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานโครงการตามกระบวนการ ดังน้ี 
1. ศึกษารายละเอียดโครงการและจัดทําโครงร่างการประเมินผล เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดพ้ืนที่ 

และกลุ่มเป้าหมายของเกษตรกรตัวอย่าง 
2. วางแผนการเก็บข้อมูล เพ่ือกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานภาคสนาม โดยกําหนดจากพ้ืนที่

เป้าหมาย   
3. ดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพ่ือจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่กําหนด 
4. บันทึกข้อมลูจากแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
5. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์ 

และตัวช้ีวัดในการประเมิน 
6. แปรผลข้อมลูและแสดงตาราง โดยนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปรผลจัดทําตารางเพ่ือให้ทราบผลการ

ประเมินตรงตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการ 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :     
1. กรมฯ สนับสนุนด้านงบประมาณในการดําเนินการ 
2. หน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดิน และเกษตรกรให้ความร่วมมือใน

การดําเนินการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
ไม่ม ี

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่ม ี

 

หลักฐานอ้างอิง :       
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : Proposal การประเมินผลโครงการกอ่สร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

                   1.9 ร้อยละต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงหลังการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา    
                   ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1) นางสาวสุนันท์  ไวยพาลี   
                ผูอํ้านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล      
                    2) นางสาวธัมญลักษณ์  เสอืคง 
                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

โทรศัพท์ : 0-2579-1096 
              

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

คําอธิบาย :   
 ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงหลังการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร หมายถึง 
ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรที่ลดลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดใช้สารเคมีทาง
การเกษตร/เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มพัฒนาเกษตรกรต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ที่ดําเนินโครงการในปีงบประมาณ 
2557 โดยกรมพัฒนาที่ ดินได้ส่ง เสริมและสนับสนุนให้ เกษตรกรได้รับความรู้  ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพของกรมฯ รวมท้ังปัจจัยการผลิตในการผลิตและใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
ในพ้ืนที่ของเกษตรกร ทั้งน้ี ต้นทุนการผลิตที่ลดลง หมายถึง การลดต้นทุนของปัจจัยการผลิตที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ การลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ลดปริมาณการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร รวมทั้ง องค์ความรู้ที่กรมฯ ได้ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมี การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ
วิธีการใช้ในอัตราที่เหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้องตามลักษณะของดินและพืช ซึ่งส่งผลโดยรวมให้เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี กรมฯ มีนโยบายขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลด
ใช้สารเคมีทางการเกษตร และพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ โดยสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรฯ ที่มีศักยภาพและมีความมุ่งมั่น
ในการผลิตสารอินทรีย์เพ่ือลดใช้สารเคมีทางการเกษตรให้ดําเนินการผลิตทางการเกษตรตามองค์ความรู้ที่โครงการ
ให้การสนับสนุนหรือปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานระดับต่าง ๆ 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ร้อยละต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง
หลังการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 

ร้อยละ - - 39.06 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 0.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดังน้ี

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
38.00 38.50 39.00 39.50 40.00 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ร้อยละต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
ลดลงหลังการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 

5 39.84 4.6800 0.2340 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  :   

          การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน  
โดยกองแผนงานเป็นผู้ประเมิน ซึ่งมแีนวทางการดําเนินงานโครงการตามกระบวนการดังน้ี 
          1. ศึกษารายละเอียดโครงการและจัดทําโครงร่างการประเมินผล เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดพ้ืนที่ 
และกลุ่มเป้าหมายของเกษตรกรตัวอย่าง 
          2. วางแผนการเก็บข้อมูล เพ่ือกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานภาคสนาม โดยกําหนดจากพ้ืนที่
เป้าหมาย   
          3. ดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพ่ือจัดเก็บข้อมูลจากกลุม่เกษตรกรเป้าหมายที่กําหนด 
          4. บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
          5. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดในการประเมิน 
          6. แปรผลข้อมลูและแสดงตาราง โดยนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปรผลจัดทําตารางเพ่ือให้ทราบผลการ
ประเมินตรงตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการ 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :     
          1. กรมฯ สนับสนุนด้านงบประมาณในการดําเนินการ 
          2. หน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดิน และเกษตรกรให้ความร่วมมือ  
ในการดําเนินการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
          เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งมีการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกมาเป็นพืชที่ใช้นํ้าน้อยแทน เช่น 
จากที่เคยปลูกอ้อย หรือข้าวโพด เปลี่ยนมาปลูกมันสําปะหลัง และพืชผกัแทน เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :    

ไม่ม ี 

 

หลักฐานอ้างอิง :     

หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : Proposal การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร    
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 2    ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
- การวิเคราะหดิ์นสาํหรับเกษตรกร 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางอรทัย  ศุกรียพงศ์ 
              ผอ.สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม 
       ผอ.กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน 

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 โทรศัพท์ :   0-2941-2784 

คําอธิบาย :   

เพ่ือสะท้อนผลการให้บริการในงานบริการตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ต่อผู้รับบริการของส่วนราชการ และนําผลสํารวจมาเพ่ือยกระดับและปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คําอธิบาย :  

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการ ผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้
จัดหาหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

 ประเด็นสําคัญที่จะใช้ในการสํารวจ เช่น ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่  ผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก เป็นต้น 

 สํานักงาน ก.พ.ร. และส่วนราชการ ร่วมกันวิเคราะห์ และคัดเลือกงานบริการตามหลักเกณฑ์ 
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85.44 - 88.00 

 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

เงื่อนไข: 

 ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมฐานข้อมูลผู้รับบริการ ( ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ) ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ (Excel หรือ Word) ให้ครบถ้วน และพร้อมสําหรับการเข้าดําเนินการสํารวจ โดยหน่วยงาน ที่ได้รับ
มอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. จะดําเนินการเก็บข้อมูลและสํารวจในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 
2559 

 สํานักงาน ก.พ.ร. ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับลดคะแนนตัวช้ีวัดน้ี ในกรณีที่พบว่าสํานักงานสถิติแห่งชาติ
ไม่ได้รับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสํารวจจากผู้รับผิดชอบงานบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยจะปรับลด
คะแนนวันละ 0.025 คะแนน นับจากวันที่ครบกําหนดตามหนังสือของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 กรณีบริการที่ถูกคัดเลือกมีจุดให้บริการหลายแห่ง หรือมีจุดให้บริการในส่วนภูมิภาค ผู้ดําเนินการ
สํารวจขอสงวนสิทธ์ิในการสุ่มจุดบริการในการสํารวจความพึงพอใจ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

10 80.87 4.1740 0.4174 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
1. จัดประชุมการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน : การวิเคราะห์ดินสําหรับเกษตรกร เมื่อวันที ่7 ต.ค. 2558 

และ 18 พ.ย. 2558 
2. แจ้งเวียนให้หน่วยงาน สพข. สพด. จัดทําคูม่ือฯ ของหน่วยงาน และเผยแพร่คู่มือผ่านเว็บไซต์

หน่วยงาน และติดประกาศ ณ จุดให้บริการ 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      

ไม่ม ี

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     

ไม่ม ี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
จัดให้มีการประชุมเพ่ือสรุปปัญหาอุปสรรคในการใช้คู่มือฯ 

 
หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : บันทึกข้อความ กพร. ที่ กษ 0800.05/453 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2558  เรื่องการจัดทําคู่มือ

สําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

มิติภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            25 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
     3.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร์         
                                   ผอ.กองคลัง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นางเกษร  พรพิจิตรทรัพย์ 
       ผอ.กลุม่งบประมาณ 
 2) นางสาวปวีณา  นภาธาราทิพย์ 

                     นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 

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

คําอธบิาย :   

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่ เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ       
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดย
ผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จาก
รหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให้ 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 92.55 95.13 97.83 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            26 

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 
75 78 81 84 87 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใสผ่ลคะแนนมา) 

 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 

2.5 97.53 5.0000 0.1250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
การดําเนินงานในเร่ืองของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของ     

กรมพัฒนาที่ดิน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม ระหว่าง
ปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจําทุกเดือนทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   

ในการดําเนินงานจะมีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส 
และมีการจัดประชุมเพ่ือติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง 
        
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      

1. มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส                                  
2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือประชุมให้มีการเร่งรัด            
   การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม มติ ครม.                                                               
3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ถูกต้องตามประเภทท่ีสํานักงบประมาณกําหนดและ    
   เป็นไปตามแผน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
ไม่ม ี

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            27 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
ไม่ม ี

 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  ข้อมลูการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            28 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3 การเบิกจ่ายเงินประมาณ 
  3.2 ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 
                                   ผอ.กองคลัง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นางเกษร พรพิจิตรทรัพย์ 
       ผอ.กลุม่งบประมาณ 
 2) นางสาวจาริณี  กรรขํา 

                  นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 

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

คําอธบิาย :   

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่ เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเ งินการคลังภาครัฐ     
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจาณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม     
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุนหรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลงัโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 95.07 96.82 98.45 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
              ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
88 90 92 94 96 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            29 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

2.5 98.49 5.0000 0.1250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
การดําเนินงานในเร่ืองของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่ายของ    

กรมพัฒนาที่ดิน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม ระหว่าง
ปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจําทุกเดือนทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   

ในการดําเนินงานจะมีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส 
และมีการจัดประชุมเพ่ือติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง 

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 

1. มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส                                 
2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือประชุมให้มีการเร่งรัด           
   การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปตาม มติ ครม.                                                            
3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ถูกต้องตามประเภทท่ีสํานักงบประมาณกําหนดและ    
   เป็นไปตามแผน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
ไม่ม ี

 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :   

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

ชื่อตัวชี้วัด : 4 การประหยัดพลังงานของสว่นราชการ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายอุดม  วิภาสไพสิฐ 
    ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1) นายธนภัทร  งามดี 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
2) นางพิริยาพร  ศรมีงคล 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

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

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วนราชการ
สามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและ
นํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 

 

เหตผุล :  
 พลังงานเป็นปัจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทําให้ต้องพ่ึงพาพลังงานจาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางสําคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพ่ิมความ
ต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการดําเนินมาตรการลดใช้พลังงาน
ลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลด
การนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศ 
 

ตารางและสูตรการคาํนวณ :    
 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

 1. ด้านไฟฟ้า 
 2. ด้านนํ้ามันเช้ือเพลิง 

 สูตรการคํานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน 
1. ด้านไฟฟ้า 

 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า      = (90 %ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
(Energy Utilization Index, EUI                                   ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

กําหนดให้ 
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
(kWh;กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณ
การใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดทําขึ้นจากการนํา
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการน้ัน เช่น พ้ืนที่ใช้
สอย จํานวนบุคลากร เวลาที่ใช้การปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละ
เ ดือน  แล้ ว นํ า ไปรายงานผ่ าน  www.e-report.energy.go.ty 
ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
(kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU)ของส่วนราชการน้ัน
และมีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
(kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จํานวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไป
จริงในกิจการของส่วนราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30
กันยายน 2559 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหน้ีการใช้
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วนําไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.goth ให้ครบ 12 เดือน 

2.ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้นํ้ามัน       = (90% ของปริมาณการใช้นํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้นํ้ามันจริง 
(Energy Utilization Index; EUI)                                     ปริมาณการใช้นํ้ามันจริง 

กําหนดให ้
- ปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงมาตรฐาน 
  (ลิตร) 

 
Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
นํ้ามันเช้ือเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดทําขึ้นจาก
การนําปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงของส่วนราชการ
น้ัน เช่น พ้ืนทีร่ับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จํานวนบุคลากร เป็นต้น 
ของแต่ละเดือน แล้วนําไป รายงานผ่าน                         
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90 % ของปริมาณการใช้นํ้ามัน   
  เช้ือเพลิงมาตรฐาน (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของส่วน
ราชการน้ันและมีการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

- ปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงจริง  
  (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ทีใ่ช้ไป
จริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล 
ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจํานวนหน่วยของ
เช้ือเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่ละเดือน
แล้วนําไปรายงานผ่าน www.e-report.go.th ให้ครบ 12 เดือน  

กรณีที่ส่วนราชการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล (ใน 
1 ลิตร มีนํ้ามนัเบนซินอยู่ 90 %) นํ้ามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มี
นํ้ามันดีเซลอยู่ 95 %) และกา๊ซธรรมชาติ (NGV) ทีใ่ช้แทนเบนซิน
หรือดีเซล 100% น้ัน การคํานวนปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงระบบ
จะประมวลผลเฉพาะจํานวนปริมาณนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล 
เท่าน้ัน ตามสตูรการคํานวณดังต่อไปน้ี :  

AFU = ปริมาณนํ้ามันเบนซนิ + ปรมิาณนํ้ามันดีเซล + (0.90 X 
ปริมาณนํ้ามันแก๊สโซฮอล) + (0.95 X ปริมาณนํ้ามันไบโอดีเซล) + 
0.00 X ปริมาณ NGV)  

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
 

ระดับ - 2.8100 2.6700 

 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็น

ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่ต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมน้ัน
ที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความสําเร็จ 
(Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

 1. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 
2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด 

0.5000 0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ 2559
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จและ
ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559 

0.2500 0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ ใ ช้จริง (kWh; 
กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) ประจําปีงบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 
เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2559 
ตามสูตรการคํานวณที่สนพ .  กําหนด โดยอยู่ในช่วง  -0.200 
ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 

0.6570 

4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2559 
ตามสูตรการคํานวณที่สนพ .  กําหนด โดยอยู่ในช่วง  -0 .091 
ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

- 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2559 
ตามสูตรการคํานวณที่สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 
คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

- 

รวม 2.5 1.6570 
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2. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานด้านนํ้ามันเช้ือเพลิงของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 
- กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่สนพ. กําหนด  

0.5000 0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้
นํ้ามันเช้ือเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง
ประจําปีงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. 
กําหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) 
ประจําปีงบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ตามสูตรการคํานวณที่สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.200 
ถึง -0.333 
 

0.0001 
- 

0.5000 

- 

4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ตามสูตรการคํานวณที่สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.091 
ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

- 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ตามสูตรการคํานวณที่สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -
0.090 
ในกรณีทีผ่ลการคํานวณค่าดัชนีการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 
คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

- 

รวม 2.5 1.0000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

หมายเหตุ : 
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผล

ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมิน

คะแนน 
3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด มีค่า

น้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล 
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน 
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉล่ียจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จํานวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

2.5 2.6570 2.6570 0.0664 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ: 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมฯ ได้ดําเนินการทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน กําหนด

มาตรการในการประหยัดพลังงาน และติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานท่ีได้กําหนดขึ้น  
   ณ วันที่รายงานผลการดําเนินการ (5 ต.ค. 59) ยังไม่สามารถรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน  

ได้ เน่ืองจากข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันยังไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลการประหยัด
พลังงานในข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้  

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 

ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญในการประหยัดพลังงาน โดยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
ไม่ม ี

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

1) สนพ. ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมและเป็นกลาง สอดคล้องกับลักษณะงานของแต่ละ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

2) กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ดังน้ัน การปฏิบัติงาน
สําหรับกอง/สํานัก ส่วนกลาง จะต้องออกปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่ เช่น งานสํารวจและวาง
แผนการใช้ที่ดิน การสํารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง และงานวิจัยในระดับพ้ืนที่ที่มีปัญหาสภาพดิน ใน
ลักษณะต่างๆ ดังน้ัน การกําหนดปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงมาตรฐาน ควรมีความสอดคล้องและเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ 
 
หลักฐานอ้างอิง :  

 หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า / นํ้ามัน ที ่Website โครงการลดการใช้พลงังานในภาค
ราชการ  www.e-report.energy.go.th 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 5 การประหยัดน้ํา 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายอุดม  วิภาสไพสิฐ 
          ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นายชูเกียติ  แซ่ปึง 
                  วิศวกรรมการเกษตรปฏิบัติการ 

2) นางพิริยาพร ศรีมงคล 
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ :  0-2579-8537 
 

โทรศัพท์ :   0-2941-2152 
 0-2914-2228 

คําอธบิาย :  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้รับทราบแนวทางการประหยัดนํ้าตามมติคณะกรรมการ

ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเสนอ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดนํ้า โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้นํ้าอย่าง
น้อยร้อยละ 10 พร้อมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดนํ้าทุกเดือนให้กับกรมทรัพยากรนํ้า 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
 

เป็นตัวช้ีวัดใหม่ ดําเนินการในปี 2559 เป็นปีแรก โดยดําเนินการเปรียบเทียบอัตราการใช้นํ้าในปีงบประมาณ 
2557 และปีงบประมาณ 2559 โดยเปรียบเทียบเป็นร้อยละที่ลดการใช้นํ้าได้เพ่ือประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนนโดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการแตง่ตั้งคณะทํางานปฏิบตัิการประหยัดน้ํา 

2 มีการจดัทําแผนปฏิบัติการประหยัดน้ําตามแนวทางของคณะกรรมการทรพัยากรนํ้าแหง่ชาติและได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

3 มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ําเป็นรายเดือนให้กับกรมทรพัยากรน้ํา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

4 สามารถลดปริมาณการใช้น้ําลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ําในปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 5  

5 สามารถลดปริมาณการใช้น้ําลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ําในปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 10 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการดําเนนิงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

การประหยัดนํ้า 
 

2.5 3 3.0000 0.0250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ:  
มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ําเป็นรายเดือนให้กับกรมทรัพยากรนํ้า 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   

 

มีการส่ังการเป็นคําส่ังเพื่อลดปริมาณการใช้น้ําและให้เห็นถงึความสําคัญของการประหยัดน้ําอย่างเป็นรูปธรรม 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :            
ไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างตอ่เน่ือง 

 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
หน่วยงานภายในควรมีส่วนร่วมและหน้าที่รับผิดชอบเกีย่วกับเรื่องดังกล่าวมากกว่านี ้

 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  : ข้อมูลรายงานผ่าน http://division.dwr.go.th/waterindicators/system/nologin.php  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 
    ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร 
              ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
                       2) นางวราภรณ์  อินทรท์ิพย์ 
                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ 
                       3)นางสาวอริศรา  พ่ึงพา 
                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ :  0-2941-2131 โทรศัพท์ :   0-2994-0530 
                0-2579-1181 
                0-2579-1181 

คําอธบิาย :  

 เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของส่วนราชการ 
อย่างต่อเน่ือง 

 เป็นการสํารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีมาตรฐานตรงตามการจัดอันดับมาตรฐานเว็บไซต์    
ขององค์กรสหประชาชาติ (United Nation : UN) เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ไปสู่ระดับ    
การให้บริการที่ดี และเป็นการยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใ์นภาพรวมของประเทศ โดยมาตรฐานเว็บไซต์
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ega.or.th/th/profile/888/ 

 หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง สว่นราชการระดับกรม จํานวน 148 ส่วนราชการ 
ขั้นตอนการดําเนนิการ :  

1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดเกณพ์การตรวจประเมิน และกําหนดนํ้าหนัก
ความสําคัญของเนื้อหา (Content) ในแต่ละระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ภาครัฐ 

2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะดําเนินการสํารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ       
โดยพิจารณาจากมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐทัง้ 5 หมวดหมู ่ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้บริการ การให้บริการในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะที่ควรมี และการทําให้เน้ือหาเว็บไซต์      
ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

3. วิเคราะห์และประมวลผลการสํารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
4. จัดทํารายงานในภาพรวมท้ังหมด และจําแนกตามระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ภาครัฐ 
5. นําเสนอผลการสํารวจฯ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐนําไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และวางแนวทาง       

การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
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ขอบเขตการสาํรวจ :  
 การสํารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ตามข้อกําหนดในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐประกอบด้วย 5 หมวดหมู่ 

ได้แก่ 
1. หมวดข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงาน ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูง ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บลิงค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลการบริการแบบฟอร์ม                     
ในการดาวน์โหลดได้ คลังความรู้/เอกสารเผยแพร่ คําถามที่พบบ่อย และแผนผังเว็บไซต์ 

2. หมวดการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ถาม–ตอบ (Q&A) ระบบสืบค้นข้อมูล ช่องทาง 
      การสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และแบบสํารวจออนไลน์(Online Survey)  
3. หมวดการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ประกอบด้วย การลงทะเบียน ออนไลน์

(Register Online) e-Forms / Online Forms การให้บรกิารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Service) 
การให้บริการเฉพาะบุคคล (Personalized e-Service) ในลักษณะที่ผูใ้ช้บริการสามารถกําหนดรูปแบบ
ส่วนตัวในการใช้บริการเว็บไซต์ได้  

4. หมวดคุณลักษณะที่ควรมี (Recommended Features) ประกอบด้วย การแสดงผลการนําเสนอข้อมูล 
เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน เครื่องมือสําหรับเก็บข้อมูลการเย่ียมชมเว็บไซต์ (Web Analytic)       
และทุกหน้าในส่วนล่างของเว็บไซต์ (Page Footer) ต้องแสดงเมนูหลัก ในรูปแบบข้อความ ข้อมูลติดต่อ
หน่วยงาน เส้นเช่ือมกลับไปยังหน้าหลัก คําสงวนลิขสิทธ์ิ การประกาศความรับผิด และการประกาศ
นโยบาย  

5. หมวดการทําให้เน้ือหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility) ประกอบด้วย
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามข้อกําหนดของ World Wide Web Consortium (W3C)  

 

หน่วยงานภาครัฐสามารถดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ 

ระดับ - - - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณพ์การให้คะแนน ดังน้ี  

ระดับ เกณพ์การใหค้ะแนน 
1 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT ร้อยละ 40
2 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT ร้อยละ 45
3 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT ร้อยละ 50
4 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT ร้อยละ 55
5 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT ร้อยละ 60

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

5 N/A 1.0000 0.0500 

  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ:  
การสํารวจเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th ตามข้อกําหนดในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

ประกอบด้วย 5 หมวดหมู ่ได้แก่ 
 1. หมวดหมู่ข้อมูลพื้นฐาน  

   กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทําข้อมูลตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงาน ข้อมูล
เก่ียวกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)   ขา่วประชาสัมพันธ์  เว็บลิงค์  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลการ
บริการ แบบฟอร์มดาวโหลดได้  คลังความรู้/เอกสารเผยแพร่ คําถามที่พบบ่อย และแผนผังเว็บไซต์   

2. หมวดการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ  
    กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทําข้อมูลตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย การถาม-ตอบ (Q&A) ผ่านเมนูเวทีโต้ตอบ 

Webboard ระบบสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน (e-Search LDD) และแบบสํารวรจออนไลน์ (Online Survey) 
3. หมวดการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  

กรมพัฒนาที่ดิน ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Register Online) ให้บริการในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถขอรับบริการต่างๆ ที่กรมฯ ใหบ้ริการผ่าน Online 
Forms เช่น โปรแกรมระบบบริการประชาชน  แจ้งความต้องการแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน(บ่อจิ๋ว) และระบบ
รับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร(Q-Center)  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 
4. หมวดคุณลักษณะท่ีควรมี  

กรมพัฒนาที่ดิน ได้พัฒนาเว็บไซต์ในการแสดงผลการนําเสนอข้อมูล เครื่องมือสนับสนุนการใช้งานเคร่ืองมือ
สําหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Analytic) และทุกหน้าในส่วนล่างของเว็บไซต์ (Page Footer) มีข้อมูลติดต่อ
หน่วยงาน เส้นเช่ือมโยงกลับไปยังหน้าหลัก คําสงวนลิขสิทธ์ิ การประกาศความรับผิดชอบ และการประกาศนโยบาย 

5. หมวดการทําให้เนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility)  
กรมพัฒนาที่ดิน ได้พัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ประกอบด้วยเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามข้อกําหนดของ World Wide Web Consortium (W3C)  
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
          ไม่ม ี

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    

กรมพัฒนาที่ดิน ต้องศึกษามาตรฐานข้อกําหนดของ World Wide Web Consortium (W3C) เพ่ือที่จะสามารถ
พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility) 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
          ไม่ม ี

 
หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : เอกสารการสํารวจเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th ตามข้อกําหนดในมาตรฐาน 
                          เว็บไซต์ภาครัฐ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9  เดือน 
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ชื่อตัวชี้วัด : 7 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :   นางณัฐิยา  หริัญวัฒน์ศิริ 
                     ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางพัชชานันท์  พันวา 
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

โทรศัพท์ :  02-5797740 โทรศัพท์ :   02-5797740 

คําอธบิาย :  

 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การที่เป็น
กลไกที่ทําให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การกําหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบ
ระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ 
(Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ดําเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ความ
คาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ดําเนินการพัฒนาต่อเน่ืองจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งส่วนราชการได้ดําเนินการสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออน์ไลน์ 
(Organization Development Survey) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 เพ่ือหาโอกาสใน
การปรับปรุงองค์การ และนําประเด็นที่ต้องปรับปรุงมาจัดทําแผนพัฒนาองค์การ และดําเนินการปรับปรุงไปแล้ว
จํานวน 1 ช่อง ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 สําหรับการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ส่วนราชการ
นําผลการสํารวจการพัฒนาองค์การท่ีเป็นโอกาสในการปรับปรุงแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 1 ช่อง มา
จัดทําแผนพัฒนาองค์การ และดําเนินการปรับปรุง 

 แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัย
องค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยคําถามจํานวน 36 ข้อ ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การกําหนดเป้าหมาย (Goal) การ
ออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
องค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) ข้อคําถามตาม
ภาคผนวก  

 คําถามด้านการกําหนดเป้าหมาย (Goal) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดเป้าหมายของ

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การท่ีชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การส่ือสารทิศทางของ
องค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมท้ังมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทของ
องค์การ 
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- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่าง
เป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน การกําหนดกลยุทธ์และเป้าหมายหน่วยงาน
จากการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกําหนดแผนปฏิบัติการ 
และการจัดการความเสี่ยง 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย
ของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การกําหนดเป้าหมายท่ีท้าทายมากขึ้น การกําหนด
ภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล 

 คําถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดระบบงาน การกําหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการทํางานให้สามารถทํางานประสานกัน 
และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ และช่วยสนับสนุนการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเร่ืองการกําหนดภาระหน้าที่ที่
ชัดเจนของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาบริการ
ใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการทํางาน จากความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดขั้นตอนการทํางานและ
การประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัด
สภาพแวดล้อมการทํางาน ที่เอ้ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
ได้ รวมท้ังออกแบบลักษณะงานให้สามารถทํางานแทนกันได้ 

 คําถามด้านการบริหารจัดการ (Management) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตามประเมินผล

และการรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
และความโปร่งใสของการบริการจัดการภายใน 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเร่ืองการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน 
และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความจําเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรให้บุคลากรสามารถทํางานได้บรรลุตามเป้าหมาย การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ความก้าวหน้าในการทํางาน และความผูกพันของบุคลากร 
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 ลําดับความสําคัญของการพัฒนา เรียงตามลําดับดังน้ี  Organization Goal  Department 
Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management  Department Design 
 Department Management  Individual Design  Individual Management 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 
 

ระดับ - - 5 

 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
กําหนดเป็นระดับความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของระดับการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
คะแนน ระดับความสาํเร็จ (Milestone) 

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

  

 การกําหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับบุคคล 
ระดับ 2 ส่วนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน

และส่วนราชการ 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้นทุกรอบปี 
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับตัวบุคคลระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับบุคคลระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 5 5 5.0000 0.2500 

  
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ: 
          1. จากผลสํารวจการพัฒนาองค์การ ของกรมพัฒนาที่ดิน Organization Development Survey 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สรุปผลได้ดังน้ี Cells 1 การกําหนดเป้าหมายระดับองค์การ สัญลักษณ์เป็นสีเขียว 
แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวของกรมฯ ดีอยู่แล้วควรรักษาการดําเนินการน้ันไว้ แต่สําหรับในส่วน Cells 
2 – 9 สัญลักษณ์เป็นสีเหลืองทั้งหมด แสดงว่ากรมฯ จะต้องดําเนินการปรับปรุงการดําเนินการในแต่ละ Cells 
ตามลําดับโดยให้ความสําคัญกับการกําหนดเป้าหมาย (Goal) เป็นอันดับแรก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
กรมฯได้ดําเนินการปรับปรุงองค์การใน Cells 2 การกําหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน Department Goal 
สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมฯดําเนินการปรับปรุงองค์การใน Cells 3 การกําหนดเป้าหมายระดับ
บุคคล (Individual Goal: IG) เพ่ือให้บุคลากรมีเป้าหมายการทํางานที่ชัดเจน สนับสนุนเป้าหมายระดับ
หน่วยงาน 
          2. กรมฯ มีการกําหนดตัวช้ีวัดการกําหนดเป้าหมายระดับบุคคลเป็นตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
          3. กรมฯ มีการกําหนดตัวช้ีวัดการกําหนดเป้าหมายระดับบุคคลเป็นตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน ที่1,2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับสํานัก/กอง โดยการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัด ระดับกอง/สํานัก ลงกลุ่ม/ฝ่าย/ลงบุคคล 
          4. กรมฯ มีการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้นทุกรอบปี 
          5. กรมฯ มีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัด  
           6. กรมฯ มีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับบุคคลระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชา 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
          ผู้บรหิารของกรมพัฒนาที่ดินเห็นความสําคัญ และให้ความสนับสนุนในการดําเนินงาน 
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อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
         ไม่มี 
 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :   
         ไม่มี 
 
  
หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : บันทึกข้อความ ที่ กษ 0800.05/81 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวทางการ

ประเมินตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับสํานัก/กอง (DPIS) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 1 ตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการของหน่วยงาน” ตัวช้ีวัด “รับความสําเร็จของการจัดทําคู่มือประชาชน : การ
วิเคราะห์ดินสําหรับเกษตรกร” และตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการกําหนดเป้าหมาย
ระดับบคุคล (Individual Goal : IG)”  

 หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : บันทึกข้อความ ที่ กษ 0800.05/252 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แนวทางการ
ประเมินตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับสํานัก/กอง (DPIS) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9 เดือน 
                                                                                                        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  น.ส.อุษา  ทวีแสง 
                   ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางมาลินี  คุณะดิลก จําปาทอง 
                  ผู้อํานวยการกลุ่มวินัย ปฏิบัติหน้าที่ 
                ผูอํ้านวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

โทรศัพท์ :02-5793497 โทรศัพท์ : 02-5792656 

คําอธบิาย :  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency 

Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment)
ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights 
Commissilon: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยได้
กําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็น
องค์ประกอบหลักที่สําคัญและจําเป็นในการประเมิน โดยจําแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการ
ประเมิน และแปลงไปสู่คําถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของ
หน่วยงาน 

องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

2. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

3. การทุจริตคอรัปชั่น (Corrupion) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงใน
การดําเนินงานของหน่วยงาน 

5. คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9 เดือน 
                                                                                                        รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

5 4.91 5 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

5 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูงมาก (80-100 คะแนน) 

4 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูง ( 60-79.99  คะแนน) 

3 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานปานกลาง ( 40-59.99 คะแนน ) 

2 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานตํ่า ( 20-39.99 คะแนน ) 

1 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานตํ่ามาก ( 0-19.99 คะแนน) 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

5 79.60 4.0000 0.2000 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ:  
           ผลคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แบบ 
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment EBIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรม
พัฒนาที่ดิน (คะแนนรวม EB1-11 คะแนนเต็ม 4.200 ผลการประเมินได้ 3.100 คิดเป็นร้อยละ 73.81 ไม่รวมคะแนน 
ข้อ EB12 การถูกช้ีมูลของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน) และกรมฯได้ดําเนินการจัดทําคําขออุทธรณ์และส่งหลักฐาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ 9 เดือน 
                                                                                                        รอบ 12 เดือน 
ประกอบคําอธิบายให้แก่ที่ปรกึษาโครงการฯ ที่สํานักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐแล้ว เมือ่วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :  
         หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและตอบแบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based 
Integrity&Transparency Assessment) พร้อมส่งเอกสารหลักฐานประกอบคําอธิบายขออุทธรณ์เพ่ิมเติม 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
          ไมม่ ี
           
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
          ไมม่ ี
 
หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : สําเนาหนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ 0802/1472 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559  

เรื่อง อุทธรณ์ผลการประเมินตามแบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 ที่จดัส่งให้ที่ปรึกษาโครงการฯ 

 
 
 


