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มิติภายนอก

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนว
ทางการขับเคล่ือนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

ตัวช้ีวัดที่ 1.1  รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉล่ีย
ต่อครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี)

บาท/
ครัวเรือน/

ปี
5 144,356 146,298 148,240 150,182 152,124 148,423 3.0942 0.1547

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํายุทธศาสตร์
งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ผลผลิตพืชสําคัญเฉล่ียต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) 
(ร้อยละ 11)

ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1 ข้าวนาปี
กิโลกรัม
ต่อไร่

2.50 433 446 459 472 485 433 1.0000 0.0250

ตัวช้ีวัดที่ 1.3.2 ข้าวนาปรัง
กิโลกรัม
ต่อไร่

2.50 617 633 649 665 681 634 2.0625 0.0516

ตัวช้ีวัดที่ 1.3.3 มันสําปะหลัง
กิโลกรัม
ต่อไร่

2.00 3,351 3,456 3,561 3,666 3,771 3,584 3.2190 0.0644

ตัวช้ีวัดที่ 1.3.4 ปาล์มนํ้ามัน
กิโลกรัม
ต่อไร่

2.00 2,872 2,943 3,014 3,085 3,156 2,691 1.0000 0.0200

ตัวช้ีวัดที่ 1.3.5 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
กิโลกรัม
ต่อไร่

2.00 676 684 692 700 708 677 1.1250 0.0225

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 จํานวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งนํ้าที่เพิ่มข้ึน
(ไร่)

ไร่ 10 263,128 269,280 275,432 281,584 287,736 293,269 5.0000 0.5000

ตัวช้ีวัดที่ 1.5 จํานวนพื้นที่บริหารจัดการนํ้านอกเขตพื้นที่
ชลประทาน (ไร่) (อยู่ระหว่างขออุทธรณ์ยกเลิกตัวช้ีวัด)

ไร่ 10 26,825 26,831 26,837 26,843 26,849 5,955 1.0000 0.1000

ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายในการดําเนิน มาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558

 - มาตรการหลัก ร้อยละ 2.5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 98.51 4.7020 0.1176

 - มาตรการเสริม ร้อยละ 2.5 80.00 90.00 100.00
อบรม   
50 %

อบรม     
60 %

 ระดับ 5 5.0000 0.1250

ตัวช้ีวัดที่ 1.7 ร้อยละต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงหลัง
การใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

ร้อยละ 7 1 6 11 16 21 39.06 5.0000 0.3500

ตัวช้ีวัดที่ 1.8 ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวัตถุที่เพิ่มข้ึนของพื้นที่
เมืองเกษตรสีเขียว

ร้อยละ 5 0.01 0.11 0.21 0.31 0.41 0.77 5.0000 0.2500

ตัวช้ีวัดที่ 1.9 ร้อยละของผลผลิตข้าวที่เพิ่มข้ึนในพื้นที่ที่ได้รับ
การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม

ร้อยละ 7 7 9 11 13 15 14.15 4.5750 0.3203

ชื่อตัวชี้วัด : 2    คุณภาพการให้บริการประชาชน 
(Service Level Agreement: SLA) : กระบวนงานการ
ออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ

ระดับ 2 1  - 3  - 5 5 5.0000 0.1000

การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 75)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กรมพัฒนาที่ดิน  กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (   ) รอบ  9 เดือน

                                                                                                                            ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
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กรมพัฒนาที่ดิน  กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (   ) รอบ  9 เดือน
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลสําเร็จของการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนงานบริการเทียบกับแผนการปรับปรุง

ร้อยละ 4 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.2000

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
กระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ

ร้อยละ 4 65 70 75 80 85 N/A 1.0000 0.0400

มิติภายใน (ร้อยละ25)

ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 2.50 75 78 81 84 87 97.83 5.0000 0.1250
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 2.50 88 90 92 94 96 98.45 5.0000 0.1250
ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ระดับ 5 1 2 3 4 5 2.66 2.6600 0.1330

ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

ชื่อตัวชี้วัด : 6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
ช่ือตัวช้ีวัด : 6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององค์การ

ระดับ 1 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0500

ช่ือตัวช้ีวัด : 6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ ระดับ 4 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

ตัวชี้วัดที่ 7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน

ระดับ 5
0-19.99 
คะแนน

20-39.99 
คะแนน

40-59.99
คะแนน

60-79.99
 คะแนน

80-100 
คะแนน

N/A 1.0000 0.0500

100 3.6241
ข้อมูล ณ วันที่   มกราคม 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 ปฏิบัติการ
                   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
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   1 

m 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
                   ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายรว่มกัน (Joint KPIs) 

1.4 จํานวนพืน้ที่ชลประทานและแหล่งน้าํที่เพิ่มขึ้น (ไร)่  

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 :  
                   การเ พ่ิม พ้ืนที่ รับประโยชน์จากแหล่ง นํ้า  หมายถึง  พ้ืนที่ที่ เ พ่ิมขึ้นจากการดําเนินงานของ  
กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ประกอบด้วยพ้ืนที่/โครงการต่างๆ 
ดังน้ี  (ปี 2558 จํานวน 425 โครงการ พ้ืนที่ทั้งหมด  317,941 ไร่) 
    1. กรมชลประทาน : การก่อสร้างโครงการชลประทานพร้อมระบบส่งนํ้า และระบบระบายน้ํา 
จํานวน 185 รายการ รวมพ้ืนที่ 234,321 ไร่ ประกอบด้วย 
        - โครงการขนาดใหญ่ จํานวน 1 รายการ พ้ืนที่ 24,200 ไร่ 
        - โครงการขนาดกลาง จํานวน 3 รายการ พ้ืนที่ 11,800 ไร่ 
        - โครงการขนาดเล็ก จํานวน 181 รายการ พ้ืนที่ 198,321 ไร่ 
     2. กรมพัฒนาที่ดิน : การก่อสร้างแหล่งนํ้าชุมชนและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
จํานวน 158 โครงการ รวมพ้ืนที่ 78,384 ไร่ ประกอบด้วย 
         - แหล่งนํ้าชุมชน จํานวน 8 โครงการ พ้ืนที่ 5,987 ไร่ 
         - แหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า จํานวน 150 โครงการ พ้ืนที่ 72,397 ไร่ 
     3. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม : การก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพ้ืนที่ปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จํานวน 82 แห่ง รวมพ้ืนที่ 5,236 ไร่ ประกอบด้วย 
        - ขุดสระเก็บนํ้า จํานวน 69 แห่ง พ้ืนที่ 2,253 ไร่ 
        - ก่อสร้างฝาย จํานวน 10 แห่ง พ้ืนที่ 1,068 ไร่ 
        - ระบบส่งนํ้า จํานวน 3 แห่ง พ้ืนที่ 1,915 ไร่ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด 
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
จํานวนพ้ืนที่ชลประทานและแหล่ง
นํ้าที่เพ่ิมขึ้น (ไร่) 

25,082 60,346 293,269 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 6,152 ไร่ ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

263,128 269,280 275,432 293,269 287,736 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนนิงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

จํานวนพ้ืนที่ชลประทานและแหล่งนํ้าที่
เพ่ิมขึ้น (ไร่) 

10 293,269 5.0000 0.5000 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ: 
1. กรมพฒันาที่ดิน  
- โครงการพฒันาแหล่งน้าํชุมชน จํานวน 8 แห่ง พ้ืนที่รับประโยชน์ 5,987 ไร่  
กรมฯ ดําเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จ 8 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่รับ

ประโยชน์ 5,987 ไร่ จากเป้าหมาย 5,987 ไร่ 
- งานพัฒนาแหล่งน้าํเพือ่การอนรุักษ์ดินและน้าํ จํานวน 150 แห่ง พ้ืนที่พ้ืนที่รับประโยชน์ 72,397 ไร่ 
กรมฯ ดําเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จ 133 แห่ง ครอบคลุม  

พ้ืนที่รับประโยชน์ 65,073 ไร ่จากเป้าหมาย 72,397 ไร ่
รวมผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ 71,060 ไร ่

 

2. กรมชลประทาน  
- ดําเนินการแล้วเสร็จ 217,121 ไร่ 
 

3. สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม  
- ดําเนินการแล้วเสร็จ 5,088 ไร่ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
ไม่ม ี

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
1. เน่ืองจากในแต่ละปี กรมฯ ต้องรอการอนุมัติวงเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณ จากน้ันจึงทําการจัดซื้อ    

จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-auction) โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการไม่น้อยกว่า 45 วัน       
เมื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จก็เข้าใกล้ฤดูฝนทําใหม้ีช่วงระยะเวลาในการก่อสร้างสั้นลง จึงทําให้เกิดความ
ล่าช้าของงานแต่ละโครงการ 

2. ผู้รับจ้างที่ได้รับการประมูลต้องรับผิดชอบงานหลายโครงการซึ่งอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด จึงเกิดปัญหาการก่อสรา้งบางโครงการ 

3. บางโครงการเกิดปัญหาเรื่องกรรมสิทธ์ิที่ดินในพ้ืนที่ข้างเคียง ทําให้ประสบปัญหาการก่อสร้างเน่ืองจากเส้นทาง
การลําเลียงวัสดุก่อสร้างไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ดําเนินการได้ 

ปัญหาฤดูกาลเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิด ต่างช่วงเวลากันทําให้ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ดําเนินการก่อสร้างได้ 
หรือในระหว่างการดําเนินการก่อสร้างเกษตรกรมีความจําเป็นต้องใช้นํ้าจากพ้ืนที่บริเวณก่อสร้างทําให้การก่อสร้างต้อง
หยุดชะงักเป็นการช่ัวคราว 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
1. เกณฑ์การให้คะแนนวัดผลสําเร็จจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งน้ีในการปฏิบัติงานจริงเป็นไปได้ยาก เน่ืองจาก

ปัจจัยจากปัญหาในพื้นที่ ผู้รับจ้างก่อสร้างและฤดูกาล ควรมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ 

2. ควรให้ความสําคัญกับข้อตกลงในสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาและไม่เข้า
ดําเนินการ ให้บอกเลิกสัญญาและดําเนินการประกวดราคาเพ่ือหาผู้รับจ้างอ่ืนโดยทันที 

หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แบบแปลนงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าชุมชนจํานวน 8 แห่ง (CD) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 :  แบบแปลนงานก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าจํานวน 150 แห่ง (CD) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 :  สําเนาสัญญาจ้าง 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 :  หนังสือตรวจรับงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงท่ีมีเปา้หมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
1.5 จํานวนพืน้ที่บรหิารจัดการน้ํานอกเขตพื้นทีช่ลประทาน (ไร่) 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชาติชาย  พูนพาณิชย์ 
         ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1) นายอุดม  วิภาสไพสิฐ   
                  ผู้อํานวยการกลุ่มวางโครงการ 
                     2) นายศุภกร  แสงจันทร ์
                  วิศวกรการเกษตรชํานาญการ  

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

คําอธิบาย :   
พ้ื นที่ บ ริ หาร จัดการ นํ้ านอก เขต พ้ืนที่ ชลประทาน  หมายถึ ง  พ้ื นที่ ที่ ใ ช้ ในการ เพาะปลู ก พืช

นอกเขตพ้ืนที่รับบริการน้ําจากระบบชลประทาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้ดําเนินงานพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในพ้ืนที่ทําการเกษตร
นอกเขตชลประทาน รวมท้ังพ้ืนที่ที่ระบบส่งนํ้าไปไม่ถึง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร ลักษณะงานแหล่งนํ้าเพ่ือการ
อนุรักษ์แหล่งนํ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. งานพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก (แหล่งนํ้าต้นทุน) และ 2. งานระบบส่ง
นํ้าในไร่นา (ระบบกระจายนํ้า) ทั้งน้ีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินโครงการงานระบบส่งนํ้าใน
ไร่นา จํานวน 50 โครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ 26,849 ไร่ โดยมุ่งเน้นถึงการกระจายนํ้าจากแหล่งนํ้าที่มีอยู่เดิม ซึ่งอาจ
เป็นแหล่งนํ้าธรรมชาติหรือแหล่งนํ้าต้นทุนของกรมพัฒนาที่ดินเอง และกระจายนํ้าลงสู่พ้ืนที่เกษตรกรรมของเกษตรกร 
ผ่านทางระบบคลองส่งนํ้า หรือระบบท่อส่งนํ้า โดยพิจารณาคัดเลือกจากพ้ืนที่ของเกษตรกร ตามคําขอรับการ
สนับสนุนโครงการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางอําเภอ/จังหวัด หรือ สพข./สพด. ของกรมพัฒนาที่ดิน      
เงื่อนไข :  

1. กรณีปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกรมพัฒนาที่ดิน และส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติ
ราชการ/ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด กรมพัฒนาที่ดินจะขออุทธรณ์ เพ่ือให้พิจารณาปรับเกณฑ์การให้คะแนน 

2. รายงานข้อมูลผลจํานวนพ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชเริ่มในฤดูฝนโดยการเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือน
พฤษภาคม 2558 และรายงานเป็นรายเดือนจนถึงงวดสุดท้ายของฤดูฝนสิ้นสุด  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด 
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

จํานวนพ้ืนที่บริหารจัดการนํ้านอกเขตพ้ืนที่
ชลประทาน (ไร่) 

- - 5,955 

หมายเหตุ : เน่ืองจากเป็นตัวช้ีวัดในปีแรกจึงไม่มีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 6 ไร่ ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
26,825 26,831 26,837 26,843 26,849 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

จํานวนพ้ืนที่บริหารจัดการนํ้านอกเขต
พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) 

10 5,955 1.0000* 0.0100* 

 

หมายเหตุ : ขออุทธรณ์ยกเลิกตัวช้ีวัด 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 

การเก็บข้อมูลพ้ืนที่บริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทานได้เริ่มมีการเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2558 
โดยมีการสอบถามข้อมูลจากเกษตรกรท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรงและจัดเก็บข้อมูลสรุปผลการดําเนินงาน 
ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการขออุทธรณ์ยกเลิกตัวช้ีวัด เน่ืองจากเกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้เพราะประเทศไทย
ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :     
1. ความร่วมมอืจากหน่วยงานและเกษตรกรท่ีเก่ียวข้องในการให้ข้อมูล 
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :        

1. เมื่อกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าแล้วเสร็จ และได้
มีการส่งมอบพ้ืนที่ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูและการใช้ประโยชน์ ซึ่งกรมพัฒนา
ที่ดินทําได้เพียงให้คําแนะนําในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ ไม่ได้มีการเข้าไปบริหารจัดการหรือควบคุมการใช้
นํ้าโดยตรง การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับเกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กํากับดูแล ซึ่งเป็น
การยากที่จะได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากการปลูกพืชจากเกษตรกรในพ้ืนที่ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

2. เน่ืองจากในปีน้ีประเทศไทยประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
ฝนทิ้งช่วง และไม่กระจายสมํ่าเสมอ ทําให้มีนํ้าเก็บกักในแหล่งนํ้าน้อย และในฤดูแล้งอากาศที่ร้อนจัดทําให้เกิดการ
สูญเสียนํ้าในปริมาณที่มาก สาเหตุจากการระเหยของนํ้ามีมาก ทําให้แหล่งนํ้าลดปริมาณลงมาก ไม่สามารถใช้
เพาะปลูกพืชได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :    

1. ไม่ควรใช้จํานวนพ้ืนที่บริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทานเป็นตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากงาน
พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่กรมพัฒนาทีดิ่นได้ดําเนินการแล้ว กรมฯ ไม่สามารถเข้าไปกํากับดูแลและ
ควบคุมการใช้นํ้าและบริหารจัดการนํ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว กรมฯ จะต้องถ่ายโอน
งานดังกล่าวให้กับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นไปดูแลบํารุงรักษาและบริหารจัดการ ดังน้ันการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่จึงขึ้นอยู่
กับเกษตรกรและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่กํากับดูแลเป็นผู้บริหารจัดการ 

2. ควรมีการใช้การวัดผลแบบใช้การวัดความพึงพอใจของเกษตรกรหรือผู้มสี่วนได้เสีย เพ่ือจะได้ทราบถึงผล
ตอบรับโดยตรงจากเกษตรกร 

 

หลักฐานอ้างอิง :       

หลักฐานอ้างอิง 1 : แบบสอบถามข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
หลักฐานอ้างอิง 2 : รายงานข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            7 
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ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงท่ีมีเปา้หมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
1.6 ระดบัความสําเร็จของรอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัในการบรรลุเปา้หมายในการดําเนิน   
     มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกลุ 
               ผอ.กองแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1 ) ผชช.พรรณพิศ  บ่วงนาวา 
            รก.ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  
                     2) นางสาวพิไลพร  ทับเปีย  
                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0-2579-0752 โทรศัพท์ : 0-2579-0752 

คําอธิบาย :   
    พิจารณาจากผลการดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ

ผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 ในเขตลุ่มนํ้าเจ้าพระยาและลุ่มนํ้าแม่กลอง ซึ่งประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ  
1) มาตรการหลัก เป็นการดําเนินการจ้างแรงงานเพ่ือซ่อมคูคลองในฤดูแล้ง และ 2) มาตรการเสริม เป็นการส่งเสริม
อาชีพด้านปศุสัตว์ การส่งเสริมอาชีพด้านประมง การฝึกอาชีพด้านการเกษตร การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถั่ว 
และการสนับสนุนให้ปลูกพืชปุ๋ยสด เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งที่สอดคล้องกับปริมาณนํ้า
ต้นทุนและสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง และเยียวยาเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทน ตาม
รายละเอียดดังน้ี 

1. การจ้างแรงงานเพ่ือซ่อมแซมคูคลองในช่วงฤดูแล้ง เป็นการจ้างแรงงานเพ่ือซ่อมคูคลองในฤดูแล้ง   
โดยกรมชลประทาน 

2. การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ เป็นการอบรมเกษตรกรพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยกรมปศุสัตว์ 
3. การส่งเสริมอาชีพด้านประมง เป็นการอบรมเกษตรกรพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตซึ่งแบ่งเป็น   

2 ประเภท คือ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก โดยกรมประมง 
4. การฝึกอาชีพด้านการเกษตร เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรกับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

แบ่งเป็น 9 หลักสูตร ได้แก่ การทําปุ๋ยหมัก การผลิตสารชีอินทรีย์ การเพาะถั่วงอก การเพาะเห็ด   การขยายพันธ์ุ
ไม้ผล การเลี้ยงผึ้ง การผลิตแมลงเศรษฐกิจ การซ่อมเคร่ืองจักรกล และการแปรรูปถนอมอาหาร โดย
เกษตรกร 1 ราย สามารถเลือกหลักสูตรการฝึกอาชีพได้เพียงหลักสูตรเดียว ซึ่งดําเนินการโดยกรมส่งเสริม
การเกษตร 

5. การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถั่ว เป็นการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถั่วเหลือง ถั่วเขียว หรือ ถั่วลิสง 
ให้กับเกษตรกรที่มีสมัครเข้าร่วมมาตรการ มีความประสงค์จะปลูกพืชตระกูลถั่ว โดยเกษตรกร  1 ราย สามารถ
เลือกรับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุถั่วได้เพียงชนิดเดียว ดําเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
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6. การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด เป็นการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุปอเทืองเพ่ือปลูกเป็นพืชปุ๋ยสด 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 
มาตรการหลัก 
ระดับ 1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของ  โครงการ ได้ร้อยละ 60 
ระดับ 2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 80 
ระดับ 4 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 90 
ระดับ 5 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 100 
 

มาตรการเสริม 
ระดับ 1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 80 
ระดับ 2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 90 
 
 

กิจกรรม เป้าหมาย และน้ําหนัก 
กิจกรรมหลัก เป้าหมาย น้ําหนัก หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

มาตรการหลัก    
1.การจ้างแรงงานเพื่อซ่อมคูคลองในฤดูแล้ง 3.3 ล้านคน วัน 2.5 กรมชลประทาน 
มาตรการเสริม    
2.การส่งเสริมอาชีพ  2.5  

2.1 ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 13,389 ราย (0.5) กรมปศุสัตว์ 
2.2 ส่งเสริมอาชีพด้านประมง 3,574 ราย (0.5) กรมประมง 
2.3 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 17,804 ราย (0.5) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2.4 สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถ่ัว 30,000 ราย (0.5) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2.5 การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 8,000 ราย (0.5) กรมพัฒนาท่ีดิน 

รวม  5  
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ระดับ 3 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 100 
ระดับ 4 นําความรู้จากการอบรมและ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วนําไปปรับใช้  
           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ระดับ 5 นําความรู้จากการอบรมและ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วนําไปปรับใช้  
           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
           โดยระดับ 4-5 เป็นเกษตรกรที่สมคัรเข้าร่วมมาตรการเสริมที่ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร
และ/หรือได้รบัการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วนําความรู้และ/หรือปัจจัยที่ได้รับไปปรับใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้หรือลด
ต้นทุนการผลิตในภาวะน้ํามีปริมาณน้อย 
 
 
 
 
 

เงื่อนไข :  
1. ต้องมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของโครงการ จํานวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ  
2. ไม่นับรวมพ้ืนที่ที่มีปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไมไ่ด้ เช่น ปัจจัยจากภัยพิบัติหรือสภาพอากาศ        

ที่ส่งผลต่อเป้าหมายผลผลิตและการดําเนินงานตามมาตรการ ส่วนราชการจะขออุทธรณ์ เพ่ือพิจารณาให้ปรับเกณฑ์
การให้คะแนนในภายหลัง 

 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายในการ
ดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558

ระดับ - - 4.8510 

 
 
 
 
 

เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการอบรมความรู้ทางการเกษตรและ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วนําไปปรับใช้ x 100 
เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการอบรมความรู้ทางการเกษตรและ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตท้ังหมด 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            10 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ  6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
วัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายในการดําเนิน มาตรการ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังน้ี   
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากภัย
แล้ง ปี 2557/2558 เทยีบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 80 

2 ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากภัย
แล้ง ปี 2557/2558 เทยีบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 90 

3 ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากภัย
แล้ง ปี 2557/2558 เทยีบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 100 

4 นําความรู้จากการอบรมและ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลิตแล้วนําไปปรับใช้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

5 นําความรู้จากการอบรมและ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลิตแล้วนําไปปรับใช้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

      โดยระดับ 4-5 เป็นเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมมาตรการเสริมที่ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรและ/
หรือได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลิตแล้วนําความรู้และ/หรือปัจจัยที่ได้รับไปปรับใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้หรือลดต้นทุนการ
ผลิตในภาวะนํ้ามีปริมาณน้อย 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายในการ
ดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ภั ย แ ล้ ง ปี 
2557/2558 

5 - 4.8510 0.02426 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ  6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  :   

          กรมพัฒนาที่ดินดําเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธ์แก่เกษตรกรไปแล้ว จํานวน 8,000 ราย โดยสถานีพัฒนาที่ดิน           
ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ดําเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และให้ความรู้ทางการเกษตรแก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :     
          ไมม่ ี
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   

           1. การแจกจ่ายเมลด็พันธ์ุมีความล่าช้าและไม่ทันต่อความต้องการของชาวนา เน่ืองจากข้ันตอนการจัดซื้อ
เมล็ดพันธ์ุและการตรวจรับเมล็ดพันธ์ต้องใช้ระยะเวลาในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน ซึ่งการดําเนินงานกิจกรรมตามปกติ
ของ กรมฯ น้ัน โดยมากจะเริ่มมีการแจกจ่ายได้ในช่วงเดือน มีนาคม จนถึงเดือน มิถุนายน ซึ่งเกษตรกรบางรายไม่
สามารถรอเมลด็พันธ์ุจนถึงช่วงน้ีได้ จึงไม่ประสงค์ขอรับเมล็ดพันธ์  

           2. รายช่ือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ กรมสง่เสริมการเกษตร ดําเนินการคัดเลือกมาน้ัน กรมพัฒนาทีดิ่น 
ได้ตรวจสอบและพบว่าเกษตรกรบางรายไม่มีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนเมลด็พันธ์ุเพ่ือนําไปเพาะปลูก
ทดแทนการปลูกข้าวแต่อย่างใด ทําให้เกิดความล่าช้าในการแจกจ่ายเมล็ดพันธ์ุ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :    

          1. ในขั้นตอนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่เข้า
ร่วมรับสมัครด้วย เพ่ือความสะดวกในการคัดกรองเกษตรกร และทําความเข้าใจในกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ
ให้แก่เกษตรกรในเบ้ืองต้น 

          2. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ ควรมีทุกหน่วยงานลงพ้ืนที่พร้อมกัน 
 

หลักฐานอ้างอิง :       

หลักฐานอ้างอิงที่ 1  : สรุปเป้าหมายการดําเนินงานตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 
2558       
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงท่ีมีเปา้หมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
1.7 ร้อยละต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงหลังการใช้สารอินทรีย์ ลดการใชส้ารเคมี 

ทางการเกษตร 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกลุ     
                           ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 

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

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

คําอธิบาย :   

ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงหลังการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร หมายถึง 
ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่ลดลงโดยประเมินจากกลุ่มเกษตรกรที่กรมฯ มีการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับความรู้ความ
เข้าใจ รวมท้ังปัจจัยการผลิตในการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในพ้ืนที่ของเกษตรกร 
ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง  ทั้งน้ีต้นทุนการผลิตที่ลดลง หมายถึง การลด
ต้นทุนของปัจจัยการผลิตที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ การลดต้นทุนการใช้
ปุ๋ยเคมี ลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร รวมท้ังองค์ความรู้ที่กรมฯ ได้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมี 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวิธีการใช้ในอัตราที่เหมาะสมและถูกต้องสอดคล้องตามลักษณะดินและพืชแต่ละชนิด ซึ่งส่งผล
โดยรวมให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้       
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด 
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ร้อยละต้นทนุการผลิตของเกษตรกรลดลง
หลังใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 

- - 39.06 

 
หมายเหตุ : เน่ืองจากเป็นตัวช้ีวัดในปีแรกจึงไม่มีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 6 11 16 21 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ร้อยละต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง
หลังการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 

7 39.06 5.0000 0.3500 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  :      
การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดินโดย

กองแผนงานเป็นผู้ประเมิน ซึ่งดําเนินงานโครงการตามกระบวนการดังน้ี 
1. ศึกษารายละเอียดโครงการและจัดทําโครงร่างการประเมินผล เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

พ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมายของเกษตรกรตัวอย่าง 
2. วางแผนการเก็บข้อมูล เพ่ือกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานภาคสนาม โดยกําหนดจากพ้ืนที่

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

และตัวช้ีวัดในการประเมิน 
6. แปรผลข้อมลูและแสดงตาราง โดยนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปรผลจัดทําตารางเพ่ือให้ทราบผล

การประเมินตรงตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการ 
 

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

ในการดําเนินการ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :             
ไม่ม ี

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่ม ี

 

หลักฐานอ้างอิง :       
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : Proposal การประเมินผลโครงการสง่เสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง  
                          การเกษตร 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : ผลการประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ 
                          ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            15 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ 
                   ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายรว่มกัน (Joint KPIs) 

1.8 ค่าเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุที่เพิ่มขึน้ของพื้นที่เมืองเกษตรสเีขียว 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  1) นายสมโสถต์ิ  ดําเนินงาม 
                 ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
                            2) นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธ์ุ 
                            ผู้เช่ียวชาญด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นางสาวพยัตติกา  พลสระค ู
               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
                       2) นายพงศ์ธร  เพียรพิทักษ ์
                        นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0-2941-2924, 0-2579-5546 โทรศัพท์ : 0-2579-6297, 0-2579-5546 

คําอธบิาย :  
                 ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวัตถุที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง ค่าเฉลี่ยการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter : OM) ในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
ปีงบประมาณ 2558 เทียบกับปริมาณอินทรียวัตถุในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
ปีงบประมาณ 2557 เป้าหมาย 6 จังหวัดนําร่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพดินเข้าสู่เมืองเกษตรสีเขียวซึ่งนําไปสู่การผลิตพืช
อย่างย่ังยืนและปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี และพัทลุง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 180,000 ไร่ ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 18,000 ราย ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการ
คัดเลือกเกษตรกรจากกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีกรมฯ ได้จัดต้ังไว้และมีความเข้มแข็งมา
ฝึกอบรมโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น วิธีการเพ่ิมผลผลิตพืชตามหลักวิชาการ การศึกษาดูงาน 
ในพ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน การสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และ พด.7  
พร้อมอุปกรณ์การผลิตให้เกษตรกรนําไปทํานํ้าหมักชีวภาพ กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังพืช รวมทั้งการส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และการปรับปรุงดินด้วยปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  

        

หมายเหตุ : เน่ืองจากเป็นตัวช้ีวัดในปีแรกจึงไม่มีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด 
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวัตถุที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่   
เมืองเกษตรสีเขียว 

- - 0.77 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
               ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.10 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
0.01 0.11 0.21 0.31 0.41 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวัตถุที่เพ่ิมขึ้นของ
พ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว 

5 0.77 5.0000 0.2500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  :  
1. กําหนดจุดเก็บตัวอย่างดินจํานวน 300 จุด โดยพิจารณาจากชุดดินและชนิดพืชเป็นตัวกําหนด กระจายใน

พ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย 31 จุด เชียงใหม่ 61 จุด ศรีสะเกษ 81 จุด จันทบุรี 52 
จุด ราชบุรี 41 จุด และพัทลุง 34 จุด 

2. เก็บตัวอย่างดินจุดละ 5 ตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างดินทั้งหมด 3 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1 เป็นการเก็บตัวอย่างดินก่อนใส่อินทรียวัตถุ  

- ครั้งที่ 2 ที่ระยะติดผล สําหรับไม้ผล และช่วงกลางอายุปลูกหรือช่วงก่อนออกดอก สําหรับพืชไร่ โดยเก็บ
เป็นระบบเปิด 1 ตัวอย่าง และระบบปิด 1 ตัวอย่าง  

- ครั้งที่ 3 หลังจากการเก็บเก่ียว โดยเก็บตัวอย่างดินระบบเปิด 1 ตัวอย่าง และระบบปิด 1 ตัวอย่าง  

3. วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกัน และคํานวณปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ความอุดม
สมบูรณ์ และปริมาณคาร์บอนในดิน ด้วยวิธีการ Pedotransfer functions และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 
(Logistic Regression Analysis) 

4. จัดทําแผนที่ และรายงานผลการศึกษารายปี ในเรื่องปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ของประเทศไทยของปีที่ศึกษา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
1. กรมฯ สนับสนุนด้านงบประมาณในการดําเนินการ 
2. หน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ สํานักงานพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน และเกษตรกรให้ความร่วมมือในการ

ดําเนินการ 
3. หน่วยงานส่วนกลางให้การสนับสนุนในการดําเนินการเป็นอย่างดี 
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
1. ได้รับงบประมาณในเดือนมีนาคม 2558 ทําให้การเริ่มดําเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กําหนด 
2. การใส่ปัจจัยการผลิตให้คงที่ เพ่ือใช้ในการเก็บตัวอย่างดินระยะยาวในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งในระยะแรกใส่

ปัจจัยการผลิตยังไม่มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จึงต้องมีการปรับปรุงแผนการดําเนินงานสําหรับสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และพืชเศรษฐกิจ 

3. หมุดอ้างอิงในการเก็บตัวอย่างดินในบางพ้ืนที่หาย เน่ืองจากบางส่วนถูกขโมย และบางส่วนถูกเกษตรนําออก
จากแปลงเพ่ือความสะดวกในการทํางาน 

4. มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่ใช้ในการดําเนินงาน 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 

1. เพ่ิมกิจกรรมต้ังต้นในการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น การปลูกและไถกลบพืชปุ๋ยสด การทําปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจาก
เศษพืช 

2. เก็บตัวอย่างดิน 300 จุด อย่างต่อเน่ือง เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 
3. เพ่ิมจุดเก็บตัวอย่างดินให้ครอบคลุมทุกชุดดินและทุกพืชเศรษฐกิจ 
4. ควรปรับปรุงฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีความถูกต้องและทันสมัยในการดําเนินงาน 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แผนทีจุ่ดเก็บตัวอย่างดินการติดตามปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน 6 จังหวัดนําร่อง ได้แก่  
                          จังหวัดจันทบุรี เชียงใหม่ หนองคาย พัทลุง ราชบุร ีศรีสะเกษ  
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : รายงานผลการศึกษา เรื่อง ปริมาณอินทรียวัตถุในดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินของ 
                          ประเทศไทย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

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

1.9 ร้อยละของผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึน้ในพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการพฒันาพืน้ที่ดินเค็ม 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกุล     
                        ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นางสาวสุนันท์  ไวยพาลี   
               ผูอํ้านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 

                       2) นางสาวพยัตติกา  พลสระคู  
               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ         

 

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

คําอธบิาย :   
ผลผลิตข้าวที่เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม หมายถึง ผลผลิตข้าวนาปีที่เพ่ิมขึ้น

ต่อไร่ในพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการในปีงบประมาณ 2558 
พ้ืนที่เป้าหมาย 46,000 ไร่ จํานวน 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ นครพนม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย กาฬสินธ์ุ สกลนคร และบึงกาฬ 
เปรียบเทียบกับผลผลิตข้าวเฉลี่ยของเกษตรกร ก่อนและหลังได้รับการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่ดินเค็มน้อยและ
ปานกลางในพื้นที่ของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม ปีงบประมาณ 2558 ทั้งน้ีกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการแก้ไขปัญหา
ดินเค็มโดยการแบ่งพ้ืนที่การดําเนินงานตามระดับของการเกิดปัญหาดินเค็ม ได้แก่ พ้ืนที่ดินเค็ม  ปานกลาง พ้ืนที่ดินเค็ม
น้อย และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย กิจกรรมทางด้านวิศวกรรม เช่น การปรับรูปแปลงนา การปลูกไม้ยืนต้นทน
เค็มและหญ้า มาตรการทางด้านเขตกรรมและระบบการปลูกพืช การควบคุมการแพร่กระจายของดินเค็ม มาตรการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทําแปลงสาธิต ซึ่งการดําเนินงานทั้งหมดเน้นการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามศักยภาพของดินเพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสามารถใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรได้อย่าง
เหมาะสมและย่ังยืน 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    

 
หมายเหตุ : เน่ืองจากเป็นตัวช้ีวัดในปีแรกจึงไม่มีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด 
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ร้อยละของผลผลิตข้าวที่เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม 

- - 14.15 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
7 9 11 13 15 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 
หมายเหตุ : รอผลการเก็บเก่ียวข้าวดินเค็ม (เดือนธันวาคม) 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ร้อยละของผลผลิตข้าวที่เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ที่
ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม 

7 14.15 4.5750 0.3203 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  :       
การประเมินกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมผลผลติข้าวในพ้ืนที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง กรมพัฒนาที่ดิน   

โดยกองแผนงานเป็นผู้ประเมิน ซึ่งดําเนินงานโครงการตามกระบวนการดังน้ี 
1. ศึกษารายละเอียดโครงการและจัดทําโครงร่างการประเมินผล เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดพ้ืนที่ 

และกลุ่มเป้าหมายของเกษตรกรตัวอย่าง 
2. วางแผนการเก็บข้อมูล เพ่ือกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานภาคสนาม โดยกําหนดจากพ้ืนที่

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

และตัวช้ีวัดในการประเมิน 
6. แปรผลข้อมลูและแสดงตาราง โดยนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปรผลจัดทําตารางเพ่ือให้ทราบผล

การประเมินตรงตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอดําเนินการเก็บข้อมูลรอบที่ 2 หลังการเก็บเก่ียวข้าวดินเค็ม (เดือนธันวาคม) 

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

การดําเนินการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
ไม่ม ี

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

ไม่ม ี
 
หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : Proposal การประเมินกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตข้าวในพ้ืนที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง  
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : ผลการประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามการประเมินกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตข้าวในพ้ืน 
                          ที่ดินเคม็น้อยและปานกลาง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 9  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 2    คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) 
     : กระบวนงานการออกเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางอรทัย  ศุกรียพงศ์ 
                            ผอ.สาํนักวิทยาศาสตร์ 
                            เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นายจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม 
                        ผอ.กลุม่มาตรฐานและพัฒนา 
                           ระบบการวิเคราะห์ดิน 
 

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 
 

โทรศัพท์ :   0-2941-2784 

คําอธิบาย :   

 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เป็นเอกสารที่บันทึก
ข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ถึงระดับการให้บริการ (Level of 
Service) ขั้นตํ่าที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ ซึ่งข้อตกลงระดับการให้บริการเปรียบเสมือนพันธะสัญญาถึงระดับ
คุณภาพของบริการและความโปร่งใสที่ผู้ให้บริการมีให้แก่ผู้รับบริการ ดังน้ัน องค์ประกอบของข้อตกลงจะ
ประกอบด้วย ขอบเขตการให้บริการ ข้อกําหนดการให้บริการ ระดับการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ และการ
รับเรื่องราวร้องเรียน 

 ระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ หมายถึง ส่วนราชการจัดทํา
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ในงานบริการที่สําคัญตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด โดยมีการจัดทําแผนการปรับปรุงกระบวนงานบริการ เพ่ือให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการ (SLA) ที่สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการปรับปรุง
กระบวนงานต้องพิจารณาให้ครอบคลุมใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการจนแล้วเสร็จ 2) 
ขั้นตอนการการให้บริการ 3) คุณภาพของบริการท่ีส่งมอบและการให้บริการ 4) รูปแบบ/การเข้าถึงบริการ 5) 
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และ 6) ค่าใช้จ่ายในการบริการ 

 กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)    
ในงานการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
                กําหนดเป็นระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ ทีต้่องมีการดําเนินการจัดทํา
แผนปรับปรุงกระบวนงานที่นําไปสู่ข้อตกลงระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ มีการ
ดําเนินการตามแผนปรับปรุง/พัฒนางานบริการ และมผีลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงฯ โดยมีเกณฑ์
การประเมินเป็น 3 ตัวช้ีวัดย่อย ดังน้ี  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 9  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

 

ตัวชี้วัด
ย่อย 

เกณฑ์การใหค้ะแนน น้ําหนัก 

2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ ดังนี้ 

ระดับ 1 จัดส่งข้อมูลกระบวนงานบริการใหม่ที่นํามาจัดทําข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด  ) แบบฟอร์มการปรับปรุงกระบวนงาน  
(A – F) 

ระดับ 2  -  

ระดับ 3 จัดทําแผนปรับปรุง/พัฒนางานบริการ (กระบวนงานบริการใหม่) และ
จัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการงานบริการ (กระบวนงานบริการใหม่) 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการสําหรับกระบวนงานบริการใหม่ 
ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2  ร้อยละ (เฉล่ีย) ผลสําเร็จของการปรับปรุง/พฒันากระบวนงานบริการเทยีบกับแผนการ

ปรับปรงุ ดังนี้  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลสําเร็จของการ
ปรับปรุงบริการฯ  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

 

4 

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลสํารวจ
ความพึงพอใจ  

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 

4 

รวม 10 

 
เงื่อนไข 

1. สํานักงาน ก.พ.ร. จะสนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ
และการจัดทําแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการให้แก่ส่วนราชการที่มีการจัดทําข้อตกลงระดับการ
ให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 9  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

2. ให้ส่วนราชการที่มีการจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการ
จัดส่งเอกสารข้อมูล ดังน้ี ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในรอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
6 เดือน ทางอีเมล์ goodservice@opdc.go.th 
2.1 จัดส่งแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ 
2.2 จัดส่งข้อตกลงระดับการให้บริการ 
2.3 ภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ณ จุดให้บริการ 

3.  ให้ทุกส่วนราชการ (ยกเว้นกระบวนงานบริการตามเง่ือนไขข้อ 2 ) รายงานความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการที่ได้จัดทําข้อตกลงระดับการให้ บริการตาม
แบบฟอร์ม 1 และจัดส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล์ goodservice@opdc.go.th หรือเป็นหนังสือ
ราชการ ภายในรอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

4.  ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุงงานบริการตามแผนการปรับปรุงฯ  
ตามแบบฟอร์ม 2 ในระบบการร่ายงานผลการปฏิบัติราชการ (e-Sar) รอบ 12 เดือน 

5.  สําหรับส่วนราชการที่มีกระบวนงานที่จัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการมากกว่า 1 งานบริการการ
ประเมินผลจะพิจารณาจากค่าเฉล่ียผลสําเร็จของการปรับปรง/พัฒนาบริการของกระบวนงานที่นํามา
จัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ 

6.  การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ 
ดําเนินการโดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

ตารางและสูตรการคาํนวณ :  

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ความสําเร็จของตัวชี้วัด (ร้อยละ) 

คะแนนท่ีได้ 

(SM) 
 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

(WxSM) 1 2 3 4 5 

2.1. ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ 

2 1 - 3 - 5 5.0000 10.0000 

2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลสําเร็จของการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 
เทียบกับแผนการปรับปรุง 

4 60 70 80 90 100 5.0000 
(100%) 

20.0000 

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ 

4 65 70 75 80 85 1.0000 
(N/A) 

4.0000 

 10 ผลรวมคะแนนตัวชี้วัด 3410 	= 3.4000 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 9  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

เงื่อนไข : การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ  
(ตัวช้ีวัดที่ 2.3)  ดําเนินการโดยสํานักงาน ก.พ.ร. ในรอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ผลคะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อตกลง
ระดับการให้บริการ 

10 3.4000 3.4000 0.3400 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
1. ทบทวนประเด็นปัญหาอุปสรรค ความต้องการความคาดหวัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ

ในแต่ละกระบวนงาน ที่ได้จากช่องทางการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังความคิดเห็นเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ 

2. จัดทํา Flow Chart กระบวนงานการออกเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  
ทั้ง Flow Chart ก่อนปรับปรุง และ Flow Chart หลังปรับปรุง 

3. จัดทําแผนปรบัปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 
4. เข้าร่วมประชุมช้ีแจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ และ       

เข้าร่วมคลินิกให้คําปรึกษาแนะนําแก่ส่วนราชการ ที่สํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 11 และ 19 มีนาคม 2558        
5. จัดทําการแก้ไขโปรแกรม Q center เพ่ือให้มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ หรือนัดวันได้เองจากผู้ขอรับบริการ 

คํานวณวันวิเคราะห์ ทําระบบแจ้งให้ทราบ และจัดทําขั้นตอนข้อตกลงระดับการให้บริการ เขตพ้ืนที่การ
ให้บริการ ขั้นตอนการบริการ 

6. ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ และขั้นตอนการให้บริการ ณ จดุให้บริการ (สาํนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1-12) 

7. จัดส่งแบบฟอร์มการปรับปรุงกระบวนงาน A - F และภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ ณ จดุให้บริการและรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงงานบริการ    
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ในรอบการรายงานรอบ 6 เดือน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
goodservice@opdc.go.th 

8. ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงงานบริการใน 3 กิจกรรม 1. ติดประกาศเอกสารข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ ณ จดุการให้บริการ (สพข. 1-12 ) โดยเน้นให้ผู้รบับริการสามารถเห็นหรือรับรู้ได้อย่างชัดเจน 
2. เจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการให้ความสําคัญกับระยะเวลาการให้บริการตามที่ติดประกาศไว้ 3. เจ้าหน้าที่กลุ่ม
วิเคราะห์ดิน เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบข้อมูลของผู้รับการใน 2 ช่วงเวลาทําการ ผ่านทางระบบ Q 
Center 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 9  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 
9. จัดส่งรายช่ือข้อมูลผู้รับบริการ / ผู้ได้รับผลกระทบ / ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียจากกระบวนงานที่ดําเนินการให้

สํานักงาน ก.พ.ร.  
10. รายงานผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง ตามแบบฟอร์ม 2 ในระบบ (e-Sar Card)       

รอบ 12 เดือน 
  

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      
          เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
          กลุ่มวิเคราะห์ดินมีหน้าที่รับผิดชอบหลายจังหวัด ระยะทางในการเดินทางไปไปสุ่มเก็บตัวอย่างต้องใช้เวลามาก  
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
         เสนอแก้ไขการสุ่มเก็บตัวอย่าง ในระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร พ.ศ.2556  เพ่ือให้สะดวกในการปฏิบัติงาน 
   
หลักฐานอ้างอิง :  

 หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แบบฟอร์มการปรับปรุงกระบวนงาน A – F 
 หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : ข้อตกลงระดับการให้บริการ 
 หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : ภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ณ จุดให้บริการ 
 หลักฐานอ้างอิงที่ 4 : รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงงานบริการ (แบบฟอร์ม 1) 
 หลักฐานอ้างอิงที่ 5 : บันทึกข้อความ สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน ที่ กษ 0821/1467 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 

58 เรื่อง  การจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ ตัวช้ีวัด 2 คุณภาพการให้บริการประชาชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และหนังสือแจ้งเวียนใหส้ํานักพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
ดําเนินการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานตามแผนการปรบัปรุง 

หลักฐานอ้างอิงที่ 6 : รายช่ือข้อมูลผู้รับบริการ / ผู้ได้รับผลกระทบ / ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียจากกระบวนงานที่
ดําเนินการ 

หลักฐานอ้างอิงที่ 7 : รายงานผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง (แบบฟอร์ม 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

มิติภายใน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
     3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร์    
                                   ผอ.กองคลัง 

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

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

คําอธบิาย :   

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัดความสามารถใน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

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

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
ผลการดําเนนิงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้  

2556 2557 2558 2557 2558 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 92.55 95.13 97.83 2.58 5.71 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            27 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  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

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 

2.5 97.83 5.0000 0.1250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ของ    

กรมพัฒนาที่ดิน ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง 
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลัง
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจําทุกเดือนทั้งหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคในการดําเนินงาน จะมีการวางแผนการดําเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็น    
รายไตรมาส และมีการจัดประชุม  เพ่ือติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง 

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      

1. มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส   
2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพ่ือประชุมให้มีการเร่งรัด           

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติ ครม. 
3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามประเภทที่สํานักงบประมาณกําหนดและเป็นไปตามแผน 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     

         ไม่มี 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            28 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      

         ไม่มี 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  

หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  ข้อมลูการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            29 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3 การเบิกจ่ายเงินประมาณ 
  3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

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 ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัดความสามารถ
ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ  
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจาณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ    
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุนหรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
ผลการดําเนนิงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้  

2556 2557 2558 2557 2558 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 95.07 96.82 98.45 1.75 3.56 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
              ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน 
 

 
 

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



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            30 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการดําเนนิงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
  

2.5 98.45 5.0000 0.1250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
 

การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ของกรม
พัฒนาท่ีดิน ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง 
ปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจําทุกเดือนทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคในการดําเนินงานจะมีการวางแผนการดําเนินงาน  และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส และ  
มีการจัดประชุม เพ่ือติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 

1. มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส   
2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพ่ือประชุมให้มีการเร่งรัดการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติ ครม. 
3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ถูกต้องตามประเภทที่สํานักงบประมาณกําหนดและเป็นไปตามแผน 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

         ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :   

         ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
 

หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  ข้อมลูการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            31 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                       รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 4 การประหยัดพลังงานของสว่นราชการ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชาติชาย  พูนพาณิชย์ 
             ผอ.สวพ. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1) นายธนภัทร  งามดี 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
2) นายชูเกียรติ  แซ่ปึง 
วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0-2941-2116 โทรศัพท์ :   0-2579-8537 ต่อ 101 

คําอธบิาย : 
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่

ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเช้ือเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 

พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1. ด้านไฟฟ้า   
2. ด้านนํ้ามันเช้ือเพลิง 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี  

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2557รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2557 - มีนาคม 2558) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 
2558) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด 

0.5000 0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ 2558
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จและ
ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือน
กันยายน 2558 

0.2500 0.2500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                       รอบ 12  เดือน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ ใ ช้จริง (kWh; 
กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) ประจําปีงบประมาณ 2558ครบถ้วน 12 เดือน 
นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558 
ตามสูตรการคํานวณที่สนพ .  กําหนด โดยอยู่ในช่วง  -0.200 
ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 

0.5000 

4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558 
ตามสูตรการคํานวณที่สนพ .  กําหนด โดยอยู่ในช่วง  -0 .091 
ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

0.1600 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558 
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 

0 

รวม 2.5 1.6600 
 

2.  ด้านน้าํมันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานด้านนํ้ามันเช้ือเพลิงของปีงบประมาณ 2558รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 
- กันยายน 2558) ตามรูปแบบที่สนพ. กําหนด  

0.5000 0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้
นํ้ามันเช้ือเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง
ประจําปีงบประมาณ 2558ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สนพ. 
กําหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) 
ประจําปีงบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 0.2500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                       รอบ 12  เดือน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ตามสูตรการคํานวณที่สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.200 
ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 

0 

4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ตามสูตรการคํานวณที่สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.091 
ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

0 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ตามสูตรการคํานวณที่สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -
0.090 
ในกรณีทีผ่ลการคํานวณค่าดัชนีการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 
คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

0 

รวม 2.5 1.0000 
 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ช่วงปรับเกณณฑ์การให้คะแนน +/-1 ต่อ 1 คะแนน 

 
 
 
 

 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

หมายเหตุ : ผลคะแนนจากสาํนักนโยบายและแผนพลังงานเมื่อ 27 ตุลาคม 2558 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน       
ถ่วงน้ําหนัก 

การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 5 2.66 2.6600 0.1330 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                       รอบ 12  เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ: 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมฯ ได้ดําเนินการทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน  
กําหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน และติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานที่ได้กําหนด
ซึ่งรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน จากในระบบ  www.e-report.energy.go.th กรมพัฒนาที่ดิน ณ      
27 ตุลาคม 2558 ผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือนได้ ได้ 2.6600 คะแนน 

 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
           ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญในการประหยัดพลังงาน โดยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
            ไม่ม ี
 
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

1) สนพ. ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมและเป็นกลาง สอดคล้องกับลักษณะงานของแต่
ละหน่วยงานที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

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

 

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 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 
ผอ.ศทส. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1) นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร 
ผอ.กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 

2) นางสาวอริศรา  พ่ึงพา 
                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ 

3) นางวราภรณ์  อินทรท์ิพย์ 
                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ :  0-2941-2131 
 

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

คําอธบิาย :  

 เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพ่ือเป็นการ 
ลดต้นทุน และ ลดความซ้ําซ้อน ในการใช้งบประมาณ ด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการต่างๆ ในการพัฒนาหรือนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ ในการเช่ือมโยงรับ – ส่งข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน 

 เ ป็ นก า ร พัฒนาประสิ ท ธิ ภ าพระบบสา รสน เทศภาครั ฐ  มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ ส่ ว น ร าชก า ร
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงงานบริการและการทํางาน มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มี
ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการกระบวนงานภายในกระทรวงให้มีการบริการ ณ จุดเดียว โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Single Gateway) และสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวทางการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มีทั้งหมด 7 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 

 
 

1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online e-
Govermment Service เพ่ือให้บริการภาครัฐและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นํ้าหนักร้อยละ 1 

2. การจัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center 
: DOC) 

นํ้าหนักร้อยละ 0.5 

3. การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยง
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Imteroperability 
Frameework : Th e-GIF) 

นํ้าหนักร้อยละ 1 

4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย (Secure Intranet) 
 

นํ้าหนักร้อยละ 0.5 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            36 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )     รอบ 9  เดือน 
                                                                                                  รอบ 12  เดือน 

5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล
ภาครัฐ 

นํ้าหนักร้อยละ 0.5 

6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นํ้าหนักร้อยละ 0.5 
7. ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชนและภาค

ธุรกิจ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

นํ้าหนักร้อยละ 1 

 

ตารางและสูตรการคาํนวณ :  
 

ประเด็นการ
วัด 

น้ําหนัก 
(W) 

เกณพ์การใหค้ะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนท่ีได้ 
(SM) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

(W X SM) 1 2 3 4 5 
ประเด็นที่ 1 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 
ประเด็นที่ 2 0.5 1 2 3 4 5 5 2.5000 
ประเด็นที่ 3 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 
ประเด็นที่ 4 0.5 1 2 3 4 5 5 2.5000 
ประเด็นที่ 5 0.5 1 2 3 4 5 5 2.5000 
ประเด็นที่ 6 0.5 1 2 3 4 5 5 2.5000 
ประเด็นที่ 7 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 

 5  25.0000 
 
 
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 
 

5 5 5 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนนโดยกําหนดเกณพ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณพ์การให้คะแนน 

1  

 (W1-7 x SM1-7)     =   

                             W1-7                    

2 

3 

4 

5 
 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

5 5.0000 5.0000 0.2500 

  
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ:  
 

1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online e-Govermment 
Service เพื่อให้บริการภาครัฐและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ผลการดําเนินงาน 
1)  กรมพัฒนาที่ดิน มีการแต่งต้ัง CIO ตามคําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1041/2556  เรื่อง มอบอํานาจ

ให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  
2)  CIO ของกรมพัฒนาที่ดิน ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

CIO(Chief  Information  Officer) โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน มีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2557 - 2561) 
4) กรมพัฒนาที่ดินมีการเปิดเผยข้อมูล “รายงานประจําปี ของกรมพัฒนาที่ดิน” เพ่ือเผยแพร่ให้กับ

ประชาชน/หน่วยงานภาครัฐ รับทราบหรือใช้ประโยชน์ ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน 
 
 

25 
5 
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5) CIO ของกรมพัฒนาท่ีดิน มีบทบาทในการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
service) ของหน่วยงาน ตามดัชนีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Maturity Level) ทั้ง 4 ระดับ คือ ระบบฐานข้อมูล
แหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งประชาชน/เกษตรกร สามารถขอแหล่งนํ้าในไร่นาได้ โดยกรอกข้อมูลขอ
แหล่งนํ้าในไร่นาผ่านระบบฯ หรือสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มความต้องการแหล่งนํ้าในไร่นา โครงการแหล่งนํ้าใน
ไร่นานอกเขตชลประทาน และมีเวทีโต้ตอบ Webboard  เป็นช่องทางให้เกษตรกร/ประชาชน สามารถติดต่อสื่อสาร
กับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือสอบถามข้อมูลได้ 

 

2. การจัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC) 
ผลการดําเนินงาน 
1)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดประชุมการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยมีประเด็นในการทบทวนข้อมูลในการจัดทําข้อมูล DOC ให้
ถูกต้อง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 โดยมีผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน 

2)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทําแผนการดําเนินงาน การจัดทําระบบศูนย์
ปฏิบัติการกรม (DOC) เสนอ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือรับรองแผนฯ 

3)  มีการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน (DOC) ให้มีความทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

4)  มีการจัดทําแผนการสํารองข้อมูลพร้อมกู้คืนข้อมูล และแผนภาพแสดงกระบวนการการสํารอง
ข้อมูลและกู้คืนข้อมูล เสนอ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้ความเห็นชอบและรับรองแผนฯ และทําการสํารองข้อมูล 
(Backup) ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาท่ีดิน (DOC) และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน  
ตามแผนฯ 

5)  กรณีระบบล่ม สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 24 ช่ัวโมง ตาม “แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
จาก   ภัยพิบัติ อันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan)” และ 
“คู่มือการแก้ไขระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ” 

 

3. การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand  e-Government Imteroperability Frameework : Th e-GIF) 

ผลการดําเนินงาน 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทําการเช่ือมโยงข้อมูล  2  ระบบ  ดังน้ี 
ระบบที่ 1 :  ระบบสารสนเทศในโครงการกดดูรู้ทัน (กดดูรู้ดิน) 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในโครงการกดดูรู้ทัน (กดดูรู้ ดิน )  โดยสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  ในฐานะหน่วยงานกํากับโครงการ 
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะผู้ดําเนินการโครงการฯ  เข้าประสานกับ กรมพัฒนาที่ดิน 
เพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในโครงการพัฒนาและเปิดบริการระบบกดดูรู้ทันแก่ประชาชน 
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ส่วนข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน (กดดูรู้ดิน) เช่ือมโยงข้อมูลกลุ่มชุดดิน (Soil Group) และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Land Use) ที่มีอยู่ในระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ EIS-ด้านการพัฒนาที่ดิน สวทน. พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ API (Application Programming Interface) เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลเข้าสู่  Mobile Application การสืบค้น
ข้อมูลเป็นลักษณะ Location Based Computing ผ่านหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) และ
อุปกรณ์แสดงผลต่างๆ (Mobile Device)  

ระบบดังกล่าวฯ ใช้  SOAP ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือการ
เช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดที่ 4 : หมวดบริการผ่านเว็บเซอร์วิสเทคโนโลยี (Web Technology 
Specification) ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานและเทคโนโลยีที่เก่ียวกับเว็บเซอร์วิส เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ
ที่มีแพลตฟอร์มเหมือนกันและแตกต่างกัน (ตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 2.0)  

 

ระบบที่ 2 :  การเชื่อมโยงแผนท่ีพร้อมบริการผ่านเครือข่าย (Web Map Service) เข้ากับระบบ  
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพื่อเป็นต้นแบบตามแนวทางการใช้ประโยชน์ ภาพถ่ายแผนท่ี  
จากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  ขอความอนุเคราะห์การเช่ือมโยงแผนที่พร้อมบริการผ่าน
เครือข่าย(Web Map Service : WMS)  ของกรมพัฒนาที่ดิน  เข้ากับระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 
(National Geo-Information Infrastructure Service spatial Portal : NGIS Portal)   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2558 ที่เห็นชอบแนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและ
ดาวเทียม ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ  ซึ่งข้อมูลแผนที่ที่ สทอภ. ต้องการเช่ือมโยงจาก กรม
พัฒนาที่ดิน  เป็นข้อมูลที่ กรมฯ ได้เปิดให้บริการในลักษณะแผนที่ออนไลน์ผ่านระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจ
เชิงพ้ืนที่ (EIS) แล้วในปัจจุบัน ประกอบด้วย  2 ข้อมูล คือ 

1) ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี   
2) ข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดําเนินการเปิด WMS Service ให้กับข้อมูล

ดังกล่าวข้างต้น และได้ส่ง Link WMS ให้ สทอภ. ทําการเช่ือมโยงแผนที่เข้ากับระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 
(NGIS Portal) เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นต้นแบบตามแนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสํารวจระยะไกล
ทางอากาศและดาวเทียม ทําให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  

ระบบดังกล่าวฯ ใช้  XML Schema ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามมาตรฐานทางเทคนิค
เพ่ือการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดที่ 2 : หมวดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange 
Specification) ซึ่งประกอบด้วยรายงานมาตรฐานเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลครอบคลุมถึงเทคโนโลยีและมาตรฐาน  
ต่าง ๆ สําหรับการจัดโครงสร้างข้อมูล (Structure) และการเข้ารหัสข้อมูล (Encode) เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
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ตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 2.0)  
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มีความม่ันคง

ปลอดภัย (Secure Intranet) 
ผลการดําเนินงาน 
 

- กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้จัดทํา
รายงานสรุปความมั่นคงปลอดภัยการให้บริการระบบสารสนเทศและเครือข่าย และความต่อเน่ืองในการให้บริการ 
(Network SLA) สําหรับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ส่วนกลางของกรมพัฒนาที่ดิน เสนอ ผู้อํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบเป็นประจําทุกเดือน ซึ่งมีผลสรุปร้อยละความต่อเน่ืองในการ
ให้บริการแต่ละเดือน  ไม่น้อยกว่า 99.5   

- กรมพัฒนาที่ดิน ได้เช่ือมต่อเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government 
Information Network :GIN)  โดยใช้บริการจากสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (สรอ.)  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี Bandwidth ใช้งานอยู่ที่ 10 Mbps เพ่ือใช้เป็นเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน
หน่วยงานภาครัฐ (Government Intranet) รองรับระบบและบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐเกิดการบูรณาการข้อมูลและการทํางานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง   ใน
ปีงบประมาณ 2558  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทําแผนการใช้บริการระบบ GFMIS ผ่านระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)  โดยได้เสนอแผนดังกล่าวให้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้ความ
เห็นชอบแผนฯ ซึ่งในขณะน้ีได้ดําเนินการเช่ือมโยงระบบ GFMIS  ผ่านระบบเครือข่าย GIN เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

- กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรม
พัฒนาที่ดิน  โดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการ และผ่านความเห็นชอบตามมาตรา 7 ภายใต้พระราช
กฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ว่าด้วยการจัดทํา
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตาม
ประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โดยมีองค์ประกอบของนโยบาย ดังน้ี 

3.1) นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Acceptable  Use  
Policy) 

3.2) นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless  Policy) 
3.3) นโยบายการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไฟล์วอลล์ (Firewall 

Policy) 
3.4) นโยบายการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Use  Of  Electronic  Mail) 
3.5) นโยบายการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet  Policy) 
3.6) นโยบายการควบคุมการเข้าถึง (Access  Control  Policy) 
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3.7) นโยบายการใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (Intrusion  Detection  System 
: IDS  And  Intrusion  Prevention  System : IPS) 

3.8) การกําหนดผู้รับผิดชอบ 
 
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ 

ผลการดําเนินงาน 
 

1) กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้จัดทํา
รายงานสรุปความมั่นคงปลอดภัยการให้บริการระบบสารสนเทศและเครือข่าย และความต่อเน่ืองในการให้บริการ 
(Network SLA) สําหรับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ส่วนกลางของกรมพัฒนาที่ดิน เสนอ ผู้อํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทราบเป็นประจําทุกเดือน ซึ่งมีผลสรุปร้อยละความต่อเน่ืองในการ
ให้บริการแต่ละเดือน  ไม่น้อยกว่า 99.5   

2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดําเนินการบูรณาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และ
ระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ  ดังน้ี 

2.1)  ดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรนํ้าและสภาพอากาศ กับสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ
คลังข้อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ (NHC) โดยใช้ระบบโครงข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GIN)  และได้จัดทําแผนบูรณา
การข้อมูลเครือข่ายคลังข้อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ (NHC) เพ่ือให้ข้อมูลที่มีการนําเข้าในระบบคลังข้อมูลนํ้ามี
ความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และใช้เป็นข้อมูลสําหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรนํ้า   

2.2)  จัดทําแผนบูรณาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภายใต้โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ 
(Government  Cloud  Service)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดินให้ดีย่ิงขึ้น  
และทําหนังสือขอใช้บริการคลาวด์ภาครัฐภายใต้โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government  Cloud  Service) ไป
ยังสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)   

3)   มีการจัดทําแผนการสํารองข้อมูลพร้อมกู้คืนข้อมูล  และแผนภาพแสดงกระบวนการการสํารอง
ข้อมูลและกู้คืนข้อมูล เสนอ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้ความเห็นชอบและรับรองแผนฯ เพ่ือเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน  

 

6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลการดําเนินงาน 
กรมพัฒนาที่ดิน มีการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  2  ระบบ ดังน้ี 
1) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปรษณีย์ พด. LDD Mail ระบบใหม่  

1.1) มีนโยบายการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Use Of Electronic Mail) ซึ่งอยู่ภายใต้ 
นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน (หน้า 17-19)  โดยได้รับการ
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รับรองจากหัวหน้าส่วนราชการ และผ่านความเห็นชอบตามมาตรา 7 ภายใต้พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ว่าด้วยการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

1.2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ไปรษณีย์ พด. LDD Mail ระบบใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการ ระบบมีฟังก์ช่ัน
การใช้งานแบบ Webmail Applicaion มีขนาดของเมล์บล็อกเพ่ิมมากขึ้น  โดยมีการขอประกาศใช้ระบบระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปรษณีย์ พด. LDD Mail ระบบใหม่ เสนอ CIO กรมพัฒนาที่ดิน ให้ความเห็นชอบ และมีการ
จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ใช้งานระบบรับ – ส่ง Mail ของกรมพัฒนาที่ดิน (ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปรษณีย์ พด. LDD 
Mail) ประกอบด้วย 

(1) ประเภท Official Account ของผู้บริหารระดับสูง  ผู้อํานวยการกอง/สํานัก และกลุ่ม/ฝ่าย 
(2) ประเภท  Personal Account สําหรับข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน 

1.3) ได้จัดทําแผนการสํารองข้อมูลพร้อมกู้คืนข้อมูล และแผนภาพแสดงกระบวนการการสํารอง
ข้อมูลและกู้คืนข้อมูล เสนอ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ให้ความเห็นชอบและรับรองแผนฯ และจัดทําระบบสํารองข้อมูล
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปรษณีย์ พด. LDD Mail ระบบใหม่ แบบ Full Backup 
 

2) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)   
2.1)  กรมพัฒนาที่ดิน ใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารในภาครัฐ

(MailGoThai)  ซึ่งได้เสนอ CIO กรมพัฒนาที่ดิน  เพ่ือทราบการใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการ
สื่อสารในภาครัฐ และมีการจัดทําบัญชี e-Mail Address สําหรับข้าราชการกรมพัฒนาท่ีดิน โดยให้ใช้งานแบบ 
Personal Account  ทั้งน้ี สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ทําหนังสือรับรองว่ากรมพัฒนาที่ดิน 
ใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)   

2.2)  สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีแผนการสํารองข้อมูลและกู้คืน 
(Restore) โดยการสํารองข้อมูลจะเป็นแบบ Full Backup ทุก 24 ช่ัวโมง และการกู้คืนข้อมูลย้อนหลังจะสามารถทํา
ได้ ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

2.3)  สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยมี
ระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังในการตรวจรับไวรัสและจดหมายขยะ 

 

7. ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            43 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )     รอบ 9  เดือน 
                                                                                                  รอบ 12  เดือน 

 
 
ผลการดําเนินงาน 
 

1) กรมพัฒนาที่ดิน มอบหมายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  

2) จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเปิดเผย โดยมี CIO เป็นประธาน 
3) ปรับปรุงและจัดรูปแบบข้อมูลภาครัฐให้พร้อมที่จะเปิดเผย 
4) เผยแพร่ข้อมูล จํานวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ 

4.1) ข้อมูลการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2556-2557 ในรูปแบบ CSV  
4.2) ข้อมูลคําอธิบายกลุ่มชุดดินในรูปแบบ CSV 

5) ชุดข้อมูลของกรมพัฒนาที่ ดิน ที่มีการเผยแพร่ข้อมูล จํานวน 2 ชุดข้อมูล อยู่บนเว็บไซต์ 
Data.go.th ของ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นพอร์ทัลกลางในการเผยแพร่ข้อมูลภาครัฐ 

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
 

1. อธิบดี และ CIO ให้ความสําคัญกับระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาท่ีดิน และจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน 

2. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(สรอ.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  และ  สํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
        

- การได้รับทราบรายละเอียดตัวช้ีวัดที่ 5  เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ  
เมื่อล่วงเข้ามากลางปีงบประมาณ 2558 (มีนาคม 2558) ทําให้ต้องรีบเร่งปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมิน 
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 

- หากเป็นไปได้ สํานักงาน ก.พ.ร. ควรแจ้งรายละเอียดตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศภาครัฐ 
ก่อนปีงบประมาณที่จะดําเนินการ ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถจัดทําแผนงานและงบประมาณรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทัน 
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หลักฐานอ้างอิง :  
  

1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online e-Govermment 
Service เพื่อให้บริการภาครัฐและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักฐานอ้างอิง 
-   คําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1041/2556  เรื่อง มอบอํานาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติ

ราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  (เอกสารแนบ 1) 
-   สําเนาประกาศนียบัตร CIO ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

CIO(Chief  Information  Officer) (เอกสารแนบ 2) 
-   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาท่ีดิน (พ.ศ. 2557 - 2561) 

(เอกสารแนบ 3) 
-   หน้าจอแสดง Link ข้อมูล “รายงานประจําปี ของกรมพัฒนาที่ดิน” ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรม

พัฒนาที่ดิน (เอกสารแนบ 4) 
-   หน้าจอแสดง Link “ระบบฐานข้อมูลแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน” ที่ให้บริการผ่านทาง

เว็บไซต์ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมพัฒนาที่ดิน (เอกสารแนบ 5) 
 

2. การจัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC) 
หลักฐานอ้างอิง 
- รายงานการประชุมการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  ประจําปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557  (เอกสารแนบ 6) 
- บันทึก กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่ กษ 

0807/378.01  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  เรื่อง แผนการดําเนินงาน การจัดทําระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) 
(เอกสารแนบ 7) 

- หน้าจอแสดง “ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน (DOC)” ที่เป็นปัจจุบัน  (เอกสารแนบ 8) 
- บันทึก กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ กษ 

0807/431.01  ลงวันที่  19  พฤษภาคม  2558  เรื่อง แผนการสํารองข้อมูลพร้อมกู้คืนข้อมูล และแผนภาพแสดง
กระบวนการการสํารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล (เอกสารแนบ 9) 

- คู่มือการสํารองข้อมูล (Backup) กรมพัฒนาที่ดิน (เอกสารแนบ 10) 
- แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (IT Contingency Plan) (เอกสารแนบ 11) 
- คู่มือการแก้ไขระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ (เอกสารแนบ 12) 
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3. การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand  e-Government Imteroperability Frameework : Th e-GIF) 

หลักฐานอ้างอิง 
ระบบที่ 1 :  ระบบสารสนเทศในโครงการกดดูรู้ทัน (กดดูรู้ดิน) 

- หนังสือ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405 (ลร 3)/121) ลงวันที่ 7 
มกราคม 2558  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนําร่องในการพัฒนาระบบสารสนเทศในโครงการกดดูรู้ทัน 
(เอกสารแนบ 13) 

- บันทึก กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ ลงวันที่ 16 มกราคม 
2558  เรื่อง รายงานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในโครงการกดดูรู้ทัน (เอกสารแนบ 14) 

- บันทึก กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ ที่ กษ 0807/87 ลง
วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง การเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนําร่องในการพัฒนาระบบสารสนเทศในโครงการพัฒนา
และเปิดบริการระบบกดดูรู้ทันแก่ประชาชน ส่วนข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน (กดดูรู้ดิน)  (เอกสารแนบ 15) 

- เอกสารรายละเอียด โครงการพัฒนาและเปิดบริการระบบกดดูรู้ทันแก่ประชาชน 
ส่วนข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน (กดดูรู้ดิน) (เอกสารแนบ 16) 

- เอกสารการพัฒนาระบบสารสนเทศในโครงการกดดูรู้ทัน (กดดูรู้ดิน) (เอกสารแนบ 
17) 

ระบบที่ 2 :  การเชื่อมโยงแผนท่ีพร้อมบริการผ่านเครือข่าย (Web Map Service) เข้ากับระบบ  
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพื่อเป็นต้นแบบตามแนวทางการใช้ประโยชน์ ภาพถ่ายแผนท่ี  
จากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม 

- หนังสือ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  
ที่ วท 5300.3/ว 1808  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2558  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การเช่ือมโยงแผนที่พร้อมบริการ
ผ่านเครือข่าย (Web Map Service) เข้ากับระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพ่ือเป็นต้นแบบ
ตาม     แนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม (เอกสารแนบ 18) 

- บันทึกด่วนที่สุด ที่ กษ 0806.03/234  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์การเช่ือมโยงแผนที่พร้อมบริการผ่านเครือข่าย (Web Map Service) เข้ากับระบบภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ (NGIS Portal) เพ่ือเป็นต้นแบบตามแนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสํารวจระยะไกลทาง
อากาศและดาวเทียม (เอกสารแนบ 19) 

- เอกสารแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสํารวจระยะไกลทาง
อากาศและดาวเทียม (เอกสารแนบ 20) 
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- บันทึก กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่ กษ 0807/508.01  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  เรื่อง แผนการดําเนินงานการเช่ือมโยงแผนที่พร้อมบริการ
ผ่านเครือข่าย (Web Map Service) เข้ากับระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพ่ือเป็นต้นแบบ
ตามแนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม (เอกสารแนบ 21) 

- เอกสารการเช่ือมโยงแผนที่พร้อมบริการผ่านเครือข่าย (Web Map Service) เข้ากับ
ระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพ่ือเป็นต้นแบบตามแนวทางการใช้ประโยชน์ ภาพถ่ายแผนท่ี  
จากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม (เอกสารแนบ 22) 
 

4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มีความม่ันคง
ปลอดภัย (Secure Intranet) 

หลักฐานอ้างอิง 
- แบบฟอร์มการรายงานความต่อเน่ืองในการให้บริการ (Network SLA) สําหรับระบบเครือข่าย

สื่อสารข้อมูลสารสนเทศ กรมพัฒนาท่ีดิน เสนอ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นประจํา
ทุกเดือน (เอกสารแนบ 23) 

- บันทึก กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ กษ 
0807/971.01 ลงวันที่  16  ตุลาคม  2557  เรื่อง  แผนการบูรณาการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเช่ือมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (GIN) ปีงบประมาณ 2558 (เอกสารแนบ 24) 

- บันทึก กลุ่มบัญชี กองคลัง  ที่ กษ 0803.05/101  ลงวันที่  10  เมษายน  2558  เรื่อง  ระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ (GIN) (เอกสารแนบ 25) 

- หนังสือ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ทก (สรอ) 510/2558/ว.2258 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 
เรื่อง ขอส่งเอกสารรับรองการใช้บริการกับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (เอกสารแนบ 26) 

- ประกาศกรมพัฒนาที่ ดิน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2555 (เอกสารแนบ 27) 

- เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน  
(เอกสารแนบ 28) 

- หนังสือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทก 0209.4/13680 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2555  เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน  
(เอกสารแนบ 29) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )     รอบ 9  เดือน 
                                                                                                  รอบ 12  เดือน 

5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ 
หลักฐานอ้างอิง 
- แบบฟอร์มการรายงานความต่อเน่ืองในการให้บริการ (Network SLA) สําหรับระบบเครือข่าย

สื่อสารข้อมูลสารสนเทศ กรมพัฒนาท่ีดิน เสนอ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นประจํา
ทุกเดือน (เอกสารแนบ 30) 

 

ระบบที่ 1 : การบูรณาการข้อมูลเครือข่ายคลังข้อมูลน้ําและภูมิอากาศแห่งชาติ (NHC)  
- เอกสารรายละเอียดความร่วมมือในการดําเนินงานกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า

และการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. (ตามนโยบายการบริหารและจัดการทรัพยากรนํ้า) (เอกสารแนบ 31) 
- บันทึก กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ  ศูนย์สารสนเทศ ที่ กษ 0807/1012.01  ลงวันที่ 

29 ตุลาคม 2557 เรื่อง แผนการบูรณาการข้อมูลเครือข่ายคลังข้อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ (NHC) (เอกสาร
แนบ 32) 

- หนังสือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่ วท 
6201/    ว34  ลงวันที่  14  มกราคม  2558  เรื่อง  ขอแจ้งแผนการทดสอบเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายคลังข้อมูลนํ้า
และภูมิอากาศแห่งชาติ (NHC) (เอกสารแนบ 33) 

- บันทึก กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ที่ กษ 
0807/-  ลงวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง สรุปผลการทดสอบเช่ือมโยงข้อมูลเครือข่ายคลังข้อมูลนํ้าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ (NHC) (เอกสารแนบ 34) 

 

ระบบท่ี 2 : การบูรณาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภายใต้โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ 
(Government  Cloud  Service)   

- บันทึก กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  ที่ กษ 0807/415.01 ลงวันที่  14  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  แผนการบูรณาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ภายใต้โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government  Cloud  Service)  (เอกสารแนบ 35) 

- บันทึก กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  ที่ กษ 0807/821 ลงวันที่  8  กันยายน  2558  เรื่อง  การขอใช้บริการคลาวด์ภาครัฐภายใต้โครงการ
บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government  Cloud  Service)  (เอกสารแนบ 36) 

- เอกสารตอบรับ การใช้งานบริการ Government  Cloud  Service จาก สํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (เอกสารแนบ 37) 

- บันทึก กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ กษ 
0807/431.01  ลงวันที่  19  พฤษภาคม  2558  เรื่อง แผนการสํารองข้อมูลพร้อมกู้คืนข้อมูล และแผนภาพแสดง
กระบวนการการสํารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล (เอกสารแนบ 38) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )     รอบ 9  เดือน 
                                                                                                  รอบ 12  เดือน 

6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักฐานอ้างอิง 
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปรษณีย์ พด. LDD Mail ระบบใหม่  
- เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน  

และแผนผังแสดงมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 39) 
-  บันทึก กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  ศูนย์สารสนเทศ  ที่ กษ 0807/1039  ลงวันที่  30  

ตุลาคม  2556  เรื่อง  ขอประกาศใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปรษณีย์ พด. LDD Mail ระบบใหม่  ประกอบด้วย
เอกสารแนบ  ดังน้ี  ข้อกําหนดของระบบฯ   บัญชีผู้ใช้งาน  คู่มือผู้ใช้งานระบบสําหรับเคร่ือง PC และ Smart Phone 
(เอกสารแนบ 40) 

- บันทึก กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ กษ 
0807/431.01  ลงวันที่  19  พฤษภาคม  2558  เรื่อง แผนการสํารองข้อมูลพร้อมกู้คืนข้อมูล และแผนภาพแสดง
กระบวนการการสํารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล (เอกสารแนบ 41) 

- คู่มือการสํารองข้อมูล (Backup) กรมพัฒนาที่ดิน (เอกสารแนบ 42) 
 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)   
- บันทึก ส่วนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ กษ 

0807/923  ลงวันที่  17  ธันวาคม  2551  เรื่อง การใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารใน
ภาครัฐ  ประกอบด้วยเอกสารแนบ ดังน้ี  คู่มือการใช้งานเบ้ืองต้น และ e-Mail Address (เอกสารแนบ 43) 

- หนังสือ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ทก (สรอ) 510/2558/ว.2258 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 
เรื่อง ขอส่งเอกสารรับรองการใช้บริการกับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (เอกสารแนบ 44) 

- เอกสารรายละเอียด ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 
(เอกสารแนบ 45) 

 

7. ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

 หลักฐานอ้างอิง 
-  บันทึกข้อความกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ กษ 

0807/512 ลงวันที่10 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง Open Government Data 
Conference 2015 (เอกสารแนบ 46) 

-  บันทึกข้อความกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ กษ 
0807/705 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เรื่อง การประชุมเพ่ือคัดเลือกชุดข้อมูลสําหรับจัดทํา OpenData กรมพัฒนา
ที่ดิน (เอกสารแนบ 47) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )     รอบ 9  เดือน 
                                                                                                  รอบ 12  เดือน 

-  บันทึกข้อความกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ กษ 
0807/876ลงวันที่ 16 กันยายน 2558 เรื่อง รายงานผลการดําเนินการจัดทําข้อมูล Open Data กรมพัฒนาที่ดิน 
(เอกสารแนบ 48) 

-  ข้อมูลการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กกรมพัฒนาที่ดิน ที่ทําการปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบที่จะเปิดเผย 
(เอกสารแนบ 49) 

-  ข้อมูลคําอธิบายกลุ่มชุดดิน ที่ทําการปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบที่จะเปิดเผย (เอกสารแนบ 50) 
-  ภาพหน้าจอ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ของกรมพัฒนาที่ดิน ผ่านเว็บไซต์ Data.go.th (เอกสาร

แนบ 51) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 9  เดือน 
                                                                                                 รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  

6.1 ระดับความสาํเร็จของการจัดทํารายงานลกัษณะสาํคัญขององค์การ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางณัฐิยา  หริัญวัฒน์ศิริ 
                                   ผอ.กพร. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางพัชชานันท์  พันวา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

โทรศัพท์ :  02-5797740 โทรศัพท์ :   02-5797740 

คําอธบิาย :  
 การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพใน

ปัจจุบันของส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนความท้าทายที่สําคัญในเชิง
ยุทธศาสตร์ที่สว่นราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส่วนราชการเข้าใจและนําไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้ง
ประกอบการดําเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่สําคัญ 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ
ขององค์การ 

5 5 5 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
วัดความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลงัระยะเวลาการรายงาน 

รอบ 6 เดือน 
2 - 
3 จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน 

รอบ 6 เดือน 
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน 

รอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย 
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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
ลักษณะสําคัญขององค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาทบทวนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   

1. ผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดินเห็นความสําคัญ และใหค้วามสนับสนุนในการดําเนินงาน 
2. หน่วยงานภายในของกรมฯ ให้ความร่วมมือในการดําเนินการ 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    

    ไม่มี 
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

ไม่ม ี
 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  :  รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ กรมพัฒนาทีดิ่น ปีพ.ศ.2558 
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ชื่อตัวชี้วัด : 6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
                  6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :   นางณัฐิยา  หริัญวัฒน์ศิริ 

ผอ.กพร. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางพัชชานันท์  พันวา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

โทรศัพท์ :  02-5797740 โทรศัพท์ :   02-5797740 

คําอธบิาย :  
 ความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากการนําผลสํารวจการพัฒนาองค์การ 

(Organization Development Survey) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการสํารวจผ่านระบบออนไลน์ 
(http://www.opdc.go.th/ges) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 22 สงิหาคม 2557 ไปใช้วางแผนและดําเนินการ
พัฒนาองค์การในประเด็นที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง 

 แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยคําถามจํานวน 36 ข้อ       
ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การกําหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ 
(Management) และแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) 
และระดับบุคคล (Individual) ข้อคําถามตามภาคผนวก 2  

 คําถามด้านการกําหนดเป้าหมาย (Goal) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนด

เป้าหมายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว การสื่อสารทิศทางขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมท้ังมกีาร
วางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคลอ้งกับบริบทขององค์การ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคาํถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้อง
ระหว่างเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน       การกําหนดกล
ยุทธ์และเป้าหมายหน่วยงานจากการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียการกําหนดแผนปฏิบัติการ  และการจัดการความเสี่ยง 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามทีมุ่่งเน้นในเรื่องความสอดคล้อง
ระหว่างเป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การกําหนดเป้าหมายที่
ท้าทายมากขึ้น การกําหนดภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของบุคคล 
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 คําถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดระบบงาน 

การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการทํางานให้
สามารถทํางานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ขององค์การและช่วยสนับสนุนการทํางานให้มีประสทิธิภาพ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคาํถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนด
ภาระหน้าที่ที่ชัดเจนของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุง
กระบวนการการพัฒนาบริหารใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม การนําเทคโนโลยีมาช่วย
ในการทํางานจากความต้องการขอผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามทีมุ่่งเน้นในเรื่องการกําหนดขั้นตอนการ
ทํางานและการประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการ
ภายใน การจัดสภาพแวดล้อมการทํางานที่เอ้ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานงาน
ให้บรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมายได้ รวมทั้งออกแบบลักษณะงานให้สามารถทําแทน
กันได้ 

 คําถามด้านการบริหารจัดการ (Management) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตาม

ประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใสของการบริการภายใน 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคาํถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผล
การปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมี
ส่วนร่วมภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความจาํเป็นใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามทีมุ่่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรให้บุคลากรสามารถทํางานได้บรรลุตามเป้าหมาย การฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในการทํางาน และความผกูพันของบุคลากร 
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 ลําดับความสําคัญของการพฒันา เรียงตามลําดับดังน้ี  Organization Goal  
 Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management                      
 Department Design Department Management  Individual Design  Individual Management   

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 
- - 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     

  

การกําหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal : DG) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
ระดับ 2 หน่วยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วน

ราชการ และพันธกิจ โดยนําความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้สว่นเสียมาพิจารณา 
ระดับ 3 หน่วยงานมีจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพ่ือผลักดันการบรรลุตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

ระดับหน่วยงาน 
ระดับ 4 หน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับ

หน่วยงาน 
ระดับ 5 หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรบัปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 4 5.0000 5.0000 0.2000 

  
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ:   
          1. จากผลสํารวจการพัฒนาองค์การ ของกรมพัฒนาที่ดิน Organization Development Survey ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 สรุปผลได้ดังน้ี Cells 1 การกําหนดเป้าหมายระดับองค์การ สัญลักษณ์เป็นสีเขียว แสดงให้เห็น
ว่าการดําเนินการดังกล่าวของกรมฯ ดีอยู่แล้วควรรักษาการดําเนินการน้ันไว้ แต่สําหรับในส่วน Cells 2 – 9 
สัญลักษณ์เป็นสีเหลืองทั้งหมด แสดงว่ากรมฯ จะต้องดําเนินการปรับปรุงการดําเนินการในแต่ละ Cells 
ตามลําดับโดยให้ความสําคัญกับการกําหนดเป้าหมาย (Goal) เป็นอันดับแรก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมฯ
ได้ดําเนินการปรับปรุงองค์การใน Cells 2 การกําหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน Department Goal เพ่ือให้
หน่วยงานมีเป้าหมายที่สอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของกรมฯ และมีเป้าหมายในการพัฒนางานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 
          2. กําหนดเป็นตัวช้ีวัดด้านผลสัมฤทธ์ิของงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของกรมฯ และ
พันธกิจ โดยนําความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา           

           3. หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพ่ือผลักดันการบรรลุตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 25 หน่วยงาน 
           4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน 
           5. หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :    
           1. ผูบ้ริหารของกรมพัฒนาที่ดินเห็นความสําคัญ และใหค้วามสนับสนุนในการดําเนินงาน 
           2. หน่วยงานภายในของกรมฯ หน่วยงานให้ความร่วมมือในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน(IPA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 9  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
          ไม่ม ี
 
 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :   
           ไม่ม ี
 
 
  
หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : คํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : รายงานผลการดําเนินการ กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 Cell 2 การกําหนด

เป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal: DG) ตามแบบฟอร์มรายงานจากสํานักงาน 
ก.พ.ร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์                            57 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสาํเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางปวีณา  แสงเดือน 
           ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 

โทรศัพท์ :02-9142608 โทรศัพท์ : 02-5798514 

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
องค์ประกอบหลักที่สําคญัและจําเป็นในการประเมิน โดยจําแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการ
ประเมิน และแปลงไปสู่คําถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน

องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 

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

2. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรอืผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

3. การทุจริตคอรปัชั่น (Corrupion) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชน
ผู้รับบริการหรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 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 6 เดือน 
                                                                                                รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
- รวบรวมข้อมูลรายช่ือข้าราชการเพ่ือตอบแบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment  
จํานวน 200 ราย 

- รวบรวมข้อมูลรายช่ือผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือตอบแบบประเมิน External Integrity & Transparency 
Assessment จํานวน 200 ราย 

- ร่วมตอบแบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment ในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 ณ กรมพัฒนาที่ดิน 

- ดําเนินการตอบแบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity&Transparency Assessment) 
และรวบรวบเอกสารหลักฐาน ส่งให้สํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

80-100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูงมาก 

60-79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูง 

40-59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานปานกลาง 

20-39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานตํ่า 

0-19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานตํ่ามาก 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน 

5 N/A 1.0000 0.0500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ:  
1. กรมพัฒนาที่ดิน รวบรวมรายช่ือข้าราชการ จํานวน 200 ราย และจัดส่งรายช่ือให้คณะที่ปรึกษาโครงการ

(โรงเรียนนายร้อยตํารวจสามพราน) ทาง E-mail เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และข้าราชการดังกล่าวได้
ร่วมตอบแบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
ที่กรมพัฒนาทีดิ่น 

2. กรมพัฒนาที่ดิน รวบรวมรายช่ือเกษตรกรและหมอดินอาสาที่รับบริการงานพัฒนาท่ีดิน จํานวน 200 ราย 
และจัดส่งรายช่ือให้คณะที่ปรึกษาโครงการ(โรงเรียนนายร้อยตํารวจสามพราน) ทาง E-mail เมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2558 ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้ใช้รายช่ือดังกล่าวในการสัมภาษณ์/สอบถามตามแบบประเมิน 
External Integrity & Transparency Assessment 

3. กรมพัฒนาที่ดิน โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแผนงาน ได้ร่วมตอบ
แบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity&Transparency Assessment) พร้อม
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องประกอบคําตอบ ซึ่งกรมฯได้ให้ความเห็นชอบ และได้ส่งแบบสํารวจใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์พร้อมเอกสารหลักฐาน ไปยังคณะที่ปรึกษาโครงการ (โรงเรียนนายร้อยตํารวจสาม
พราน) แล้วเมือ่วันที่  30 กันยายน 2558 

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :  

1. ข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินให้ความร่วมมือ ร่วมตอบแบบสํารวจความคิดเห็น 
Internal Integrity & Transparency Assessment 

2. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและตอบแบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
based Integrity&Transparency Assessment) พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องประกอบ
คําตอบ 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
          ไมม่ ี
 
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
          ไมม่ ี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ : 1 สําเนาบันทึกข้อความ ที่ กษ 0802.08/233  วันที่ 15 มถิุนายน 2558  เรื่อง การตอบแบบ

สํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity&Transparency Assessment) 
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
ประจําปี พ.ศ. 2558 

หลักฐานอ้างอิงที่ : 2 สําเนาบันทึกข้อความ ที่ กษ 0802/1609  วันที่ 19 มิถุนายน 2558  เรื่อง เรยีนเชิญข้าราชการ
ร่วมตอบแบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 

หลักฐานอ้างอิงที่ : 3 สําเนาหนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ 0802/2561 วันที่ 30 กันยายน 2558 เรือ่ง การตอบแบบ
สํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity&Transparency Assessment 
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    
ประจําปี พ.ศ. 2558  ที่จัดส่งให้คณะที่ปรึกษา 

  
 
 


