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สารบัญ 
  
 หนา 
ตัวชี้วัดที่กรมพัฒนาที่ดินเปนผูจัดเก็บขอมูล  

• ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการระดับกลุมภารกิจ  
 - จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของที่ดินที่ไดรับการพัฒนาและฟนฟู 7 

• ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการระดับกรม  
 - จํานวนพื้นที่ที่จัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 8 
 - จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของแหลงน้ํานอกเขตชลประทาน 9 
 - รอยละของพื้นที่เกษตรที่ไดรับประโยชนจากจุดเรียนรูและศูนยบริการงาน
  พัฒนาที่ดินประจําตําบล 

10 

• ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
 - รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสาร- 
    งบประมาณรายจาย) 

11 

  
ตัวชี้วัดที่กรมพัฒนาที่ดินทําหนังสือแจงลวงหนา  

• รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณ- 
 รายจาย) 

18 

• รอยละของความสําเร็จของการแกไขกฏหมายหรือยกเลิกกฏหมาย 19 

• การลดคาใชจาย 20 

• การลดระยะเวลาการใหบริการ 21 

• การนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับงานบางสวน 23 

• การจัดการผลิตภาพของบุคลากร 24 

• การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต ไปยังระดับปฏิบัติการและการ
แกไขกฏหมาย 

26 
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ตารางสรุปตัวชี้วัด 
 

กลุมตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
1. ใชผล

คะแนนจาก  
ก.พ.ร. 

2. สวนราชการ
จัดเก็บขอมูล 

3. สวนราชการ
ทําหนังสือแจง
รายละเอียดตัว
ช้ีวัดลวงหนา 

4. แจงเอกสาร
หลักฐาน แลว
เสร็จตามขั้น

ตอนที่กําหนดไว 
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ      
1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ํา
หนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธ
ศาสตรของสวนราชการ  

(กลุมภารกิจ/กรม/สํานักงาน) 

    

2. รอยละของความสําเร็จตามเปาหมาย
ผลผลิตของสวนราชการ                    
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

    

3. รอยละของความสําเร็จของการแกไข
หรือยกเลิกกฎระเบียบ     

มิติที่ 2  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ     
4. รอยละของงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได     

5. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง   
น้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของ  
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวน  
ราชการ 

    

6. ระดับความสําเร็จของแผนการนําระบบ 
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน     

7. ระดับความสําเร็จในการเพิ่มผลิตภาพ     
8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
เพ่ือใหมีระบบการวัดผลิตภาพ     

9. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน
ตอหนวย     
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กลุมตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
1. ใชผล

คะแนนจาก  
ก.พ.ร. 

2. สวนราชการ
จัดเก็บขอมูล 

3. สวนราชการ
ทําหนังสือแจง
รายละเอียดตัว
ช้ีวัดลวงหนา 

4. แจงเอกสาร
หลักฐาน แลว
เสร็จตามขั้น

ตอนที่กําหนดไว 
10. ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาส

ใหภาคเอกชนหรือองคกรพัฒนาที่ไม
แสวงหากําไรเขามามีสวนรวม 

    

11. ระดับความสําเร็จในการบริหารสิน
ทรัพยของสวนราชการ     

12. ระดับความคุมคาของเงินที่ใชในการ
ปฏิบัติภารกิจแหงรัฐ 

ตองใชหลักเกณฑการประเมินผลของ สศช. และ           
สํานักงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ          
จึงยังไมนํามาใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

มิติที่ 3 มิติดานคุณภาพการใหบริการ      
13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนปรับปรุงแกไขบริการ     

14. รอยละของระดับความพึงพอใจของผู
รับบริการ    

 

15. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบบริการผานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

    

16. ระดับความสําเร็จของการจัดทํามาตร
ฐานการรับประกันคุณภาพในงานที่เปน
ภารกิจหลัก 

    

17. ระดับความสําเร็จของการตอบสนอง
ตอความคิดเห็นของประชาชน     

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร      
• กรณีที่ 1 การลดจํานวนบุคลากร     
18.1.1 รอยละของการลดจํานวน

บุคลากร  บรรจุจริง     

18.1.2 รอยละของการลดคาใชจาย     
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กลุมตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
1. ใชผล

คะแนนจาก  
ก.พ.ร. 

2. สวนราชการ
จัดเก็บขอมูล 

3. สวนราชการ
ทําหนังสือแจง
รายละเอียดตัว
ช้ีวัดลวงหนา 

4. แจงเอกสาร
หลักฐาน แลว
เสร็จตามขั้น

ตอนที่กําหนดไว 
บุคลากร 
18.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบบริหารความรูในองคกร     

• กรณีที่ 2 การจัดการผลิตภาพของบุคลากร    
18.2.1 อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน    

(หรือรายไดที่จัดเก็บได) ตอจํานวน
บุคลากรบรรจุจริงเฉล่ีย  

    

18.2.2 อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน       
(หรือรายไดที่จัดเก็บได) ตอ คาใช
จายบุคลากร  

    

18.2.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารความรูในองคกร     

• กรณีที่ 3 การจัดสรรอัตรากําลังใหคุมคา 
18.3.1 รอยละของความคุมคาในการใช

บุคลากรบรรจุจริงเปรียบเทียบกับ
อัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติ 

 
   

18.3.2 รอยละของความคุมคาของคาใช
จายบุคลากรเปรียบเทียบกับงบ
ประมาณที่ไดรับจัดสรร 

 
   

18.3.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารความรูในองคกร 

 
   

19.1 ระดับความสําเร็จในการมอบอํานาจไป
สู  ระดับลาง 

 
   

19.2 รอยละความสําเร็จของการแกไข
หรือยกเลิกกฎหมาย 
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กลุมตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
1. ใชผล

คะแนนจาก  
ก.พ.ร. 

2. สวนราชการ
จัดเก็บขอมูล 

3. สวนราชการ
ทําหนังสือแจง
รายละเอียดตัว
ช้ีวัดลวงหนา 

4. แจงเอกสาร
หลักฐาน แลว
เสร็จตามขั้น

ตอนที่กําหนดไว 
20. ระดับความสําเร็จของการกําหนดเปา

หมายขององคกรและการถายทอดเปา
หมาย 

 
   

21. ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยง 

 
   

22. รอยละของความสําเร็จของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการดานนวัตกรรม       
(ตามที่สวนราชการเสนอมาและไดรับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการเจรจา
ขอตกลงและประเมินผล) 
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ตัวชี้วัด 
 
 

ที่กรมพัฒนาที่ดินเปนผูจัดเก็บขอมูลเอง 
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ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการระดับกลุมภารกิจ 
ช่ือตัวช้ีวัด  :  จํานวนที่เพิ่มขึ้นของที่ดินที่ไดรับการพัฒนาและฟนฟู   
หนวยวัด : ลานไร 
นํ้าหนัก  :   รอยละ 20 
คําอธิบาย : 
 จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของที่ดินที่ไดรับการพัฒนาและฟนฟู หมายถึง การพิจารณาจากพื้นที่ปลูกพืชที่กรม
พัฒนาที่ดินไดดําเนินการพัฒนาและฟนฟู ป 2547 โดยกรมพัฒนาที่ดินจะตองเขาไปพัฒนาและฟนฟู เชน 
ดานการอนุรักษดินและน้ํา ปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยใชหญาแฝก จัดระบบโครงสรางอนุรักษดิน
และน้ํา ดานการปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน การแกไขพื้นที่ปลูกพืชที่มีปญหาตอการ
ทําการเกษตร เชน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม เปนตน 
 
สูตรการคํานวณ :  - 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 กําหนดใหกลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลโดย
ไดรับความรวมมือจากสถานีพัฒนาที่ดินกรอกขอมูลลงบนโปรแกรมแลวนําผลการดําเนิงานแสดงบน Web site 
ของกรมฯ 
 กองแผนงานรวบรวมขอมูลเปนรายไตรมาสและสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของกรมฯ 
 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
1  2 3 4 5 

จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของที่ดินที่ไดรับการ
พัฒนาและฟนฟู 

ลานไร 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
2544 2545 2546 

จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของที่ดินที่ไดรับการ
พัฒนาและฟนฟู 

ลานไร 2.80 0.45 2.36 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายถิรวีร  สุพานิช  รองอธิบดีฝายบริหาร เบอรติดตอ : 0-2561-4990 
ผูจัดเก็บขอมูล       : นางสาวปานทิพย  กานตพิชาน  เบอรติดตอ : 0-2579-5571 
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ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการระดับกรม 
ช่ือตัวช้ีวัด  :   จํานวนของพื้นที่ที่จัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ  
หนวยวัด : ลานไร 
นํ้าหนัก  :   รอยละ 10 
คําอธิบาย : 
 การจัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช หมายถึง การจัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับ
การปลูกพืชเพื่อการแขงขันและเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมพื้นที่ทําการเกษตรทั้งประเทศ เพ่ือใหเกษตรกร
รับทราบขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทําการเกษตร 
 
สูตรการคํานวณ :  -                  

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 กําหนดใหสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน เปนหนวยงานรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลจัด
ทําแผนที่เขตความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช 
  

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
1  2 3 4 5 

จํานวนพื้นที่ท่ีจัดทําเขตความเหมาะ
สมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ลานไร 91 101 111 121 131 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
2544 2545 2546 

จํานวนพื้นที่ท่ีจัดทําเขตความเหมาะสม
ของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ลานไร - - - 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายชุมพล  ลิลิตธรรม  ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน   

เบอรติดตอ : 0-2579-5122  
ผูจัดเก็บขอมูล       : นายไพฑูรย  คดีธรรม   เบอรติดตอ : 0-2579-9162 



   
 เอกสารประกอบการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
  กลุมที่ 3 กรมพัฒนาที่ดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
 
 

 

 
 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ   หนาท่ี 9 

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
ช่ือตัวช้ีวัด  ; จํานวนที่เพิ่มขึ้นของแหลงนํ้านอกเขตชลประทาน   
หนวยวัด :  แหง 
นํ้าหนัก  :   รอยละ 10 
คําอธิบาย : 
 จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของแหลงน้ํานอกเขตชลประทาน หมายถึง การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน เพ่ือแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรใหมีน้ํากินน้ําใช เพ่ือประกอบ
อาชีพการเกษตรไดตลอดทั้งป โดยการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก ระบบสงน้ําในไรนา ปรับปรุงแหลงน้ําธรรม
ชาติเพ่ือเปนแหลงผลิตของชุมชน และแหลงน้ําในไรนา ในพื้นที่ที่ไมมีโครงการชลประทานขนาดใหญหรือขนาด
กลาง หรือในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษดินและน้ํา  กักเก็บน้ํา และนําน้ําเขาสูไรนา
เกษตรกรใหมีน้ําใชพอเพียง สามารถปลูกพืชไดหลากหลาย 
สูตรการคํานวณ :  
จํานวนแหลงน้ํานอกเขตชลประทานที่ไดกอหนี้ผูกพันป 2547  -  จํานวนแหลงน้ํานอกเขตชลประทานที่ไดกอหนี้ผูกพัน ป 2546 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 กําหนดใหกองชางเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลโดยไดรับความรวมมือจากสถานีพัฒนา
ที่ดินกรอกขอมูลลงบนโปรแกรมผานระบบอินเตอรเน็ท  
 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
1  2 3 4 5 

จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของแหลงน้ํานอก
เขตชลประทาน 

แหง 6,800 7,900 9,000 10,000 11,335 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
2544 2545 2546 

จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของแหลงน้ํานอกเขตชล
ประทาน 

แหง 293 282 402 

หมายเหตุ  :  จํานวนแหลงน้ํานอกเขตชลประทานป 2547 คือแหลงน้ําที่ไดมีการกอหนี้ผูกพันสัญญาไวแลว 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายไชยะ  พลาลพ ผูอํานวยการกองชาง เบอรติดตอ : 0-2941-2116 
ผูจัดเก็บขอมูล       :  นายไพบูลย  มหารักษิต    เบอรติดตอ : 0-2579-8537 



   
 เอกสารประกอบการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
  กลุมที่ 3 กรมพัฒนาที่ดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
 
 

 

 
 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ   หนาท่ี 10 

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
ช่ือตัวช้ีวัด  : รอยละของพื้นที่เกษตรที่ไดรับประโยชนจากจุดเรียนรูและศูนยบริการงานพัฒนาที่ดินประจํา

ตําบล 
หนวยวัด :  รอยละ 
นํ้าหนัก  :   รอยละ 10 
คําอธิบาย : 
 รอยละของพื้นที่เกษตรที่ไดรับประโยชนจากจุดเรียนรูและศูนยบริการงานพัฒนาที่ดินประจําตําบล  
หมายถึง รอยละของพื้นที่เกษตรซึ่งเปนพื้นที่สําหรับทําเกษตรกรรมครอบคลุม 7,125 ตําบล รวมเปนพื้นที่ 
131 ลานไร   
สูตรการคํานวณ :  - 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 กําหนดใหกองแผนงานเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลโดยไดรับความรวมมือจากสถานี
พัฒนาที่ดินกรอกขอมูลลงบนโปรแกรมผานระบบอินเตอรเน็ท  

 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตัวช้ีวัด หนวยวัด 

1  2 3 4 5 
รอยละของพื้นที่เกษตรที่ไดรับ
ประโยชนจากจุดเรียนรูและศูนย
บริการงานพัฒนาที่ดินประจํา
ตําบล   

รอยละ 50 55 60 65 70 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
2544 2545 2546 

รอยละของพ้ืนที่เกษตรที่ไดรับประโยชน
จากจุดเรียนรูและศูนยบริการงานพัฒนา
ท่ีดินประจําตําบล 

รอยละ - - - 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ ผูอํานวยการกองแผนงาน  เบอรติดตอ : 0-2579-5212   
ผูจัดเก็บขอมูล       : นางตุลญา  จงสกุล    เบอรติดตอ : 0-2579-0803 



   
 เอกสารประกอบการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
  กลุมที่ 3 กรมพัฒนาที่ดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
 
 

 

 
 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ   หนาท่ี 11 

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
{รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบ
ประมาณรายจาย)} 

ช่ือตัวช้ีวัด  :   จัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ  
หนวยวัด : รอยละ 
นํ้าหนัก  :   รอยละ 2.5 
คําอธิบาย : 
 การจัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช หมายถึง การจัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับ
การปลูกพืชเพื่อการแขงขันและเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมพื้นที่ทําการเกษตรทั้งประเทศ เพ่ือใหเกษตรกร
รับทราบขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทําการเกษตร 
 
สูตรการคํานวณ :  -                  

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 กําหนดใหสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน เปนหนวยงานรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลจัด
ทําแผนที่เขตความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช 
 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
1  2 3 4 5 

จัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ 

รอยละ 80 85 90 95 100 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
2544 2545 2546 

จัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

รอยละ - - - 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายชุมพล  ลิลิตธรรม  ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน   

เบอรติดตอ : 0-2579-5122  
ผูจัดเก็บขอมูล       : นายไพฑูรย  คดีธรรม   เบอรติดตอ : 0-2579-9162 



   
 เอกสารประกอบการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
  กลุมที่ 3 กรมพัฒนาที่ดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
 
 

 

 
 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ   หนาท่ี 12 

ช่ือตัวช้ีวัด  :   ทรัพยากรที่ดินไดรับการพัฒนา  
หนวยวัด : รอยละ 
นํ้าหนัก  :   รอยละ 2.5 
คําอธิบาย : 
  ทรัพยากรที่ดินไดรับการพัฒนา หมายถึง การพิจารณาจากพื้นที่ปลูกพืชที่กรมพัฒนาที่ดินได
ดําเนินการพัฒนาและฟนฟู ป 2547 โดยกรมพัฒนาที่ดินจะตองเขาไปพัฒนาและฟนฟู เชน ดานการอนุรักษ
ดินและน้ํา ปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยใชหญาแฝก จัดระบบโครงสรางอนุรักษดินและน้ํา ดานการ
ปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน การแกไขพื้นที่ปลูกพืชที่มีปญหาตอการทําการเกษตร เชน 
ดินเปรี้ยว ดินเค็ม เปนตน 
 
สูตรการคํานวณ :  -                  

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
  กําหนดใหกลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บ
ขอมูลโดยไดรับความรวมมือจากสถานีพัฒนาที่ดิน 
 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
1  2 3 4 5 

ทรัพยากรที่ดินไดรับการพัฒนา รอยละ 80 85 90 95 100 
 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
2544 2545 2546 

ทรัพยากรที่ดินไดรับการพัฒนา รอยละ 100 80 100 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายถิรวีร  สุพานิช  รองอธิบดีฝายบริหาร เบอรติดตอ : 0-2561-4990 
ผูจัดเก็บขอมูล       : นางสาวปานทิพย  กานตพิชาน  เบอรติดตอ : 0-2579-5571 



   
 เอกสารประกอบการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
  กลุมที่ 3 กรมพัฒนาที่ดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
 
 

 

 
 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ   หนาท่ี 13 

ช่ือตัวช้ีวัด  :   หมอดินอาสาไดรับการพัฒนาองคความรูดานพัฒนาที่ดิน   
หนวยวัด : รอยละ 
นํ้าหนัก  :   รอยละ 2.5 
คําอธิบาย : 
 หมอดินอาสาไดรับการพัฒนาองคความรูดานพัฒนาที่ดิน  เพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
กรมฯ ใหสามารถขยายผลการดําเนินงานใหเกษตรกรเขาถึงบริการอยางทั่วถึง 
 
สูตรการคํานวณ :  -                  

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 กําหนดใหกองการเจาหนาที่ เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลหมอดินอาสาไดรับการ
พัฒนาองคความรูดานพัฒนาที่ดิน 
 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
1  2 3 4 5 

หมอดินอาสาไดรับการพัฒนาองค
ความรูดานพัฒนาที่ดิน 

รอยละ 80 85 90 95 100 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
2544 2545 2546 

หมอดินอาสาไดรับการพัฒนาองคความรู
ดานพัฒนาที่ดิน 

รอยละ 80 - 80 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายชวิน  เจิมสุวรรณ ผอ. กองการเจาหนาที่ เบอรติดตอ : 0-2941-2608 
ผูจัดเก็บขอมูล       : นายอุดม  เกียรติคีรี    เบอรติดตอ : 0-2941-1890 



   
 เอกสารประกอบการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
  กลุมที่ 3 กรมพัฒนาที่ดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
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ช่ือตัวช้ีวัด  :   เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานอาชีพ   
หนวยวัด : รอยละ 
นํ้าหนัก  :   รอยละ 2.5 
คําอธิบาย : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานอาชีพ เพ่ือใหมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ  
 
สูตรการคํานวณ :  -                  

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 กําหนดใหกองแผนงาน เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลที่เกษตรกรไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาดานอาชีพ 
 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
1  2 3 4 5 

เกษตรกรไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาดานอาชีพ 

รอยละ 80 85 90 95 100 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
2544 2545 2546 

เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ดานอาชีพ 

รอยละ - - - 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :. นายถิรวีร  สุพานิช  รองอธิบดีฝายบริหาร เบอรติดตอ : 0-2561-4990 
ผูจัดเก็บขอมูล       : นางสาวปานทิพย  กานตพิชาน  เบอรติดตอ : 0-2579-5571 



   
 เอกสารประกอบการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
  กลุมที่ 3 กรมพัฒนาที่ดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
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ตัวชี้วัด 
 
 

ที่กรมพัฒนาที่ดินทําหนังสือแจงลวงหนา 



   
 เอกสารประกอบการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
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ตัวชี้วัดที่สวนราชการตองทําหนังสือแจงลวงหนา 
 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัด 
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ    
• ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ

บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ 
(กลุมภารกิจ/กรม/สํานักงาน) 

 2. รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของ
สวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

 3. รอยละของความสําเร็จของการแกไขหรือยกเลิก
กฎระเบียบ 

มิติที่ 2  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราช
การ      

 

• การลดคาใชจาย 4. รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 
• การลดระยะเวลาการใหบริการ 5. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน

การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราช
การของสวนราชการ 

• การนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับงานบางสวน 6. ระดับความสําเร็จของแผนการนําระบบ
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน 

• การเพิ่มผลิตภาพ 7. ระดับความสําเร็จในการเพิ่มผลิตภาพ 
• การวัดผลิตภาพ 8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อใหมี

ระบบการวัดผลิตภาพ 
• การวัดตนทุนตอหนวย 9. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย 
• การบริหารสินทรัพยใหเกิดประสิทธิภาพ 10. ระดับความสําเร็จในการบริหารสินทรัพยของ      

สวนราชการ 
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร         
• การลดอัตรากําลังหรือการจัดสรรอัตรากําลังให

คุมคา 
• กรณีที่ 1 การลดจํานวนบุคลากร 

 11.1.1 รอยละของการลดจํานวนบุคลากรบรรจุจริง 
 11.1.2 รอยละของการลดคาใชจายบุคลากร 



   
 เอกสารประกอบการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
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ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัด 
 • กรณีที่ 2 การจัดการผลิตภาพของบุคลากร 
 11.2.1 อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน (หรือรายได

ที่จัดเก็บได) ตอจํานวนบุคลากรบรรจุจริงเฉล่ีย  
 11.2.2 อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน (หรือรายไดที่   

จัดเก็บได) ตอคาใชจายบุคลากร  
 • กรณีที่ 3 การจัดสรรอัตรากําลังใหคุมคา 
 11.3.1 รอยละของความคุมคาในการใชบุคลากร

บรรจุจริงเปรียบเทียบกับอัตรากําลังที่ไดรับ
อนุมัติ 

 11.3.2 รอยละของความคุมคาของคาใชจาย
บุคลากรเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัด
สรร 

12.1 ระดับความสําเร็จในการมอบอํานาจไปสูระดับลาง • การมอบอํานาจการตัดสินใจ  การอนุมัติ อนุญาต 
ไปยังระดับปฏิบัติการและ           การแกไขหรือ
ยกเลิกกฎหมาย 

12.2 รอยละความสําเร็จของการแกไขหรือยกเลิก
กฎหมาย 

• นวัตกรรม 13. รอยละของความสําเร็จของการดําเนินแผนงาน/
โครงการดานนวัตกรรม (ตามที่สวนราชการเสนอมา
และไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการเจรจาขอ
ตกลงและประเมินผล) 

 
 
 
 
 
 
 



   
 เอกสารประกอบการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
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ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวัด  :  รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
หนวยวัด : รอยละ 
นํ้าหนัก : รอยละ 10 

วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณ ของงานหรือโครงการที่สวนราชการ     
ทําไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 
2547 ที่กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547”  สํานัก
งบประมาณ  

เปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ที่กําหนดไวตาม 
“เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547” ของสํานักงบประมาณ มี
ดังตอไปนี้  

ผลผลิตของหนวยงานและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก เปาหมาย หมายเหตุ 

1. ทรัพยากรที่ดินไดรับการพัฒนา  2.5 100  
2. จัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช
เศรษฐกิจ 

2.5 100  

3. หมอดินอาสาไดรับการพัฒนาองคความรูดานพัฒนา
ท่ีดิน  

2.5 100  

4. เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานอาชีพ  2.5 100  
รวม 10   

เกณฑการใหคะแนน : 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตัวช้ีวัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 
1. ทรัพยากรที่ดินไดรับการพัฒนา  รอยละ 80 85 90 95 100 
2. จัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ 

รอยละ 80 85 90 95 100 

3. หมอดินอาสาไดรับการพัฒนาองค
ความรูดานพัฒนาที่ดิน  

รอยละ 80 85 90 95 100 

4. เกษตรกรไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาดานอาชีพ  

รอยละ 80 85 90 95 100 
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ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวัด รอยละของความสําเร็จของการแกไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ 
หนวยวัด : รอยละ 
นํ้าหนัก : รอยละ 10 
คําอธิบาย :  

พิจารณาผลสําเร็จจากรอยละของจํานวนกฎระเบียบที่สวนราชการสามารถแกไขหรือยกเลิกได  
เทียบกับแผนงานที่กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2547   
 

   เกณฑการใหคะแนน :  
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตัวช้ีวัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 
รอยละของความสําเร็จของการ
แกไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ 

รอยละ 60 70 80 90 100 

 

ลําดับที่ 
กฎระเบียบที่สวนราชการมีแผนกําหนดไววาจะทําการแกไขหรือยกเลิกในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2547 
1. ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินวาดวยขั้นตอนและระยะเวลาการวิเคราะหดินเพื่อประชาชน พ.ศ. 

2532 
2. ประกาศกรมพัฒนาที่ดินเรื่องการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิเคราะหดิน พ.ศ. 2521 
3. ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินวาดวยเงินทุนหมุนเวียน ผลิต หรือจัดหาปูนเพื่อการเกษตร พ.ศ. 

2530 
4. ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินวาดวยระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการพัสดุ 

พ.ศ. 2535 
5. ระเบียบของกรมพัฒนาที่ดินวาดวยการหลักเกณฑเก่ียวกับคําขอใหปรับปรุงดินหรือที่ดิน

หรือการอนุรักษดินและน้ํา เปนการเฉพาะราย พ.ศ. 2533 
6. ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินวาดวยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยว

กับคําขอปรับปรุงดินหรือที่ดินหรือการอนุรักษดินและน้ํา เปนการเฉพาะราย พ.ศ. 2536 
รวม 6 เร่ือง 
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ประเด็นการประเมินผล : การลดคาใชจาย 
ตัวช้ีวัด : รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 
หนวยวัด : รอยละ 
นํ้าหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได หมายถึง รอยละของงบดําเนินงาน หมวด
สาธารณูปโภคที่จายจริง ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่สามารถลดลงได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เมื่อเทียบกับราย
จายจริงในปงบประมาณ 2546 
 
สูตรการคํานวณ : 

   (งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2547  -  งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2546) x 100 
             งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2547  

 
วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลจากกองคลัง โดยรวบรวมเปนรายเดือน 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
 คาใชจายหมวดคาสาธารณูปโภคป 2546 จายจริง เปนเงิน 28,786,500.47 บาท 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตัวช้ีวัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 
รอยละของงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได 

รอยละ 0 5 10 15 20 

 
หมายเหตุ 
 เนื่องจากกรมพัฒนาที่ดิน ไดรับงบประมาณ ป 2546 งบดําเนินการ หมวดคาสาธารณูปโภค เปนเงิน 
18,800,000 บาท แตมีการจายจริง ในหมวดดังกลาว เปนเงิน 28,786,500.47 บาท ซึ่งงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรกับการใชจายจริงมีสัดสวนที่แตกตางกันมาก ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงใครขอเปลี่ยนแปลงสูตรการ
คํานวณโดยใชฐานตัวเลขจายจริง หมวดคาสาธารณูปโภค ในป 2546 เปนสูตรการคํานวณ 
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ประเด็นการประเมินผล : การลดระยะเวลาการใหบริการ (Cycle Time) 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการ 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก : รอยละ 2 

 
(ระบุจํานวนงานบริการทั้งหมดที่สวนราชการจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 ในตาราง) 

 

รายละเอียด/ช่ือเรียกงานบริการ  ( i ) 

1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 
2 การใหบริการวิเคราะหตัวอยางดินแกเกษตรกร 
3 วิเคราะหตัวอยางน้ําเพ่ือการเกษตร 
4 วิเคราะหตัวอยางปุยและสารปรับปรุงดิน 
5 การบริการพันธุกลาหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 
6.  การใหบริการผลิตภัณฑจุลินทรีย (พด.1-7) 
7. การใหบริการปุยพืชสด 
8. การใหเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
9. การใหบริการหองสมุด 
10 การใหขอมูลทางโทรศัพทอัตโนมัติ 
11 การใหบริการตอบขอซักถามขอรองเรียน 
12 การใหบริการสื่อส่ิงพิมพโสตทัศนุปกรณ 
13 การใหบริการแผนที่การจําแนกประเภทดิน 
14 การใหบริการตอบปญหาทางโทรศัพท จดหมาย และส่ืออ่ืนๆ 
15 การใหบริการขอมูล พรบ. ขอมูลขาวสาร 
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ระบุจํานวนงานบริการที่สวนราชการคัดเลือกไววาจะดําเนินการ ในปพ.ศ. 2547  ใหพิจารณาเลือกงาน
บริการไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนงานบริการทั้งหมด ที่สวนราชการไดจัดทําแผนงานตั้งแตปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2547-2550 (สวนราชการสามารถเสนองานบริการที่ไดดําเนินการปรับปรุงการบริการในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2546 เพ่ือการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ได) 

 

รายละเอียด/ช่ือเรียกงานบริการ  ( i ) นํ้าหนัก 
(W) 

รอบระยะเวลาที่
ดําเนินการอยูใน

ปจจุบัน 

จํานวนขั้นตอนยอย 
ในรอบกระบวนงาน

ปจจุบัน 
1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 1 วัน 8 
2 การใหบริการวิเคราะหตัวอยางดินแกเกษตรกร 5 วัน 6 
3 วิเคราะหตัวอยางน้ําเพ่ือการเกษตร 19 วัน - 
4 วิเคราะหตัวอยางปุยและสารปรับปรุงดิน 25 วัน - 
5 การบริการพันธุกลาหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดิน

และน้ํา 

 
 
 
 
 10 วัน 7 

 รวมงานบริการที่จะลดในปงบประมาณ พ.ศ. 
2547 

∑( Wi ) = 2   
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ประเด็นการประเมินผล : การนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับงานบางสวน 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จของแผนการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก : รอยละ 2 

คําอธิบาย :   
ความสําเร็จของแผนการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสําเร็จของสวนราช

การในการดําเนินงานตามแผนที่จะนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบสาร
สนเทศของสวนราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

โครงการที่นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน 
• การประมูลจัดซื้อจัดจางผานทาง Internet (E – Auction) 

• นําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการสงจดหมายและเอกสาร 
• ติดตั้งระบบโทรศัพท online ผานระบบเครือขาย LDD Network ระหวางกอง/สํานัก – 

สพข. 1 – 12 

เกณฑการใหคะแนน  :   
แบงคะแนนเปน 5 ระดับ โดยความสําเร็จพิจารณาจากความกาวหนาในการปฏิบัติงาน เทียบกับเปา

หมายตามแผน และพิจารณาคุณภาพของแผนในประเด็นตอไปนี้ 
1. แผนงานมีความสอดคลองกับนโยบายของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2549 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - 2550  

2. แผนงานนั้นเปนประโยชนในการดําเนินงานอยางมาก โดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการทํางานและมีความคุมคาในการดําเนินงาน 
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ประเด็นการประเมินผล : การลดอัตรากําลังหรือการจัดสรรอัตรากําลังใหคุมคา 
คําอธิบาย : 

หนวยงานที่สามารถปรับลดบุคลากร หรือจัดสรรบุคลากรเดิมใหสามารถเพิ่มปริมาณงานไดมาก
ขึ้น หรือเพ่ิมรายไดไดมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของงานใหดีขึ้น แสดงวาเปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารบุคลากร และจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 2550) ได
กําหนดเปาหมายของการลดขนาดกําลังคนภาครัฐโดยใหปรับลดจํานวนขาราชการลง อยางนอยรอยละ 10 
ภายใน   ป พ.ศ. 2550 และ/หรือเพ่ิมความสามารถของกําลังคนใหไดในระดับเดียวกัน 

 
กรณีที่ 2 การจัดการผลิตภาพของบุคลากร (กรณีเปนหนวยงานที่มีรายไดหรือมีภารกิจหลักที่สามารถวัด

ปริมาณงานไดอยางชัดเจน และจําเปนที่จะตองรักษาอัตรากําลังเดิมหรือเพิ่มอัตรากําลังตาม
ภารกิจหลักที่เพิ่มขึ้น) 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน (หรือรายไดที่จัดเก็บได) ตอจํานวนบุคลากรบรรจุจริง

เฉล่ีย 
หนวยวัด : รอยละ 
นํ้าหนัก : รอยละ 1 

คําอธิบาย : 
 ปริมาณงาน หมายถึง จํานวนของที่ดินเกษตรกรรมที่ไดรับการพัฒนาและฟนฟู 

บุคลากร หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

                ปริมาณงานในปพ.ศ. 2547                                 ปริมาณงานในปพ.ศ. 2546                     
        จํานวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ยในปพ.ศ. 2547         จํานวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ยในปพ.ศ. 2546         X 100 
                                               ปริมาณงานในปพ.ศ. 2546 
                                  จํานวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ยในปพ.ศ. 2546     

     
โดยที่ 
จํานวนบุคลากรบรรจุจริงเฉล่ีย   =   ผลรวมของจํานวนบุคลากรบรรจุจริง ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือนในปงบประมาณ 

                                        12 
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เง่ือนไข :   

1) จํานวนบุคลากรที่ลดลงเนื่องจากการเกษียณอายุตามกําหนด ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จะนับเปนผล
งานในกรณีที่สวนราชการไมขออัตรากําลังคืนจากคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ 
(คปร.) เชน ไมขอคืนรอยละ 20 ของจํานวนอัตรากําลังที่เกษียณอายุตามกําหนด  ณ ส้ินปงบประมาณ 
พ.ศ. 2547 

2) การลดบุคลากรที่บรรจุจริง หรือการบรรจุนอยกวาที่ประมาณการไวตนปงบประมาณ แตทําใหผลการปฏิบัติ
งานไมเปนไปตามเปาหมาย ไมนับเปนผลงาน และใหปรับเปาหมายปลายปโดยการนําสวนตางของ
จํานวนบุคลากรที่บรรจุลดลงหรือบรรจุนอยกวาที่ประมาณการไวตนปงบประมาณ มาบวกเพิ่มขึ้นจากเปา
หมายตามเกณฑการใหคะแนนเดิมที่ตั้งไว 

3) บุคลากรที่ไดรับอนุมัติให Early Retire ตาม โครงการทางเลือกใหมใหชีวิต จะนับเปนผลงาน เมื่อมีการ
ยุบตําแหนงของบุคลากรที่ออกไป 

4) กรณีบุคลากรถูกโอนไปปฏิบัติงาน/หรือถูกยืมตัวไปปฏิบัติงาน ณ หนวยงานอื่น หากคาใชจายบุคลากรอยู
ที่สวนราชการใด ใหนับเปนบุคลากรบรรจุจริงของสวนราชการนั้น 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตัวช้ีวัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 
อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน ตอ
จํานวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ย 

รอยละ 0.00 1.25 2.50 3.75 5.00 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 
พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

2544 2545 2546 
- ปริมาณงาน  ลานไร 2.80 0.45 2.36 
- จํานวนบุคลากรบรรจุจริงเฉล่ีย  คน - - - 
          1. ขาราชการ คน 1,789 1,683 1,630 

          2. ลูกจางประจํา คน 1,720 1,675 1,594 

          3. ลูกจางช่ัวคราว คน 882 1,142 1,289 
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ประเด็นการประเมินผล : การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต ไปยังระดับปฏิบัติการและ
การแกไขหรือยกเลิกกฎหมาย 

ตัวช้ีวัด : รอยละความสําเร็จของการแกไขหรือยกเลิกกฎหมาย 
หนวยวัด : รอยละ 
นํ้าหนัก : รอยละ 1 

คําอธิบาย :  
รอยละความสําเร็จของกฎหมายที่สวนราชการสามารถแกไขหรือยกเลิกไดเทียบกับแผนงานที่

กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยพิจารณาในขั้นตอนที่สวนราชการสามารถจัดทํารางแกไขหรือยกเลิก
กฎหมายตามแผนงานที่กําหนดไวใหกับกระทรวงตนสังกัดหรือสวนราชการที่บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบ   

 
เกณฑการใหคะแนน :  
 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
1 2 3 4 5 

รอยละของความสําเร็จของการ
แกไขหรือยกเลิกกฎหมาย 

รอยละ 60 70 80 90 100 

 
 

ลําดับที่ 
กฎหมายที่สวนราชการมีแผนกําหนดไววาจะทําการแกไขหรือยกเลิก  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
นํ้าหนัก 

1.  บทบัญญัติมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 1 
รวม 1 


