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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

1 2 3 4 5

ผลการ
ดําเนิน งาน

คา
คะแนน
ท่ีได

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก

4.7452
ตัวช้ีวัดท่ี 1ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรกระทรวง

10 4.8000 0.4800

1.1มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาเกษตร (GDP:ลานลานบาท) 2 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.68 4.0000 0.0800
1.2รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของสินคาเกษตรที่สําคัญ 2 5.0000 0.1000
-ขาว 1.24 1.34 1.44 1.54 1.64 3.05 5.0000
-มันสําปะหลัง 1.79 1.89 1.99 2.09 2.19 2.19 5.0000
-ขาวโพดเลี้ยงสัตว 0.91 1.01 1.11 1.21 1.31 2.99 5.0000
1.3เน้ือท่ีของการผลิตพืชและปริมาณปศุสัตวท่ีเพิ่มขึ้น 2 5.0000 0.1000
-ยาง ลานไร 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.33 1.0000
-ปาลมนํ้ามัน ลานไร 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.41 1.0000
-โค ลานตัว 0.40 0.55 0.70 0.85 1.00 - 1.0000
1.4สินคาเกษตรและอาหารไดมาตรฐาน 2 5.0000 0.1000
- จํานวนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานทั้งหมด ฟารม 68,309 73,309 78,309 83,309 88,309 205,473 5.0000
- จํานวนโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐานทั้งหมด โรงงาน 982      1,082      1,182      1,282         1,382 1,571 5.0000
1.5รอยละท่ีลดลงของจํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจน รอยละ 2 12 13 14 15 16 20.02 5.0000 0.1000
ตัวช้ีวัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจ

15 4.1142 0.6171

 2.1จํานวนท่ีเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีชลประทานใหม ลานไร 4.5 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.2774 5.0000 0.2250
 2.2 จํานวนท่ีเพิ่มขึ้นของสระน้ําในไรนา สระ 1.5 14,000 28,000 42,000 56,000 70,000 - 1.0000 0.0150
2.3 จํานวนท่ีเพิ่มขึ้นของที่ดินท่ีไดรับการพัฒนาและฟนฟู ลานไร 3 5.50 6.00 6.50 7.00 7.55 8.37 5.0000 0.1500
2.4 จํานวนเกษตรกรที่ผานการคัดเลือกใหเขาทําประโยชนในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน

แสนราย 3 1.20 1.40 1.60 1.70 1.90 1.5142 2.5710 0.0771

 2.5 จํานวนเกษตรกรที่พรอมท่ีจะขอกูเงินตามโครงการแปลง
สินทรัพยเปนทุน

แสนราย 1.5 3.80 4.10 4.40 4.70 5.00 5.30 5.0000 0.0750

2.6 จํานวนเกษตรกรที่ไดกูเงินตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน ราย 1.5 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000       150,632 5.0000 0.0750
ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรสวนราชการ

20 5.0000 1.0000

3.1จัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ลานไร 10 90 100 110 120 131 131 5.0000 0.5000
3.2 จํานวนเกษตรกรที่ไดรับบริการจากจุดเรียนรูและศูนยบริการงาน
พัฒนาท่ีดินประจําตําบลและจุดท่ีเขาไปใหบริการและเผยแพร

ราย 10 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,156,459 5.0000 0.5000

เกณฑการใหคะแนน

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร (นํ้าหนัก : รอยละ 60 )
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นํ้าหนัก
(รอยละ)ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
                                                                                                                                                                )  รอบ 12 เดือน
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คา
คะแนน
ท่ีได

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก

เกณฑการใหคะแนน

่ ้
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นํ้าหนัก
(รอยละ)ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
                                                                                                                                                                )  รอบ 12 เดือน

ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)

รอยละ 5 80 85 90 95 100 103.67 5.0000 0.2500

4.1 ทรัพยากรท่ีดินไดรับการพัฒนา ลานไร 2 4.71 5.21 5.71 6.21 6.71 7.45 5.0000 0.1000
4.2 จัดทําเขตการใชท่ีดินของพืชเศรษฐกิจ ชนิดพืช 1.5 8 9 10 11 12 12 5.0000 0.0750
4.3 หมอดินอาสาไดรับการพัฒนาองคความรูดานพัฒนาท่ีดิน ราย 1.5 36,000 42,000 48,000 54,000 60,000 67,510 5.0000 0.0750

ตัวช้ีวัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000

3.0000 0.3000

ตัวช้ีวัดท่ี 6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 5 45 55 65 75 85 N/A 1.0000 0.0500
ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการประพฤติมิชอบ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

2.875 0.2875

ตัวช้ีวัดท่ี 8 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได รอยละ 5 1 2 3 4 5 0.1700 1.0000 0.0500
ตัวช้ีวัดท่ี 9 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการลด
รอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

รอยละ 5 10 20 30 40 50 47.5 4.7500 0.2375

2.7500 0.5500

ตัวช้ีวัดท่ี 10 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกรปงบประมาณ 2548

รอยละ 5 80 85 90 95 100 124.47 5.0000 0.2500

ตัวช้ีวัดท่ี 11 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ 5 1.0000 0.0500

11.1 คุณภาพของระบบสารสนเทศ 2 1.0000 0.0200
11.1.1ระบบฐานขอมูลและความพรอมใชงานของขอมูล ระดับ 0.5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0050
11.1.2 ระบบรักษาความปลอดภัย ระดับ 0.5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0050
11.1.3 ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายในรูปแบบ
ตางๆและการฟนฟูระบบ/ขอมูลจากความเสียหาย

ระดับ 1 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0100

11.2 การนําสารสนเทศไปใช ระดับ 3 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0300

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 20 )

 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10 )

มิติที ่3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10 )

*

*

*

*

*
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1 2 3 4 5

ผลการ
ดําเนิน งาน

คา
คะแนน
ท่ีได

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก

เกณฑการใหคะแนน

่ ้
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กรมพัฒนาที่ดิน  กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต  กระทรวงเกษตรและสหกรณ    (   )  รอบ  6  เดือน

นํ้าหนัก
(รอยละ)ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
                                                                                                                                                                )  รอบ 12 เดือน

ตัวช้ีวัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จและคุณภาพของการจัดทําขอเสนอการ
เปล่ียนแปลงของสวนราชการ

10 2.5000 0.2500

12.1 ชวงท่ี 1 การประเมินผล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2548
1) ระยะเวลาการสงงาน 1.25 28    

เม.ย.48
21    
เม.ย.48

14    
เม.ย.48

  7   
เม.ย.48

    31     
มี.ค.48

    31     
มี.ค.48

5.0000 0.0625

2)  ความครบถวนของงาน 1.25 80 85 90 95 100 100 5.0000 0.0625

12.2 ชวงท่ี 2 การประเมินผล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548
1) ระยะเวลาการสงงาน รอยละ 1.25 28   

ต.ค.48
21   
ต.ค.48

14   
ต.ค.48

   7    
ต.ค.48

      30       
 ก.ย.48

      30       
 ก.ย.48

5.0000 0.0625

2) ความครบถวนของงาน รอยละ 1.25 80 85 90 95 100 N/A 1.0000 0.0125
3) คุณภาพของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง รอยละ 5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0500

100 3.9846

รายงาน ณ วันที่ 27  ตุลาคม พ.ศ.2548
ผูรายงาน      1. นางณัฐิยา     หิรัญวัฒนศิริ ตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
                     2. น.ส.สาวิตรี  เพ็งผาสุข ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4
                     3 .น.ส.เบญจพร  บุรมยชัย   ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4
หนวยงาน       กลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาที่ดิน โทรศัพท  0-2579-0111 ตอ 1335 ,  0-2579-7740 , E-mail : adg_1@ldd.go.th

คาคะแนนที่ได

E-mail : adg_ldd@yahoo.com       

*หมายเหตุ: ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 เน่ืองจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพ/ใชขอมูลจากหนวยงานอื่น
นํ้าหนักรวม

*

*
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)          (…..)  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                            ( )   รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดที่           3 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
                                  ตามแผนยุทธศาสตรสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
                          3.1 : จัดทําเขตความเหมาะสมของดินกบัการปลูกพืชเศรษฐกิจ ( ลานไร )  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชุมพล   ลิลิตธรรม 
                                   ผูอํานวยการสํานักสํารวจดิน 
                                   และวางแผนการใชที่ดนิ 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายนาวิก   ดาราพงษ 
                             หัวหนาสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 1 

โทรศัพท :  0-2579-5122 โทรศัพท :   0-2579-1099 
 

คําอธิบาย :  
          ความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ หมายถึง การประเมินระดับความเหมาะสมของที่ดิน โดยนํา
คุณสมบัติของที่ดินตางๆ มาประเมินดานความตองการ และการจัดการสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดตางๆ        
โดยแบงความเหมาะสมออกเปน 4 ระดับ คือ ความเหมาะสมสูง ความเหมาะสมปานกลาง ความเหมาะสมเล็กนอย 
และไมมีความเหมาะสม 
          การจัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เปนภารกิจที่สําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน    
เพื่อใหหนวยงานตางๆ และผูสนใจนําไปใชเปนแนวทางการใชที่ดินอยางเหมาะสม ในป พ.ศ. 2548 ไดดําเนินการ
จัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด ใหครอบคลุมพื้นทีท่ําการเกษตรทั้ง
ประเทศ โดยเปนพืชที่อยูในแผนยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และพืชใชน้ํานอยทีป่ลูกทดแทน
ขาวนาปรัง   เพื่อแกปญหาภัยแลง พืชทั้ง 12 ชนิด ไดแก เงาะ มังคุด ลิ้นจ่ี มะขาม มะพราว ยูคาลิปตัส ทานตะวัน 
สมโอ สมเขียวหวาน ขาวนาปรัง ถั่วเหลืองฤดูแลงในเขตชลประทาน ขาวโพดฤดูแลงในเขตชลประทาน  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน  
           จัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 131 ไร ผลการดําเนินการในรอบ 12  เดือน              
( ต.ค. 47 - ก.ย. 48 ) กรมฯไดดําเนินการสํารวจพื้นที่พรอมกันทั่วประเทศทุกพื้นที่ ซ่ึงสามารถดําเนินการ 
เสร็จส้ินแลวรอยละ 100 ของปริมาณงานทั้งหมด โดยมีผลการดําเนินการดังนี้ 
                                                                                                    เปาหมาย             ผล                  ระยะเวลา 
     จัดทําเขตความเหมาะสมของดิน                                                131                  131                  12 เดือน 
     กับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ลานไร)                                                                       
 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. ตัวชี้วัด / ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
2546 2547 2548 

จัดทําเขตความเหมาะสมของดิน 
กับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ลานไร) 

- 131 131 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)          (…..)  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                            ( )   รอบ  12  เดือน 
 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ลานไร ) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
90 100 110 120 131 

 

 
 

คํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
( รอยละ ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

จัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ลานไร )  

10 131 5.0000 0.5000 

 

 
  

คําชี้แจงการปฏบิัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. จัดทําแผนทีค่วามเหมาะสมของที่ดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งประเทศ เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการ

สํารวจและวิเคราะหขอมูลการผลิตพืช เพื่อการจัดทําเขตความเหมาะสมของที่ดินที่มปีระสิทธิภาพ ทั้งดาน
กายภาพและเศรษฐกิจ สังคม สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับตลาดโลกได 

2. สํารวจภาวะการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ทีมี่ความเหมาะสมทางกายภาพสูง ปานกลาง และเล็กนอย เพื่อ
สนับสนุนการจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินกับการปลกูพืชเศรษฐกิจ 

 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        
     บุคลากรมีความสามารถและความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ไปตามเปาหมายที่กําหนด 
 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
1. ขาดแคลนเจาหนาที่ในระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร 
2. อุปกรณคอมพวิเตอรที่ใชงาน มีประสิทธิภาพตํ่า ทําใหประสบปญหาในการประมวลผลขอมูล 
3. ขาดแคลนอปุกรณหาคาพิกัดบนผิวโลก 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)          (…..)  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                            ( )   รอบ  12  เดือน 

 

หลักฐานอางอิง :   
1. รายงานเขตความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
2. ฐานขอมลูในรูป digital แสดงพื้นที่ความเหมาะสมของดินกับพืชเศรษฐกิจทั้ง 12 ชนิด  
    จําแนกตามเขตการปกครอง ซ่ึงเก็บอยูในคอมพิวเตอร 

หมายเหตุ     หลักฐานอางอิง 2 กรมพัฒนาที่ดินไดจัดเตรียมไวเรียบรอยแลว พรอมใหผูประเมินตรวจสอบ ณ  
                     กรมพัฒนาที่ดิน 
 

 
 



แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตราชการ (รายตัวชี้วัด)  ( … )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                       (  )  รอบ  12  เดือน  

ตัวชี้วัดที่         3  :     ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
     ตามแผนยุทธศาสตรสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

       3.2  :    จํานวนเกษตรกรที่ไดรับบริการจากจุดเรียนรูและศูนยบริการงานพัฒนาที่ดินประจําตําบล   
                                 และจุดที่เขาไปใหบริการและเผยแพร   (ราย)   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช 
                                   ผูอํานวยการกองแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางอรอุมา  ยิ้มแต   
                         เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว. 

โทรศัพท   :   0-2579-1096 โทรศัพท   :   0-2579-5571 
 

คําอธิบาย :  
          จุดเรียนรูและศูนยบริการงานพัฒนาที่ดินประจําตําบล สามารถแยกอธบิายได ดังนี ้
          จุดเรียนรู คือ จุดที่หมอดนิอาสาประจําตําบลไดคัดเลือกจากพื้นที่ทําการเกษตรภายในตําบล เพื่อจัดทํา  
แปลงสาธิตงานดานการพัฒนาที่ดิน โดยกําหนดใหเปนตัวแทนการเกษตรของตําบล จุดเรียนรู 1 แหง มีกิจกรรม
ตางๆ ประกอบดวย แปลงสาธิตงานดานพัฒนาที่ดิน แหลงน้ํา ( ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ) แฝก  
ปุยพืชสด พด. 1- 7  
           ศุนยบริการงานพัฒนาที่ดินประจําตําบล คอื สถานที่ที่จัดไวสําหรับใหบริการเกษตรกรภายในตําบล โดย
สวนใหญจะใชบานหมอดินอาสาประจําตําบล เปนสถานที่ดําเนินการ ในการใหบริการสารเรง พด. 1-7 ปุยพืชสด 
และหญาแฝก ตลอดจนเอกสารเผยแพรความรูและเทคโนโลยีตางๆ ของกรมฯ เพื่อใหเกษตรกรเกิดการเรียนรูและ
สามารถนําไปปฏิบัติดวยตนเองได  
          โดยจุดเรียนรู และศูนยบริการงานพัฒนาที่ดินประจําตําบล บริหารงานและรับผิดชอบ โดยหมออาสาประจํา
ตําบล ซ่ึงมีหนาที่และวิธีการดํานินงานดังนี้ 

1. จัดทําแปลงสาธิตจุดเรียนรู โดยคัดเลือกจากพื้นที่การเกษตรของหมอดินอาสาประจําตําบลหรือ
ของเกษตรกรภายในตําบลที่มคีวามพรอมและใหความรวมมือ 

2. ดําเนินการตามกิจกรรมอนุรักษดินและน้ําและปรับปรุง ฟนฟูดินเส่ือมโทรมตามสภาพของพื้นที ่
3. ใหบริการกลาหญาแฝก , เมล็ดพันธุพืชปุยสด, พด. 1-7  และแนะนําวิธีการแกปญหาดิน                   

ที่เส่ือมโทรมใหแกเกษตรกรที่เขามารับบริการ 
4. รวบรวมผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงาน สถานีพัฒนาที่ดิน จัดทําเปนขอมูลเผยแพร                 

นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังใหบริการเชิงรุกเขาถึงเกษตรกรในพื้นที่ เชน คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ 
เปนตน 

 
 
 
 



แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตราชการ (รายตัวชี้วัด)  ( … )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                       (  )  รอบ  12  เดือน  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
               ผลการดําเนินงาน ประมวลไดจาก รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป งบประมาณ 2548  (สงป. 301)  ที่
หนวยงาน (สถานีพัฒนาที่ดิน) รายงานเขามาในรายไตรมาส โดยการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน ( ต.ค. 47 – ก.ย. 48 ) มี
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ( ราย ) ผลการดําเนินงาน 
จํานวนเกษตรกรที่ไดรับบริการจากจุดเรียนรูและศูนยบริการ
งานพัฒนาที่ดินประจําตําบล และจุดที่เขาไปใหบริการและ
เผยแพร   (ราย) 

1,000,000 1,156,459 

 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ราย ) 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนเกษตรกรที่ไดรับบริการจากจุด
เรียนรูและศูนยบริการงานพัฒนาที่ดิน
ประจําตําบล และจุดที่เขาไปใหบริการ
และเผยแพร   (ราย)   

10 1,156,459 5.0000 0.5000 

 

 
 

คําชี้แจงการปฏบิัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 

          มีการประชุมเพื่อช้ีแจงและทําความเขาใจกับเจาหนาที่ปฏิบัติงานและได E-mail  แจงขาวสารและติดตามการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน (สงป. 301) ทุกวันที่ 20 ของเดือนที่ส้ินไตรมาส 



แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตราชการ (รายตัวชี้วัด)  ( … )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                       (  )  รอบ  12  เดือน  

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
          กรมฯ  มียุทธศาสตรในการพัฒนาหมอดินอาสา และมีงบประมาณในการพัฒนาหมอดินอาสาใหมีความรู 
ความเขาใจงานพัฒนาที่ดิน   โดยการฝกอบรมเพื่อเปนวิทยากรและที่ปรึกษาดานการพัฒนาที่ดินใหแกเกษตรกร 
ในตําบลและหมูบาน  เพื่อใหเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงการบริการของรัฐอยางทั่วถึง 
 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
         ลักษณะของการใหบริการตอเกษตรกรมีหลากหลายรูปแบบ       และบางกรณีก็ไมเอื้อตอการเก็บรวบรวม     
ขอมูลทั้งรายช่ือและหลักฐาน หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  ของเกษตรกรที่เขามารับบริการที่จุดเรียนรูและ    
ศูนยบริการฯ  เนื่องจากหมอดนิอาสาประจําตําบล  และเกษตรกรเองไมถนัดในการเขียนหนังสือ   หรือบางครั้ง
เกษตรกรมาขอรับบริการ แผนพับ แผนปลิว หรือปรึกษาปญหาเรื่องดินและหมอดินอาสาเขาไปใหบริการในพื้นที่
ของเกษตรกรก็เปนการบริการแบบเพื่อนบานดูแลกันเองภายในตําบล    หมอดินอาสาจึงไมคอยจะไดบันทกึ      
รายการมาขอรับบริการครบถวนเทาไหรนัก  

 

หลักฐานอางอิง :   
1. รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2548 (สงป. 301) 
2. ภาพถาย แสดงตัวอยาง กิจกรรมและการรับบริการของเกษตรกร ณ จุดเรียนรู และศูนยบริการงาน 

พัฒนาที่ดินประจําตําบล 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่      4 : รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ ( ตามเอกสารงบประมาณรายจาย ) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  - นางสาวผจงจิต  บุญราช 
                                     ผูอํานวยการกองแผนงาน 
                                  - นายชุมพล   ลิลิตธรรม 
                                     ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและ 
                                     วางแผนการใชที่ดิน 
                                 -  นางสาวอรนาฎ  โอวาทตระกูล 
                                    ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

ผูจัดเก็บขอมูล :   - นางสาวปานทิพย  กานตพิชาน 
                               หัวหนากลุมติดตามและประเมินผล 
                           -  นายนาวิก  ดาราพงษ 
                              หัวหนาสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 1 
 
                           -  นายอุดม  เกียรติคีรี 
                              หัวหนากลุมพัฒนาหมอดินอาสา 

โทรศัพท :   0-2579-1096 
                    0-2579-5122 
                    0-2579-1935 

โทรศัพท :     0-2579-5571 
                      0-2579-1099 
                      0-2579-4194 

คําอธิบาย :  
          วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต ( Out put ) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการทําไดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดย
ผลผลิตเชิงปริมาณของกรมพัฒนาที่ดินที่กําหนดไวตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ประกอบดวย 3 ผลผลิต  
          ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ํา  
               ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรที่ดินไดรับการพัฒนา หมายถึง จํานวนที่เพิ่มขึ้นของที่ดินที่ไดรับการพัฒนา
และฟนฟู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 กรมพัฒนาที่ดินตองเขาพัฒนาและฟนฟูในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร โดย
ดําเนินการในการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําชุมชนบนพื้นที่
สูง การกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ําเกษตรที่สูง สงเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปร้ียว สงเสริมการปรับปรุง     
พ้ืนที่ดินกรด สงเสริมการพัฒนาที่ดินเค็ม สงเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต สงเสริมการใชปุยพืชสด 
และสงเสริมการทําและการใชปุยหมัก และปุยอินทรียน้ํา พด. 1-7 เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 
          ผลผลิตที่ 2  การกําหนดเขตการใชท่ีดนิ 
               ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทําเขตการใชที่ดินของพืชเศรษฐกิจ ( ชนิดพืช ) โดยการจัดทําเขตความเหมาะสม
ของดินกบัพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิดประกอบดวย เงาะ มังคุด ลิ้นจ่ี มะขาม มะพราว ยูคาลิปตัส ทานตะวัน สมโอ 
สมเขียวหวาน ขาวนาปรัง ถั่วเหลืองฤดูแลงในเขตชลประทาน ขาวโพดฤดูแลงในเขตชลประทาน โดยพิจารณาจาก
เขตความเหมาะสมของดิน สําหรับพืชแตละชนิดนํามาวิเคราะหรวมกับขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคมและนโยบาย     
การผลิตของรัฐใหครอบคลุมพื้นที่ทําการเกษตรทั้งประเทศ เพื่อเปนฐานขอมลูประกอบการตัดสินใจของหนวยงาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 
 

ตางๆ และเกษตรกรในการทําการเกษตรกรรม 

          ผลผลิตที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งใหเกษตรกร 
               ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมอดินอาสาทีไ่ดรับการพัฒนาองคความรูดานพัฒนาที่ดิน ( ราย ) หมายถึง สงเสริม
และพัฒนาความเขมแข็งใหเกษตรกร โดยการนําเอาเกษตรกรอาสาสมัคร ซ่ึงเรียกวาหมอดินอาสามาพัฒนา      
องคความรูดานพัฒนาที่ดิน เพื่อเปนกลไกขบัเคลื่อนการดําเนินงานของกรมฯ ใหสามารถขยายผลการดําเนินงานจน
เกษตรกรเขาถึงและไดรับการบริการอยางทั่วถึง การพัฒนาองคความรูดําเนินการผานกระบวนการฝกอบรม โดย
สถานีพัฒนาที่ดินจัดฝกอบรมหมอดินอาสา 2 ระดับ คือหมอดินอาสาประจําตําบล และหมอดินอาสาประจําหมูบาน 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
           ผลการดําเนินงานตามเปาหมายผลผลติของสวนราชการ ( ตามเอกสารงบประมาณรายจาย ) (ตามเอกสารแนบ 
1 ถึง 5) จํานวนทั้งส้ิน 3 ผลผลติ มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลผลิตของสวนราชการ ( ตามเอกสารงบประมาณรายจาย ) 

ผลผลิตเชิงปริมาณ 

น้ําหนัก
ภายใน
ตัวชี้วัด 

( รอยละ ) 

เปาหมาย
ตามแผน 

ผลการ
ดําเนินงาน

จริง 

รอยละของ
แผนการ
ดําเนินงาน
จริงเทียบกับ
เปาหมาย 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คา
คะแนน 
ถวง

น้ําหนัก 

ผลผลิตที่ 1  ทรัพยากรที่ดิน   
ไดรับการพัฒนา ( ลานไร ) 
ผลผลิตที่ 2.จัดทําเขตการใช
ที่ดินของพืชเศรษฐกิจ  
( ชนิดพืช )  
ผลผลิตที่ 3.หมอดินอาสา
ไดรับการพัฒนาองคความรู
ดานพัฒนาที่ดิน  ( ราย ) 

0.4 (2.0/5) 
 

0.3 (1.5/5) 
 
 

0.3 (1.5/5) 

6.71 
 

12 
 
 

60,000 

7.45 
 

12 
 
 

67,510 

111 
 

100 
 
 

100 

5.0000 
 

5.0000 
 
 

5.0000 

2.0000 
 

1.5000 
 
 

1.5000 

รวม 1.0 ผลคะแนนตัวชี้วัด 
คิดเปนรอยละ 5.0000 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  ( หนวยงาน : ระดับ ) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

80 85 90 95 100 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
( รอยละ ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน ท่ี
ได 

คาคะแนน 
ถวง

น้ําหนัก 
รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ ( ตามเอกสารงบประมาณรายจาย ) 

5 103.67 5.0000 0.2500 

 

คําชี้แจงการปฏบิัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :      
          ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ํา  
               ตัวชี้วัดเรื่อง ทรัพยากรที่ดินไดรับการพัฒนา หมายถึง จํานวนที่เพิ่มขึ้นของที่ดินที่ไดรับการพัฒนาและ
ฟนฟู  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 กรมพัฒนาที่ดินตองเขาพัฒนาและฟนฟูในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร โดย
ดําเนินการในการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําชุมชนบนพื้นที่
สูงการกอสรางระบบอนุรักษดนิและน้ําเกษตรที่สูง สงเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว สงเสริมการปรับปรุงพื้น
ที่ดินกรด สงเสริมการพัฒนาที่ดินเค็ม สงเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต สงเสริมการใชปุยพืชสด 
และสงเสริมการทําและการใชปุยหมัก และปุยอินทรียน้ํา พด. 1-7 เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 
          ผลผลิตที่ 2  การกาํหนดเขตการใชท่ีดนิ 

               ตัวชี้วัดเรื่อง จัดทําเขตการใชท่ีดินของพืชเศรษฐกจิ ( ชนิดพืช ) โดยนําขอมูลการจัดความเหมาะสมของดิน
กับพืชเศรษฐกจิ 12 ชนิด มาดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทํารายงานและแผนที่เขตการใชที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ ทั้ง 12 ชนิด โดยพิจารณาจาก
พ้ืนที่มีความเหมาะสมสูง  ปานกลาง และเล็กนอย ประกอบกับขอมูลทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความตองการของ
ตลาดทั้งในและนอกประเทศ (ตามเอกสารแนบ 6 ถึง 17)  

2. ตรวจสอบขอมูลในสนามและขอมูลเชิงวิชาการ เพื่อการจัดทําเขตที่ถูกตองและสมบูรณพรอมกัน   
ทั้ง 12 ชนิดพืช  
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 

ผลผลิตที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งใหเกษตรกร 
  ตัวชี้วัดเรื่อง หมอดินอาสาไดรับการพัฒนาองคความรูดานพัฒนาที่ดิน ( ราย )  ดําเนินการโดย  

1. ทีมงาน ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจาก กองแผนงาน กองการเจาหนาที่ และตัวแทนจาก สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต ( สพข.) และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ( สพด.) รวมกันกําหนดเปาหมาย และการดําเนินการ     
หมอดินอาสา และแผนปฏบิัติปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ 18 )  

2. ดําเนินการตามแผนปฏบิัติที่ไดจัดทําในขัน้ตอนที่ 1 โดยเตรียมความพรอมของเจาหนาที่                
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด และหนวยพัฒนาที่ดิน  

3. นําเกษตรกรอาสาสมัครที่เรียกวา หมอดินอาสาเขารับการพัฒนาความรูดานการพัฒนาที่ดินตาม
รูปแบบและหลกัสูตรการฝกอบรมที่กรมฯกําหนด ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ 19 ) โดยใหความรูแกหมอดิน
อาสา 2 ระดับ  คือ หมอดินอาสาประจําตําบลและหมอดินอาสาประจําหมูบาน  

4. สพข.และ สพด. จัดสงผลการดําเนินการฝกอบรมหมอดนิอาสาประจําหมูบานและหมอดินอาสา
ประจําตําบล( รายละเอียดตามเอกสารแนบ 20 ) แกสวนกลาง โดยสวนกลางรวบรวมขอมูลการดําเนินงานตาม
เปาหมายผลผลติทั้งหมด สงสํานักงบประมาณ ตอไป ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ถงึ 5 ) 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ตัวชี้วัด เร่ือง ทรัพยากรที่ดินไดรับการพัฒนา 
          กรมพัฒนาที่ดินไดปรับกลยุทธการดําเนินงานการพัฒนาและฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน โดยมีหมอดินอาสาเปน
แกนนําในการถายทอดเทคโนโลยีดานอนุรักษดินและน้ําและดานฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินใหเกษตรกรใชปุยอินทรีย
น้ํา พ.ด. 1-7 ซ่ึงสามารถรับบริการผานจุดเรียนรูประจําตําบล และศูนยบริการงานพัฒนาที่ดินประจําตําบล ประกอบ
กับเกษตรกรไดเห็นความสําคัญและใหความสนใจการพัฒนาที่ดิน ซ่ึงมีความตองการที่จะนําความรูไปใชในการ
พัฒนาและฟนฟูพ้ืนที่การเกษตรของตนเองเปนจํานวนมากขึ้นกวาเดิม จึงทําใหผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด เร่ืองจัดทําเขตการใชที่ดินของพืชเศรษฐกิจ ( ชนิดพืช ) 
          บุคลากรมีความรู ความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด 
ตัวชี้วัด เร่ือง หมอดินอาสาไดรับการพัฒนาองคความรูดานพัฒนาที่ดิน ( ราย ) 
          ความรวมมือของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต / สถานีพัฒนาที่ดินในการฝกอบรมหมอดินอาสา 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
ตัวชี้วัดเรื่อง ทรัพยากรที่ดินไดรับการพัฒนา 
                                             ไมมี  
ตัวชี้วัดเรื่อง จัดทําเขตการใชที่ดินของพืชเศรษฐกิจ ( ชนิดพืช )  

1. ขาดแคลนเจาหนาที่ในระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร 
2. อุปกรณคอมพวิเตอรที่ใชงาน มีประสิทธิภาพตํ่าทําใหประสบปญหาในการประมวลผลขอมูล 
3. ขาดแคลนอปุกรณหาคาพิกัดบนผิวโลก ( GPS ) 

ตัวชี้วัด เร่ือง หมอดินอาสาไดรับการพัฒนาองคความรูดานพัฒนาที่ดิน ( ราย ) 
                                             ไมมี  

 
หลักฐานอางอิง :   

1. แผนการปฏบิัติงานและงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
2. แผน/ผล การปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
     ( ไตรมาสที่ 1 )  
3. แผน/ผล  การปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
     ( ไตรมาสที่ 2 ) 
4.  แผน/ผล  การปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
     ( ไตรมาสที่ 3 ) 
5. แผน/ผล  การปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
     ( ไตรมาสที่ 4 ) 
6. รายงานเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจเงาะ 
7. รายงานเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมังคุด 
8. รายงานเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจลิ้นจ่ี 
9. รายงานเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะขาม 
10. รายงานเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะพราว 
11. รายงานเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจยูคาลปิตัส 
12. รายงานเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวัน 
13. รายงานเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจสมโอ 
14. รายงานเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจสมเขียวหวาน 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอางอิง :  (ตอ) 
15. รายงานเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจขาวนาปรัง 
16. รายงานเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจถั่วเหลืองฤดแูลงในเขตชลประทาน 
17. รายงานเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจขาวโพดฤดูแลงในเขตชลประทาน 
18. เอกสารเปาหมายและการดําเนินงานหมอดินอาสาและแผนปฏิบัติ ปงบประมาณ 2549 
19. คูมือการพฒันาหมอดินอาสา 
20. รายงานการจัดสงผลการดําเนินงานฝกอบรมหมอดินอาสาประจําหมูบาน และหมอดินอาสาประจําตําบล 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (…)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดที่  :    5.: ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด 
                             และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายรังสฤษดิ์   บุญสิน        
                                   ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ  

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางดวงพร  เจตนวิริยานนท 
                             เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 7 ว 

โทรศัพท :  0-2579-4548 โทรศัพท :   0-2579-1937 
 

คําอธิบาย :  
          พิจารณาจากผลสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการสวน
ภูมิภาคของกลุมจังหวัด / จังหวัดใหสามารถ ดําเนินการ เพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรที่สําคัญๆ ของรัฐบาล 
งานบริการของสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค การถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลจังหวัด ( POC ) 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
            การดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน จังหวัดและองคกรปกครอง
ทองถิ่น กรมฯ มีแนวทางการดําเนินงานเปนระดับขั้นของความสําเร็จ โดยในระยะเวลา 12 เดือน กรมฯ ได
ดําเนินงาน     แลวเสร็จจากขั้นตอนที่ 1 จนถึง ขั้นตอนที่ 5 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระดับ
คะแนน 

เงื่อนไขการดําเนินงานในแตละขั้นตอน 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอนในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 

1 ข้ันตอนที่ 1 สวนราชการดําเนินการวิเคราะหหรือ
สํารวจความตองการของกลุมจังหวัด/จังหวัด ใน
เรื่องที่ตองการไดรับการสนับสนุนดาน
ยุทธศาสตรและ / หรืองานบริการของกลุม
จังหวัด/จังหวัด 

กลุมพัฒนาระบบบริหารของกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ ไดออกแบบสํารวจความตองการของกลุม
จังหวัด และสงขอมูลที่ไดทําการสํารวจแลวกลับมา
ใหหนวยงาน(กรมพัฒนาที่ดิน)โดยดําเนินการชวง
เดือนมกราคม 2548 นํามาวิเคราะห(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบที่1 )  
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (…)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 

ระดับ
คะแนน 

เงื่อนไขการดําเนินงานในแตละขั้นตอน 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอนในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 

2 ข้ันตอนที่ 2 จากข้ันตอนที่ 1 สวนราชการ
จัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่กลุมจังหวัด/
จังหวัดตองการไดรับการสนับสนุนและเลือก
เรื่องที่จะดําเนินการจัดสงสํานักงาน ก.พ.ร.  

กรมฯ นําขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุม
จังหวัด/จังหวัด มาวิเคราะหและสรุปผลการปรับปรุง
การบริหารจัดการพรอมทั้งเรียงลําดับความสําคัญ
ของประเด็นที่ กลุมจังหวัด/จังหวัด ตองการ โดย
พิจารณาลําดับความสําคัญตามรอยละความตองการ
ในประเด็นที่ตองการไดรับการสนับสนุน ซ่ึงสามารถ
คัดเลือกไดประเด็นมาตรฐาน/คานิยม วิธีการจัดเก็บ
ขอมูลท่ีตองการใหสวนราชการกําหนดใหเปนแนว
ปฏิบัติที่ชดัเจน      ใหจังหวัดดําเนินการ โดยกลุม
จังหวัด/จังหวัด ตองการใหกรมพัฒนาที่ดิน 
สนับสนุนประเด็นในหัวขอเรื่องการเผยแพรระบบ
ฐานขอมูลดินและขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ซ่ึงมี
รอยละมากเปนอันดับ 1 ( รายละเอียดตามเอกสาร
แนบที่ 1 )  

3 ข้ันตอนที่ 3 สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ของเรื่องที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 และเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

จากการคัดเลือกเรื่องที่หนวยงานในจังหวัดตองการ
ไดรับการสนับสนุน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการใน
เรื่อง โครงการสนับสนุนเผยแพรระบบฐานขอมูล
ดินและการใชประโยชนดินซ่ึงไดรับความเห็นชอบ
จากผูบริหารแลว(รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 2) 
 

4 ข้ันตอนที่ 4 ดําเนินการตามแผนที่กําหนด พรอม
ท้ังติดตามความกาวหนาในการดําเนินการและ
จัดทํารายงานความกาวหนา 

จัดทําแผนที่กลุมชุดดินและทางเลือกการปลูกพืช
ชนิดตางๆ จัดสงให สพด. เพื่อไปติดตั้งประจํา
สํานักงานศูนยบริการฯ สําหรับเผยแพรบริการ ซ่ึง 
สพด.ไดรายงานความกาวหนา การสงมอบขอมูล
แผนที่กลุมชุดดนิ โดยไดสงหลักฐาน คือ รูปถายที่
ติดตั้งแผนที่ดินดังกลาว ( รายละเอียดตามเอกสาร
แนบที่ 3 ) 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (…)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 

ระดับ
คะแนน 

เงื่อนไขการดําเนินงานในแตละขั้นตอน 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอนในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 

5 ข้ันตอนที่ 5 ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและ
จัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จ 

ศูนยสารสนเทศ ไดจัดทําแบบสอบถามไปยัง
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลจํานวน 150 ตําบล ซ่ึงมีการตอบกลับมาจํานวน 
129 ตําบล        เพื่อประเมินผลความสําเร็จการ
ดําเนินงาน โครงการสนับสนุนเผยแพรระบบ
ฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดิน โดย
สอบถาม เจาหนาที่ประจําศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล นําขอมูลจาก
แบบสอบถามมา วิเคราะห สรุป   และเรียบเรียงเปน
รายงาน การประเมินผลความสําเร็จการดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนเผยแพรระบบฐานขอมูลดินและ
การใชประโยชนดิน ( รายละเอียด ตามเอกสารแนบที่ 4 ) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน :  ( หนวยงาน : ระดับ ) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
( รอยละ ) 

ผลการ
ดําเนินการ 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการปรับการบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
จังหวัดและองคกรปกครองทองถิ่น 

10 5 5.0000 0.5000 

 
คําชี้แจงการปฏบิัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. การจัดทําแบบฟอรมการสํารวจความตองการของทุกหนวยงานภายในกลุมจังหวัด/จังหวัด ภายใน 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (…)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการจัดประชุมระหวางผูที่รับผิดชอบทั้งหมดมีมติเห็นชอบใหใชแบบฟอรม
เดียวกัน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามแบบฟอรมที่ทางกลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณไดจัดทําขึ้นมา มีวัตถุประสงคเพื่อมิใหหนวยงานภายในกลุมจังหวัด/จังหวัด ที่จะตองตอบ
แบบสํารวจเกิดความสับสน ในการสํารวจความตองการที่แตละกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
หากทําการสํารวจกันเอง ในการสํารวจที่ประชุมไดมอบหมายใหกษ. จังหวัดเปนผูสํารวจความตองการจาก
หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานในจังหวัดที่ตองการใหหนวยงานราชการสวนกลางของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณนํามาปรับปรุง การบริ หารจัดการ 

2. กรมพัฒนาที่ดินนําผลการสํารวจที่ไดรับจาก กษ. จังหวัดมาวิเคราะห โดยสามารถสรุปไดประเด็น 
สําคัญ คือ 

2.1 ) กฎระเบียบของสวนราชการที่เปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการของจังหวัดที่ตองการใหแกไขและ
ยกเลิก 
2.2 ) ภารกิจที่ตองการใหสวนราชการถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.3) มาตรฐาน / คานิยม / วิธีการจัดเก็บขอมูลที่ตองการใหสวนราชการกําหนดใหเปนแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนใหจังหวัดดําเนินการ 
2.4) องคความรูที่ใชในการบริหารจัดการที่ตองการใหสวนราชการดําเนินการใหจังหวัด 
2.5) เร่ือง / โครงการที่ตองการใหสวนราชการผลักดันใหจังหวัด 
2.6) ทรัพยากรที่ตองการใหสวนราชการสนับสนุน 
2.7) เร่ืองที่ตองการใหสวนราชการมอบอํานาจให 
          โดยในประเด็นที่ 2.7 ) เร่ืองที่ตองการใหสวนราชการมอบอํานาจใหมีระบุในแบบสอบถามแต  

กลุมจังหวัด/ จังหวัด ไมมีการเสนอความตองการให กรมพัฒนาที่ดิน แกไข ปรับปรุง การบริหารจัดการ         
ในประเด็นนี้ 

          ตอมากรมฯ ไดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ ซ่ึงสรุปวา ประเด็นที่กลุม 
จังหวัด / จังหวัด ตองการไดรับการสนับสนุนและใหกรมฯ ปรับปรุงการบริหารจัดการ คือประเด็น “มาตรฐาน 
/ วิธีการจัดเก็บขอมูลที่ตองการใหสวนราชการกําหนด ใหเปนแนวทางปฏบิติัที่ชัดเจน”   โดย  ในประเด็นนี้มี
รอยละความตองการมากที่สุด และเนนความตองการในเรื่องของการเขาถึง และความเปนปจจุบันของระบบ
ขอมูล การใชประโยชนที่ดินเปนสวนใหญ ซ่ึงความตองการในเรื่องดังกลาวนี้ จะสนับสนุนยุทธศาสตรดาน
การเก็บขอมูลยทุธศาสตรดานการพัฒนาแผนที่การใชประโยชนที่ดินและฐานขอมูลการปลกูพืชของกลุม
จังหวัด วาเปนความตองการของกลุมจังหวัดที่ตรงตามพันธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน จึงเห็นวาควรคัดเลือก 

เร่ืองของมาตรฐาน/วิธีการจัดเก็บขอมูลทีท่างกลุมจังหวัด ตองการใหกรมพัฒนาที่ดิน  สนับสนุน มาจัดทํา
แผนปฏิบัติการ การเขาถึงและความเปนปจจุบันของระบบขอมูลการใชประโยชนที่ดิน       ตอไป 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (…)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 
3. จากการดําเนินการขั้นเลือกประเด็น และเปาหมายที่จะดําเนินการ กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดทําแผนปฏิบัติ 
การในเรื่อง โครงการสนับสนุนเผยแพรระบบฐานขอมูลดนิ และ การใชประโยชนที่ดิน  และเสนอให
ผูบังคับบัญชาพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 
4. กรมฯ ไดดําเนินการตามแผนปฎิบัติการในเรื่อง โครงการสนับสนุนเผยแพรระบบฐานขอมูลดิน และ 
การใชประโยชนที่ดิน โดยศูนยสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบโครงการและเริ่มดําเนินการตั้งแตการจัดทําแผนที่
กลุมชุดดินและทางเลือกการปลูกพืชชนิดตางๆ จัดสงให สถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 75 จังหวัด ( สพด. ) เพื่อไป
ติดตั้งประจําสํานักงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลจํานวน 150 ตําบล สําหรับ
เผยแพรบริการ และ สพด. ไดรายงานผลงานการสงมอบขอมูลแผนที่กลุมชุดดิน โดยไดสงหลักฐาน คือ รูป
ถายที่ติดตั้งแผนที่ดินดังกลาว 
5. ศูนยสารสนเทศไดดําเนินการประเมินผลความสําเร็จ การดําเนินงานโครงการสนับสนุนเผยแพรระบบ 
ฐานขอมลูดินและการใชประโยชนดิน โดยใชแบบสอบถาม ใหเจาหนาที่ประจําศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ เปนผูกรอก  และนําขอมูลจากแบบสอบถามมารวบรวม วิเคราะห สรุปเปนรายงาน 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ตองไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากสถานีพัฒนาที่ดินและศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี 
        การเกษตรประจําตําบล 
2. ตองไดรับความเห็นชอบและสนับสนุนจากผูบริหารของกรมฯ 
3. มีความพรอมของบคุลากรในการดําเนินการ 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
                                                     ไมมี  
 

หลักฐานอางอิง :   
1. รายงานการวิเคราะหและสํารวจความตองการของกลุมจังหวัดที่ตองการใหกรมพัฒนาที่ดินมีการ  
        สนับสนุนและมีการปรับปรุงแกไขในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
2. บันทึกและแผนปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนเผยระบบฐานขอมูลดินและขอมูลการใชประโยชนดิน 
3. บันทึกรายงานความกาวหนาผลการสํารวจขอมูลแผนที่กลุมชุดดิน 
4. รายงานติดตามและประเมินผล และรายงานการประเมินผลความสําเร็จโครงการสนับสนุนเผยแพร 

  ระบบฐานขอมูลดิน และการใชประโยชนดิน พ.ศ. 2548 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)    (....)  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                          ( )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่    6 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ                    

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  สํานักงาน ก.พ.ร. ผูจัดเก็บขอมูล :   สํานักงาน ก.พ.ร. 
โทรศัพท :  0-2356-9961 โทรศัพท :   ไมมี 
 

คําอธิบาย : 
     พิจารณาประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในเรื่อง ดังตอไปนี้  

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
3. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

     ซ่ึงทางกรมพัฒนาที่ดินไดนําเสนอประเด็นงานบริการตอสํานักงาน ก.พ.ร. ทั้งหมด 3 งาน เพื่อใหทางสํานักงาน 
ก.พ.ร. ไดทําการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ คือ 

1. การใหบริการเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
2. การใหบริการผลิตภัณฑจุลินทรีย ( พด.1 – 7 ) 
3. การใหบริการเมล็ดพันธุพืชปุยสด ( ถั่วพุม ถั่วพรา โสนอัฟริกัน ฯลฯ ) 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :       
          สํานักงาน ก.พ.ร. จะทําการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูรับบริการเอง โดยจะเปนผูจัดจางหนวยงานผู
ประเมินอิสระจากภายนอกมาดําเนินการ 
 

 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : รอยละ ) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

45 55 65 75 85 
 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ 

5 - -  -  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)    (....)  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                          ( )  รอบ  12  เดือน 

 

คําชี้แจงการปฏบิัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:      ไมมี 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :     ไมมี 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   ไมมี           
 

 

หลักฐานอางอิง :   ไมมี                     
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            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (     )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                           (  )  รอบ  12  เดือน  

ตัวชี้วัดที่     7  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวอรนาฎ  โอวาทตระกูล 
                                    ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายออม  เทียมเดช 
                             หัวหนากลุมวินัย 

โทรศัพท :  0 - 2579 - 1939 โทรศัพท :   0 – 2579 – 5397 
 

คําอธิบาย :  
          การดําเนินการปองกัน และปราบปราม การประพฤติมิชอบ หมายถึง การดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ          
ที่จะนําไปสูความสําเร็จในการปองกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ดังนี ้
            ขั้นตอนที่ 1 สงเสริมจิตสํานึกราชการใสสะอาด 
                 โดยจัดตั้งศูนยประสานราชการใสสะอาด จัดทําแผนกลยุทธกรมพัฒนาที่ดินใสสะอาด ปลูกจิตสํานึก
และสงเสริมจริยธรรม รวมทั้งการสรางเครือขาย หนวยงานใสสะอาด 
            ขั้นตอนที่ 2 จัดระบบการรับฟงขอรองเรียน 
                 จัดทําระบบรับฟงขอรองเรียน โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแจงขอรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 
            ขั้นตอนที่ 3 วางแนวทางเพื่อปองกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                 โดยจัดทําแผนการปรับปรุงระบบงานที่ชวยลดการใชดุลยพินิจของบุคลากร 
            ขั้นตอนที่ 4 ปฏบิัติตามแผนในขั้นตอนที่ 3  
            ขั้นตอนที่ 5 มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
 
 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
             ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมพฒันาที่ดินใน
ปงบประมาณ 2548 นั้น กรมฯ มีแนวทางการดําเนินงานเปนระดับขั้น  ของความสําเร็จ โดยในระยะเวลา 12 เดือน 
กรมฯ ไดดําเนินงานแลวเสร็จทั้ง 5 ขั้นตอน ตามรายละเอียดเงื่อนไขการดําเนินงาน ดังนี้  
 

ระดับคะแนน  การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

1 ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งศูนยประสานราชการใสสะอาด เพื่อสงเสริมจริยธรรม 
2 ขั้นตอนที่ 2 จัดระบบรับฟงขอรองเรียน 
3 ขั้นตอนที่ 3 วางแนวทางเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4 ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติตามแผน หรือมาตรการในขั้นตอนที่ 3  
5 ขั้นตอนที่ 5 มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
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            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (     )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                           (  )  รอบ  12  เดือน  
 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยงาน : ระดับ ) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ปองกันและปราบปรามการประพฤติ 
มิชอบ 

5 5.0000 5.0000 0.2500 

 
 

 

คําชี้แจงการปฏบิัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. กรมพัฒนาที่ดินสงเสริมจิตสํานึกราชการใสสะอาด โดยมีการดําเนินการ คือ ในป 2544 จัดตั้งศูนย 

ประสานราชการใสสะอาด กรมพัฒนาที่ดิน และ ในป พ.ศ. 2548  มีการปรับปรุงศูนยประสานราชการใสสะอาด
กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อทําการปลูกจิตสํานึกสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม  ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใน
หนวยงาน มีการติดตามประเมินผลงาน ตลอดจนเฝาระวังการทุจริต รวมทั้งเปนหนวยงานรับขอมูลการทุจริต 
และเสนอการลงโทษผูทุจริต   มีการจัดอบรมขาราชการที่บรรจุใหม เพื่อสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และให
ความรูเกี่ยวกับการลงโทษของการทุจริตคอรรัปช่ัน จัดโครงการอบรมสําหรับขาราชการ หลักสูตร “พัฒนา
คุณภาพชีวิต” ณ สถานฝกอบรมผูนํา มูลนิธิพลตรีจําลอง   ศรีเมือง นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินไดมีการสราง
เครือขายหนวยงานใสสะอาด เช่ือมโยงระหวางหนวยงานในกรมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับแผน / โครงการ 
/ แนวทางและประสบการณการสรางขาราชการใสสะอาด รวมทั้ง เพื่อเปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน 

2. จัดใหมีระบบในการรับฟงขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหนวยงานจากประชาชนผูรับบริการ  
โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแจงขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน ซ่ึงประชาชนผูรับบรกิารสามารถเขามารองเรียนไดที่ http// www. ldd.go.th / 
Gov_Clean/index_clean.html และไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน  

3. วางมาตรการเพื่อปองกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ โดยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมา 
วิเคราะหความเส่ียง เพื่อวางแนวทาง หรือมาตรการปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ซ่ึงกรมพัฒนาที่ดินได
มีการจัดระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการปรับโครงสรางสวนราชการ                         



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน  
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กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ                                                                                                                     25 

            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (     )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                           (  )  รอบ  12  เดือน  
โดยจัดใหมีสํานักตรวจราชการขึ้นภายในกรมฯ และจัดใหมีขอตกลงการทํางาน ( P.S.A.) ระหวางอธิบดีกับ
หัวหนาสวนราชการระดับสํานัก / กอง และไดมีการตรวจติดตามประเมินผล  เพื่อใหมีการควบคุมและตรวจสอบ
ระบบการทํางานใหเปนไปตามที่กําหนด และเปนการปองกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีการจัดทํา
หนังสือคูมือการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีสํานักตรวจ
ราชการเปนผูรับผิดชอบ รวมทั้งจัดใหมีการจางหนวยงานภายนอก คอื มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงการทํางาน ( P.S.A. ) ของหนวยงานในสวนภูมิภาค ของกรมพัฒนา
ที่ดิน นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินไดนําระบบ GFMIS มาใชในระบบการเงิน การคลัง การเบิกจายงบประมาณและ
การจัดซ้ือจัดจาง รวมถึงใชในการบริหารงบประมาณ มีการนําวิธีการประกวดราคาดวยระบบอิเลคทรอนคิ ( E – 
Auction ) เขามาใช เพื่อลดการใชดุลยพินิจของบุคลากร ซ่ึงเปนวิธีการจัดการที่ทันสมัย มีความโปรงใส ชัดเจน 
เพื่อใหสอดคลองตอการปองกนัและปราบปรามการทุจริตใหไดผลยิ่งขึ้น พรอมทั้งจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการติดตามผลการใชจายเงินภาครัฐทุกวันอังคาร เพื่อรายงานการติดตามงานตามมาตรการปองกนั และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการจัดระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนการ
ปฏิบัติการ แกไข / ลด / ปองกนัความเสี่ยง    และรายงานผลการวิเคราะหความเส่ียงเพื่อหาแนวทางปองกนั หรือ
ควบคุมความเส่ียงของทุกหนวยงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน ใหมีความเหมาะสม รวมทั้งมีการสรรหาผูตรวจสอบ
ภายในที่มีความเปนอิสระ มีคุณภาพ เพื่อใหการตรวจสอบเปนไปอยางถูกตอง   

4. มีการปฏิบัติตามแผนการวางแนวทางหรือมาตรการ เพื่อปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบที ่
กําหนดไว โดยมีปฏิทินการดําเนินงาน ( Gantt Chart ) ที่แสดงถึง ความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่
กําหนดตามแผน 

5. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนทีไ่ดวางไว เมื่อส้ินสุดปงบประมาณจะมีการรายงาน 
สรุปผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบ 
 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนโครงการ 
2. ประชาชนใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล 
3. มีงบประมาณที่เพียงพอในการดําเนินงาน  
4. เจาหนาที่มีความรู – ความสามารถ 

 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
          ประชาชนอาจกลัวไมกลาใหขอมูลที่แทจริง  และขาดเอกสารหลักฐานที่สนับสนุนในการเอาผิดผูทจุริต 
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            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (     )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                           (  )  รอบ  12  เดือน  

 

หลักฐานอางอิง :   
1. คําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน เร่ืองจัดตั้งศูนยประสานราชการใสสะอาดกรมพัฒนาที่ดิน 
2. ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เร่ืองมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและลูกจาง                

กรมพัฒนาที่ดิน 
3. รายงานผลการฝกอบรมขาราชการใหม 
4. โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ สถาบันฝกอบรมผูนํา มูลนิธิพลตรีจําลอง   ศรีเมือง 
5. เอกสาราตัวอยางเว็บไซตศูนยประสานราชการใสสะอาด กรมพัฒนาที่ดิน 

http//www.ldd.go.th/Gov_Clean/index_clean.html 
6. แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน 
7. มาตรการปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ 
8. คําส่ังการปรับโครงสรางและกําหนดอัตรากําลังสํานักตรวจราชการ 
9. คูมือการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
10. รายงานโครงการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงของหนวยงานใน                    

สวนภูมิภาค ของกรมพัฒนาที่ดิน โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
11. ขอตกลงการทํางาน ประจําปงบประมาณ 2548 สวนกลาง 
12. ขอตกลงการทํางาน ประจําปงบประมาณ 2548 สวนภูมิภาค 
13. รายงานการตรวจสอบการเงินการบัญชี และพัสดุประจําปงบประมาณ 2548 
14. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการการติดตามผลการใชจายภาครัฐ 
15. แผนปฏิบัติการแกไข / ลด / ปองกันความเส่ียง 
16. รายงานการระบุและวิเคราะหความเสี่ยง 
17. รายงานผลการวิเคราะหความเส่ียงที่จะกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ของกรมพัฒนาที่ดิน 
18. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวางระบบการควบคุมภายใน 
19. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามมาตรการปองกัน และปราบปรามการทุจริต ( Grantt Chart ) 
20. รายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังาน ตามมาตรการปองกัน และปราบปรามการทุจริต        

และประพฤติมิชอบ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  (...)  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                       ( )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่       8 : รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายวิรัช        สมัครมิ่ง              
                                   ผูอํานวยการกองคลัง 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางอัญฑิการ     ศรีสวัสดิ์ 
                            หัวหนาฝายงบประมาณ 

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

คําอธิบาย:  
          สวนราชการที่สามารถใชงบประมาณต่ํากวางบประมาณที่ไดรับจัดสรร และยังไดผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่กําหนด แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ โดยพิจารณาจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2548  เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
          งบประมาณที่ไดรับจัดสรร หมายถึง งบประมาณทุกงบที่ไดรับจ ัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ทัง้นี้           
ไมรวมงบบุคลากร( เฉพาะขาราชการและลูกจางประจํา ) งบกลาง และงบประมาณที่สวนราชการไดรับจัดสรร
เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณหลังวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2548  
เงื่อนไข :  
          การปรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สําหรับการประเมินผลสามารถปรับ  
ตัวเลขของเงินงบประมาณไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี ้

1) กรณีสวนราชการจะตองปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล อันมีการระบุไวเปนลายลักษณอักษร หรือ       
มติคณะรัฐมนตรี เชน การใหชะลอโครงการ หรือการใหมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดของอุปกรณ
ที่ใชทําใหมูลคาเปลี่ยนแปลงไป 

2) กรณีแผนงาน/โครงการที่มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว  
       ( ไมอยูในการณีที่ 1 ) 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 
          ขอมูลทีใ่ชในการคิดรอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได ของกรมพัฒนาที่ดิน ในเรื่องของ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 = เงินเบิกจายจริง  + งบผกูพัน    
สูตรที่ใชในการคํานวณ คือ  
 
 
  

 

( งบประมาณทีไดรับจดัสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – คาใชจายที่เกิดข้ึนจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 )  x 100  
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  (...)  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                       ( )  รอบ  12  เดือน 
                        ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2548   ( 1 ตุลาคม  2547 – 30 กันยายน  2548 ) 

 
งบประมาณรายจาย            

ป 2548 

1. 
วงเงินงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 
( ลานบาท ) 

2. 
การใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

( ลานบาท ) 

3. 
สวนตางระหวางวงเงิน

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรกับ
การใชจาย     ท่ีเกิดขึ้นจริง 

( 1-2 ) 
1.งบบุคลากร    
• เงินเดือนและคาจาง

ประจํา 
ไมนําคาใชจายในรายการนี้มาประเมินผล 

• คาจางชั่วคราว 82.151 81.525 
 

0.626 

2.งบดําเนินงาน    
• คาตอบแทนใชสอยและ

วัสดุ 
743.279 705.117 38.162 

• คาสาธารณูปโภค 22.125 30.179 -8.054 

3.งบลงทุน    

• คาครุภัณฑ ท่ีดิน และ
สิ่งกอสราง 

   

- ครุภัณฑ 24.411 41.022 -16.611 

- ที่ดิน ส่ิงกอสราง 2,212.928 2,154.094 58.834 

- คากอสรางอื่นๆ     

 4.งบเงินอุดหนุน 1.068 2.357 -1.289 

5.งบรายจายอื่น 3.720 70.047 -66.327 

รวมท้ังสิ้น 3,089.682 3,084.341 5.341 

หมายเหตุ : ไมรวมเงิน
งบประมาณแหลงนํ้า               
ในไรนานอกเขตชลประทาน 
599.10 ลานบาท 

หมายเหตุ :  
เบิกจายจริง + ผูกพัน 

 

การคํานวณงบประมาณที่สามารถประหยัดไดเทียบกับที่ไดรับ
จัดสรร 

( 5.341/3089.682 )x100 

งบประมาณที่สามารถประหยัดได คิดเปนรอยละ 0.1729 

 

ผลคะแนนของตัวชี้วัด 1 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ                                                                                                        29 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  (...)  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                       ( )  รอบ  12  เดือน 
 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : รอยละ ) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก  
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของงบประมาณที่
สามารถประหยัดได 

5 0.1729 1.0000 0.0500 

 
 

 

คําชี้แจงการปฏบิัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
          การดําเนินงานในเรื่องของงบประมาณที่สามารถประหยัดได ของกรมพัฒนาที่ดินจะพิจารณาจากคาใชจาย
ที่ไดรับจัดสรรในรอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และหักลบดวยคาใชจายจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2548           
ซ่ึงคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จะจัดเก็บทุกเดือนทั้งหนวยสวนกลางและสวนภูมิภาค        
โดยแยกประเภทแตละงบรายจาย คือ 

1. งบบคุลากร ( คาจางชั่วคราว )  
2. งบดําเนินงาน ( คําตอบแทนใชสอยและวัสดุ , คาสาธารณูปโภค )  
3. งบลงทุน ( คาครุภัณฑ , ที่ดิน และส่ิงกอสราง )  
4. งบเงินอุดหนุน 
5. งบรายจายอื่น  

ซ่ึงในการดําเนินงาน จะมีการวางแผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายเงินงบประมาณเปนรายไตรมาส 
พรอมทั้งมีการจัดประชุมเพื่อติดตามและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ทุกสัปดาห  
          การดําเนินการในสวนของมาตรการประหยัดพลังงาน ของกรมพัฒนาที่ดินภายใตยุทธศาสตรการแกไข
ปญหาดานพลังงานของประเทศ กรมฯ ไดกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อลดคาใชจายและประหยัดพลังงาน ดังนี้ 

1. กําหนดหมายเลขโทรศัพท 1287 เปนหมายเลขโทรศัพทสายดวน 
2. มอบหมายใหคณะบุคคล เพื่อใหการบริการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยใหดําเนินการ

บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ทําความสะอาดแผนกรองอากาศและคอยสทําความเย็น เดือนละครั้ง 
และทําความสะอาดแผงระบายความรอน ทุก 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  (...)  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                       ( )  รอบ  12  เดือน 

 

3. รณรงคเพื่อใหมีการใชพลังงานอยางประหยดั โดยดําเนินการจัดพิมพโปสเตอรเผยแพร กระตุนใหทุก
คนมีจิตสํานึกรวมกันในการใชพลังงานอยางประหยัด 

4. จัดระบบสายไฟในอาคาร แยกการใชไฟฟาแตละช้ันใหถูกตอง ติดตั้งเคร่ืองวัดไฟฟาเพิ่ม และแตงตั้ง
เจาภาพดูแลรับผิดชอบการใชพลังงานไฟฟาในแตละช้ัน 

5. กําหนดการเปด – ลิฟตโดยสาร โดยใหเปดเปนบางชั้น 
6. กําหนดระยะเวลาในการเปด – ปดเคร่ืองปรับอากาศโดยเปดในชวงเวลา 9.00 น. – 11.30 น. และ 

13.00 น. – 16.00 น. และตั้งอุณหภูมิที่ 25 – 26 องศาเซลเซียส 
7. กําหนดหลักเกณฑในการใชน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับรถยนตที่ใชปฏิบัติราชการของกรมฯ 

 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. มีการวางแผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส 
2. มีการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ทุกสัปดาห 
3. มีการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ ใหถูกตองตามประเภทที่สํานักงบประมาณกําหนด          

และเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว 
 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยง : ( อธิบายถึงวิธกีารดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ) 
         มาตรการปองกัน :  

1. จัดทําแผนการจัดสรรงบขประมาณรายจาย โดยมีการวางแผนการดําเนินงาน และแผนการใชจาย
งบประมาณเปนรายไตรมาส 

2. จัดประชุมติดตามและเรงรัดผลการเบิกจายทุกสัปดาห เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณ เปนไปตาม
แผนที่ไดกําหนดไว 

3. ออกมาตรการในการประหยัดพลังงาน 
         มาตรการแกไข :  

1. ขอความรวมมือจากทุกคน ทกุหนวยงาน ใหถือปฏิบัติอยางจริงจัง และทํากันอยางตอเนื่อง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  (...)  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                       ( )  รอบ  12  เดือน 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
1. คากอสรางสระเก็บน้ําในไรนา  ( จํานวน 599.10 ลานบาท ) ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจาก   

ผูรับจางยังไมลงนามในสัญญา ขอแกไขรางสัญญา กรมฯ ไดสงเรื่องใหอัยการสูงสุดพิจารณา  
ขณะนี้ไดแจงผูรับจางใหมาลงนามในสัญญา และไดกันเงินไวเบิกเหลื่อมป กรณีไมมีหนี้ผูกพัน   
แลวต้ังแต 28 กันยายน 2548 

2. คากอสรางแหลงน้ําขนาดเล็ก และคาปรับปรุงพื้นที่ทําระบบสงน้ํา ผูรับจางขอแกไขแบบให
เหมาะสมกับพื้นที่ จึงตองขยายเวลาการเบิกจายเงิน และไดขอกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป       
เรียบรอยแลว 

 
 

  หลักฐานอางองิ :  
               งบประมาณ 

1. แผนการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
2. รายงานการเงินจากระบบ GFMIS  
3. สรุปคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจากรายงานของหนวยงานตางๆ  
4. รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
5. รายงานผลการใชจายเงิน สงสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

             มาตรการประหยัดพลังงาน 
6. คําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 804/2548 เร่ืองมาตรการการประหยัดพลังงานกรมพัฒนาที่ดิน                         

( น้ํามันเชื้อเพลิง ) 
7. รายงานการใชไฟฟา 
8. หนังสือแตงตั้งคณะทํางานเพื่อลดคาใชจายดานสาธารณูปโภค 
9. หนังสือแจงกําหนดเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศ 
10. มาตรการลดคาใชจายดานสาธารณูปโภค 
11. โปสเตอรรณรงคการใชพลังงานอยางประหยดั 
12. มาตรการประหยัดพลังงาน ( รายงานสรุปสถานการณ การใชพลังงานของกรมพัฒนาที่ดิน ) 
13. คํารับรองการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
14. รายงานผลการดําเนินงานการใชไฟฟาและน้าํมัน 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (…)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดที่       9 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ 
                            ราชการของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประชา  นาคะประเวศ 
                ผูอํานวยการสถาบันวิจัย 

                                  และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 
                      นายวิภูพัฒน  สถิตยุทธการ                  
                      นางสาวสุภาพร  จันรุงเรือง 
                      นางสาวฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน 
                      นางสาวจุฑารัตน  คํานึงกิจ 

โทรศัพท :   0-2579-2875 
 

โทรศัพท :    0-2579-0390, 0-2579-2875,                  
                     0-2579-0679 , 0-2579-5545  

 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของระยะเวลาที่ลดไดของแตละงานบริการ
ประชาชนที่สวนราชการจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. โดยจํานวนกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนํามา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เมื่อรวมกับกระบวนงานที่ถูกประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 แลวตองคิดเปนจํานวนไมนอยกวา รอยละ 50 จากจํานวนกระบวนงานทั้งหมด               
ที่สวนราชการไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. กระบวนงานที่กรมพฒันาที่ดิน ไดจัดทําเสนอการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในชวงระยะเวลาตั้งแตป 2547-2550  เพื่อใหมคีวามสอดคลองกับคํารับรอง                   
การปฏิบัติราชการมีทั้งหมด 15 กระบวนงานและจะตองดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการปละ        
25 %   ซ่ึงทางกรมพัฒนาที่ดิน ไดคัดเลือกกระบวนงาน 4 กระบวนงาน จากกระบวนงาน 15 กระบวนงาน ดังนี้ 

1. การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 
2. การใหบริการวิเคราะหตัวอยางดินแกเกษตรกร 
3. การวิเคราะหตัวอยางน้ําเพื่อการเกษตร 
4. การวิเคราะหตัวอยางปุย และสารปรับปรุงดิน 
5. การบริการพันธุกลาหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 
6. การใหบริการผลิตภัณฑจุลินทรีย (พด. 1-7) 
7. การใหบริการเมล็ดพันธุพืชปุยสด 
8. การใหบริการเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
9. การใหบริการหองสมุด 
10. การใหบริการขอมูลทางโทรศัพทอัตโนมัติ 
11. การใหบริการตอบขอซักถามขอรองเรียน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ                                                                                                             33 

                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (…)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 

12. การใหบริการส่ือส่ิงพิมพโสตทัศนปูกรณ 
13. การใหบริการแผนที่การจําแนกประเภทที่ดิน 
14. การใหบริการตอบปญหาทางโทรศัพท จดหมาย และส่ืออื่น ๆ 
15. การใหบริการขอมูล พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 
โดยในป 2547 กรมพัฒนาที่ดิน ไดคัดเลือกกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา 

การปฏิบัติราชการไปแลว 4 กระบวนงานดังนี้ 
1. การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 
2. การใหบริการวิเคราะหตัวอยางดินแกเกษตรกร 
3. การวิเคราะหตัวอยางน้ําเพื่อการเกษตร 
4. การบริการพันธุกลาหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 
ดังนั้นในป  2548  กรมพัฒนาที่ดิน เห็นควรคัดเลือกกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนและ 

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 4 กระบวนงานจาก 15 กระบวนงานดังนี้ คือ 
1. การใหบริการผลิตภัณฑจุลินทรีย (พด.1-7) 
2. การใหบริการเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
3. การใหบริการแผนที่การจําแนกประเภทที่ดิน 
4. การใหบริการเมล็ดพันธุพืชปุยสด 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (…)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

1. 
งานบริการ 

2.  
นํ้าหนัก 

3. 
รอบระยะเวลา    
ที่ดําเนินงาน 
ในป พ.ศ. 2547 
หรือ ขอมูล
พ้ืนฐาน 
ตามที่แจง 

4. 
รอบระยะ 
เวลาที่

ดําเนินงาน
จริงในป 
พ.ศ. 2548 

5.  
รอบระยะ 
เวลาที่ลดได

จริง         
( 3-4 ) 

6.  
รอยละของ

ระยะเวลาที่ลดได
เทียบกับ

ระยะเวลาท่ี
ดําเนินงานอยูเดิม 

( 5-3 )X100 

7.  
คะแนน 

8.  
คะแนน
ถวง 

นํ้าหนัก    
( 7X2) 

1.การให 
บริการ
ผลิตภัณฑ 
จุลินทรีย  
( พด. 1-7 ) 

0.25 
 

25 นาที 5.95 นาที 19.05 นาที 76.20 5.00 1.25 

2.การให 
บริการ
เครื่องหมาย
รับรอง
มาตรฐาน
สินคา 

0.25 80 วัน 48 วัน 32 วัน 40.00 4.00 1.00 

3.การให 
บริการแผนที่
การจําแนก
ประเภทที่ดิน 

0.25 34 วัน 10 วัน 24 วัน 70.59 5.00 1.25 

4.การให 
บริการเมล็ด
พันธุ   ปุยพืช
สด 

0.25 25 นาที 8.05 นาที 16.95 นาที 67.80 5.00 1.25 

รวม 1 ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
( หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกงานบริการ ) 

4.75 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (…)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : รอยละ) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
10 20 30 40 50 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก     
( รอยละ ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักในการลดรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

 
5 
 
 

 
47.5000 

 

 
4.7500 

 

 
0.2375 

 

 
คําชี้แจงการปฏบิัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.กระบวนงานการใหบริการผลิตภัณฑจุลินทรีย ( พด. 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , และ 7 ) 
          กระบวนงานการใหบริการผลิตภัณฑจุลินทรีย ( พด. 1 , 2, 3, 5 , 6 และ 7 )แกเกษตรกร หมอดิน และ
ประชาชนทั่วไป มีขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเดิมจาก 4 ขั้นตอน ตั้งแตติดตอเจาหนาที่จนถึงรับ
ผลิตภัณฑรวมระยะเวลา 25 นาที ขอเสนอปรับลดเปน 3 ขั้นตอน ใชระยะเวลา 5.95 นาท ี
2.กระบวนงานใหเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
          มีขอเสนอขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเดิม คือ 13 ขั้นตอน ระยะเวลาการใหเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐานสินคาภายใน 80 วันทําการ แตการปฏิบัติราชการในปจจุบันเมื่อกรมฯ ไดนําระบบการใหบริการแบบการ
บริการ ณ จุดเดียว และจัดจุดบริการไดครอบคลุมทั่วประเทศ ทําใหสามารถปรับลดขั้นตอนในชวงยื่นคําขอจาก 3 
ขั้นตอน เปน 1 ขั้นตอน และลดระยะเวลาจาก 90 นาที เปน 30 นาที และในชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ ( รวม
ระยะเวลายื่นคําขอดวย ) ทําใหสามารถปรับลดขั้นตอนจาก 13 ขั้นตอน เหลือ 7 ขั้นตอน และลดระยะเวลาจาก 80 
วัน ทําการ เปน 48 วันทําการ 
3. กระบวนงานใหบริการแผนที่การจําแนกประเภทที่ดิน 
          ปจจุบันตนฉบับแผนทีจํ่าแนกประเภทที่ดินฉบบัปรับปรุงไดจัดทําทั้งประเทศเรียบรอยแลว สามารถ
ใหบริการแผนที่จําแนกประเภทที่ดินไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น 
          ประชาชนผูขอใชบริการเดิมจะตองดําเนินการ 3 ขั้นตอน ต้ังแตการติดตอสอบถามเจาหนาที่ขอกรมฯ จนถึง
การรับเอกสารรวมระยะเวลา 34 วัน และขอเสนอปรับลดขัน้ตอนการใหบริการเปน 3 ขั้นตอน ใชระยะเวลาลด
เหลือเพียง   10 วัน 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (…)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 
 

4. กระบวนงานการใหบริการเมล็ดพันธุพืชปุยสด 
          เปนกระบวนงานที่จะนํามาใชลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการในป 2548 เพื่อใหไดรอยละ 25 
ตามที่ ก.พ.ร. กําหนด แตเนื่องจากการบริการเมล็ดพันธุพืชปุยสดของสวนกลางใหบริการเพียงเล็กนอย สําหรับ
ใหบริการแกเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซ่ึงในปจจุบันไดโอนการดําเนินงานดังกลาวไปยังสวนภูมิภาค
ตามสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตของแตละเขต และสถานีพัฒนาที่ดินของแตละจังหวัด ซ่ึงหนวยราชการเหลานี้จะ 
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูวาราชการจังหวัดโดยตรง ดังนั้น กระบวนงานการใหบริการนี้ จึงมีการใหบริการ
จํานวนเมล็ดพันธุพืชปุยสดแกผูมาขอรับบริการในจํานวนไมมากนัก โดยสามารถใหบริการไดในปริมาณรายละ 
 1-2 กิโลกรัม เทานั้น สวนความถี่ของผูขอรับบริการก็มีในจํานวนไมมาก 
          ประชาชนผูขอใชบริการเดิมจะตองดําเนินการ 4 ขั้นตอน ต้ังแตติดตอเจาหนาที่จนถึงรับผลิตภัณฑรวม
ระยะเวลา 25 นาที ขอเสนอปรับลดเปน 3 ขั้นตอนใชระยะเวลา 8.05 นาท ี
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. กระบวนงานการใหบริการผลิตภัณฑจุลินทรีย ( พด. 1 , 2 , 3 , 5 , 6 และ 7 ) 
          1.1 มีเอกสาร / แผนพับ แจกจายใหบริการดานขอมูลแตละผลิตภัณฑอยางพอเพียง 
          1.2 มีเจาหนาที่บริการเบิกจายสารเรงประจําตลอดเวลาทําการ รวมทั้งใหบริการในชวงพักเที่ยง 
          1.3 เจาหนาที่ผูใหบริการทุกคนมีความรู ความเขาใจในผลิตภัณฑจุลินทรียเปนอยางดี 
          1.4 เจาหนาที่สามารถใหบริการทดแทนกันได 
          1.5 จัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ   
2. กระบวนงานใหเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
          2.1 มีการฝกอบรมใหเจาหนาที่สามารถใหบริการทดแทนกันได 
          2.2 จัดทําแผนปรับปรุงการบริการที่สอดคลองกบัความตองการลูกคา 
          2.3 มีการบันทึกวัน และเวลาการรับคําขอและรับรองของเจาหนาที่ทุกขั้นตอน 
          2.4 จัดบริการแบบเบ็ดเสร็จสําหรับงานที่มีความเชื่อมโยงและตอเนื่องภายในหนวยงาน หรือ 
                หลายสวนราชการ 
3. กระบวนงานใหบริการแผนที่การจําแนกประเภทที่ดิน 
          3.1 การจัดระเบียบการจัดเก็บที่ดี 
          3.2 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
          3.3  การกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน 
          3.4 การจัดทําแผนพบัรายละเอียดขั้นตอนการขอรับบริการแผนที่การจําแนกประเภทที่ดิน 
          3.5 ไดรับงบประมาณบางสวนจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ      
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (…)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 
4. กระบวนงานการใหบริการเมล็ดพันธุพืชปุยสด 
          4.1 มีเอกสาร / แผนพับประชาสัมพันธใหขอมูลดานพชืปุยสด 
          4.2 จัดใหมีสถานที่รับบริการในแตละเขตพื้นที่  
          4.3 จัดทําแผนการปรับปรุงการบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูที่ตองการเมล็ดพันธุ 
          4.4 เจาหนาที่ใหบริการเปนผูมีความรู ความเขาใจ และสามารถใหบริการทดแทนกันได 
 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
1. กระบวนงานการใหบริการผลิตภัณฑจุลินทรีย ( พด. 1 , 2 ,  3 ,  5 , 6 และ 7 ) 
          เกษตรกรบางรายตองการผลิตภัณฑจํานวนมากเกินกวาปริมาณที่กําหนดในการขอรับบริการแตละคร้ัง ซ่ึง
ในกรณีดังกลาวไดแนะนําใหทําเร่ืองขอในลกัษณะของการรวมกลุมเกษตรกร 
2. กระบวนงานใหเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
          2.1  จํานวนบุคลากรไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
          2.2  งบประมาณจํากัด 
3. กระบวนงานใหบริการแผนที่การจําแนกประเภทที่ดิน 
          3.1 ขาดงบประมาณในการจัดพิมพแผนที่สี 
          3.2 ขาดเจาหนาที่ ที่มีความเขาใจทั้งทางดานเทคนิคและขอกฎหมายในเวลาเดียวกัน 
4. กระบวนงานการใหบริการเมล็ดพันธุพืชปุยสด 
          การใหบริการเมล็ดพันธุพืชปุยสดในสวนกลางสามารถแจกจายไดเพียงเล็กนอยประมาณรายละ 1-2 
กิโลกรัม เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องของสถานที่จัดเก็บ และตูเก็บรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ หากตองการในปริมาณ
มากจะตองไปขอรับบริการที่สวนภูมิภาคตามสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดิน 
 
 

หลักฐานอางอิง :  
1. รายงานการประชุมคณะผูจัดทําตัวช้ีวัดการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
2. การจัดทําขอเสนอและการประเมินผลตนเองในการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
    เพื่อประชาชน ป 2548 
3. ตัวอยางสมุดแสดงระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
4. แบบแสดงระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
5. ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เร่ือง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ. 2548 
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                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)         (...)  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                                 ( )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่     :    10  รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหาร 
                                 ความรูภายในองคกรปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวอรนาฏ   โอวาทตระกูล 
                                   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายสุพจน     แกววิมล 
                             หัวหนากลุมพัฒนาบุคคล 

โทรศัพท :  0-2579-1939 โทรศัพท :   0-2941-1890 
 

คําอธิบาย :   
           พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานจริง ในแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายใน
องคกร ปงบประมาณ 2548 ซ่ึงเปนแผนปฏิบัติการที่ กรมพัฒนาที่ดิน จัดสงสํานักงาน ก.พ.ร.ในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ปงบประมาณ 2547 โดยแผนปฏิบัติการนี้เนนการพัฒนาทักษะที่สอดคลองกบั แผน ก.พ.ร. ที่เปนรูปธรรม 
เชนการสรางองคกรแหงการเรียนรูในองคกรอยางสม่ําเสมอ และมีการสรางเครือขายในการพัฒนาองคความรู และมี
กระบวนการสรรหาความรูเพื่อถายทอดและแบงปนไปยังบคุลากรและเปาหมายอยางถูกตอง โดยพัฒนาความรู
เฉพาะตัว (Tactic Knowledge) และพัฒนาความรูทั่วไป (Explicit Knowledge)  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

วิสัยทัศน 
มุงพัฒนาบุคลากรสรางสมรรถนะ (Competency) ใหเปนเลิศทางวิชาการและบริหารจัดการดาน

พัฒนาที่ดินอยางมืออาชีพในระดับสากล เพื่อบริการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยยึดหลักคุณธรรม 
และจริยธรรม ดานระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
เปาหมายการพัฒนา 

 บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน   ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องทุกระดับ และทั่วถึง ไมนอยกวารอย
ละ 20 ตอป มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสนองตอบตอความตองการของผูรับบริหารอยางมีประสิทธิภาพเกิดความ
พึงพอใจและประทับใจ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 

    

ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตร 4 
พัฒนาบุคลากรตาม 
สมรรถนะ ในแตละ 
กลุมงาน 

 

การพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถใน
การประยุกตใชเทคโนโลยี
ดานสารสนเทศ 

การพัฒนาบุคลากรใหมี
จิตสํานึกที่ดีในการทํางาน
และใหบริการโดยยึด
หลักการบริหาร 
จัดการบานเมืองที่ดี 

การสรางและพัฒนาองคกร
ใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู (Leaning 
Organization) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ                                                                                                                       39                       

                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)         (...)  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                                 ( )  รอบ  12  เดือน 

                   กรมฯ ไดดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกรปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548   โดยจัดการฝกอบรมใน 8 หลักสูตร เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน  
ซ่ึงมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

หลักสูตร เปา หมาย
(คน) 

ผลการ
ดําเนินงาน

จริง 

รอยละของ  
ผลการ

ดําเนินงาน
เทียบกับ
เปาหมาย 

 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ในแตละกลุมงาน 
1.การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเจาหนาที่การเงินการบัญชีและพัสดุ 
 ( GFMIS ) 

 
220 

 
223 

 
101.36 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีดานสารสนเทศ 
2.แบบจําลองการปลูกพืชและเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
โดยใชโปรแกรม DSSAT 

 
 

40 

 
 

41 

 
 

102.5 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกที่ดีในการทํางานและ
ใหบริการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
3.การคิดเชิงกลยุทธอยางนักบริหาร ( Strategic Thinking ) 

- ระดับผูอํานวยการ 25 

 
 
 

15 

 
 
 

60 
       - ระดับหัวหนา สพข. ฝาย/กลุม 75 114 152 

4.การควบคุมภายในเชิงปฏิบัติการ 40 220 550 

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ Benchmarking  
สําหรับหัวหนาสถานีพัฒนาที่ดิน 

100 116 116 

6. การบริหารความเสี่ยง ( Risk Management )สําหรับผูบริหาร 
   ( ระดับ 7 – 8 ) 

180 217 120.5 

7. Balance Scorecard กลยุทธการบริหารจัดการองคกร 45 44 97.7 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
8. หลักสูตรการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
( Learning Organization ) 

 
370 

 

 
373 

 
100.8 

สรุปผลการดําเนินงานไดคะแนนรอยละ 1,095 1,358 124.47 
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                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)         (...)  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                                 ( )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : รอยละ )  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 85 90 95 100 

 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
( รอยละ ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู
ภายในองคกรปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

5 124.4700 5.0000 0.2500 

 
 

คําชี้แจงการปฏบิัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  

ตามที่กรมพัฒนาที่ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร ใน
ปงบประมาณ 2548 (ตามเอกสารอางอิงที่ 1)โดยไดจัดวางการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของ
กรมพัฒนาที่ดิน ใน ยุทธศาสตร ไดแก  

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ในแตละกลุมงาน 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีดานสารสนเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 3การพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกที่ดีในการทาํงานและใหบริการโดยยึดหลักการบริหาร 

จัดการบานเมืองที่ด ี
ยุทธศาสตรที่ 4การสรางและพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Leaning Organization) 
ซ่ึงกรมฯวางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในแตละยทุธศาสตรดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ในแตละกลุมงาน ดําเนินการฝกอบรมบคุลากร โดยเนนการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในระบบการเงินและ
การงบประมาณใหมของรัฐบาล (GFMIS)  ในหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเจาหนาที่การเงินการบัญชี
และพัสดุ ( GFMIS ) 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีดานสารสนเทศ 
ดําเนินการฝกอบรมบุคลากรในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการพัฒนาที่ดิน คือหลักสูตรแบบจําลองการปลูก
พืชและเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร โดยใชโปรแกรม DSSAT  

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกที่ดีในการทาํงานและใหบริการโดยยึดหลักการบริหาร 
จัดการบานเมืองที่ดี ดําเนินการฝกอบรมบุคลากรในหลักสูตรที่เนนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและ
คานิยมในการทํางานที่ยึดหลกัการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยฝกอบรมในหลักสูตร ดังนี้                         
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                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)         (...)  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                                 ( )  รอบ  12  เดือน 

 
หลักสูตรการคิดเชิงกลยุทธอยาง นักบริหาร ( Strategic Thinking )  หลักสูตรการควบคุมภายในเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรกระบวนการ Benchmarking หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) และหลักสูตร Balance 
Scorecard กลยทุธการบริหารจัดการองคกร 
             ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ดําเนินการฝกอบรมในหลักสูตร
หลักสูตรการสรางองคกรแหงการเรียนรู ( Learning Organization ) 
             ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาตรนี้ ไดดําเนินการบรรลุเปาหมาย(ตามเอกสารอางอิงที่ 2) โดยผลการ
ดําเนินการ (ตามเอกสารอางอิงที่ 3 ถึง 13) เปนประโยชนตอขาราชการและกรมพัฒนาที่ดินอยางมาก  โดยเฉพาะใน
การบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของทางราชการ ดานบุคลากร, การเงิน การ
คลัง การบัญชี และพัสดุดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS), การสรางองคกรการเรียนรู ทําใหเกิดผลในการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ กรมฯยังไดดําเนินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรในการพัฒนากําลังคน กรมพัฒนาที่ดิน โดยการดําเนินการรวมมือกับที่ปรึกษา และกรมฯยังได
เสริมสรางองคความรูจาก 2 แหลงความรูคือ ความรูจากบุคลากรของกรมฯ ผานทางหองสมุด กรมพัฒนาที่ดิน ซ่ึง 
หองสมุดจะรวบรวมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของบคุลากรของกรมฯ และนําเผยแพรโดยการใหบริการ ยืม ณ 

หองสมุดกรมฯ ช้ัน 1 กรมพัฒนาที่ดิน บางเขน และทาง WEB SITE ของกรมฯWWW. ldd.go.th/menu_library/index.html 
(ตามหลักฐานอางอิงที่ 14) และในสวนของเครือขายความรูของกรมฯ โดยผานทาง การดําเนินกิจกรรม หมอดินอาสา ของ
กรมฯ ที่เปดใหมีการศึกษาดูงานตามจุดเรียนรูกรมพัฒนาที่ดิน – หมอดินอาสา  ของกรมฯ พรอมทั้งเผยแพรผานทางเวปไซด 
WWW.LDD.GO.TH/MORDIN (ตามหลักฐานอางอิงที ่15)  ซ่ึงองคความรูดานวิชาการตาง ๆ ของกรมฯที่ไดรวบรวมไวทั้งปน้ันจะ
ถูกนํามาเผยแพรผานทางกิจกรรม งานวิชาการของกรมฯ ท่ีจัดเปนประจําทุกป 
 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        
1. ไดรับความรวมมือจากสวนราชการอื่นๆ ในการสนับสนุนดานวิชาการ เชน สํานักงาน ก.พ.ร.               

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

2. ผูบริหารทุกระดับใหการสนับสนุนการดําเนินงานดีมาก 

 

 

 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
         ผูเขารับการฝกอบรมบางทานติดราชการดวน ทําใหไมสามารถเขารับการอบรมในบางหลักสูตรได  
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                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)         (...)  รอบ  6  เดือน 
                                                                                                                                                 ( )  รอบ  12  เดือน 

 

หลักฐานอางอิง :         
1. แผนปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณ พ.ศ.2548 
2. รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จ ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
3. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร 
4. รายงานผลการฝกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่การเงินการบัญชีและพัสดุ  
        เร่ือง  “การดําเนินการ GFMIS ของผูปฏิบัติ” 
5. รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตร “แบบจําลองการปลูกพืชและการเชื่อมโยง                                     

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร” 
6. รายงานผลการฝดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การคิดเชิงกลยุทธอยางนกับริหาร”                        

(Strategic Thinking) สําหรับนักบริหารระดับผูอํานวยการ, หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดิน/                      
กลุม / ฝาย / สพข. 1-12  

7. รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตร “การจัดทํารายงานการควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดิน”                 
( รุนที่ 1 )  

8. รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตร “การจัดทํารายงานการควบคุมภายในกรมพัฒนาที่ดิน”                 
( รุนที่ 2 )  

9. รายงานผลการฝกอบรมเชิงปฏิบติัการหลักสูตร “ กระบวนการ Benchmarking  
        (Benchmarking Process)” สําหรับหัวหนาสถานีพัฒนาที่ดิน หัวหนากลุม หัวหนาฝาย                    

สพข. 1-12  ( รุนที่ 1 , รุนที่ 2 ) 
10. รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตร “ การบริหารความเส่ียง ( Risk Management )”          
11. รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตร “สูองคการมุงเนนกลยุทธโดยนํา BSC มาประยุกตใช” 
12. รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตร “การสรางองคกรแหงการเรียนรูกรมพัฒนาที่ดิน”                     

ระหวางวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2547 
13. รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตร “การสรางองคกรแหงการเรียนรูกรมพัฒนาที่ดิน”                     

ระหวางวันที่ 21 – 22 เมษายน 2548 
14. รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตร “การสรางองคกรแหงการเรียนรูกรมพัฒนาที่ดิน”                        

ระหวางวันที่ 10 -12 สิงหาคม 2548 
15. เอกสารตัวอยางเว็บไซตหองสมุดอิเล็กทรอนิกส กรมพัฒนาที่ดิน                                                       

( www.ldd.go.th/menu_library/index.html) 
16. เอกสารตัวอยางเว็บไซตระบบฐานขอมูลหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน (www.ldd.go.th/mordin )  

 
 



แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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ตัวชี้วัดที่         11 :       ระดับคุณภาพการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ 
11.1 :    คุณภาพของระบบสารสนเทศ 
11.1.1 : ระบบฐานขอมลูและความพรอมใชงานของขอมลู 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายรังสฤษดิ์   บุญสิน 
                                   ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 

ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางจุฬาลักษณ   สุทธิรอด 
                             หัวหนากลุมฐานขอมลูสารสนเทศ 

โทรศัพท  :  0-2579-4548 โทรศัพท  :   0-2579-1181 
 

คําอธิบาย : 
          การพิจารณาระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ ในเรื่องของระบบฐานขอมลูและความพรอม
ใชงานของขอมลู มีประเด็นที่ใชพิจารณา คือ  

1. มีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนกิส (Database) เพื่อใชในการบริหารจัดการภายในองคกรและสนับสนุนงาน 
ตามภารกิจหลัก 

2. มีระบบฐานขอมูลที่ควรจะเชื่อมโยงกันสําหรับขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึง 
ขอมูลไดตามความเหมาะสม 

3. มีระบบในการตรวจสอบ ( Verify ) เพื่อทําใหม่ันใจไดวาขอมูลที่ไดมาเชื่อถือไดเที่ยงตรง 
4. มีระบบการปรับปรุง ขอมูลใหทันกาล เชน มีผูที่รับผิดชอบ ความถี่ในการปรับปรุงเหมาะสมและทันตอ 

เหตุการณในการนําขอมูลไปใชงาน เปนตน 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน  : 
          กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําโปรแกรม และเก็บขอมูลเปนลักษณะ Web Database เพื่อสรางเครือขายขอมูลใหครอบคลมุ
ทั่วทั้งประเทศ หนวยงานสวนภูมิภาคสามารถสงผานขอมูลมายังกรมฯ ไดอยางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทําใหการทํางาน
คลองตัวมากขึ้น ซ่ึงในป 2548 กรมฯ ไดดําเนินการแลวเสร็จทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้  

 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
1  มีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Database) เพื่อใชในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน 
2  กําหนดสิทธิของผูใชงานในการเขาถึงระบบฐานขอมูลแตละระบบ พรอมทั้งกําหนดสิทธิ           

    แยกตามหนาที่  ที่รับผิดชอบ 
 

3 มีระบบในการตรวจสอบ (Verify) ความถูกตองขอมูลวาเชื่อถือได 
4 มีระบบการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย โดยกําหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลาในการปรับปรุงขอมูล 
5 ระบบฐานขอมูลมีความเชื่อมโยงกัน สําหรับขอมูลที่เก่ียวเนื่องกันเพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลได

ตามความเหมาะสม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (… )  รอบ    6  เดือน 
                                                                                                                               ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อระบบงาน โปรแกรมระบบฐานขอมูลหมอดินอาสา (http://mordin.ldd.go.th) 
สรุปหนาที่ของระบบที่สนับสนุน
งานตามภารกิจหลัก 

เปนระบบฐานขอมูลสําหรับรวบรวมขอมูลหมอดินอาสาทั่วประเทศ และ
เพื่อสรางเครือขายของกรมฯ สนับสนุนการดําเนินงานโครงการตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรฯตอไป  เนื่องจากมีการรับสมัครหมอดินและมีการฝกอบรมหมอ
ดินทุกป จึงตองมีการ Update ขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ดีปองกันการสูญหายของขอมูล 

หนวยงานรับผิดชอบฐานขอมูล ศูนยสารสนเทศ 
หนวยงานที่เชือ่มโยงขอมูลและใช
ขอมูล 

สํานักงานพัฒนาที่ดิน 1 – 12  และสถานีพัฒนาที่ดินทุกแหง 

รูปแบบการเชือ่มโยงขอมูล  เช่ือมโยงดวยเอกสาร 
 เช่ือมโยงดวยไฟลขอมลู 
 เช่ือมโยงเขาฐานขอมูลโดยตรง 

ระบบฐานขอมูล  Oracle 
 DB II 
 Access 
 Others :  SQL 

รูปแบบที่ใช  Web-based 
 Others :  

 
ชื่อระบบงาน โปรแกรมรายงานผลวิเคราะหดิน  Online  

(http://www.ldd.go.th/menu_ord/online)  
สรุปหนาที่ของระบบที่สนับสนุน
งานตามภารกิจหลัก 

เปนระบบฐานขอมูลที่ใชในการจัดเก็บขอมูลผลวิเคราะหดินของเกษตรกร
ที่มาขอรับบริการ โดยฝายวิเคราะหดินจะเปนผูบริการตรวจวิเคราะหดินและแจง
ผลใหเกษตรกรทราบ โดยเกษตรกรสามารถสืบคนผลการวิเคราะหดินของตนเอง
ผานทางระบบ  Internet  ได  ทําใหสะดวกสบาย  รวดเร็ว  และประหยัดเวลา 

หนวยงานรับผิดชอบฐานขอมูล กลุมฐานขอมูลสารเทศ 
หนวยงานที่เชือ่มโยงขอมูลและใช
ขอมูล 

กลุมวิเคราะหดินสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12  

รูปแบบการเชือ่มโยงขอมูล  เช่ือมโยงดวยเอกสาร 
 เช่ือมโยงดวยไฟลขอมลู 
 เช่ือมโยงเขาฐานขอมูลโดยตรง 



แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ                                                                                                                          45 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (… )  รอบ    6  เดือน 
                                                                                                                               ( )  รอบ  12  เดือน 

ระบบฐานขอมูล  Oracle 
 DB II 
 Access 
 Others :  SQL 

รูปแบบที่ใช  Web-based 
 Others :  

 
ชื่อระบบงาน โปรแกรมฐานขอมูลการกอสรางแหลงน้ํา  

(http://www.ldd.go.th/rsv./rsv/water.html)  
สรุปหนาที่ของระบบที่สนับสนุน
งานตามภารกิจหลัก 

เปนระบบที่ออกแบบเพื่อติดตามความกาวหนาของโครงการกอสราง  โดย
ผูใชงานสามารถเรียกดูขอมูลผาน  Internet  ได สําหรับการบันทึกขอมูลเปนการ
ทํางานตอเนื่องกันของกองชาง กองคลงั และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต โดยกอง
ชางเปนผูบันทกึขอมูลทั่วไปของโครงการ  กองคลังบันทึกขอมูลดานการเงิน และ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต บันทึกความกาวหนาในการดําเนินการ และเบิกจายเงิน 

หนวยงานรับผิดชอบฐานขอมูล กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 
หนวยงานที่เชือ่มโยงขอมูลและใช
ขอมูล 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12  กองชาง  กองคลัง 

รูปแบบการเชือ่มโยงขอมูล  เช่ือมโยงดวยเอกสาร 
 เช่ือมโยงดวยไฟลขอมลู 
 เช่ือมโยงเขาฐานขอมูลโดยตรง 

ระบบฐานขอมูล  Oracle 
 DB II 
 Access 
 Others :  SQL 

รูปแบบที่ใช  Web-based 
 Others :  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (… )  รอบ    6  เดือน 
                                                                                                                               ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อระบบงาน โปรแกรมบันทึก  Stock  วัสดุการเกษตร  (http://www.ldd.go.th/stock) 
สรุปหนาที่ของระบบที่สนับสนุน
งานตามภารกิจหลัก 

เปนระบบฐานขอมูลการแสดง Stock วัสดุการเกษตรที่กรมพัฒนาที่ดิน
ใหบริการแกเกษตรกร  โดยใชเทคโนโลยีดาน  Web Database  โดยเรียกดูจาก  
Web Browser  แบบ  Real Time  ผานระบบเครือขายกรมพัฒนาที่ดิน แบงการ
ทํางานออกเปน 2 สวน ไดแก 

 
•  สืบคนและแสดงผลขอมูล  เพื่อใหเกษตรกรสามารถตรวจสอบขอมูลวา

ในปจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีวัสดุการเกษตรแตละชนิดเหลืออยูจํานวนเทาไร        
ที่หนวยงานใดบาง 

• การบันทึกขอมูล สําหรับเจาหนาที่ในหนวยงานตาง ๆ ของกรมพัฒนา
ที่ดิน เพื่อบันทกึขอมูลกิจกรรมการรับ-จาย วัสดุการเกษตรชนิดตาง ๆ 

หนวยงานรับผิดชอบฐานขอมูล กลุมฐานขอมูลสารเทศ 
หนวยงานที่เชือ่มโยงขอมูลและใช
ขอมูล 

สํานักงานพัฒนาที่ดิน 1 – 12  และ  สถานีพัฒนาที่ดินทุกแหง 

รูปแบบการเชือ่มโยงขอมูล  เช่ือมโยงดวยเอกสาร 
 เช่ือมโยงดวยไฟลขอมลู 
 เช่ือมโยงเขาฐานขอมูลโดยตรง 

ระบบฐานขอมูล  Oracle 
 DB II 
 Access 
 Others :  SQL 

รูปแบบที่ใช  Web-based 
 Others :  

 
ชื่อระบบงาน โปรแกรมแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน  

(http://www.ldd.go.th/web_survey/index.html)  
สรุปหนาที่ของระบบที่สนับสนุน
งานตามภารกิจหลัก 

เปนระบบฐานขอมูลที่จัดเก็บรวบรวมความตองการของเกษตรกรที่ตองการ
แหลงน้ําของกรมพัฒนาที่ดิน  โดยสามารถแจงความประสงคผานทาง  Web Site 
ของกรมพัฒนาที่ดินไดตลอด  24  ช่ัวโมง 

หนวยงานรับผิดชอบฐานขอมูล กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 
หนวยงานที่เชือ่มโยงขอมูลและใช สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12  สถานีพัฒนาที่ดินทุกแหง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (… )  รอบ    6  เดือน 
                                                                                                                               ( )  รอบ  12  เดือน 

ขอมูล 

รูปแบบการเชือ่มโยงขอมูล  เช่ือมโยงดวยเอกสาร 
 เช่ือมโยงดวยไฟลขอมลู 
 เช่ือมโยงเขาฐานขอมูลโดยตรง 

ระบบฐานขอมูล  Oracle 
 DB II 
 Access 
 Others :   SQL 

รูปแบบที่ใช  Web-based 
 Others :  

 
ชื่อระบบงาน โปรแกรมฐานขอมูลครุภัณฑ  (http://www.ldd.go.th/barcode)  
สรุปหนาที่ของระบบที่สนับสนุน
งานตามภารกิจหลัก 

เปนฐานขอมูลที่ใชในการจัดเก็บครุภัณฑของกรมพัฒนาที่ดินทั้งหมด 
เพื่อใหเปนระเบียบระบบมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยงานผานระบบ  Internet  และ
สามารถสืบคนขอมูลไดสะดวก  รวดเร็ว  ผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวใชใน
การบริหารใหไดประโยชนสูงสุด 

หนวยงานรับผิดชอบฐานขอมูล กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 
หนวยงานที่เชือ่มโยงขอมูลและใช
ขอมูล 

หนวยงานสวนกลาง และหนวยงานสวนภูมิภาค 

รูปแบบการเชือ่มโยงขอมูล  เช่ือมโยงดวยเอกสาร 
 เช่ือมโยงดวยไฟลขอมลู 
 เช่ือมโยงเขาฐานขอมูลโดยตรง 

ระบบฐานขอมูล  Oracle 
 DB II 
 Access 
 Others :  SQL 

รูปแบบที่ใช  Web-based 
 Others :  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (… )  รอบ    6  เดือน 
                                                                                                                               ( )  รอบ  12  เดือน 

ช่ือระบบงาน โปรแกรมฐานขอมูลสิ่งกอสราง  (http://www.ldd.go.th/lddre)  
สรุปหนาท่ีของระบบที่สนับสนุนงาน
ตามภารกิจหลัก 

เปนระบบฐานขอมูลที่ใชในการจดัเก็บเฉพาะสิ่งกอสราง  โดยกําหนดรหัสมาตรฐาน
สิ่งกอสราง  เพื่อผูใชงานสามารถสบืคนขอมูลแยกไดตามกลุมประเภทของสิ่งกอสราง  เชน  
อาคารสํานักงาน  หอประชุม  เปนตน  สามารถสบืคนขอมูลไดตามหนวยงานและปงบประมาณ 

หนวยงานรับผิดชอบฐานขอมูล กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 
หนวยงานที่เช่ือมโยงขอมูลและใช
ขอมูล 

หนวยงานสวนกลาง  และหนวยงานสวนภูมิภาค 

รูปแบบการเชื่อมโยงขอมูล  เชื่อมโยงดวยเอกสาร 
 เชื่อมโยงดวยไฟลขอมูล 
 เชื่อมโยงเขาฐานขอมูลโดยตรง 

ระบบฐานขอมูล  Oracle 
 DB II 
 Access 
 Others :  SQL 

รูปแบบที่ใช  Web-based 
 Others :  

 

ช่ือระบบงาน โปรแกรมระบบบริการประชาชน (http://www.ldd.go.th/srvform)  
สรุปหนาท่ีของระบบที่สนับสนุนงาน
ตามภารกิจหลัก 

 เปนระบบใหบรกิารวัสดุการเกษตร  ไดแก สารเรง พด.1  พด.2  พด.3  เมล็ดพันธุพชื
เพื่อการพัฒนาที่ดนิ  กลาหญาแฝก  ผานทางระบบเครือขาย  Internet ประชาชนสามารถขอรับ
บริการไดดวยตนเอง  ตลอดเวลา 

หนวยงานรับผิดชอบฐานขอมูล กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 
หนวยงานที่เช่ือมโยงขอมูลและใช
ขอมูล 

สํานกังานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12  สถานีพัฒนาทีด่ินทุกแหง 

รูปแบบการเชื่อมโยงขอมูล  เชื่อมโยงดวยเอกสาร 
 เชื่อมโยงดวยไฟลขอมูล 
 เชื่อมโยงเขาฐานขอมูลโดยตรง 

ระบบฐานขอมูล  Oracle 
 DB II 
 Access 
 Others :   SQL 

รูปแบบที่ใช  Web-based 
 Others :  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (… )  รอบ    6  เดือน 
                                                                                                                               ( )  รอบ  12  เดือน 

ถามี กรุณาระบุอุปสรรค/ปญหาที่พบในระบบฐานขอมลู 
................................................................................... 

 มีระบบในการตรวจสอบ (Verify) เพื่อทําใหมั่นใจไดวาขอมูลที่ไดมาเชื่อถือได เที่ยงตรง 
- กรุณาระบุขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอง (โปรดใชสัญลักษณ  ) 

 มีการรับรองความถูกตองโดยหัวหนาหนวยงานเจาของขอมูล กอน UPLOAD เขาฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการ 
 มีระบบการสุมทวนสอบ โดยเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………….  

 

ถามี กรุณาระบุอุปสรรค/ปญหาที่พบในความนาเชื่อถือของขอมูล 
...................................................................................  

 มีระบบการปรับปรุง ขอมูลใหทันกาล เชน มีผูที่รับผิดชอบ ความถี่ในการปรับปรุงเหมาะสมและทันตอเหตุการณใน
การนําขอมูลไปใชงาน 

- ระบบการปรับปรุงขอมูลที่มอียู (โปรดใชสัญลักษณ  ) 
 มีคูมือแสดงถึงระบบการปรับปรุงขอมลูใหทนักาล ของทุกฐานขอมูล 
 มีหลักการปฏิบติัตางๆที่แสดงถึงระบบการปรับปรุงขอมลู ไดแก  …มาตรการดําเนินงานประจําวัน สารสนเทศ 

ถามี กรุณาระบุอุปสรรค/ปญหาที่พบในการปรับปรุงขอมลู  
................................................................................... 

 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ระดับ ) 
 

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

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา) 
 

ตัวชี้วัด / ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได คาคะแนน 
ถวง

น้ําหนัก 
ระบบฐานขอมูลและความพรอมใชงานของ
ขอมูล 

0.5 5   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (… )  รอบ    6  เดือน 
                                                                                                                               ( )  รอบ  12  เดือน 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ 
กรมพัฒนาที่ดิน มีการจัดเก็บฐานขอมลูในรปูแบบของ Web Base  เพื่อใหสอดคลองการใหบริการภาครัฐใน

รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกวา  e-Government  ใหบริการประชาชนผานทาง  Online  เพื่อเพิ่มความสะดวก
ใหกับประชาชน ในการมาติดตอขอรับบริการกับหนวยงาน ประกอบดวยโปรแกรมดังนี ้

- โปรแกรมระบบฐานขอมูลหมอดินอาสา (http://mordin.ldd.go.th) เปนระบบฐานขอมูลสําหรับรวบรวม
ขอมูลหมอดินอาสาทั่วประเทศ และเพื่อสรางเครือขายของกรมฯ สนับสนุนการดําเนินงานโครงการตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรฯตอไป  เนื่องจากมีการรับสมัครหมอดินและมีการฝกอบรมหมอดินทุกป จึงตองมีการ Update ขอมูลให
เปนปจจุบันอยูเสมอ และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีปองกันการสูญหายของขอมูล 

- โปรแกรมรายงานผลวิเคราะหดิน  Online (http://www.ldd.go.th/menu_ord/online)  เปนระบบฐานขอมูลที่
ใชในการจัดเก็บขอมูลผลวิเคราะหดินของเกษตรกรที่มาขอรับบริการ  โดยฝายวิเคราะหดินจะเปนผูบริการตรวจวิเคราะห
ดินและแจงผลใหเกษตรกรทราบ  โดยเกษตรกรสามารถสืบคนผลการวิเคราะหดินของตนเองผานทางระบบ  Internet  ได  
ทําใหสะดวกสบาย  รวดเร็ว  และประหยัดเวลา 

- โปรแกรมฐานขอมูลการกอสรางแหลงน้ํา  (http://www.ldd.go.th/rsv/rsv/water.html) เปนระบบทีอ่อกแบบ
เพื่อติดตามความกาวหนาของโครงการกอสราง  โดยผูใชงานสามารถเรียกดูขอมูลผาน  Internet  ได สําหรับการบันทึก
ขอมูลเปนการทํางานตอเนื่องกันของกองชาง กองคลงั และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต โดยกองชางเปนผูบันทึกขอมูล
ทั่วไปของโครงการ  กองคลังบันทึกขอมลูดานการเงิน และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต บันทึกความกาวหนาในการ
ดําเนินการ และเบิกจายเงิน 

- โปรแกรมบันทึก  Stock  วัสดุการเกษตร  (http://www.ldd.go.th/stock) เปนระบบฐานขอมูลการแสดง Stock 
วัสดุการเกษตรที่กรมพัฒนาที่ดินใหบริการแกเกษตรกร  โดยใชเทคโนโลยีดาน  Web Database  โดยเรียกดูจาก  Web 
Browser  แบบ  Real Time  ผานระบบเครือขายกรมพัฒนาที่ดิน แบงการทํางานออกเปน 2 สวน ไดแก 

• สืบคนและแสดงผลขอมูล  เพื่อใหเกษตรกรสามารถตรวจสอบขอมูลวาในปจจุบันกรมพัฒนา ที่ดินมี
วัสดุการเกษตรแตละชนิดเหลืออยูจํานวนเทาไร ที่หนวยงานใดบาง 

•  การบันทึกขอมูล สําหรับเจาหนาที่ในหนวยงานตาง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อบันทึก ขอมูลกิจกรรม
การรับ-จาย วัสดุการเกษตรชนิดตาง ๆ 

- โปรแกรมแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน(http://www.ldd.go.th/web_survey/index.html) เปนระบบ
ฐานขอมลูที่จัดเก็บรวบรวมความตองการของเกษตรกรที่ตองการแหลงน้ําของกรมพัฒนาที่ดิน โดยสามารถแจงความ
ประสงคผานทาง  Web Site ของกรมพัฒนาที่ดินไดตลอด  24  ช่ัวโมง 

- โปรแกรมฐานขอมูลครุภัณฑ  (http://www.ldd.go.th/barcode) เปนฐานขอมูลที่ใชในการจัดเก็บครุภัณฑของ
กรมพัฒนาที่ดินทั้งหมด เพื่อใหเปนระเบียบระบบมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยงานผานระบบ  Internet  และสามารถ
สืบคนขอมูลไดสะดวก  รวดเร็ว  ผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวใชในการบริหารใหไดประโยชนสูงสุด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (… )  รอบ    6  เดือน 
                                                                                                                               ( )  รอบ  12  เดือน 
- โปรแกรมฐานขอมูลสิ่งกอสราง  (http://www.ldd.go.th/lddre) เปนระบบฐานขอมูลที่ใชในการจัดเก็บเฉพาะ

ส่ิงกอสราง  โดยกําหนดรหัสมาตรฐานสิ่งกอสราง  เพื่อผูใชงานสามารถสืบคนขอมูลแยกไดตามกลุมประเภทของ
ส่ิงกอสราง  เชน  อาคารสํานักงาน  หอประชุม  เปนตน  สามารถสืบคนขอมูลไดตามหนวยงานและปงบประมาณ 

- โปรแกรมระบบบริการประชาชน (http://www.ldd.go.th/srvform) เปนระบบใหบริการวัสดุการเกษตร  ไดแก 
สารเรง พด.1  พด.2  พด.3  เมล็ดพันธพืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน  กลาหญาแฝก  ผานทางระบบเครือขาย  Internet ประชาชน
สามารถขอรับบริการไดดวยตนเอง  ตลอดเวลา 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
                                                  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมพัฒนาที่ดิน  

 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
                                               ไมมี 
 
 

หลักฐานอางอิง :  
1.เอกสารตัวอยางโปรแกรมระบบฐานขอมลูหมอดินอาสา                 
เอกสารตัวอยางโปรแกรมรายงานผลวิเคราะหดิน Online 
เอกสารตัวอยางโปรแกรมฐานขอมูลการกอสรางแหลงน้ํา               
เอกสารตัวอยางโปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตร                   
เอกสารตัวอยางโปรแกรมแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน     
เอกสารตัวอยางโปรแกรมขอมูลครุภัณฑ                                        
เอกสารตัวอยางโปรแกรมฐานขอมูลส่ิงกอสราง                              
เอกสารตัวอยางโปรแกรมระบบบริการประชาชน                    

http://mordin.ldd.go.th                
http://www.ldd.go.th/soilanaly 
http://www.ldd.go.th/rsv/rsv/water.html 
http://www.ldd.go.th/stock 
http://www.ldd.go.th/web_survey/index.html 
http://www.ldd.go.th/barcode   
http://www.ldd.go.th/memu_hardware/index.html 
http://www.ldd.go.th/srvform 

2.แผนพบัโปรแกรมระบบบริการประชาชนและเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน 
3.เอกสารตัวอยางมาตราการดําเนินงานประจําวันสารสนเทศ 
4.คูมือการกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน (User) สําหรับการใชงานฐานขอมูล  กรมพัฒนาที่ดิน 
5.รายช่ือหัวหนาผูประสานงานและเจาหนาที่ดาน IT ป 2548 

หมายเหต ุ  :   รายละเอียดเพิ่มเติมหลักฐานอางอิงทั้งหมด กรมพัฒนาที่ดินไดจัดเตรียมไวเรียบรอยแลว พรอมใหผูประเมิน
ตรวจสอบ ณ  กรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)    ( .... )     รอบ    6  เดือน 
                                                                                                                               ( )     รอบ   12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่   :     11 :       ระดับคุณภาพการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ 
11.1 :    คุณภาพของระบบสารสนเทศ 
11.1.2 : ระบบรักษาความปลอดภัย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายรังสฤษดิ์   บุญสิน 
                                  ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางจันทรเพ็ญ   ลาภจิตร 
                หัวหนากลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 

โทรศัพท  :  0-2579-4548 โทรศัพท  :   0-2579-1181 
 

คําอธิบาย :  
          อินเตอรเน็ตเปนเครือขายสาธารณะของโลกที่ทุกคนสามารถเขาถึงกันได ส่ิงจําเปนที่จะตองมีควบคูกับอินเตอรเน็ต นั่น
คือ “ระบบรักษาความปลอดภัย” เพื่อปองกันผูมีความประสงครายเขามาทําลายระบบและองคกร กรมพัฒนาที่ดิน จึงได
ดําเนินการติดตั้งระบบ Firewall ปองกันการโจมตีจากผูบุกรุกภายนอก และดําเนินการติดตั้งระบบ Software เพื่อปองกันการ
แพรกระจายไวรัสคอมพิวเตอร และคอยตรวจจับไวรัสไมใหผานเขาไปสูระบบขององคกรพรอมทั้ง มีขอกําหนดการ Update 
Virus Definition ของระบบปองกันไวรัสและขอควรปฏิบัติของเครื่องลูกขาย (Client) 
          ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ระบบรักษาความปลอดภัยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้  

1. มีการกําหนดอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ดูแลระบบเครื่อง เจาหนาที่พัฒนา
ระบบงาน เปนตน  

2. มีระบบรักษาความปลอดภัยทีอ่นุญาตใหผูที่เกี่ยวของ/ผูที่รับผิดชอบสามารถเขาในระบบไดตามความ
รับผิดชอบ (Access) 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

1. กําหนดมาตรการเพื่อปองกันการแพรกระจายไวรัสคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย 
2. กําหนดมาตรการเพื่อปองกันผูบุกรุกจากภายนอก (Hacker) เขาสูระบบเครือขาย (Firewall) 
3. กําหนดระเบียบวาดวยการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
4. แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบประจําหนวยงาน เพื่อทําหนาทีบ่ริหารระบบใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด 
5. มีการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ พรอมทั้งวิเคราะหปญหา                       

เพื่อจัดทําแนวทางในการแกไข 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)    ( .... )     รอบ    6  เดือน 
                                                                                                                               ( )     รอบ   12  เดือน 

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security)  (น้ําหนัก : รอยละ 0.5) (โปรดใชสัญลักษณ  ) 
  มีการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร เชน เจาหนาที่

ดูแลระบบเครื่อง เจาหนาที่พัฒนาระบบงาน 
  มีการกําหนด Log in และ Password ในการเขาถึงขอมูล และผูมีสิทธิ์เทานั้นที่สามารถเขาถึงและเปลี่ยนแปลงแกไข

ขอมูลได 
  มีการกําหนดการเขาถึงขอมูลระดบั Database และระดับ Application 
  มีการกําหนดใหมีการจัดทําทะเบียนคุมการติดตั้งหรือการนํา Software จากภายนอกเขามาใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร

ในหนวยงาน เปนตน 
  เครื่องคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองมี Hardware หรือ Software ปองกันไวรัส 
  มีระบบ Firewall 
  มีการใชระบบการเขารหัส (Encryption) (เชน 128-bit Secure Socket Layer) โปรดระบุ 
ใชระบบ  VPN (Virtual Private Network) 

  มีการควบคุมทางกายภาพในการเขาถึง Server  (เชน มีการกําหนดบุคคลผูถือกญุแจ มีการใชรหัสผานหรือ
ลายนิ้วมือ เปนตน) โปรดระบุ 

1. ติดตั้งระบบรหัสผานประตูเขาหอง  SERVER  โดยใชการตรวจสอบจากลายนิ้วมือ ซ่ึงจะผานไดเฉพาะเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของและมีสิทธิตามที่ระบุไวเทานั้น 

2. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวในชวงเวลาที่ปดทําการใชหอง  กรณีที่มีการบุก
รุกจะมีสัญญาณแจงเตือนไปตามจุดตาง ๆ ที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลอยู 
  มีระบบในการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ โปรดระบุ 

1. ระบบปองกันการบุกรุก (Burglar Alarm System) 
2. ระบบโทรทัศนวงจรปด  
3. ระบบผานเขาออกหองดวยระบบสแกนลายนิ้วมือ 

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ  1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)    ( .... )     รอบ    6  เดือน 
                                                                                                                               ( )     รอบ   12  เดือน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา) 
ตัวชี้วัด / ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได คาคะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
ระบบรักษาความปลอดภัย 0.5 5   

 

 
คําชี้แจงการปฏบิัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

1. กําหนดมาตรการและวิธีการปองกันการแพรกระจายไวรัสคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย 
2. กําหนดเงื่อนไขและมาตรการในการปองกันผูบุกรุกจากภายนอก (Hacker) เขาสูระบบเครือขาย (Firewall) 
3.  กําหนดระเบียบวาดวยการใชงานระบบเครือขาย ดานการรักษาความปลอดภัยทั้งดานกายภาพ และการเขาถึงขอมลู

โดยการกําหนด  Username  และ  Password  ใหเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น  ที่จะสามารถเขามา แกไขปรับปรุงขอมูล 
4. แตงตั้งเจาหนาที่ประสานงานระบบเครือขายเพื่อรับผิดชอบดูแลระบบงานคอมพิวเตอรในหนวยงาน 
5. ติดตั้งระบบ  Firewall  เพื่อปองกันการบุกรุกจากภายนอก 
6. ติดตั้ง Software เพื่อปองกันไวรัสคอมพิวเตอรภายในระบบเครือขายของกรมพัฒนาที่ดิน 
7. ดําเนินการตรวจสอบขอมลูเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ (LOG FILE) 

 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    
          บุคลากรในหนวยงานมคีวามรู ความสามารถ และมีความพรอมในการดําเนินงาน 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
                                                        ไมมี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)    ( .... )     รอบ    6  เดือน 
                                                                                                                               ( )     รอบ   12  เดือน 

 

หลักฐานอางอิง : 
1. เอกสารตัวอยางระบบ  Back Office และ Front Office 
2. หนังสือบัญชีรายช่ือ Username และ Password บนระบบเครือขายกรมพัฒนาที่ดิน / การกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน(User) 

สําหรับการใชงานฐานขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน / ระเบียบการใชงานบนระบบเครือขายกรมพัฒนาที่ดิน 
3. คําส่ังศูนยสารสนเทศที่ 1/2548  / หัวหนาผูประสานงานและเจาหนาที่ดาน IT ป 2548 
4. หนังสือมาตรการในการปองกันผูบุกรุกจากภายนอก(Hacker) เขาสูระบบเครือขาย(Firewall) 
5. การกําหนดเงื่อนไขในการปองกันผูบุกรุกจากภายนอก(Hacker) เขาสูระบบเครือขาย(Firewall) 
6. มาตรการและวิธีการปองกันและแพรกระจายไวรัสคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย 
7. รายงานการ Block Virus ที่เครื่อง  Gateway  Antivirus 
8. รายงานการ  Upgrade  โปรแกรมปองกันไวรัส / แบบฟอรมบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร ( ตรวจสอบการทํางาน           

และการตั้งคาระบบ Antivirus )  
9. เอกสารตัวอยางระบบปองกันการบุกรุก (Burglar Alarm System) 
10. ระบบโทรทัศนวงจรปด 
11. ระบบผานเขาออกหองดวยระบบสแกนลายนิ้วมือ 
หมายเหตุ   :   หลักฐานอางอิงที่  5 , 10 , 11 กรมพัฒนาที่ดินไดจัดเตรียมไวเรียบรอยแลว พรอมใหผูประเมินตรวจสอบ ณ      
กรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)    ( .... )     รอบ    6  เดือน 
                                                                                                                               ( )     รอบ   12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่   :     11 :       ระดับคุณภาพการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ 
11.1 :    คุณภาพของระบบสารสนเทศ 
11.1.3 : ระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายในรูปแบบตาง ๆ  
              และการฟนฟูระบบ/  ขอมูลจากความเสียหาย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายรังสฤษดิ์   บุญสิน 
                                  ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางจันทรเพ็ญ   ลาภจิตร 
          หัวหนากลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 

โทรศัพท  :  0-2579-4548 โทรศัพท  :   0-2579-1181 

คําอธิบาย : 
          กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลและ Web Site โดยมีการจัดเก็บขอมูลท้ังหมดไวท่ี Server ท่ีสวนกลาง 
ในลักษณะฐานขอมูลแบบรวม ( Centralized Database System ) แตในปจจุบันพบวาจํานวนขอมูลมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
กรมพัฒนาที่ดินจึงไดทําระบบการกระจาย ( Distributed System ) ไปยังเครื่อง Server ของหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลนั้น
โดยตรง เพือ่ปองกันการสูญหายของขอมูล ซึ่งอาจเกิดจากระบบผิดพลาด หรือความเสียหายในรูปแบบตางๆ ไดนั้น โดยมี
ระบบสํารองขอมูลอตัโนมัติ เพื่อทําหนาท่ี Backup ขอมูลไปยังเครื่อง Server ท่ีประจําอยูในแตละหนวยงาน รวมท้ังมีแผนการ
ดําเนินงานเมื่อเกิดเหตุข้ึน ใหเจาหนาท่ีสามารถดําเนินการเบื้องตนในการรกัษาขอมูลใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด 
           ระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
1. การบริหารความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายในรูปแบบตางๆ และการฟนฟูระบบ/ขอมูลจากความเสียหาย (Recovery)  
2. มีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) / การใหความรูกับผูท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติตามแผนฯ 
     เมื่อเกิดภัยพิบัติ 
3. ประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสมขององคกร 
 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

1. กําหนดแผนงานในการกระจายขอมูลไปเก็บไวท่ีเครื่อง  Server  ท่ีใหบริการ 
2. กําหนดมาตรการปองกันความเสียหายของขอมูลโดยการกําหนดแผนการสาํรองขอมูล (Backup) 
3. มีระบบสํารองขอมูล และการฟนฟูระบบ/ขอมูลจากความเสียหาย (Recovery) 
4. มีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan)/ การใหความรูกับผูท่ีเกี่ยวของในการ

ปฏิบัติตามแผนฯ เมื่อเกิดภัยพบัิติ เชน ไฟไหม หรือระบบเกิดความขัดของ 
5. วิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบและมีแนวทางในการแกไข 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)    ( .... )     รอบ    6  เดือน 
                                                                                                                               ( )     รอบ   12  เดือน 

 ระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ (น้ําหนัก : รอยละ 1)  (โปรดใชสัญลักษณ  ) 
1.3.1 การบริหารความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายในรูปแบบตางๆ และการฟนฟูระบบ/ขอมูลจากความ เสียหาย (Recovery)  
          มีระบบและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการสํารองขอมูล  (Backup) 

 มีคูมือท่ีระบุผูรับผิดชอบ ความถี่และวิธีการในการสํารองขอมูล (Backup) ท่ีเหมาะสม 
 มีการแยกเก็บขอมูลท่ีสํารองไว 2 แหง (ตางอาคารสถานที่) 
  มกีารทดสอบการกูขอมูล (Recovery) เปนครั้งคราว และมีรายงานผลการทดสอบ 
  มีระบบสํารองไฟฟา  (UPS) ซึ่งมีระยะเวลาการสํารองไฟฟาไดประมาณ ___45___ นาที 

1.3.2 แผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) 
 ไมมีแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) 
 มีแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) ท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ  

กรุณาระบุเรื่อง (เชน กรณีไฟไหม น้ําทวม กรณีการเชื่อมโยงเครือขายลมเหลว กรณีอุปกรณจัดเก็บขอมูลเสียหาย เปนตน) 
 1) กรณีไฟไหม 

2) กรณีการเชื่อมโยงเครอืขายลมเหลว 
3) กรณีอุปกรณจัดเก็บขอมูลเสียหาย 

ถามี กรุณาตอบคําถามตอไปนี้  
 มีการพิจารณาความสําคัญในการเลือกทําแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) 
 มีการซักซอม/ทดสอบตามแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) ท่ีวางไว 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา) 
ตัวชี้วัด / ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได คาคะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
ระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีจะเกิดความ
เสียหายในรูปแบบตาง ๆ และการฟนฟูระบบ/
ขอมูลจากความเสียหาย 

1 5   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)    ( .... )     รอบ    6  เดือน 
                                                                                                                               ( )     รอบ   12  เดือน 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ 
1. กําหนดแผนการถายโอนขอมลูจากเครื่องแมขายท่ีใหบริการท่ีติดตั้งอยูท่ีศูนยสารสนเทศไปยังเครื่อง  Server 

ของหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน  พรอมท้ัง
กระจายการไหลของขอมูลใหเร็วยิง่ข้ึนมีการกระจายขอมูลของหนวยงานตาง ๆ 

2. มีการกําหนดหลักเกณฑและมาตรการในการปองกันความเสียหายของขอมลูโดยการกําหนดแผนการสํารอง
ขอมูล (Backup) 

3. มีระบบปองกันขอมูลสูญหายโดยการจัดใหมกีารสํารองขอมลู  และการฟนฟูระบบ/ขอมูลจากความเสียหาย 
(Recovery) โดยการใชเทป  Backup 

4. จัดทําแผนผังการปฏิบัติงานสําหรับผูท่ีเกี่ยวของเมื่อเกิดปญหาจากภัยพิบัติ โดยมีข้ันตอนวิธกีารปฏิบัติเมื่อเกิด
ปญหาและมีการเตรียมความพรอม และซักซอมความเขาใจเพื่อใหผูใชสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

5. มีการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบและมีแนวทางในการแกไข  

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร 
2. บุคลากรมีความรู ความสามารถ 
3. ความรวมมือและความพรอมในการดําเนินงานของบุคลากรในหนวยงาน 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
                                              ไมมี 

 
 

หลักฐานอางอิง : 
1. เอกสารแผนงานในการกระจายขอมูลไปเก็บไวท่ีเครื่อง  Server  ท่ีใหบริการ 
2. เอกสารมาตรการปองกันความเสียหายของขอมูลโดยการกําหนดแผนการสาํรองขอมูล (Backup) 
3. หนังสือคูมือการ  Backup  ขอมูล และ การ Restore  ขอมูล 
4. การแยกเก็บขอมูลท่ีสํารองไว  2  แหง (ตางอาคารสถานที่) 
5. ทดสอบการกูขอมูล (Recovery) และมีรายงานผลการทดสอบ 
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                                                                                                                               ( )     รอบ   12  เดือน 

6. แผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ 
- กรณีไฟไหม  (ข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหมหองเซิฟเวอร) 
- กรณีการเชื่อมโยงเครือขายลมเหลว (ระบบ NETWORK  REDUNDANT สําหรับเครือขายภายใน) 
- กรณีอุปกรณจัดเก็บขอมูลเสียหาย (รายละเอยีด  BACKUP  ขอมูลบนเครื่อง  SERVER  ของหนวยงานตาง ๆ (ราย

สัปดาห) ) 
หมายเหต ุ  :   หลักฐานอางอิงท่ี 4 , 5  กรมพัฒนาที่ดินไดจัดเตรียมไวเรียบรอยแลว พรอมใหผูประเมินตรวจสอบ ณ           
กรมพัฒนาที่ดิน 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                    ( )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่  :  11:  ระดับคุณภาพการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ 
                    11.2:การนําสารสนเทศมาใชประโยชน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายรังสฤษดิ์   บุญสิน 
                                 ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางจันทรเพ็ญ   ลาภจิตร 
                หัวหนากลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 

โทรศัพท  :  0-2579-4548 โทรศัพท  :   0-2579-1181 

คําอธิบาย : 
          สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการแนวใหม ซึ่งเนนการใหบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Government โดยการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแก
ประชาชน การบริการดานขอมูล และสารสนเทศ เพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีความใกลชิดกับ
ภาครัฐมากขึ้น สื่ออิเล็คทรอนกิสจะเปนเครื่องมือสําคัญในการเขาถึงบริการของรัฐ กรมพฒันาท่ีดินจึงไดสนองตอบ
นโยบาย โดยมอบหมายใหทุกหนวยงานจัดทาํเว็บไซตข้ึน เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารดานวิชาการ ภารกิจหนาท่ี
ความรับผิดชอบ และผลการดําเนินของหนวยงานผานระบบ Internet 
          ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 การพิจารณาระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศในดานการใชประโยชนระบบ
สารสนเทศ มีประเด็นท่ีใชพิจารณา คือ 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ การใหขอมูลดานบริการและกิจกรรมขององคกร เชน มี
ระบบ Internet, Intranet มีการสื่อสารดวยระบบอิเล็คทรอนิกส เชน e-mail , e-learning , e-library, ระบบ
สารบัญอิเล็คทรอนิกส เปนตน 

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองคกร เชน นํามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในดานการ
บริหารงานบุคคล (Personal Information Management : PIS), ระบบจองใชยานพาหนะ , ระบบใบลา  เปนตน 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทําการตลาด การผลิต หรอืการใหบริการ/ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ลดตนทุนการผลิตหรือการใหบริการ 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหารในระดับองคกร เชน ระบบ Executive 
Information System : EIS เปนตน 

5. มีการจัดทํารายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศและการใชประโยชนระบบสารสนเทศ เพื่อ
เปนขอมูลประกอบการประเมินผลใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                    ( )  รอบ  12  เดือน 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน  : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

1. มีระบบการใหบริการและประชาสัมพันธโปรแกรมผานระบบ  Internet, Intranet  และ  e-library 
2. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานบุคคลภายในองคกร 
3. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการประชาชนผานทางระบบ Internet 
4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหารในระดับองคกร 
5. มีการจัดรายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศและการใชประโยชนระบบ

สารสนเทศ  

การใชประโยชนระบบสารสนเทศ (น้ําหนัก : รอยละ 3) 
            1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ การใหขอมูลดานบริการและกิจกรรมขององคกร  
              (น้ําหนัก : รอยละ 0.5) (โปรดใชสัญลักษณ  ) 

ไมมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ การใหขอมูลดานบริการและกิจกรรมขององคกร 
 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ การใหขอมูลดานบริการและกิจกรรมขององคกร 

 
 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการประชาสัมพันธการใหขอมูลดาน
บริการและกิจกรรมขององคกร เร่ือง 

อธิบายการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในแตละเร่ือง 
พรอมประโยชนท่ีไดรับ 

Internet 
1. บริการประชาชน (Online Service) 
 
 

 
เทคโนโลยีดานระบบ : พัฒนาขึ้นจาก ASP Language ในลักษณะ Real Time 
จัดเก็บในฐานขอมูล  SQL Server  และ Access 
ประโยชนที่ไดรับ :  

1. กรมฯ สามารถสนองนโยบายของรัฐบาล โดยใหบริการใน
ลักษณะ e-Government ได 
               2. ชวยใหประชาชนและผูที่สนใจประหยัดเวลาและคาใชจายใน
การเดินทางมาติดตอขอรับบริการท่ีหนวยงานโดยตรง 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                    ( )  รอบ  12  เดือน 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการประชาสัมพันธการใหขอมูลดาน
บริการและกิจกรรมขององคกร เร่ือง 

อธิบายการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในแตละเร่ือง 
พรอมประโยชนท่ีไดรับ 

Internet (ตอ) 
2. ระบบถายทอดสดการประชุมผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต 
 
 

 
เทคโนโลยีดานระบบ :  Broadcast Streaming System  โดยใช Software ขอ  
Windows  Media Service v.9.0 (Microsoft) และการเขารหัสสัญญาณภาพ 
โดยการใช Windows Media Encoder v.9.0 (Microsoft)  
ประโยชนที่ไดรับ :  

1.ทําใหสามารถรับชมการถายทอดสดการประชุมผานทาง Internet 
ได สงผลใหผูบริหารระดับสูงของกรมฯ สามารถสั่งการได  ท่ัวถึง และ
รวดเร็วทันสถานการณ 
              2. ชวยลดคาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก เปนตน 
 

3. หองสมุดอิเลก็ทรอนิกส (E-Library) 
 

เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล :  Horizon ASP พัฒนาขึ้นจาก ASP 
Language  ใช RDBMS SQL database  
ประโยชนที่ไดรับ :   

1.ผูใชบริการหองสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน สามารถใชบริการจากWeb 
Site กรมพัฒนาที่ดินผานระบบ  Internet  ไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

 2.สามารถตรวจสอบหนังสือท่ีตองการในหองสมุดกรมพัฒนา
ท่ีดิน  ในรูปแบบ Catalog และตรวรจสอบสภาพหนังสอืท่ีพรอมใหยืมได 

3. ผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลจากหองสมุดอื่น แบบ 
Broadcast Searching ได 

4. ผูใชบริการสามารถเรียกอาน E-book หรือ บทคัดยอ ขอมูลของ
กรมพัฒนาที่ดินไดทันที  โดยประหยัดเวลาและคาใชจาย 
                5. ผูใชบริการสามารถ ยืม – คืน ทรัพยากรในหองสมุด ไดอยาง
รวดเร็วโดยใช Barcode 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                    ( )  รอบ  12  เดือน 
 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการประชาสัมพันธการใหขอมูลดาน
บริการและกิจกรรมขององคกร เร่ือง 

อธิบายการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในแตละเร่ือง 
พรอมประโยชนท่ีไดรับ 

Internet (ตอ) 
4. ระบบขอมูลเตือนภัยกรมพฒันาท่ีดิน 
 

 
เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล :  พัฒนาขึ้นจาก Web Application  โดยใช
ภาษา HTML และ  PDF ไฟล 
ประโยชนทีไ่ดรับ :   เพื่อแจงเตือนภัย คาดการณการเกิดภัยธรรมชาติ  ใหกับ
ประชาชนทั่วไปไดรับทราบ และเตรียมตัวรับกับสถานการณที่จะเกิดข้ึน ได
อยางทันทวงท ี

5. ขาว/เตือนภัย เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล : พัฒนาขึ้นจาก Web Application  โดยใช
ภาษา HTML 
ประโยชนท่ีไดรับ : เผยแพรขอมูลขาวประชาสัมพันธของกรมพัฒนาที่ดิน 
ใหกับขาราชการ และลูกจางภายในกรมฯ รวมทั้งแจงบุคคลภายนอกไดรับ
ทราบ   ภายในประกอบดวยเมนู การประชุมนานาชาติ , เตือนภัย คาดการณ
ความเสี่ยงภัยดานการเกษตร , ขาวการประมูลจัดซ้ือจัดจาง , ขาวสมัครงาน 
 

6. Show  Case เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล :พัฒนาขึ้นจาก Web Application  โดยใช
ภาษา HTML 
ประโยชนท่ีไดรับ : เปนการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต ในหัวขอท่ี
ทันสมัย  และเปนเรื่องที่นักวิชาการไดทําการพัฒนาขึ้นมาใหม  เปน
เทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกิดข้ึน 

7. ภูมิสารสนเทศและการจัดการดิน เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล :พัฒนาขึ้นจาก Web – Database และ GIS-
Web Information Systems  
ประโยชนท่ีไดรับ : เพื่อใชในการสืบคนขอมูลระบบฐานขอมูลกลุมชุดดิน 
ระบบฐานขอมูลแผนท่ีปาไมถาวร  ระบบสนับสนุนการกําหนดเขตปลูกพืช
เศรษฐกิจ ระบบเรียกใชขอมูลชะลางพังทลายดิน ระบบฐานขอมูลชุดดิน  
และระบบฐานขอมูลเตือนภัยความแหงแลว ดวย Web Browser โดยผาน
ระบบเครือขายพัฒนาที่ดิน 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                    ( )  รอบ  12  เดือน 
 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการประชาสัมพันธการใหขอมูลดาน
บริการและกิจกรรมขององคกร เร่ือง 

อธิบายการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในแตละเร่ือง 
พรอมประโยชนท่ีไดรับ 

Intranet  
1. ฐานขอมูลครุภัณฑและสิ่งกอสราง 
 

 
เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล : ประกอบดวยระบบฐานขอมูล  ครุภัณฑ 
Online และระบบฐานขอมูลส่ิงกอสราง พัฒนาขึ้นจาก ASP Language ใน
ลักษณะ Real Time  จัดเก็บในฐานขอมูล  SQL Server   
ประโยชนที่ไดรับ :  

1.เปนการจัดเก็บฐานขอมูลครุภัณฑและสิ่งกอสรางกรมพัฒนา
ท่ีดินท้ังหมด  ใหเปนระเบียบระบบมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยงานผานทาง
ระบบ  Internet  

2. เจาหนาท่ีพัสดุ กองคลัง สามารถตรวจสอบขอมูลไดตลอด 
               3. ผูบริหารสามารถนาํขอมูลไปใชในการบริหารครุภัณฑและ
สิ่งกอสรางใหไดประโยชนสูงสุด 
 
 

 
2. ไปรษณีย  พ.ด. (LDD Mail) 
 

 
เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล : พัฒนาขึ้นจาก ASP Language ในลักษณะ 
Real Time จัดเก็บในฐานขอมูล  SQL Server  
ประโยชนที่ไดรับ : เปนโปรแกรมที่ใชในการรับ-สงเมลของกรมพัฒนาที่ดิน
โดยเฉพาะ โดยสมาชิกบนระบบเครือขายของกรมฯสามารถเรียกใชงานผาน
บน Web Site ของกรมฯ ได 
 

 

3. การเงิน/สหกรณ 
 

 

เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล : พัฒนาขึ้นจาก Web Application   โดยใช
ภาษา HTML 
ประโยชนท่ีไดรับ : เพื่อใหเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบรายการ
การเบิกจายเงินทดลองราชการ และรายการโอนเงินผานบัญชีธนาคาร  
รวมทั้งประชาสัมพันธเรื่องเงินกูสหกรณออมทรัพยของกรมพัฒนาที่ดิน  
ผานระบบ Internet  
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                    ( )  รอบ  12  เดือน 
 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการประชาสัมพันธการใหขอมูลดาน
บริการและกิจกรรมขององคกร เร่ือง 

อธิบายการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในแตละเร่ือง 
พรอมประโยชนท่ีไดรับ 

Intranet (ตอ) 
4.คําส่ังตาง ๆ 
 
 

 
เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล : พัฒนาขึ้นจาก ASP Language ในลักษณะ 
Real Time จัดเก็บในฐานขอมูล  SQL Server  เปนลักษณะการจัดเก็บขอมูล
อยูในรูปแบบของตูเอกสารอิเลก็ทรอนิกสโดยสามารถนําขอมูลที่เปน Text 
File หรือภาพสแกนเก็บเขาไวในระบบได  
ประโยชนทีไ่ดรับ :  
         1.เจาหนาท่ีของกรมพัฒนาที่ดินสามารถคนหาคําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน
ยอนหลังไดอยางสะดวกและรวดเร็วผาน Web Browser  ไดตลอด 24 
ช่ัวโมง 
         2. อํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของกองการเจาหนาที่ในการ
เผยแพรคําสั่งกรมพัฒนาที่ดินตาง ๆ 

5. ลงเวลาทํางาน หรือระบบตรวจสอบ
เวลาการทํางานผาน Web  (WEBTIME 
ATTENDANCE) 

 

เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล : พัฒนาขึ้นจาก ASP Language ในลักษณะ
กึ่ง Real Time (Update ขอมูลทุก 5 นาที) จัดเก็บในฐานขอมูล  Access  
ประโยชนทางตรง  :   

1. ขาราชการและลูกจางประจํา (สวนกลาง) สามารถตรวจสอบเวลา
การทํางานของตนเองไดหลังจากทาบบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสกับเครื่อง
บันทึกเวลาแลว ซึ่งสามารถเรียกดูและสืบคนเวลาการทํางานของตนเองโดย
ผาน  Internet  และ  Intranet  ของกรมฯ ไดตลอดเวลา 

2.สามารถพิมพรายงานการมาทํางานของตนเองไดจากโปรแกรมการ
ตรวจสอบเวลาการทํางานของตนเองผาน  WEB  Browser 

3.ผูบังคับบัญชาสามารถตรวจสอบไดวาเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน
ของตนเองมาทํางานหรือไม ผานทาง Web Browser 
          4.ลดภาระของเจาหนาท่ีในการสรุปวันมาทํางานของเจาหนาท่ีภายใน
หนวยงานเพือ่รายงานตอกองการเจาหนาท่ี แตหลังจากที่มีโปรแกรม
ตรวจสอบเวลาการทํางานผาน WEBแลว กองการเจาหนาท่ีสามารถพิมพ
รายงานสรุปการมาทํางานของขาราชการและลูกจางประจํา(สวนกลาง) ผาน  
WEB  Browser ได โดยไมจําเปนตองใหเจาหนาท่ีของแตละหนวยงาน 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                    ( )  รอบ  12  เดือน 
 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการประชาสัมพันธการใหขอมูลดาน
บริการและกิจกรรมขององคกร เร่ือง 

อธิบายการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในแตละเร่ือง 
พรอมประโยชนท่ีไดรับ 

Intranet (ตอ) 
5. ลงเวลาทํางาน หรือระบบตรวจสอบ
เวลาการทํางานผาน Web  (WEBTIME 
ATTENDANCE) (ตอ) 
 

 
สรุปการมาทํางานของขาราชการและลูกจางประจํา(สวนกลาง) ผาน  

WEB  Browser ได โดยไมจําเปนตองใหเจาหนาท่ีของแตละหนวยงานสรุป
มาให  ซึ่งเปนการประหยัดทรัพยากรบุคคล, เวลา และลดการทํางานไดอยาง
มาก และสามารถที่จะใหเจาหนาที่ดังกลาวปฏิบัติงานอื่นตอไปได  

5.ลดคาใชจายและปริมาณการใชกระดาษในแตละหนวยงานไดในระดับ
หน่ึง จากเดิมที่หนวยงานตาง ๆ จะตองจัดสงรายงานการทํางานของเจาหนาที่
ภายในหนวยงานใหกับกองการเจาหนาท่ีในรูปแบบของกระดาษทุกเดือน แต
หลังจากที่มีโปรแกรมการตรวจสอบเวลาการทํางานผาน WEB แลว กองการ
เจาหนาที่สามารถดูเวลาการทํางานของเจาหนาที่สวนกลางของกรมฯ ไดโดยผาน 
Web Browser  

6.ลดภาระในการจัดหาสถานที่จัดเก็บเอกสาร จากเดิมที่กองการ
เจาหนาที่จะตองเก็บตนฉบับและหนวยงานตางๆ ตองเก็บสําเนา
เอกสารรายงานการทํางานของเจาหนาที่ไวที่หนวยงานตนเอง 
ประโยชนทางออม :  

ผูบริหารสามารถนําขอมูลการมาทํางานของผูใตบังคับบัญชามา
ตัดสินใจในการใหความดีความชอบพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดอืน  
โดยหลักการดังกลาวจะกอใหเกิดความยุติธรรมสําหรับผูมาปฏิบัติงานอยาง
สมํ่าเสมอ ตรงตอเวลา ซึ่งถอืเปนผูท่ีรักษาวินัยของขาราชการอยางแทจรงิ 

6. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล : พัฒนาขึ้นจาก ASP Language ในลักษณะ 
Real Time  จัดเก็บในฐานขอมูล  SQL Server  และเก็บขอมูลในลักษณะ
ไฟลสแกนเอกสาร 
ประโยชน : 1. ชวยลดข้ันตอนการทํางาน และลดจํานวนกระดาษได 

         2. ตรวจสอบการรับเอกสารตนฉบับไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  
และสามารถติดตามงานไดเองจากระบบ 
                   3. สามารถคนหาเอกสารรับ และเอกสารสง ไดอยางรวดเร็ว 
โดยคนหาจากเลขที่หนังสือ, วันที่ลงรับ, เรื่อง เปนตน  
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2) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองคกร(น้ําหนัก : รอยละ 0.5)(โปรดใชสัญลักษณ  ) 
 ไมมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองคกร 
    มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองคกร 

โปรดระบุถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองคกร เชน นํามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในดานการ
บริหารงานบุคคล (Personal Information Management : PIS), ระบบจองใชยานพาหนะ, ระบบใบลา  เปนตน 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการประชาสัมพันธการใหขอมูลดาน
บริการและกิจกรรมขององคกร เร่ือง 

อธิบายการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในแตละเร่ือง 
พรอมประโยชนท่ีไดรับ 

1. ระบบบันทึกการลา ขาด สาย เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล : พัฒนาขึ้นจาก Power Builder Language 
ในลักษณะ Real Time จัดเก็บในฐานขอมูล  Sybase  
ประโยชน :  1.ลดภาระของเจาหนาท่ีในการสงใบลาของเจาหนาที่ภายใน
หนวยงานเพือ่รายงานตอกองการเจาหนาท่ี   

    2.กองการเจาหนาที่ไมตองสรุปวันลา ขาด สาย โดย
สามารถพิมพรายงานสรุปวันลา ขาด สาย  แยกตามหนวยงาน และสง
รายงานดังกลาวไปยังหนวยงานตาง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดินได  ทันที 

   3. ประหยัดทรัพยากรบุคคล, เวลา และลดการทํางานได
อยางมาก และสามารถที่จะใหเจาหนาที่ดังกลาวปฏิบัติงานอื่นตอไปได 
                          4. ลดภาระในการจัดหาสถานที่จัดเก็บเอกสาร จากเดิมที่
กองการเจาหนาท่ีจะตองเก็บตนฉบับใบลาของหนวยงานตางๆ 
 

2. ระบบฐานขอมูลการคัดสรรบุคลากร เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล :  พัฒนาขึ้นจาก ASP Language ในลักษณะ
กึ่ง Real Time จัดเก็บในฐานขอมูล  Access  
ประโยชน :  
1.อํานวยความสะดวกใหผูบริหารสามารถใชเปน   ขอมูลในการคัดเลือก
ขาราชการเพื่อดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน โดยสามารถกําหนดเงือ่นไขตาง ๆ ได 
อาทิเชน  อายุการดํารงตําแหนง, ตําแหนง, อายุราชการ, หนวยงาน เปนตน 
2.ผูบริหารสามารถเรียกดูขอมลูไดอยางสะดวกและรวดเรว็ผานทาง Web 
Browser ไดตลอดเวลา 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
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การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการประชาสัมพันธการใหขอมูลดาน
บริการและกิจกรรมขององคกร เร่ือง 

อธิบายการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในแตละเร่ือง 
พรอมประโยชนท่ีไดรับ 

3. ระบบฐานขอมูลหมอดินอาสา เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล : พัฒนาขึ้นจาก ASP Language จัดเก็บใน
ฐานขอมูล SQL Server 
ประโยชนทีไ่ดรับ :  
      ประโยชนทางตรง  คือ เพื่อรวบรวม ปรับปรุง แกไข จัดทําฐานขอมูล
ประวัติหมอดินอาสาประจําหมูบาน ประจําตําบล ประจําอําเภอ และประจํา
จังหวัด  ทั่วประเทศใหเปนปจจุบัน  และจัดเก็บในโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่อสะดวกในการเรียกใชงาน  และสอดคลองกับนโยบาย E-Government 
โดยการใชงานจะใชงานผานระบบ Internet  
       ประโยชนทางออม  คือ  เพื่อสรางเครอืขายหมอดินอาสาขึ้นมาชวยงาน  
และทําการปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับการทํางานของหมอดินอาสา
ใหสามารถชวยงานของกรมฯ  และภาครัฐได  มากขึ้น 

4. ระบบตรวจสอบเวลาการทํางานผาน 
Web  ( WEBTIME ATTENDANCE ) 

 

เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล : พัฒนาขึ้นจาก ASP Language ในลักษณะ
กึ่ง Real Time (Update ขอมูลทุก 5 นาที) จัดเก็บในฐานขอมูล  Access  
ประโยชนทางตรง  :   
        1. ขาราชการและลูกจางประจํา (สวนกลาง) สามารถตรวจสอบเวลาการทํางานของ
ตนเองไดหลังจากทาบบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสกับเครื่องบันทึกเวลาแลว ซ่ึง
สามารถเรียกดูและสืบคนเวลาการทํางานของตนเองโดยผาน  Internet  และ  Intranet  ของ
กรมฯ ไดตลอดเวลา 
        2.สามารถพิมพรายงานการมาทํางานของตนเองไดจากโปรแกรมการตรวจสอบเวลา
การทํางานของตนเองผาน  WEB  Browser 
        3.ผูบังคับบัญชาสามารถตรวจสอบไดวาเจาหนาที่ภายในหนวยงานของตนเองมา
ทํางานหรือไม ผานทาง Web Browser 
      4.ลดภาระของเจาหนาท่ีในการสรุปวันมาทํางานของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานเพือ่
รายงานตอกองการเจาหนาท่ี แตหลังจากท่ีมีโปรแกรมตรวจสอบเวลาการทํางานผาน 
WEBแลว กองการเจาหนาท่ีสามารถพิมพรายงานสรปุการมาทํางานของขาราชการและ
ลูกจางประจํา(สวนกลาง) ผาน  WEB  Browser ได โดยไมจําเปนตองใหเจาหนาที่ของ
แตละหนวยงานสรุปมาให ซ่ึงเปนการประหยัดทรัพยากรบุคคล, เวลา และลดการทํางาน
ไดอยางมากและสามารถที่จะใหเจาหนาที่ดังกลาวปฏิบัติงานอื่นตอไปได  
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การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการประชาสัมพันธการใหขอมูลดาน
บริการและกิจกรรมขององคกร เร่ือง 

อธิบายการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในแตละเร่ือง 
พรอมประโยชนท่ีไดรับ 

4. ระบบตรวจสอบเวลาการทํางานผาน 
Web  ( WEBTIME ATTENDANCE ) 
(ตอ) 
 

5.ลดคาใชจายและปริมาณการใชกระดาษในแตละหนวยงานไดใน
ระดับหนึ่ง จากเดิมท่ีหนวยงานตาง ๆ จะตองจัดสงรายงานการทํางานของ
เจาหนาที่ภายในหนวยงานใหกับกองการเจาหนาที่ในรูปแบบของกระดาษ
ทุกเดือน แตหลังจากที่มีโปรแกรมการตรวจสอบเวลาการทํางานผาน WEB 
แลว กองการเจาหนาท่ีสามารถดูเวลาการทํางานของเจาหนาท่ีสวนกลางของ
กรมฯ ไดโดยผาน Web Browser 

6.ลดภาระในการจัดหาสถานที่จัดเก็บเอกสาร จากเดิมท่ีกองการ
เจ าหนา ท่ีจะตอง เก็บตนฉบับและหนวยงานต างๆ  ตอง เก็บสํ า เนา
เอกสารรายงานการทํางานของเจาหนาท่ีไวที่หนวยงาน     ตนเอง 

ประโยชนทางออม :  
ผูบริหารสามารถนําขอมูลการมาทํางานของผูใตบังคับบัญชามาตัดสินใจใน
การใหความดีความชอบพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยหลักการดังกลาวจะ
กอใหเกิดความยุติธรรมสาํหรับผูมาปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ตรงตอเวลา 
ซึ่งถือเปนผูที่รกัษาวินัยของขาราชการอยางแทจริง 

 
 

3)     การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทําการตลาด การผลิต หรือการใหบริการ /การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดตนทนุ
การผลิตหรือการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 0.5) (โปรดใชสัญลักษณ  ) 

 ไมมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทําการตลาด การผลิต หรือการใหบริการ /การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ตนทุนการผลิตหรือการใหบริการ 

โปรดระบุถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทําการตลาด การผลิต หรือการใหบริการ /การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ        
เพื่อลดตนทุนการผลิตหรือการใหบริการ 
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การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการประชาสัมพันธ 

การใหขอมูลดานบริการและ 
กิจกรรมขององคกร เร่ือง 

อธิบายการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในแตละเรื่อง  
พรอมประโยชนท่ีไดรับ 

1. โปรแกรมรายงานผลการวิเคราะห 
ดินผานระบบ Internet 

เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล : พัฒนาขึ้นจาก ASP Language ใน
ลักษณะ Real Time จัดเก็บในฐานขอมูล  SQL Server  
ประโยชนที่ไดรับ :  

1.เก็บขอมูลผลการวิเคราะหดินของเกษตรกรในฐานขอมูลผล
การวิเคราะหดินได 

2.สามารถตรวจสอบขอมูลผลการวิเคราะหดินได โดยผาน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดตลอดเวลา 

2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล : ใชเทคโนโลยี  Window Terminal ใน
การแสดงผลขอมูลผานทาง Internet 
ประโยชนที่ไดรับ :  

1.เปนการเผยแพรโปรแกรมดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ของกรมฯ โดยไมมีขอจํากัดเรื่อง Software 

2.เกษตรกรและผูสนใจ สามารถเขามาสืบคนขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยเรียกสืบคนผาน
ทาง Internet 

3.ระบบฐานขอมูลกลุมชุดดิน 75 จังหวัด เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล : พัฒนาโดยใชโปรแกรม ArcIMS และ
โปรแกรม ArcSDB จัดเก็บในฐานขอมูล  SQL Server 
ประโยชนที่ไดรับ :  

1.สามารถใหบริการขอมูลดินและแสดงความเหมาะสมของดิน
ผานทางอินเตอรเน็ตในรูปของแผนที่และตาราง  

2.สามารถใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการตัดสินใจในการวาง
แผนการปลูกพืช 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                    ( )  รอบ  12  เดือน 
 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการประชาสัมพันธ 

การใหขอมูลดานบริการและ 
กิจกรรมขององคกร เร่ือง 

อธิบายการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในแตละเรื่อง  
พรอมประโยชนท่ีไดรับ 

4.ระบบบริการประชาชน เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล : พัฒนาขึ้นจาก ASP Language ใน
ลักษณะ Real Time จัดเก็บในฐานขอมูล  Access 
ประโยชนที่ไดรับ :  

1.อํานวยความสะดวกแกเกษตรกรและผูที่สนใจ ใหสามารถ
ขอรับบริการผาน Internet ไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

2.ผูที่ขอรับบริการสามารถตรวจสอบผลการขอรับบริการได
อยางสะดวกและรวดเร็วผานทาง Internet 

3.ประหยัดเวลาและคาใชจาย เนื่องจากไมตองเดินทางมาขอรับ
บริการดวยตนเอง 

5. โปรแกรมบันทึก Stock วัสดุ
การเกษตร 

เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูล : พัฒนาขึ้นจาก ASP Language ใน
ลักษณะ Real Time จัดเก็บในฐานขอมูล  SQL Server  
ประโยชนที่ไดรับ :  

1.ผูบริหารสามารถติดตามและตรวจสอบขอมูลแผนและผล
การแจกจายวัสดุการเกษตรแตละชนิดไดอยางสะดวกและรวดเร็วผานทาง 
Internet 

2.ผูบริหารสามารถติดตามและตรวจสอบขอมูลการแจกจาย
วัสดุการเกษตรเปรียบเทียบกับปริมาณท่ีไดรับ  และเปรียบเทียบกับแผน
ได 

 
สวนราชการมีการจัดทําเอกสารหรือคูมือทีแ่สดงใหเห็นถึง โครงสรางฐานขอมูล (Data Structure) ของระบบฐานขอมลู
หรือไม? (โปรดใชสัญลักษณ  ) 

 ไมมีการจัดทํา 
 มีการจัดทํา 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                    ( )  รอบ  12  เดือน 

โปรดอธิบายถงึโครงสรางฐานขอมูล (Data Structure) ของสวนราชการ 
1.ระบบตรวจสอบเวลาการทํางานผาน Web (WEBTIME ATTENDANCE)  
2.ระบบฐานขอมูลครุภัณฑ Online  
3.ระบบฐานขอมูลส่ิงกอสราง  
4.ระบบฐานขอมูลหมอดินอาสา  
5.โปรแกรมรายงานผลการวิเคราะหดินผานระบบอินเตอรเน็ต 
6.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

โปรดอธิบายอยางละเอียดวาสวนราชการไดจัดสรางระบบสารสนเทศขึ้นมาได โดยวิธีใด? อยางไร? ใช Hardware, 
Software หรือบุคลากรใดบาง? ใชบริการที่ปรึกษาจากภายนอกหรือไม? จํานวนวงเงินงบประมาณที่ใชดานระบบ 
สารสนเทศ ในแตละป ยอนหลังอยางนอย 3 ป และจํานวนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะขาราชการ 
ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว) 
1.การพัฒนาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาที่ดิน 
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
2.จํานวนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
  ปงบประมาณ            ขาราชการ               ลูกจางประจํา             ลูกจางชั่วคราว              รวม 
       2545                           22                                1                                  27                         50 
       2546                           21                               10                                 16                         47 
       2547                           21                                9                                  25                         55 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาที่ดิน 
 
สวนที่ 1   การจัดทําและพัฒนาระบบ Back Office  

 
งบประมาณที่ใช 

 ชื่อระบบงาน/ ระบบงานยอย คุณลักษณะของ Hardware Operating 
system(OS) 

Software 
และภาษาที่ใช 
ในการพัฒนา 

ฐานขอมูล 
ที่ใช วิธีการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีที่

ใช 
ป วงเงิน 

(ลานบาท) 
1)  ระบบบริหารงานบุคคล - Pentium II  333 MHz 

- RAM 196 MB 
- HDD 22 GB 

Windows NT Power Builder Sybase จางบริษัทเอกชน 
(บริษัท Power Vision Co., 
LTD) 

Client /Server 2544 1.9 

2)  ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

- Dual Pentium Xeon 3.2 GHz 
- RAM 2.5 GB 
- HDD 432 GB SCSI (72x6 GB) 
 

Windows 2000 
Server 

ASP SQL 
Server 

จางบริษัทเอกชน 
(บริษัท เอ็กซเซล ลิงคจํากัด) 

Web base 
Technology 

2544 1.9 

3) โปรแกรมไปรษณีย พด. 
(LDD Mail) 

- Pentium Xeon 2.0 GHz 
- RAM 512 MB 
- HDD 100 GB SCSI 

Windows 2000 
Server 

ASP SQL 
Server 

จางบริษัทเอกชน 
(บริษัท 5 เค ยู พี 
คอมพิวเตอรเทคโนโลยี 
จํากัด) 

Web base 
Technology 

2544 0.08 

4)  ระบบฐานขอมูลหมอดิน
อาสา 
 
 
 

- Pentium Xeon 2.0 GHz 
- RAM 512 MB 
- HDD 100 GB SCSI 

Windows 2000 
Server 

ASP SQL 
Server 

จางบริษัทเอกชน 
(บริษัท Info  Consoultant 
Service Col.,Ltd.) 

Web base 
Technology 

2545 1.9 
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งบประมาณที่ใช 

 ชื่อระบบงาน/ระบบงานยอย คุณลักษณะของ Hardware Operating 
system(OS) 

Software 
และภาษาที่ใช 
ในการพัฒนา 

ฐานขอมูล 
ที่ใช วิธีการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีที่

ใช 
ป วงเงิน 

(ลานบาท) 
5) โปรแกรมฐานขอมูลการ
กอสรางแหลงน้ํา 

- Dual Pentium Xeon 3.2 GHz 
- RAM 2.5 GB 
- HDD 288 GB SCSI (72x4 GB) 

Windows 2000 
Server 

ASP SQL 
Server 

พัฒนาระบบเอง Web base 
Technology 

2546  

6) โปรแกรมฐานขอมูล 
ครุภัณฑและสิ่งกอสราง 

- Dual Pentium Xeon 3.2 GHz 
- RAM 2.5 GB 
- HDD 288 GB SCSI (72x4 GB) 

Windows 2000 
Server 

ASP SQL 
Server 

พัฒนาระบบเอง Web base 
Technology 

2547  

7) โปรแกรมตรวจสอบเวลา
การทํางานผาน  Web 
(Webtime Attendance) 

- Pentium 4 2.66 GHz 
- RAM 512 MB 
- HDD 40 GB IDE 
 

Windows 2000 
Server 

ASP MS Access จางบริษัทเอกชน 
(บจก. เอส แอนด วี 
คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส  
เน็ทเวิรค) 

Web base 
Technology 

2545 0.0825 

8)  ระบบฐานขอมูลการ 
คัดสรรบุคลากร 

- Dual Pentium Xeon 3.2 GHz 
- RAM 2.5 GB 
- HDD 288 GB SCSI (72x4 GB) 

Windows 2000 
Server 

ASP MS Access จางบริษัทเอกชน 
(บริษัท 5 เค ยู พี 
คอมพิวเตอรเทคโนโลยี 
จํากัด) 

Web base 
Technology 

2547 0.08 
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สวนที่ 2 การจัดทําและพัฒนาระบบ Front Office 

 
งบประมาณที่ใช 

 ชื่อระบบงาน/ ระบบงานยอย คุณลักษณะของ Hardware Operating 
system(OS) 

Software 
และภาษาที่ใช 
ในการพัฒนา 

ฐานขอมูล 
ที่ใช วิธีการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีที่

ใช 
ป วงเงิน 

(ลานบาท) 
9) โปรแกรมรายงานผล
วิเคราะหดิน  Online 

- Dual Pentium Xeon 3.2 GHz 
- RAM 2.5 GB 
- HDD 288 GB SCSI (72x4 GB) 
 

Windows 2000 
Server 

ASP SQL 
Server 

พัฒนาระบบเอง Web base 
Technology 

2547  

10) โปรแกรมบันทึก  Stock  
วัสดุการเกษตร 

- Dual Pentium Xeon 3.2 GHz 
- RAM 2.5 GB 
- HDD 288 GB SCSI (72x4 GB) 
 

Windows 2000 
Server 

ASP SQL 
Server 

พัฒนาระบบเอง Web base 
Technology 

2546  

11) โปรแกรมบริการ 
ประชาชนออนไลน 

- Dual Pentium Xeon 3.2 GHz 
- RAM 2.5 GB 
- HDD 288 GB SCSI (72x4 GB) 
 

Windows 2000 
Server 

 

ASP MS Access พัฒนาระบบเอง Web base 
Technology 

2547  

12) โปรแกรมแหลงน้ําใน   
ไรนานอกเขตชลประทาน 

- Dual Pentium Xeon 3.2 GHz 
- RAM 2.5 GB 
- HDD 288 GB SCSI (72x4 GB) 

Windows 2000 
Server 

ASP SQL 
Server 

พัฒนาระบบเอง Web base 
Technology 

2547  
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13) หองสมุดอิเล็กทรอนิกส - Pentium Xeon 2.0 GHz 
- RAM 512 MB 
- HDD 100 GB SCSI 
 

Windows 2000 
Server 

ASP SQL 
Server 

พัฒนาระบบเอง Web base 
Technology 

2547  

 
งบประมาณที่ใช 

 ชื่อระบบงาน/ ระบบงานยอย คุณลักษณะของ Hardware Operating 
system(OS) 

Software 
และภาษาที่ใช 
ในการพัฒนา 

ฐานขอมูล 
ที่ใช วิธีการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีที่

ใช 
ป วงเงิน 

(ลานบาท) 
14) โปรแกรมระบบฐาน 
ขอมูลกลุมชุดดิน (Soilview) 

- Pentium XEON 3.2 GHz X2 
- RAM 1 GB 
- HDD 438 GB (73X6) 
หรือ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
ประมวลผลระดับสูง 

 

Windows 98,xp 
Windows 2000 

Server 

Arc View Dbase 
(.dbf) 

จางสถาบันการศึกษา 
(ม.เชียงใหม) 

Client Stand 
Alone 
และ 
Web base 
Technology 

2542 3.0 

15) โปรแกรมระบบฐาน 
ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
และแผนการจัดการ
ทรัพยากรดิน (LandPlan) 

- Pentium XEON 3.2 GHz X2 
- RAM 1 GB 
- HDD 438 GB (73X6) 
หรือ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
ประมวลผลระดับสูง 

 

Windows 98,xp 
Windows 2000 

Server 

Arc View Dbase 
(.dbf) 

จางสถาบันการศึกษา 
(ม.เชียงใหม) 

Client Stand 
Alone 
และ 
Web base 
Technology 

2544 3.5 
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16) โปรแกรมระบบขอมูล
แผนที่ปาไมถาวร 
(Permanent Forest) 

- Pentium XEON 3.2 GHz X2 
- RAM 1 GB 
- HDD 438 GB (73X6) 
หรือ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
ประมวลผลระดับสูง 
 

Windows 98,xp 
Windows 2000 

Server 

Arc View Dbase 
(.dbf) 

จางสถาบันการศึกษา 
(ม.เชียงใหม) 

Client Stand 
Alone 
และ 
Web base 
Technology 

2542 2.0 

 
งบประมาณที่ใช 

 ชื่อระบบงาน/ ระบบงานยอย คุณลักษณะของ Hardware Operating 
system(OS) 

Software 
และภาษาที่ใช 
ในการพัฒนา 

ฐานขอมูล 
ที่ใช วิธีการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีที่

ใช 
ป วงเงิน 

(ลานบาท) 
17) โปรแกรมระบบ
สนับสนุนการจัดเขตปลูกพืช
เศรษฐกิจ (AgZone) 

- Pentium XEON 3.2 GHz X2 
- RAM 1 GB 
- HDD 438 GB (73X6) 
หรือ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
ประมวลผลระดับสูง 

Windows 98,xp 
Windows 2000 

Server 

Arc View Dbase 
(.dbf) 

จางสถาบันการศึกษา 
(ม.เชียงใหม) 

Client Stand 
Alone 
และ 
Web base 
Technology 

2545 4.8 

18) ชุดโปรแกรมระบบ
สนับสนุนการจัดการดิน
ปญหาในประเทศไทย 
(SoilMan) 

- Pentium XEON 3.2 GHz X2 
- RAM 1 GB 
- HDD 438 GB (73X6) 
หรือ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
ประมวลผลระดับสูง 

Windows 98,xp 
Windows 2000 

Server 

Visual Basic 
และ Map 

Object 

Dbase 
(.dbf) 

จางสถาบันการศึกษา 
(ม.เชียงใหม) 

Client Stand 
Alone 
และ 
Web base 
Technology 

2545 1.5 

19) โปรแกรมระบบเรียกใช
ขอมูลการชะลางพังทลาย
ของดิน (EROSVIEW ) 

- Pentium XEON 3.2 GHz X2 
- RAM 1 GB 
- HDD 438 GB (73X6) 
หรือ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
ประมวลผลระดับสูง 

Windows 98,xp 
Windows 2000 

Server 

Arc View Dbase 
(.dbf) 

จางสถาบันการศึกษา 
(ม.เชียงใหม) 

Client Stand 
Alone 
และ 
Web base 
Technology 

2544 1.5 
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20) แผนที่ภาพถายออรโธสี
เชิงเลข มาตราสวน 1:4,000 
และมาตราสวน 1:25,000 

อุปกรณ NAS (Network Attached 
Storage) ขนาด 24 TB 

Windows 2003 Erdas 
ARC  IMS 
ARC  GIS 

SQL จางบริษัทเอกชน 
(บริษัท ESRI (Thailand) 
CO., LTD.) 
 

 

- 2548 
ถึง 

2549 

900 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                    ( )  รอบ  12  เดือน 
 

4) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหารในระดับองคกร   
   (น้ําหนัก : รอยละ 0.75) (โปรดใชสัญลักษณ  ) 

 ไมมีระบบในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหผูบริหารไดใชพิจารณาประกอบการตัดสินใจตามสถานการณ 
         และความเหมาะสม 

 มีระบบในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหผูบริหารไดใชพิจารณาประกอบการตัดสินใจตามสถานการณ 
         และความเหมาะสม 
ถามี โปรดอธิบายวามีการนําเสนอใหผูบริหารตําแหนงใดบาง เร่ืองที่นําเสนอ รูปแบบการนําเสนอ และนําเสนอผานส่ือหรือ
ชองทางใด โปรดอธิบายเปนรายตําแหนง  

* ทั้งนี้ ในแตละตําแหนงอาจจะมีเร่ืองที่ถูกนําเสนอหลายเรื่องตามความเหมาะสม 

ตําแหนง ผูบริหาร (อธิบดี, รองอธิบด,ี ผูอํานวยการกอง/สํานัก) 

เร่ืองที่นําเสนอ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
รูปแบบการนําเสนอ นําเสนอโดยผาน URL: http://www.ldd.go.th  

ส่ือหรือชองทางการนําเสนอ นําเสนอผาน LCD Projector ในหองประชุม หรือผาน Web 
Browser 

ประโยชนที่ไดรับ 1.เปนการเผยแพรโปรแกรมดานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรของกรมฯ โดยไมมีขอจํากัดเรื่อง Software 

2.เกษตรกรและผูสนใจ สามารถเขามาสืบคนขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยเรียก
สืบคนผานทาง Internet 

 

ตําแหนง ผูบริหาร (อธิบดี, รองอธิบด,ี ผูอํานวยการกอง/สํานัก) 

เร่ืองที่นําเสนอ ระบบฐานขอมลูการคัดสรรบุคลากร 
รูปแบบการนําเสนอ นําเสนอโดยผาน URL: http://www.ldd.go.th  

ส่ือหรือชองทางการนําเสนอ นําเสนอผาน LCD Projector ในหองประชุม หรือผาน Web 
Browser 

ประโยชนที่ไดรับ 1.ผูบริหารสามารถกําหนดเงื่อนไขการใชบริการขอมูลใน
การคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 

2.ผูบริหารสามารถเรียกดูขอมูลไดอยางสะดวกและ
รวดเร็วผานทาง Web Browser ไดตลอดเวลา 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 

กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ                                                                                                                 80          

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                    ( )  รอบ  12  เดือน 
 

ตําแหนง ผูบริหาร (อธิบดี, รองอธิบด,ี ผูอํานวยการกอง/สํานัก) 

เร่ืองที่นําเสนอ โปรแกรมบัญชี  Stock  วัสดุการเกษตร 
รูปแบบการนําเสนอ นําเสนอโดยผาน URL: http://www.ldd.go.th  

ส่ือหรือชองทางการนําเสนอ นําเสนอผาน LCD Projector ในหองประชุม หรือผาน Web 
Browser 

ประโยชนที่ไดรับ 1.ผูที่ขอรับบริการสามารถตรวจสอบผลการขอรับบริการ
ไดอยางสะดวกและรวดเร็วผานทาง Internet 

2.ประหยัดเวลาและคาใชจาย เนื่องจากไมตองเดินทางมา
ขอรับบริการดวยตนเอง 

 

ตําแหนง ผูบริหาร (อธิบดี, รองอธิบด,ี ผูอํานวยการกอง/สํานัก) 

เร่ืองที่นําเสนอ ฐานขอมูลครุภัณฑและสิ่งกอสราง 
รูปแบบการนําเสนอ นําเสนอโดยผาน URL: http://www.ldd.go.th  

ส่ือหรือชองทางการนําเสนอ นําเสนอผาน LCD Projector ในหองประชุม หรือผาน Web 
Browser 

ประโยชนที่ไดรับ 1.เปนการจัดเก็บฐานขอมูลครุภัณฑและส่ิงกอสราง
กรมพัฒนาที่ดินทั้งหมด  ใหเปนระเบียบระบบมาตรฐาน
เดียวกันทุกหนวยงานผานทางระบบ  Internet  

2. เจาหนาที่พัสดุ กองคลัง สามารถตรวจสอบขอมูล  
ไดตลอด 

3. ผูบริหารสามารถนําขอมูลไปใชในการบริหาร
ครุภัณฑและส่ิงกอสรางใหไดประโยชนสูงสุด  

 
5) รายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศและการใชประโยชนระบบสารสนเทศ  
   (น้ําหนัก : รอยละ 0.75) (โปรดใชสัญลักษณ  ) 

 ไมมีรายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ  
   มีรายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศที่แลวเสรภายในวันที่ 30 ก.ย. 2548 
 ไมมีรายงานการประเมินผลการใชประโยชนระบบสารสนเทศ  
   มีรายงานการประเมินผลการใชประโยชนระบบสารสนเทศที่แลวเสรภายในวันที่ 30 ก.ย. 2548  
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                    ( )  รอบ  12  เดือน 
 
หมายเหต ุ: รายงานการประเมินผลการใชประโยชนระบบสารสนเทศอาจจะเปนฉบับเดียวกันกับ 
รายงานการประเมินผลความเสี่ยงฯ ได 
ถามี กรุณาตอบคําถามขอ 5.1  
5.1 รายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศและการใชประโยชนระบบสารสนเทศ ประกอบดวย   (โปรดใช

สัญลักษณ   ) 
     ผลการดําเนินงาน 
     ปจจัยสนับสนุน/อุปสรรคการดําเนินงาน 
     แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงใหระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย และสามารถนําไปใชประโยชนอยาง

มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค 
 
เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดับ) 
 

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

 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา) 
 

ตัวชี้วัด / ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

การนําสารสนเทศมาใชประโยชน 3 5   
 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
            1. ระบบการใหบริการและประชาสัมพันธโปรแกรมผานระบบ  Intranet, Internet  และ  e-library 

- กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินการพัฒนาเว็บไซตของกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต URL คือ http://www.ldd.go.th  เพื่อ
ใหบริการสืบคนขอมูลทางดานวิชาการ  ผลงานวิจัย  รวมทั้งขอมูลดานแผนที่ ไดจัดทําเว็บไซตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร  GIS  เพื่อใหบริการสืบคนขอมูลดานดิน  ความเหมาะสมของดิน และขอมูลแผนที่ ตาง ๆ ผานระบบ  
Internet  และ  Intranet  รวมทั้งมีการส่ือสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เชน  E-mail,      e-library  ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

- จัดทําสถิติการใชงานผูใชงานระบบ  Internet  เพื่อใชในการวิเคราะหจํานวนผูเขามาใชบริการ 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                    ( )  รอบ  12  เดือน 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานบุคคลภายในองคกร 
-  มีระบบบริหารการจัดการทางดานบุคลากรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน 

         ระบบคัดสรรบุคลากร  หรือ  ระบบบริหารงานบุคคล (การบันทึกการลา ขาด สาย) 
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการประชาชนผานระบบ  Internet 

- มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการประชาชน  เชน  ระบบบริการประชาชนผานทางระบบ     Internet   
  ทําใหประชาชนสามารถขอรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน อาทิเชน  พด.1, 2, 3 หญาแฝก  และเมล็ดพันธุพืชปุยสด 
   ผานทางระบบ  Internet  จากที่บานไดตลอด  24  ช่ัวโมง 

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหารในระดับองคกร 
-  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหารในระดับองคกร เชน ฐานขอมลูแหลงน้ํานอกเขต 
ชลประทาน เพื่อใหเกษตรกรที่มีความตองการแหลงน้ําในไรนา สามารถแจงความประสงคผานทาง  Web Site ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน ไดตลอด 24 ช่ังโมง ซ่ึงจะทําใหกรมพัฒนาที่ดิน ไดมีฐานขอมูลทีแ่สดงความตองการของเกษตรกร 
เปนรายบุคคล และผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวไปดําเนินการจัดสรรแผนงานและงบประมาณลงในพื้นที่ใหตรง 
กับความตองการของเกษตรกรที่ตองการขอรบัความชวยเหลือ 

5. มีการจัดรายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศและการใชประโยชนระบบสารสนเทศเพื่อเปนขอมลู 
    ประกอบการประเมินผล วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2548 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. ผูบริหารของกรมพัฒนาที่ดิน ใหความสําคัญ 
2. บุคลากรมีความรู ความสามารถ 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
                                                ไมมี 
หลักฐานอางอิง : 
1. เอกสารตัวอยาง การใชประโยชนระบบสารสนเทศ 
     -  บริการประชาชน (Online Service) (http://www.ldd.go.th/Thai-html/Service.htm) 
     -   รายงานสรุปผลการถายทอดสดการประชุมผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

  -  หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) (http://www.ldd.go.th/menu_library/index.html) 
  -   ระบบขอมลูเตือนภัยกรมพัฒนาที่ดิน (http://www.ldd.go.th/web_risK/) 
  -  ขาว/เตือนภัย (http://www.ldd.go.th/Thai-html/news.htm) 
  -  Show  Case (http://www.ldd.go.th/Thai-html/show_case.htm) 
  -  ระบบภูมิสารสนเทศดินและการใชประโยชนที่ดิน (http://www.ldd.go.th/Thai-html/GIS.htm) 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                    ( )  รอบ  12  เดือน 

  -  รายงานฐานขอมูลครุภัณฑและสิ่งกอสราง สรุปผลจําแนกตามปงบประมาณ หนวยงาน และลักษณะของกลุมครุภัณฑ 
(http://www.ldd.go.th/menu_hardware/index.htm)  

  -  ระบบไปรษณีย  พ.ด. และบัญชี E-mail Address ของกรมพัฒนาที่ดิน 
  -   รายงานการเงิน/สหกรณ  (http://intranet.ldd.go.th/finance.htm) 
  -  ไฟลคําส่ังตาง ๆ 
  -  ระบบลงเวลาทํางาน หรือระบบตรวจสอบเวลาการทํางานผาน Web  (WEBTIME ATTENDANCE)      

(http://webtime/) สรุปรายงานจําแนกตามหนวยงานและรายบุคคล  
 -  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และรายงานทะเบียนรับ-สงหนังสือ 
    (http://ldd-server.ldd.go.th/iwebflow/) 
 -   ระบบบริหารงานบุคลากร(HRM) (ระบบการลาขาดสาย) และรายงานผลการลา ขาด สาย  
 -  ระบบฐานขอมูลการคัดสรรบุคลากร  และรายงานสรุปขอมูล 
 -  ระบบฐานขอมูลหมอดินอาสา และรายงานสรุปขอมูล(http://www.ldd.go.th/mordin) 
 -  ระบบตรวจสอบเวลาการทํางานผาน Web และรายงานสรุปจําแนกตามรายหนวยงานและรายบุคคล  (WEBTIME 

ATTENDANCE) (http://webtime.ldd.go.th) 
-   ระบบรายงานผลการวิเคราะหดิน Online  และ รายงานสรุปผลการวิเคราะหดินของเกษตรกร 

(http://www.ldd.go.th/soilanaly/ ) 
-  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และแผนทีแ่สดงขอมูลตามที่กําหนดเงื่อนไข           
    (http://www.ldd.go.th/Thai-html/GIS.htm) 
-  ระบบฐานขอมูลกลุมชุดดิน 75 จังหวัดและรายงานแสดงขอมูลกลุมชุดดิน 
    (http://giswebldd.ldd.go.th/) 
-  ระบบบริการประชาชน และรายสรุปผลการขอรับบริการผานทางระบบ Internet 
    (http://www.ldd.go.th/srvform/) 
-  ระบบบัญชี Stock วัสดุการเกษตร และรายสรุปผลการดําเนินงานผานระบบ Internet 
    (http://www.ldd.go.th/stock/) 

2. หนังสือบัญชีรายชื่อ E-Mail Address กรมพัฒนาที่ดิน 
3. ตัวอยางระบบการถายทอดสดการประชุมผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
4. โครงสรางฐานขอมูล (Data Structure) 
5. การประเมินความเส่ียง  
6. รายงานการทบทวนและประเมินผลารควบคุมภายใน 
หมายเหต ุ    รายละเอียดเพิ่มเติม กรมพัฒนาที่ดินไดจัดเตรียมไวเรียบรอยแลวพรอมใหผูประเมินตรวจนสอบ ณ กรมพัฒนา
ที่ดิน หรือ เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน  ( www.ldd.go.th ) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548         

กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ                                                                                                             84       

                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่   12     :    ระดับความสําเร็จของการจัดทําและดําเนินงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
                  12.1  :    ชวงที่ 1 ประเมินผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช 
                                   ผูอํานวยการกองแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางปทมา  เชษฐสุรกุล 
                            หัวหนากลุมพัฒนาระบบมาตรฐานงาน 

โทรศัพท   :   0-2579-1096 โทรศัพท   :   0-2579-5571 
 

คําอธิบาย : 
          ความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของสวนราชการใน
การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตร 3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ เปนการปรับปรุง ขั้นตอนและกระบวนงาน โดยวิธีบริหารจัดการ
สมัยใหม เพื่อลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เปนการวางระบบอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ 

3.    ดานการสรางสมรรถนะขององคกร ( Organization Capacity – building ) เปนการจัดทําแผนการพัฒนา 
      บุคลากรในองคกร เพื่อเพิ่มความรูและทักษะใหมคีวามพรอมตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร รวมทั้งการ 
     จัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการวางแผนการพัฒนาองคการและการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงแบงเปน 3 ขั้นตอน ดงันี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 : การคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ 
   ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะหขอมูลงานในปจจุบัน  
   ขั้นตอนที่ 3 : การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
          การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง   เพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตรดานการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและสรางสมรรถนะขององคกร    กรมฯ  ไดคัดเลือกประเด็น
ยุทธศาสตรในเร่ืองเกษตรกรเขาถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน มาจัดทําการเปลี่ยนแปลง เสนอสํานักงาน ก.พ.ร. 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 
 
 
 

แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2548 

 จัดทําขอเสนอแผนการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุน
ยุทธศาสตรของกรมฯ โดยมีการดําเนินการดังตอไปนี ้

1. จัดสงแผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของ
กรมฯ ตามประเด็นยุทธศาตรตอสํานักงาน ก.พ.ร.     
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2548   

2. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสมบูรณและ
ครบถวนตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

 

ทีมงานไดจัดทําขอเสนอแผนการเปลี่ยนแปลง
และสามารถดําเนินการไดดังนี้ 

1. จัดสงแผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของ
กรมฯ ตามประเด็นยุทธศาสตรตอสํานักงาน 
ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548   

2. การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงทาง
ทีมงานไดดําเนินการคัดเลือกขอเสนอประเด็น
ยุทธศาสตรในเรื่องของเกษตรกรเขาถึงบริการงาน
พัฒนาที่ดิน  ซ่ึงในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวที่
ทางทีมงานคัดเลือกมา   ประกอบดวยกลยทุธ 2 
กลยุทธ  คอื 

2.1 กลยุทธสรางและพัฒนาหมอดินอาสา  
      จุดเรียนรูและศูนยบริการงานพัฒนาที่ดิน 
       ประจําตําบล 
2.2 กลยุทธปรับระบบการบริหารจัดองคกร 

              ไปสูองคกรแหงการเรียนรู และมีการ 
              บริหารจัดการที่ดีทีมงานไดนํามา 
              ดําเนินการวิเคราะหในแบบฟอรมไดครบ 
              ทั้ง 2 กลยุทธ  และไดทําการวิเคราะห 
              ศักยภาพของบุคลากรพรอมกันในครั้งนี้ 
              ดวย 

สรุปผลการดําเนินงานไดคะแนน 5 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

1.  ประเด็นการประเมิน  :   ระยะเวลาการสงงาน 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
28 เม.ย. 48 21 เม.ย. 48 14 เม.ย. 48 7 เม.ย. 48 31 มี.ค. 48 

 
              2.  ประเด็นการประเมิน :  ความครบถวนของงาน    
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 85 90 95 100 

 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําและ
ดําเนินงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ของสวนราชการ 

1. ระยะเวลาการสงงาน 
2. ความครบถวนของงาน 

2.50 
 
 

1.25 
1.25 

 
 
 

5.00 
5.00 

 
 
 

5.0000 
5.0000 

 
 
 

0.0625 
0.0625 

 
 

 

คําชี้แจงการปฏบิัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 

   การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตรดานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และการสรางสมรรถนะขององคกร โดยดําเนินการดังนี้ 
               1. ศึกษาประเด็นยุทธศาสตรของกรมฯ  ที่มีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงฯ และกลุมภารกิจ 
              2. คัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรที่กรมฯ จะดําเนินการนํามาจัดทําเปนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
              3. คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเห็นชอบและคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร  
เกษตรกรเขาถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน มาจัดทําเปนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)     (….)  รอบ  6  เดือน      
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 

 

              4. จัดทําแผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ  
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง เสนอตอสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2548    
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

            1. ผูบริหารของกรมฯ  ใหความสําคัญในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความพรอมในการ
สนับสนุนยุทธศาสตรดานการปรับปรุงประสิทธิภาพและการสรางสมรรถนะขององคกร 
           2. การไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานในองคกร ในการใหขอมลูพ้ืนฐานเบื้องตนในการจัดทําขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลง 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
 

          1. ฐานขอมูลของกรมฯ  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรยังขาดการจัดเก็บอยางเปนระบบ ทําใหการจัดทํา
แผนการเปลี่ยนแปลงมีปญหาบางเล็กนอย 

          2. การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของกรมฯ เปนลักษณะงานใหมที่ทางกรมฯ ตองจัดทํา  ดังนั้นบุคลากร 
ที่เกี่ยวของยังขาดความเขาใจ ในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตองใชระยะเวลาในการทําความเขาใจ และ
ศึกษาขอมูล 

 

หลักฐานอางอิง :   
1. คําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 131/2548  เร่ืองแตงตัง้คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลงตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
2. รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏบิัติการขอเสนอการเปลี่ยนแปลง              

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
3. ประเด็นยุทธศาสตรที่กรมฯ คัดเลือกในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเสนอ       

สํานักงาน ก.พ.ร.  เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2548 
4. รายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  (Blueprint for Change)  ที่จัดเสนอเปนแผนการ

เปลี่ยนแปลงตอสํานักงาน ก.พ.ร. เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2548 
5. ผลคะแนนการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง รอบที่  1  ( ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ) 

 

 



แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)    (…)  รอบ  6  เดือน     
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่       12   :     ระดับความสําเร็จของการจัดทําและดําเนินงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
                    12.2  :     ชวงที่ 2 ประเมินผล ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช 
                                   ผูอํานวยการกองแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางปทมา  เชษฐสุรกุล 
                            หัวหนากลุมพัฒนาระบบมาตรฐานงาน 

โทรศัพท   :   0-2579-1096 โทรศัพท   :   0-2579-5571 

คําอธิบาย :  
          สวนราชการดําเนินกระบวนการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงวาจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพดานการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการและดานการสรางสมรรถนะขององคกร เพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนกลยุทธ
ของสวนราชการ สนับสนุนพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ใหบรรลุตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความคาดหวังของประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

           การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง   เพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตรดานการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพ ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและสรางสมรรถนะขององคกร    กรมฯ  ไดคัดเลือกประเด็น
ยุทธศาสตรในเรื่องเกษตรกรเขาถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน มาจัดทําการเปลี่ยนแปลง เสนอสํานักงาน ก.พ.ร. 

แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2548 
 การพิจารณาคุณภาพของขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงตามประเด็นยุทธศาสตรดังน้ี 
1. ระยะเวลาการสงผลงานการจัดทําขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 30 ก.ย. 48  
2. ผลการรายงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่จัดสง

ครบถวนตามประเด็นยุทธศาสตร 
3. คุณภาพของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

คะแนนที่  1 :  สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
คะแนนที่  2 :  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงมีความทาทาย     

       วัดได กรอบเวลาการดําเนินการชัดเจน 
คะแนนที่  3 : รายละเอียดครบถวนเพียงพอตอการ         

        นําไปบริหารและติดตาม 
คะแนนที่  4 : ระบุข้ันตอน และ ระยะเวลา การดําเนิน 
                       งานอยางชัดเจน 
คะแนนที่  5 :  ความเปนไปไดของแผนที่จะดําเนินการ 
                       ใหบรรลุเปาหมาย 

          ผลการดําเนินงานตองรอสํานักงาน ก.พ.ร. 
ชี้แจงและอบรมในการดําเนินการจัดทําผลงาน   
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในชวงที่ 2  ที่จะจัดทําการ
ชี้แจงภายในเดือนเมษายน 2548    และจะ     รายงาน
ผลการดําเนินงานครั้งเดียว เมื่อมีการประเมินผล ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2548 
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เกณฑการใหคะแนน : 
1.  ประเด็นการประเมิน  :   ระยะเวลาการสงงาน 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 28  ต.ค. 48 21  ต.ค. 48 14  ต.ค. 48 7  ต.ค. 48 30 ก.ย. 48 

 
              2.  ประเด็นการประเมิน :  ความครบถวนของงาน    
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 85 90 95 100 

               
              3.  ประเด็นการประเมิน :  คุณภาพของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง    
 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําและ
ดําเนินงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ของสวนราชการ 
1.ระยะเวลาการสงงาน 
2. ความครบถวนของงาน 
3. คุณภาพของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

7.50 
 
 

1.25 
1.25 
5.00 

  
 
 

5.0 
5.0 
5.0 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

คําชี้แจงการปฏบิัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
 

   การเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและดานการสราง
สมรรถนะขององคกร  จะชวยสรางความพรอมของกรมฯ ใหมีการสนับสนุนยุทธศาสตร  ใหบรรลุตามจุดมุงหมาย 
ในการดําเนินงานจึงตองพิจารณาจากคุณภาพของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง วามีคุณภาพมาก นอย หรือตองมีการ
ปรับปรุง ดังนั้นการดําเนินงานจะดําเนินการดังนี้ 
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                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด)    (…)  รอบ  6  เดือน     
                                                                                                                                                  ( )  รอบ  12  เดือน 

 

1. นําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่เสนอตอสํานักงาน ก.พ.ร.  มาทําการพิจารณาจัดทําการเปลี่ยนแปลง 
2. การจัดทําการเปลี่ยนแปลง จะไดรับการพิจารณาคุณภาพในการจัดทํา ควรอยูในเกณฑคะแนนตั้งแต  

ดีมาก จนถึง ตองทําการปรับปรุง 
 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

1. ผูบริหารของกรมฯ  ใหความสําคัญในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความพรอมในการ
สนับสนุนยุทธศาสตรดานการปรับปรุงประสิทธิภาพและการสรางสมรรถนะขององคกร 

2. การไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานในองคกร ในการใหขอมูลพ้ืนฐานเบื้องตนในการจัดทํา           
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
 

              การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของกรมฯ  เปนลักษณะงานใหมที่ทางกรมฯ  ตองจัดทํา      ดังนั้น
บุคลากรที่เกี่ยวของยังขาดความเขาใจในการทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ตองใชระยะเวลาในการทําความเขาใจ 
ซ่ึงเปนผลทําใหการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเกิดความลาชาไปบาง 

 
 

หลักฐานอางอิง :   
1. รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตามคํารับรอง 
    การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
2. หนังสือนําสงรายงานการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  (Blueprint for Change) 
3. รายงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ที่จัดสงสํานักงาน ก.พ.ร.                                    
    เมื่อวันที่  28 กันยายน 2548 
 

 
 




