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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน 
งาน

คา
คะแนน
ท่ีได

คะแนน
ถวงนํ้าหนัก

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็ง

ลานราย 3 1.00 1.13 1.26 1.39 1.52 1.9377 5 0.1546

ตัวช้ีวัดที่ 1.2  จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง

ราย 3 96,000 96,500 97,000 97,500 98,000 102,878 5 0.1546

ตัวช้ีวัดที่ 1.3  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร
 (ลานลานบาท)

ลาน
ลาน
บาท

4 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 1.11 5 0.2062

ตัวช้ีวัดที่ 1.4  รอยละของพื้นที่เกษตรกรรมที่
ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรเพื่อการผลิต 
(นํ้าหนักรอยละ 3 )
      1.4.1 ทรัพยากรน้ํา (รอยละ 1) รอยละ 1 40.06 40.11 40.16 40.21 40.26 40.26 5 0.0515
      1.4.2 ทรัพยากรดิน  (รอยละ 2) รอยละ 2 60.74 61.74 62.74 63.74 64.74 65.25 5 0.1031

ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ศูนยบริการรวม

ขอ 2 4 ขอ 8 ขอ 12 ขอ 17 ขอ 22 ขอ 22 5 0.1031

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 จํานวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่
ชลประทานใหมที่นําไปใชประโยชนไดจริง (ลานไร)

ลานไร 4 0.149 0.159 0.169 0.179 0.189 0.19 5 0.2062

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 จํานวนเกษตรกรที่ไดรับสิทธิใหเขา
ทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน(แสนราย)

แสน
ราย

3 0.500 0.625 0.750 0.875 1.000 1.02 5 0.1546

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 พื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการ
และฟนฟูทรัพยากรดิน

ลานไร 3 16.50 16.75 17.00 17.25 17.50 17.55 5 0.1546

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)

5 1 2 3 4 5 5 5 0.2577

ตัวช้ีวัดที่ 3.2  พื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการ
อนุรักษดินและนํ้า เพื่อปองกันการชะลางพังทลาย
ของดิน

ลานไร 8 0.820 0.875 0.930 0.985 1.040 1.04 5 0.4124

ตัวช้ีวัดที่ 3.3 จํานวนที่เพิ่มขึ้นของแหลงนํ้าในไร
นานอกเขตชลประทาน

บอ 7 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 20,840 5 0.3608

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
กรมพัฒนาที่ดิน  กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   (    )  รอบ  9  เดือน

นํ้าหนัก
(รอย
ละ)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
                                                                                                                                                                             (√)  รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 45 )

 
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน 
งาน

คา
คะแนน
ท่ีได

คะแนน
ถวงนํ้าหนัก

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
กรมพัฒนาที่ดิน  กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   (    )  รอบ  9  เดือน

นํ้าหนัก
(รอย
ละ)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
                                                                                                                                                                             (√)  รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน

่ ้
ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ

ระดับ 6 1 2 3 4 5 5 5 0.3093

ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1546

ตัวช้ีวัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาล

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2577

ตัวช้ีวัดที่ 6.2 การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/  ขอ
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือการปฏิบัติ หรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่
ของรัฐ และขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง

ระดับ 1 1 2 3 4 5 5 5 0.0515

ตัวช้ีวัดที่ 7  รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

รอยละ 5 65 70 75 80 85

ตัวช้ีวัดที่ 8  รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน

รอยละ 3 68 71 74 77 80 82.07 5 0.1546

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตราการการประหยัดพลังงาน

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3.97 3.97 0.1228

ตัวช้ีวัดที่ 10  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให
 บริการ

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5 0.1031

ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5 0.1031

 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 20 )

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 10 )

 
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน 
งาน

คา
คะแนน
ท่ีได

คะแนน
ถวงนํ้าหนัก

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
กรมพัฒนาที่ดิน  กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   (    )  รอบ  9  เดือน

นํ้าหนัก
(รอย
ละ)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
                                                                                                                                                                             (√)  รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน

่ ้

ตัวช้ีวัดที่ 12.1  ระยะเวลาการสงรายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเอง

ระยะ 
เวลา

1
28 พ.ย.
 2551

21 พ.ย.
 2551

  14    
 พ.ย. 
2551

    7     
 พ.ย. 
2551

    31   
   ต.ค. 
 2551

    31   
   ต.ค. 
 2551

5 0.0515

ตัวช้ีวัดที่ 12.2 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงนํ้าหนัก
ของความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเอง

ระดับ 6 1 2 3 4 5 5 5 0.3093

ตัวช้ีวัดที่ 12.3 ผลคะแนนจากรายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 
(นํ้าหนักรอยละ 15)
ตัวช้ีวัดที่ 12.3.1 ผลการประเมินองคกรดวย
ตนเองเชิงคุณภาพ

ระดับ 10 1 2 3 4 5

ตัวช้ีวัดที่ 12.3.2 ความครบถวนของหลักฐาน
ประกอบผลการประเมินองคกรดวยตนเอง

จํานวน
หลักฐาน

5 24 28 32 36 40 35 3.75 0.1933

97 4.1302

รายงาน ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2551
ผูรายงาน      1. นางณัฐิยา     หิรัญวัฒนศิริ ตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
                   2. นางอารยา  กําปนทอง ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
                   3. น.ส.เบญจพร  บุรมยชัย   ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
                   4. นางพัญชนิส สันทนาคณิต ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4

              E-mail : adg_1@ldd.go.th  , adg_ldd@yahoo.com  
หนวยงาน  : กลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาที่ดิน โทรศัพท  0-2562-5100 ตอ 1335 ,  0-2579-7740

หมายเหตุ : คาคะแนนที่ไดยังไมสมบูรณเนื่องจากขาดผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 7 และตัวชี้วัดที่ 12.3.1                                              
               ซ่ึงตองรอผลคะแนนจากหนวยงานอื่น

น้ําหนักรวม คาคะแนนที่ได

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 22 )

 
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ



 

 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 
 
 
 



 

 
 

มิติที่ 1 
ดานประสิทธิผล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 
ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
               ตัวช้ีวัดที่ 1.4 รอยละของพื้นท่ีเกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากร      
เพื่อการผลิต 

- ทรัพยากรน้ํา (รอยละ 1) 
- ทรัพยากรดิน (รอยละ 2) 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ  
รองอธิบดีดานวิชาการ 

 

ผูจัดเก็บขอมูล :นางสาวปานทิพย  กานตพิชาน   
                หัวหนากลุมติดตามและประเมินผล 
   กองแผนงาน 

โทรศัพท : 0-2579-9532 โทรศัพท : 0-2579-6297 

คําอธิบาย :   
ทรัพยากรดิน หมายถึง พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการพัฒนาและฟนฟูทั้งดานอนุรักษ

ดินและน้ํา เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยการใชหญาแฝก จัดทําระบบโครงสรางอนุรักษ
ดินและน้ํา และดานการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ที่มีอินทรียวัตถุต่ํา 
ตลอดจนการปรับปรุงแกไขพื้นที่ที่มีปญหาตอการเกษตร เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว เปนตน ใน
ปงบประมาณ 2551 กับพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 131 ลานไร ที่กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการพัฒนา 
โดยมพ้ืีนที่ดําเนินการสะสมทั้งส้ิน 84.81 ลานไร   

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน  2551 
                                  เปาหมาย รอยละ 64.74 
                                              ผลงาน    รอยละ 65.25 

ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.  

รอยละที่เพิ่มขึ้น  ขอมูลพื้นฐาน 

2549 2550 2551 2550 2551 
รอยละของพื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการ
และฟนฟูทรัพยากรเพื่อการผลิต  
- ทรัพยากรดิน 

 
 

36.79 

 
 

50.85 

 
 

65.25 

 
 

38.22 

 
 

77.36
 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมขึ้น ใชผลการดําเนินงาน ป 2549 เปนฐาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : รอยละ) 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
60.74 61.74 62.74 63.74 64.74 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 

รอยละของพื้นที่เกษตรกรรม           
ที่ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากร
เพ่ือการผลิต (ดําเนินการถึงป พ.ศ. 
2550ได 66.62 ลานไร) 
- ทรัพยากรดิน 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

65.25 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

0.1031 
 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 

กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายที่จะดูแลรักษาทรัพยากรดินใหมีความอุดมสมบูรณและใช
ประโยชนอยางย่ังยืน สนับสนุนนโยบายปรับโครงสรางภาคการเกษตรและขจัดความยากจน เพ่ือลด
ตนทุนการผลิตและเพิ่มรายได โดยการพัฒนาและฟนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมของเกษตรกร  โดยดําเนินการ
ดานการอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน ดวยการจัดทําระบบโครงสรางอนุรักษ
ดินและน้ํา การใชหญาแฝก และดานการฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน 
ตลอดจนแกไขพื้นที่ที่มีปญหาตอการเกษตร เชน ดินเค็ม และดินเปรี้ยว เปนตน โดยมีการดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. สงเสริมการผลิตและการใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน  เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเปนเกษตรทดแทนสารเคมีทางการเกษตร โดยมีการจัดตั้งกลุม
เกษตรกรใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย หมูบานละ 1 กลุมๆละ 50 ราย 
เปาหมาย 17,000 กลุม โดยใชวิธีการจัดตั้งกลุมเกษตรกรและอบรมในพื้นที่ มีการบรรยายวิธีการใช
สารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร การบริหารกลุมใหเขมแข็ง และการฝกปฏิบัติในพื้นที่ เพ่ือให
เกษตรกรมีความรูความเขาใจในการผลิตและการใชสารอินทรียอยางมีประสิทธิภาพ เปนกลุมที่มีความ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 9 เดือน 
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เขมแข็ง ซึ่งกลุมดังกลาวนี้จะสามารถพัฒนาเปนกลุมเกษตรอินทรียไดตอไปในอนาคต 

2. ปองกันและฟนฟูพ้ืนที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลายของดิน โดยการจัดระบบอนุรักษ
ดินและน้ํา ดวยการรณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลุม-ดอน พ้ืนที่สูง พ้ืนที่เกษตรที่สูง 
พ้ืนที่ทุงกุลารองไห และพ้ืนที่ในโครงการพระราชดําริ เปนการอนุรักษดินและน้ําเพ่ือการเกษตรชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ํา มีการสูญเสียดินนอยลงและลดการไหลบาลงสูพ้ืนที่ราบ ตลอดจนปรับปรุง
บํารุงดินดวยปุยพืชสด ปูนเพื่อการเกษตร และสารเรง พด. ในพื้นที่ดินที่มีปญหาตอการทําการเกษตร 
เชน ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเค็ม ดินเปร้ียวดินเค็มภาคใต ดินทรายและดินเสื่อมโทรม ตลอดจนพัฒนา
พ้ืนที่เฉพาะ เชน  พ้ืนที่นาราง พ้ืนที่ที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา พ้ืนที่ทุงกุลารองไห พ้ืนที่งานโครงการ
พระราชดําริ และพื้นที่นาดินเปรี้ยวลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่ชายแดนภาคใต รวมทั้งพ้ืนที่ที่มี
อินทรียวัตถุต่ํา เพ่ือฟนฟูดินใหมีความอุดมสมบูรณสามารถกลับมาใชประโยชนทางการเกษตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

3. สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งใหเกษตรกร โดยการบริการวิเคราะหดิน และ
ตรวจสอบศักยภาพของดินในพื้นที่ของเกษตรกร เปนนโยบายเชิงรุกเขาถึงพ้ืนที่ของเกษตรกร ซึ่งผลการ
ตรวจสอบและวิเคราะหแลวสามารถนําไปแกไขปญหาดินไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ยังใหคําแนะนํา
ความรูดานการปรับปรุงบํารุงดิน และสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกรโดยการจัดคลินิกดินเคลื่อนที่
รวมกับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจัดคลินิกดินเคลื่อนที่รวมกับจังหวัด
เคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย 

4. พัฒนาหมอดินอาสา เพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ เพ่ือให
เกษตรกรเขาถึงงานบริการของรัฐอยางทั่วถึง โดยการ 

4.1 อบรมหมอดินอาสาประจําหมูบาน ที่มีความพรอมเปนตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน 
โดยอบรมเกี่ยวกับความรูดานปญหาดิน การทําปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา ตลอดจนการปลูกหญาแฝก
เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน เพ่ือหมอดินอาสาจะไดนําความรูไปพัฒนาในพื้นที่เกษตรของ
ตนเอง และสามารถใหคําปรึกษากับเกษตรกรในหมูบานของตนเองได 

                      4.2 อบรมหมอดินอาสาประจําตาํบล โดยคัดเลือกหมอดินอาสาประจําหมูบานตางๆ  
ในตาํบลนั้น มาเปนหมอดินอาสาประจาํตาํบล ซึ่งจะไดรับการถายทอดความรูขอมลูขาวสารเกี่ยวกับ
ทรัพยากรดินเปนเสมือนตัวแทนของกรมฯ โดยใหหมอดินอาสาประจาํตาํบลเปนศนูยบริการงานพัฒนา
ที่ดินมีการถายทอดความรูและสนับสนุนปจจัยการผลติ เพ่ือเปนเครื่องมือในการถายทอดความรู เชน 
เมล็ดพันธุพืชปุยสด หญาแฝก และสารเรง พด. เพ่ือผลติปุยหมัก และปุยอินทรียน้าํ ใหเกษตรกรเขาถึง
การบริการของรัฐไดอยางทั่วถึง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
                 เจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาทีด่ินเขตและสถานีพัฒนาที่ดนิจังหวัด มีความจริงจังในการ
ชวยเหลือเกษตรกร ในการพัฒนาและฟนฟูดิน โดยมหีมอดินอาสาเปนแกนนําในการอนุรักษดนิและน้าํ
ประกอบกับเกษตรกรใหความสําคญัในการอนุรักษดนิและน้าํ และฟนฟูปรับปรุงบํารุงดนิ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
                1.  เนื่องจากตองดําเนินการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตดวย  ทําใหการดําเนินงานตอง
เปนไปอยางระมัดระวงัเปนพิเศษ 
                2.  เกษตรกรคุนเคยกับการใชปุยเคมี/สารเคมีเน่ืองจากเห็นผลรวดเร็วจึงจําเปน ตอง
ดําเนินการตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
                                               - ไมม ี- 

หลักฐานอางอิง :        
หลักฐานอางอิงที่ 1 : แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
หลักฐานอางอิงที่ 2 : แผน/ผลการปฏิบตังิานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  
                          พ.ศ. 2551 (ไตรมาสที่ 1)                                                                     
หลักฐานอางอิงที่ 3 : แผน/ผลการปฏิบตังิานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  
                          พ.ศ. 2551 (ไตรมาสที่ 2)                                                                     
หลักฐานอางอิงที่ 4 : แผน/ผลการปฏิบตังิานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  
                          พ.ศ. 2551 (ไตรมาสที่ 3)                                                                     
หลักฐานอางอิงที่ 5 : แผน/ผลการปฏิบตังิานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  
                          พ.ศ. 2551 (ไตรมาสที่ 4)                                                                     
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน   

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดที่ 2.3 พื้นท่ีเกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายฉลอง   เทพวิทักษกิจ 
                            รองอธิบดีดานวิชาการ 

ผูจัดเก็บขอมลู :   นางเบญจรัตน  อนันตพงษสุข 
      ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  
                       นางลักษมี    เมตตปราณี 
             ศูนยอํานวยการสงเสริมเกษตรอินทรีย  
                     สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  

โทรศัพท :  0-2579-9532 โทรศัพท :   0-2579-5545 

คําอธิบาย :   
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน หมายถึง พ้ืนที่เกษตรกรรม  

ที่ไดรับการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเปนการใชสารอินทรีย
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  รวมทั้งการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความเหมาะสมตอการผลิตทาง
การเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 ลานไร  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  ผลงาน   ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551 
                                 เปาหมาย   จํานวน   17.00 ลานไร 
                                 ผลงาน      จํานวน   17.55 ลานไร 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละที่เพิ่มขึ้น  ขอมูลพื้นฐาน 
2549  2550 2551 2550 2551 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 
ที่ไดรับการจัดการ
และฟนฟู
ทรัพยากรดิน 

17.06 17.008 17.55 -0.30 2.87 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมขึ้น ใชผลการดําเนินงาน ป 2549 เปนฐาน 
 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ลานไร ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.25 ลานไร ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
16.50  16.75 17.00  17.25 17.50 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 9 เดือน 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและ
ฟนฟูทรัพยากรดิน 

3 17.55 5 0.1546 
 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
             1.  การติดตามและประสานขอมูลการดําเนินงานในการประชุมหัวหนาสวนราชการของกรมฯ 
ทุกครั้ง  ซ่ึงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

  2. กรมพัฒนาที่ดินไดมีคําส่ังที่ 202 /2551  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ  2551 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย 
         3. สงเสริมการผลิตและใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเปนเกษตรลดใชสารเคมีทาง
การเกษตร  เนื้อที่  17  ลานไร   เกษตรกรเปาหมาย  850,000 ราย   จํานวน  17,000 กลุม ๆ  ละ
ประมาณ  50  ราย หมูบานละ 1  กลุมโดยใชวิธีการจัดตั้งกลุมเกษตรกรและอบรมในพื้นที่มีการ
บรรยายวิธีการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร การบริหารกลุมใหเขมแข็ง และการฝก
ปฏิบัติในพื้นที่ เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการผลิตและการใชสารอินทรียอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนกลุมที่มีความเขมแข็ง ซ่ึงกลุมดังกลาวนี้จะสามารถพัฒนาเปนกลุมเกษตรอินทรียได
ตอไปในอนาคต     
        4. รณรงคงดเผาฟางและตอซัง (72 จังหวัด) เปาหมาย 375 แปลง (รณรงค 1 ครั้ง  พ้ืนที่ไม
นอยกวา 20 ไร  เกษตรกรเขารวมอยางนอย 100  ราย) รณรงคใหเกษตรกรรูโทษของการเผาฟางและ
ตอซัง  เห็นประโยชนของการไถกลบตอซัง สรางดินยั่งยืน ฟนส่ิงแวดลอม โดยการจัดทําแปลงสาธิต
การไถกลบฟาง  และตอซังพืชควรมีการใชปุยอินทรียน้ําที่ผลิตจากสารเรงซุปเปอร  พด.2 รวมดวย 
เพ่ือเรงการยอยสลายเปนปุยอินทรีย    
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
2. ความรวมมือจากเกษตรกร   หมอดินอาสา  และหนวยงานที่เก่ียวของ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 9 เดือน 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
          - ไมมี - 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

- ไมมี - 
                                   
หลักฐานอางอิง :        
หลักฐานอางอิงที่ 1 : คําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 202/2551 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551                    
                          เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี 
                          ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย          
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                   รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดที่ 3 .1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  
ผลผลติที่ 1 :  นางสาวผจงจิต  บุญราช  
   ผูอํานวยการกองแผนงาน 
  นายวิรัต  เรืองเลิศบุญ   
           ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและ 
                   ถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
ผลผลติที่ 2 : นายศิริพงษ  อินทรมงคล 
                    ผูอํานวยการสํานักสํารวจดิน  

และวางแผนการใชที่ดิน   
ผลผลติที่ 3 :  นางสาวผจงจิต  บุญราช   
  ผูอํานวยการกองแผนงาน 
 

ผูจัดเก็บขอมลู : 
ผลผลติที่ 1 :  นางสาววิรมล  ชัยสงคราม                    
                              เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5        
                   นายอุดม   เกียรติคีรี   
  หัวหนาสวนพัฒนาหมอดินอาสา 
ผลผลติที่ 2 : นายนาวิก  ดาราพงษ          
                          หัวหนาสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 1  
  นายวีรชัย  กาญจนาลัย   
           หัวหนาสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 2  
           นายธีระยุทธ  จิตตจํานงค  
           หัวหนาสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 3 
ผลผลติที่ 3 :  นางสาวพยัตติกา  พลสระคู  
           เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 

โทรศัพท :       0-2579-1096 
                    0-2579-2227 
                    0-2579-5122 
                    0-2579-1096 

โทรศัพท :      0-2579-6297 
          0-2579-1099 
                   0-2579-1099 
                   0-2579-1473 
                   0-2579-1093 
                   0-2579-6297 

คําอธิบาย :   
วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการทําไดใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
ที่กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551”   

ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ หมายถึง เกษตรกรที่ไดรับการถายทอด

เทคโนโลยีและสนับสนุนปจจัยการผลิต โดยดําเนินงานดานคลินิกดินเคล่ือนที่ เชน ไดรับบริการดานการวิเคราะหดิน
และคําแนะนําในการจัดการดิน-น้ํา-พืช ไดรับการสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพโดยใชผลิตภัณฑสาร
เรง พด. และปุยอินทรียน้ําเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน เปนเครื่องมือในการถายทอดและนําไปใชในพื้นที่ของตนเอง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                   รอบ 12 เดือน 

ตลอดจนหมอดินอาสาไดพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาที่ดิน โดยการฝกอบรมและถายทอดความรู ทําใหมีความรู
ความเขาใจ เปนเครือขายการเรียนรูในพื้นที่ 

ผลผลิตที่ 2 : เขตการผลิตสินคาเกษตร 
เขตการใชที่ดินระดับตําบล เปนการจัดการทรัพยากรดิน / ที่ดิน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพใน

การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและฟนฟูแกไข ตลอดจนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

   ผลผลติที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ําไดรับการอนุรักษและฟนฟ ู
ทรัพยากรที่ดินและน้ําไดรับอนุรักษและฟนฟู หมายถึง พ้ืนที่ที่ไดรับการปรับปรุงบํารุง

ดินในพื้นที่มีปญหา เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรดและดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา สงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตรโดยใชสารเรง พด. สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยการปรับปรุงพ้ืนที่นาราง
เพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดินดวยวิธีกลและวิธีพืชโดยรณรงคและสงเสริมการปลูก
หญาแฝก พัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พัฒนาพื้นที่ทุงกุลารองไห ตลอดจนการปองกันและบรรเทาภัยธรรมชาติใน
พ้ืนที่การเกษตร 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  ผลงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 
                                 ผลผลติที่ 1 เปาหมาย 720,000 ราย ผลงาน 746,914 ราย (103.74%) 
                                                                 เกษตรกร เปาหมาย 650,000 ราย ผลงาน 670,107  ราย (103.09%) 
                                                                 หมอดินอาสา เปาหมาย 70,000 ราย ผลงาน 76,807 ราย (109.72%) 
                                       ผลผลติที่ 2 เปาหมาย 1,000 ตาํบล  ผลงาน 1,000 ตาํบล (100.00%)  
                                       ผลผลติที่ 3 เปาหมาย 18.19 ลานไร ผลงาน 18.86 ลานไร (103.68%) 
 

ผลการดาํเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  รอยละที่เพิ่มขึ้น  ขอมูลพื้นฐาน 
2549 2550 2551 2550 2551 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง
น้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
ผลผลติที่ 1 : เกษตรกรไดรับการสงเสริม
และพัฒนาศกัยภาพ (ราย) 
                    -    เกษตรกร (ราย) 
                    -    หมอดินอาสา (ราย) 

 
 
 
 

730,456 
660,263 
70,193 

 
 
 
 

736,264 
660,563 
75,701 

 
 
 
 

746,914 
670,107   
76,807 

 
 
 
 

0.79 
0.04 
7.85 

 
 
 
 

2.25 
1.49 
9.42 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                   รอบ 12 เดือน 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละที่เพิ่มขึ้น 
ขอมูลพื้นฐาน 

2549 2550 2551 2550 2551 
ผลผลติที่ 2 : เขตการผลิตสินคาเกษตร
(ตําบล) 
ผลผลติที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ําไดรับ
การอนุรักษและฟนฟู(ลานไร) 

1,000 
 

18.30 

1,000 
 

18.42 

1,000 
 

18.86 

- 
 

0.65 

- 
 

3.06 
 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมขึ้น ใชผลการดําเนินงาน ป 2549 เปนฐาน 
 

ตารางและสตูรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ            
รอยละของเปาหมายผลผลิต เปาหมายผลผลิต  น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 

คะแนน
ท่ีได  

คะแนนเฉลี่ย   
ถวงน้ําหนัก    

ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกร
ได รับการส ง เสริมและ
พัฒนาศักยภาพ  

0.334 80 85 90 95 100 5 1.670 

ผลผลติที่ 2 : เขตการ
ผลิตสินคาเกษตร 

0.333 80 85 90 95 100 5 1.665 

 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากร
ที่ดินและน้ําไดรับการ
อนุรักษและฟนฟู 

0.333 80 85 90 95 100 5 1.665 

น้ําหนักรวม 1 ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนักเทากับ 5 

 
 
เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ระดับ ) 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                   รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง
น้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย) 

5 5 5 0.2577 

 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
                  โดยการถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนปจจัยการผลิตแกเกษตรกร มีการดําเนินงานดานคลินิกดิน
เคล่ือนที่รวมกับจังหวัด โดยใหบริการดานการวิเคราะหดิน คําแนะนําในการจัดการดิน – น้ํา –พืช การสงเสริมการ
ผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพโดยใชผลิตภัณฑสารเรง พด. และปุยอินทรียน้ําเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน เปนเครื่องมือ
ในการถายทอดความรูดานการพัฒนาที่ดิน เพ่ือใหเกษตรกรนําไปใชในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ไดพัฒนาองค
ความรูดานการพัฒนาที่ดินแกหมอดินอาสา โดยการฝกอบรม สาธิต ถายทอดความรูทําใหมีความรูความเขาใจ เปน
เครือขายการเรียนรูในพื้นที่ 
ผลผลิตที่ 2 : เขตการผลิตสินคาเกษตร 
                 1. ศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของพื้นที่ ทางดานกายภาพ การเกษตร เศรษฐกิจ สังคมและการ
อนุรักษ ที่เก่ียวของกับการใชที่ดินจากหนวยงานและผูที่มีสวนในการใช หรือกําหนดแนวทางการใชที่ดินทั้งทางตรง
และทางออม 
                 2. กําหนดเขตการใชที่ดินโดยการสังเคราะหขอมูลทั้งขอมูลเชิงอรรถาธิบาย และขอมูลเชิงพ้ืนที่จาก
ฐานขอมูล และระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มี  
                 3. การปฏิบัติงานภาคสนามไดดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้กําลังอยูระหวางการเขียนรายงาน
และจัดทํารูปเลมซึ่งคาดวาเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551     
ผลผลติที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ําไดรับการอนุรักษและฟนฟ ู
                 โดยดําเนินการสงเสริมใหเกษตรมีการใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือปรับระบบการผลิต โดยการใช
สารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้ยังดําเนินการปองกันและฟนฟูที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลาย
ของดินดวยวิธีกลและวิธีพืช โดยรณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝก ตลอดจนปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด ปูน
เพ่ือการเกษตร และผลิตภัณฑสารเรง พด. ในพื้นที่มีปญหาดานการเกษตร เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรด และดินที่มี
อินทรียวัตถุต่ํา อีกทั้งพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เชนพื้นที่ที่ผานการลี้ยงกุงกุลาดํา พ้ืนที่ทุงลุมน้ําทะเลสาบสงขลาและพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยการปรับปรุงพ้ืนที่นารางเพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน เพ่ือฟนฟูดินใหมีความอุดมสมบูรณสามารถ
นํากลับมาใชทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                   รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
ผลผลติที่ 1 : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
                  มีเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่เขมแข็ง และหมอดินอาสา ซ่ึงเปนเครือขายของกรมฯ ในการสงเสริม
และชวยขยายผลการบริการดานคลินิกดินเคลื่อนที่ 
ผลผลติที่ 2 : เขตการผลิตสินคาเกษตร 
                  1. ไดรับความรวมมือจากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตางๆ สวนราชการใน
จังหวัดตางๆ และองคการบริหารสวนตําบลเปนตน 
                  2. บุคลากรมีความสามารถและตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
ผลผลติที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ําไดรับการอนุรักษและฟนฟ ู 
                  มีเจาหนาทีข่องกรมพัฒนาที่ดินที่เขมแข็ง และหมอดินอาสา  ซ่ึงเปนเครือขายของ กรมฯ ในการ
สงเสริมและชวยขยายผลการบริการดานการพัฒนาที่ดิน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
ผลผลติที่ 1 : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
                     - ไมมี - 
ผลผลติที่ 2 : เขตการผลิตสินคาเกษตร 
                  1. ขาดแคลนเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
                  2. อุปกรณคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพต่ํา 
                  3. ขาดแคลนโปรแกรมสนเทศภูมิศาสตรและที่มีอยูเดิมคอนขางลาสมัย 
ผลผลติที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ําไดรับการอนุรักษและฟนฟ ู

                     - ไมมี - 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

                     - ไมมี - 
 

หลักฐานอางอิง :        
หลักฐานอางอิงที่ 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551       
หลักฐานอางอิงที่ 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไตรมาสที่ 1 
หลักฐานอางอิงที่ 3 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไตรมาสที่ 2  
หลักฐานอางอิงที่ 4 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไตรมาสที่ 3   
หลักฐานอางอิงที่ 5 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไตรมาสที่ 4   
หลักฐานอางอิงที่ 6 : รายงานเขตการใชที่ดินรายจังหวัด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                   รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง(ตอ) :        
หลักฐานอางอิงที่ 7 : หลักสูตรหมอดินอาสาประจําจังหวัด , หลักสูตรหมอดินอาสาประจําอําเภอ , หลักสูตรหมอดิน   
                          อาสาประจําตําบล , หลักสูตรหมอดินอาสาประจําหมูบาน       
หลักฐานอางอิงที่ 8 : รายชื่อผูเขาสัมมนาและศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจําจังหวัด 
หลักฐานอางอิงที่ 9 : รายชื่อผูเขาอบรม หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสาประจําอําเภอ        
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด)   รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 
ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดที่ 3.2 พื้นท่ีเกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษดินและน้ํา เพื่อปองกันการชะลาง

พังทลายของดิน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช    
          ผูอํานวยการกองแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมูล :นางสาวปานทิพย  กานตพิชาน  
                   หัวหนากลุมติดตามและประเมินผล 

โทรศัพท : 0-2579-1096       โทรศัพท : 0-2579-6297          

คําอธิบาย :   
พ้ืนที่เกษตรกรรมไดรับการอนุรักษดินและน้ําเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

หมายถึง พ้ืนที่ทําการเกษตรที่มีปญหาการชะลางพังทลายของดินที่มีความจําเปนตองจัดระบบอนุรักษ
ดินและน้ําทั้งวิธีกลและวิธีพืช เพ่ือรักษาทรัพยากรที่ดินใหใชประโยชนไดอยางย่ังยืน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
                                  เปาหมาย  จํานวน 0.93 ลานไร 
                                   ผลงาน    จํานวน 1.04 ลานไร 

ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.  

รอยละที่เพิ่มขึ้น    ขอมูลพื้นฐาน 

2549 2550 2551 2550 2551 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษดินและ
น้ํา เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

1.10 1.23 1.04 11.82 -5.45 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมขึ้น ใชผลการดาํเนินงาน ป 2549 เปนฐาน 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ลานไร) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.055 ลานไร ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
0.820 0.875 0.930 0.985 1.040 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด)   รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษ
ดินและน้ํ า เ พ่ือปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน 

8 1.04 5 0.4124 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
               กรมพัฒนาที่ดินไดมีมาตรการในพื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษดินและน้ําเพ่ือปองกัน
การชะลางพังทลายของดิน โดยศึกษาสภาพปญหาทรัพยากรของดิน จากขอมูลแผนที่ดิน เพ่ือจัดทําระบบ
อนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร มีมาตรการ ดังนี้ 
                    1. มาตรการวิธีกล หมายถึง วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยการสรางส่ิงกีด
ขวางความลาดเทของพื้นที่ เพ่ือสกัดกั้นการไหลบาของน้ําและการพังทลายของดิน เชน การจัดทําคันดิน
ก้ันน้ําคันคูรับน้ํารอบเขา คันดินปลูกไมผล ทางลําเลียงในไรนา การจัดทําทางระบายน้ํา และจัดทําบอดัก
ตะกอน 
              2. มาตรการวิธีพืช หมายถึง วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน และสรางความอุดม
สมบูรณของดิน โดยอาศัยสวนตางๆ ของพืช ชวยลดแรงปะทะของเม็ดฝน ชะลอความเร็วของน้ําไหลบา
และชวยยึดเกาะเม็ดดินไมใหหลุดตัวไดงาย มาตรการนี้ มุงในการปองกันการชะลางพังทลายของดิน และ
ปรับปรุงบํารุงดิน โดยการปลูกหญาแฝก ตลอดจนการมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินงาน 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
                เจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาท่ีดนิเขตและสถานีพัฒนาทีด่ินจังหวัดมคีวามจริงจังในการ
ชวยเหลือเกษตรกรเพื่อพัฒนาและฟนฟูดนิ โดยมีหมอดินอาสาเปนแกนนําในการถายทอดเทคโนโลยี
ดานอนุรักษดนิและน้าํ และดานฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน  ประกอบกับเกษตรกรใหความสําคญัในการ
พัฒนาทีด่ิน   และไดนาํความรูไปใชในการพัฒนาและฟนฟูพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     
                เนื่องจากตองไปดําเนินการใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตดวย   ทําใหการดำเนินงาน
ตองเปนไปอยางระมัดระวัง                                      
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด)   รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
 
                  -ไมมี- 
 

หลักฐานอางอิง :     
หลักฐานอางอิงที่ 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551 

หลักฐานอางอิงที่ 2 : แผน/ผลการปฏิบตังิานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551 
                           (ไตรมาสที่ 1) 

หลักฐานอางอิงที่ 3 : แผน/ผลการปฏิบตังิานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551 
                          (ไตรมาสที่ 2) 

หลักฐานอางอิงที่ 4 : แผน/ผลการปฏิบตังิานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551 
                          (ไตรมาสที่ 3) 

หลักฐานอางอิงที่ 5 : แผน/ผลการปฏิบตังิานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551 
                          (ไตรมาสที่ 4) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวช้ีวัดที่ 3 .3 จํานวนที่เพิ่มขึ้นของแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช    
          ผูอํานวยการกองแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางสุมลมาลย  จงดี       
           เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 

โทรศัพท : 0-2579-1096       โทรศัพท : 0-2579-2874        

คําอธิบาย :   
จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของแหลงน้ําในไรนา หมายถึง แหลงน้ําในไรนาขนาด 1,260 ลบ.ม. ที่กรม

พัฒนาที่ดินไดดําเนินการขุดในพื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรมีแหลงเก็บกักน้ําใช
ในพื้นที่ทําการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานและในพื้นที่ที่ระบบสงน้ําไปไมถึงเพ่ือใหสามารถกัก
เก็บน้ําฝนไวใชในระยะฝนทิ้งชวงทําใหเกิดความชุมชื้นในดิน โดยเกษตรกรมีสวนรวมในการออก
คาใชจาย 2,500 บาทตอบอ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ผลงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 
                                  เปาหมาย จํานวน 20,000 บอ 
                                  ผลงาน  จํานวน 20,840 บอ 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ.  

รอยละที่
เพิ่มขึ้น  

ขอมูลพื้นฐาน 

2549 2550 2551 2550 2551 
จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของแหลงน้ําในไรนานอก
เขตชลประทาน 

- - 20,840 - - 

หมายเหตุ : กรมฯ ใชงบประมาณป 2548-49 ดําเนินการขุดสระน้ําในป 2550 จํานวน 63,499 บอ 
และป 2550 ไมไดรับงบประมาณ 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : บอ ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1,000 บอ ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของแหลงน้ําในไรนา 
นอกเขตชลประทาน 

7 20,840 5 0.3608 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
1. สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดที่ไดรับเปาหมายขุดสระน้ํา รายงานผลการดําเนินงานการขุด

สระน้ําในไรนาขนาด 1,260 ลบ.ม. มาที่กองแผนงานทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือนจนกวา
การดําเนินงานจะแลวเสร็จครบตามเปาหมาย ซ่ึงกองแผนงานจะเปนผูสรุปและรวบรวมนําเสนอผูบริหาร 
เพ่ือทราบ 
 2. หลังจากที่แตละสถานีพัฒนาที่ดินมีการดําเนินการขุดสระน้ําแลว จะมีการบันทึกรายชื่อเกษตรกรที่
ไดรับการขุดสระน้ํา และผลการดําเนินงานลงบนระบบอินเตอรเน็ตของกรมฯ   www.ldd.go.th 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
 1. บุคลากรมีความตั้งใจและความพรอมในการปฏิบัติงาน ทําใหผลงานเปนไปตามเปาหมาย
ตามแผนงานที่กําหนดไว 
 2. มีการเรงรัดการดําเนินงานจากการประชุมผูบริหารและการประชุมติดตามงานของกรมฯ 
 3. มีคณะทํางาน PSA ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไข 
 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
 1. เกษตรกรเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการ ทําใหการ
ดําเนินการลาชา 
 2. เกษตรกรไมมีความพรอมในการจายเงินสมทบ 2,500 บาท/บอ ในการขุดสระน้ํา 
 3. พ้ืนที่ไมมีความเหมาะสมตอการกอสรางสระน้ําทําใหสระเก็บน้ําไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด 

 4. ฤดูฝนทําใหเครื่องจักรไมสามารถเขาดําเนินการได 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
 1. สํารวจและเตรียมความพรอมเกษตรกรลวงหนา และมีรายชื่อเกษตรกรสํารองไวในกรณีมี
การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ 
 2. วางแผนและเรงรัดผูรับจางใหเขาดําเนินการขุดสระน้ํากอนฤดูฝนและฤดูเพาะปลูก  
  

หลักฐานอางอิง :        
หลักฐานอางอิงที่ 1 : รายงานผลการดําเนินงานขุดสระน้ําทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน 
หลักฐานอางอิงที่ 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  
                          พ.ศ. 2551 รายไตรมาส 
หลักฐานอางอิงที่ 3 : ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการใชจายเงินภาครัฐ และติดตาม 
                          ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2551 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

มิติที่ 2 
ดานคุณภาพ 
การใหบริการ 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาทีด่ิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมพัฒนาทีด่ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ        20 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายเกรียงศักดิ์  หงษโต 
          รองอธิบดีดานปฏิบัติการ 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาววิเศษลักษณ  พงษจันทร   
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5  

โทรศัพท :  0-2579-1939 โทรศัพท :   0-2579-2874 

คําอธิบาย :   
พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  เพ่ือกระตุน 

การปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เก่ียวของมีโอกาสได
เขารวมในการรับรู  เรียนรู ทําความเขาใจ  รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่
เก่ียวของรวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการ 
พัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ในชวงเวลา 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินการ ดังนี้ 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
1  คณะทํางานจัดทําคํารับรอง และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 / 2551 
วันที่ 21 มกราคม 2551 ไดมีการวิเคราะหภารกิจหลักที่สําคัญ และเหมาะสม
ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะหไป
กําหนดกลุมผูที่เก่ียวของและผูมีสวนไดเสียไดอยางเหมาะสม โดยกําหนดให
การจัดทําเขตพัฒนาที่ดินเปนภารกิจหลักที่เหมาะสมในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมฯ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตดําเนินการคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินดีเดนสํานักงาน

พัฒนาที่ดินเขตละ 1 แหง รวมทั้งส้ิน 12 แหงดังน้ี 
1. เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ําทาจีน ตําบลสนามคลี อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
2. เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ําคลองกานเหลือง หมู8 บานกําแพง หมุ 10 บานทุงสะ
บก หมู 12 บานหนองเลิง ตําบลคําโตนด อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
3. เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ําหวยสันเทียะ บานโคกพรม บานใหม ตําบลโนนไทย  
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
4. เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ําหวยแกงกอก ตําบลหนองแหน อําเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร 
5. เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ําสมปอย/หวยนอย  ตําบลสระพังทอง  ตําบลหนองผือ 
อําเภอเขาวง และตําบลสายนาวัง  อําเภอนาค ูจังหวัดกาฬสินธุ 
6. เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ําแมวาง  อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 
7. เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ําแมมอญ – หวยสาน อําเภอแมลาว และอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 
8. เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ําสิงหตอนบน  ตําบลทาปลา และตําบลจริม  อําเภอทาปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ 
9. เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํายอยคลองแมระกา  ตําบลวังประจบ  อําเภอเมือง   จังหวัด
ตาก 
10. เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ําแมน้ํากุยบุรี ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
11. เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ําคลองบางบอน  คลองน้ําจืด  คลองปากสวะ  และคลองจัน่ 
ตําบลมะมุ  ตําบลน้ําจืดนอย  ตําบลน้ําจืด  อําเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 
12. เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํายอยฝงตะวันออก (คาบสมุทรสทิงพระ) บานคูวา  
ตําบลบานขาว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 เขตพัฒนาที่ดินแตละแหงดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการระดับสํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเปนประธาน และ หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดิน
เปนเลขานุการ คณะกรรมการระดับจังหวัดโดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวา
ราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน  และ หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดิน
เปนเลขานุการ และ/หรือ คณะทํางานระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอเปนประธาน  
และนักวิชาการสถานีพัฒนาที่ดิน เปนเลขานุการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
  คณะกรรมการและคณะทํางานที่แตงตั้งข้ึน ดําเนินการประชุมปรึกษาหารือ 

เพ่ือพิจารณากิจกรรมที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในเขตพัฒนา
ที่ดินในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

2  สถานีพัฒนาที่ดินดําเนินการเปดเขตพัฒนาที่ดิน โดยมีการชี้แจงงานเขต
พัฒนาที่ดิน พรอมจัดทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และผูที่เก่ียวของจากภาคสวนตางๆเพ่ือนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่
ไดมาประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการตามประเด็นที่เลือก 

 คณะกรรมการและคณะทํางานจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ โดย
พิจารณาสภาพปญหาในพื้นที่เพ่ือกําหนดกิจกรรมที่เหมาะสมดําเนินการในเขต
พัฒนาที่ดิน จัดทําเปนแผนระยะสั้นหรือระยะยาว 

3  สถานีพัฒนาที่ดิน รวมกับผูเก่ียวของ และเกษตรกรในพื้นที่ดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการในเขตพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแลว
เสร็จครบถวนตามแผนงาน พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเปนราย
เดือน 

4  สถานีพัฒนาที่ดินจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมฯไดแลวเสร็จ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไปไดอยางครบถวน 

 เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน ผูที่เก่ียวของ
จากทุกภาคสวน ไดรับทราบ โดยผานเอกสารรายงานแจงใหผูเก่ียวของ และ
ผานทาง web site ของกรมพัฒนาที่ดิน 

5  สถานีพัฒนาที่ดินนําขอมูลที่ไดจากสรุปผลการดําเนินงานในเขตพัฒนาที่ดิน
ประจําปงบประมาณ 2551 ในระดับคะแนนที่ 4 ไปกําหนดแนวทางหรือ
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
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เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : ระดับ ) 
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  

5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้ 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5       

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ 

6 5 5 0.3093 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  :  
             สําหรับผลการดําเนินการในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 ) นั้น  
กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินการถึงข้ันตอนที่ 5 ดังนี้ 
            1. คณะทํางานจัดทําคํารับรอง และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 / 2551 วันที่ 21 มกราคม 2551 ไดมีการวิเคราะห
ภารกิจหลักที่สําคัญ และเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะห
ไปกําหนดกลุมผูที่เก่ียวของและผูมีสวนไดเสียไดอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหการจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน
เปนภารกิจหลักที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมฯ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

              2. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตดําเนินการคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินดีเดนสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
ละ 1 แหง รวมทั้งส้ิน 12 แหง 
              3. เขตพัฒนาที่ดินแตละแหงดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการระดับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเปนประธาน และ หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเปนเลขานุการ คณะกรรมการระดับ
จังหวัดโดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน  และ หัวหนา
สถานีพัฒนาที่ดินเปนเลขานุการ และ/หรือ คณะทํางานระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอเปนประธาน  และ
นักวิชาการสถานีพัฒนาที่ดิน เปนเลขานุการ 
               4. คณะกรรมการและคณะทํางานที่แตงตั้งข้ึน ดําเนินการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือ
พิจารณากิจกรรมที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในเขตพัฒนาที่ดินในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 และตองมีฉันทามติหรือมีการยอมรับรวมกันในการคัดเลือก 
               5. คณะกรรมการและคณะทํางานจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณา
สภาพปญหาในพื้นที่เพ่ือกําหนดกิจกรรมที่เหมาะสมดําเนินการในเขตพัฒนาที่ดิน จัดทําเปนแผนระยะ
ส้ันหรือระยะยาว 
               6. สถานีพัฒนาที่ดิน รวมกับผูเก่ียวของ และเกษตรกรในพื้นที่ดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการในเขตพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และรายงานผลการดําเนินงานเปนรายเดือน 
               7. สถานีพัฒนาที่ดินจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมี
สวนรวมฯไดแลวเสร็จ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการ
ดําเนินการในปตอไปไดอยางครบถวน 
               8. เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน ผูที่เก่ียวของจากทุกภาค
สวน ไดรับทราบ โดยผานเอกสารรายงานแจงใหผูเก่ียวของ และผานทาง web site ของกรม         
               9. สถานีพัฒนาที่ดินนําขอมูลที่ไดจากสรุปผลการดําเนินงานในเขตพัฒนาที่ดินประจําป
งบประมาณ 2551 ในระดับคะแนนที่ 4 ไปกําหนดแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :      
1. กรมพัฒนาที่ดินไดใหความสําคัญกบัการจัดทําเขตพฒันาที่ดนิ โดยกําหนดเปนนโยบายที่

สําคัญของกรมฯ  และมีนโยบายใหบูรณาการกิจกรรมของกรมฯ สวนใหญลงพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดนิ 
2. ผูปฏิบตัิงานในพืน้ที่ไดใหความสําคญัและมีการดาํเนินงานตามนโยบายของกรมฯ 
3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดําเนินงานเขตพฒันาที่ดินประจาํป 2551         

เพ่ือดําเนนิการคัดเลือกเขตพฒันาทีด่ินดีเดนเขารับรางวลั เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏบิัตงิาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
            -ไมม-ี 
                       

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป  :   

             -ไมม-ี 
            
หลักฐานอางอิง :      
หลักฐานอางอิงที่ 1 : รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําคํารับรอง และการรายงานผลการปฏบิตัิราชการ  
                          ตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 / 2551  
                          วันที ่21 มกราคม 2551 
หลักฐานอางอิงที่ 2 : บนัทึกจัดสงผลการคดัเลือกเขตพฒันาท่ีดนิดีเดนของสํานักงานพฒันาท่ีดนิเขต 12 แหง 
หลักฐานอางอิงที่ 3 : เอกสารหลักฐานประกอบการชี้แจง ตัวชี้วัดที ่4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส 
                            ใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการแสดงความคดิเหน็และรวมตดิตามตรวจสอบ 
                            ผลการปฏิบตัิราชการหนังสือคาํส่ังแตงตั้งคณะทาํงานเขตพฒันาที่ดนิ จํานวน 12 เลม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายรังสฤษดิ์  บุญสิน   
        ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางเกสร  สวนศรี    
                      หัวหนาหองสมุด   
     นางสาวอริศรา  พ่ึงพา  

โทรศัพท :  0-2941-2131 โทรศัพท :   0-2562-5100 ตอ 1274           

                 0-2579-1181 

คําอธิบาย :   
ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสวน

ราชการตองดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับประกาศประกวด
ราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ และการกําหนดมาตรการใหทุก
หนวยงานของรัฐ ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว ซ่ึงพิจารณาจาก
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมาย ที่กําหนดไวในแตละระดับ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

1 - จัดสถานที/่ จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9
เพ่ือใหประชาชนสามารถเข าตรวจสอบขอมูลขาวสารได โดยสะดวก และมีเจ าหนาที่
รับผิดชอบเกีย่วกับการใหข อมูลขาวสารของส วนราชการเปนการเฉพาะ 
- มีปายแสดงสถานที่ตั้งศูนย ข อมูลขาวสารที่จัดไวสําหรับการใหบริการข อมูล
ขาวสารที่เขาใจได งายและ มองเห็นไดชัดเจน 

2 - มีขอมูลข าวสารตามมาตรา 9 ครบถวนและเปนป จจบุัน 
- มีการจัดทาํดัชนีขอมูลขาวสารที่จัดไวใหบริการไวอยางชัดเจนสามารถสืบคนได    
อยางสะดวกรวดเร็ว 

3 - มอบหมายให มีเจ าหนาที่รับผดิชอบในการปฏิบัตติามกฎหมายข อมูลขาวสารของ
ราชการไวเป นการเฉพาะ 
- ผูบริหารของส วนราชการให ความสําคญัและควบคุม ดูแลใหมีการปฏิบัตติาม
กฎหมาย   ขอมูลขาวสาร ของราชการอย างเครงครัด เชน มีการประชุมเพื่อซักซ อม
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ความเข าใจในการปฏิบัตติามกฎหมาย เป นตน 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 - จัดเก็บสถติแิละสรุปผลการมาใช บริการรายงานใหผูบริหารของส วนราชการ
ทราบอย างสม่าํเสมอ (รายเดอืนหรือรายไตรมาส) 

4 - จัดอบรมใหความรู และพัฒนาความรูที่เก่ียวกับกฎหมายขอมูลข าวสาร และมีการ
ดําเนนิการตามกิจกรรม/ มาตรการ/ วิธีการในการสร างจติสํานึกและทศันคติที่ด ี   
ตอการเป นผูใหบริการ  ขอมูลขาวสารแก บุคลากรในสวนราชการอย างสม่ําเสมอ 
- ประชาสัมพนัธเผยแพร เก่ียวกับกฎหมายข อมูลขาว      สารของราชการให
ประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการดําเนินงานของส วนราชการ ผานชอง
ทางตางๆ อย าง   นอย 5 ชองทาง โดย 1ใน 5 ชองทางจะต องเป นการเผยแพร ประ
ชาสัมพันธผ านระบบอิเล็กทรอนิกส 
- รับฟ งความคิดเห็นของประชาชนที่เก่ียวกับการเป ดเผยขอมูลข าวสารผ านทาง
ชองทางต างๆ และมีการนาํความคดิเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการ
บริหารจัดการดานการเปดเผยหรือใหบริการข อมูลข าวสาร 

5 - นําขอมูลเก่ียวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคาที่หัวหน าสวนราชการลงนาม
แลวเผยแพร บนเว็บไซต ของส วนราชการ 
- จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจดัจ างเปนรายเดอืนและเผยแพร บนเว็บไซตของส วน
ราชการทุกเดอืน 

 
 

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

1 2 3 4 5 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเป ดเผยข อมูล
ขาวสารของราชการ 

3 5 5.0000  0.1546 

หมายเหตุ : ใชฐาน 97ในการคํานวณคาคะแนนถวงน้าํหนัก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : กรมพัฒนาทีด่ิน ไดดาํเนินการแลวดังนี ้
1. ดําเนนิการตามพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
2. จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาว สารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9  
3. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ  
4. เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธกิารรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ 
5. นําขอมูลเก่ียวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลวเผยแพร   
   บนเว็บไซตของสวนราชการ 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :      
1. ระบบเครือขายที่ใหบริการเผยแพรขอมูลตามพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ   
   ผานทางระบบ Internet และ Intranet 
2.ศูนยขอมูลขาวสารกรมพัฒนาที่ดนิ ที่ใหบริการในลักษณะ One Stop Service 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
 - ไมมี - 
 

หลักฐานอางอิง :     
หลักฐานอางอิงที่ 1 : เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน  http: // www.ldd.go.th 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ปองกัน  การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาล 

ผูกํากับดแูลตัวช้ีวัด :  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล  
                ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางรังษิยา พุทธสุวรรณ 
    นิติกร 7ว. 

โทรศัพท :  0-2941-2608 โทรศัพท :   0-2579-5397 

คําอธิบาย :   
พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ

ปองกัน การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินการในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) กรมฯ  

ไดดําเนินการดังนี้   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
1  ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.
2549 

 วิเคราะห ความเสี่ยงต างๆ ที่อาจจะก อให เกิดการทุจริตการปฏิบัติ และ/หรือ
ละเว นการปฏิบัติหน าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

 สรุปข อมูลที่ได จากระบบการรับฟ งขอรองเรียนของสวนราชการ  
 

2  นําผลการทบทวนมาจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการ ป องกันการทุจริตของเจา
หน าที่ของรัฐ ป งบประมาณ พ.ศ.2551ได แล วเสร็จ โดยต องคํานึงถึงระดับ
ความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยง รวมทั้งการมีส วนร วมของภาครัฐและ
เครือ ขายภาคประชาชนและในมาตรการ โดยคํานึงถึง 

 การกําหนดหรือปรับปรุงแกไขหลักเกณฑ  ระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่เอ้ือต อการปฏิบัติงานท่ีโปร งใสสามารถตรวจสอบได  
และประชาสัมพันธ ใหภาครัฐและประชาชน และ/หรือผูมีสวนได เสียได รับรู 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให กับเจ าหน าที่ของรัฐ เช น การอบรม/การ
ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของศาสนาต างๆ  

 กิจกรรมการสร างความเขมแข็ง สงเอกสารการมีสวนรวมในการแจงขอมูล
ทุจริตและประพฤติมิชอบ , มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
ของเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินจัดทําหนังสือเสริมสรางวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรม เผยแพรใหแกขาราชการ และเจาหนาที่ในสังกัด 

3  ดําเนนิการตามมาตรการ/แผนปฏิบตัิการป องกันการทจุริตของเจ าหน าที่         
ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

       3.1 ปลูกจิตสํานึกราชการใสสะอาด 
          3.2 สงเสริมและยกยองผูปฏิบัติงานดี 
          3.3 สงเสริมการสรางกระบวนการจัดซื้อจดัจางใหโปรงใสและมี
ประสิทธิภาพ 
          3.4 ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          3.5 การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

4  ตอบสนองต อขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือละเวนการ
ปฏิบัติหน าที่โดยมิชอบของเจาหน าที่ของรัฐในสังกัด” ในป งบประมาณ 
พ.ศ.2551ที่มีการรองเรียนผานระบบรับฟ งขอรองเรียนของสวนราชการ 
และศูนย บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีอยางครบถ วน 

5  สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ       
เจาหนาที่ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยระบุปจจัยสนับสนนุป ญหา 
อุปสรรคในการดําเนนิงานและสรุปผลการตอบสนองต อขอร องเรียนเรื่อง 
“การทุจริต การปฏิบัต ิและ/หรือละเว นการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ          
เจ าหนาที่ของรัฐในสังกัด” พรอมทั้งกําหนดแนวทางหรือข อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงมาตรการ/แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริตของเจ าหนาที่ของรัฐ    
ป งบประมาณ พ.ศ. 2551 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :   
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามเปาหมายแตละระดับ
ดังน้ี 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยที่ : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือ  
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ  

 สรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการ
รองเรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 ศึกษา วิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงปจจัยเส่ียงที่อาจเปนเหตุทําใหการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความ
เช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตนและการ  ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

2  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาใชประกอบการจัดทําแนวทาง/มาตรการ/
แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การเสริมสรางให
เจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน        
มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้งและมี  
ธรรมาภิบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหแลวเสร็จ โดยตองคํานึงถึง
ระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยง รวมทั้งการมีสวนรวมของภาครัฐ
และเครือขายภาคประชาชน และในมาตรการ/แผนปฏิบัติการ จะตองระบุถึง 

 - การกําหนดหรือปรับปรุงแกไข หลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
และประชาสัมพันธ ใหภาครัฐและภาคประชาชน และ/หรือใหผูมีสวนไดเสียไดรับรู 

- กําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนของ
สวนรวมเปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล 

- กิจกรรมการสรางความเขมแข็งในดานการปองกันการทุจริต/การใหความรู 
กับภาครัฐและภาคประชาชน ตลอดจนเครือขายที่เก่ียวของในดานการปองกัน
การทุจริต 

3  ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต หรือการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด รวมทั้งการ
เสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอ
ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง
และมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแลวเสร็จครบถวน 

4  ตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่
มีการรองเรียนผานระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
อยางครบถวน 

 ตอบสนองตอขอรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม การไมคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวของไดกําหนดไวโดยครบถวน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 สรุปผลการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ และการเสริมสรางให
เจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน  
มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้งและ  
มีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา 
อุปสรรคในการดําเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การ
ทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
ในสังกัด” รวมทั้งการเสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมเปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล ในขั้นตอนที่ 4 พรอมทั้งกําหนดแนวทาง
หรือมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การเสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม  
การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ งและมีธรรมาภิบาลสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน  
การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

5 5 5.0000 0.2577 

 

หมายเหตุ เน่ืองจากไมมีสาํนวนการสอบสวนที่ ป.ป.ช.ขอทราบ จึงนํานํ้าหนักตัวช้ีวัดที่ 6.3 รอยละ 2 
มาเพิ่มใหตัวช้ีวัดที่ 6.1 
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คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมพัฒนาท่ีดิน ไดทบทวนผลการดําเนินการตาม

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ
วิเคราะหความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน พรอมทั้ง
สรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของกรมฯ 

2. ไดจัดทํารายงานการทบทวนและวางมาตรการ/แนวทางการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
ของกรมพัฒนาที่ดิน 

3. ดําเนินการตามมาตรการโดยมีกิจกรรมการสร างความเขมแข็ง สงเอกสารการมีสวนรวม
ในการแจงขอมูลทุจริตและประพฤติมิชอบ , มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของ
เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน จัดทําหนังสือเสริมสรางวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เผยแพรใหแกขาราชการ 
และเจาหนาที่ในสังกัด  

4. ดําเนินการตามขอรองเรียนที่ไดรับเรื่องผานระบบรับฟงขอเรียนของสวนราชการ 
5. สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน ปงบประมาณ 2551 และขอเสนอแนะในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      

1.  มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 แผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาด และมติ 
ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล   การปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ที่สนับสนุนงาน 

2.  มีหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 2 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550 กําหนดให 
ทุกสวนราชการมอบหมายใหรองหัวหนาสวนราชการที่กํากับดูแลภารกิจดานกําลังคน เพ่ือผลักดันองคการ
ใหเปลี่ยนแปลงไปสูองคการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล อีกดานหนึ่ง 

3.  ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากสํานักงาน ก.พ. 
4.  มีแผนงานหรือนโยบายของกรมฯ รองรับ 
5.   ไดรับงบประมาณโครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
1. การใหความรวมมืออยางจริงจังของบุคคลในองคกรทุกระดับจะชวยใหมาตรการ 

สัมฤทธิ์ผลยิ่งข้ึน 
2. กรมฯ ไมสามารถเบิกจายเงินรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณเพ่ือเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่

กระทําความด ี
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3. การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมเปนคานิยมที่จะตองปลูกฝงอยางตอเนื่องไมสามารถ 
เห็นผลไดในระยะเวลาอันสัน้ 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป  : 

 1. ควรนําผลสรุปที่ไดจากการดําเนินการตามมาตรการปองกันการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบดังกลาวไปใชแกปญหาการทุจริตอยางเปนรูปธรรม หรือวางระเบียบปฏิบตั ิ

 2. ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที ่
โดยใหประชาชนมีสวนรวม เปนคณะกรรมการรวมตรวจสอบการทุจรติของทุกหนวยงานในระดับ กรม /
กอง / สํานัก  เนื่องจากปจจุบันประชาชนเปนแคเพียงผูแจงเบาะแสเทานั้นไมสามารถเขาไปทําการ
ตรวจสอบไดอยางแทจริง 

 
หลักฐานอางอิง :       
หลักฐานอางอิงที่ 1 :  การทบทวนผลการดําเนนิการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต        

และประพฤตมิิชอบป 2550 และการวิเคราะหความเสีย่งที่จะกอใหเกิดการทุจริต
และประพฤต ิมิชอบของเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดนิ 

หลักฐานอางอิงที่ 2 :  วางมาตรการ/แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ป 2551 
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ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดที่ 6.2  การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการ 
ปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 
และขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

ผูกํากับดูแลตวัช้ีวัด :  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 
                ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
 

ผูจัดเก็บขอมลู : นายจตุรงค สิทธิวรกร 
                         นิติกร 3   

โทรศัพท :  0-2941-2608 โทรศัพท :   0-2579-5397 

คําอธิบาย :   
 พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการ

ทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัด
จางเพ่ือใชเปนฐานขอมูลการทุจริตในระดับชาติ 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
การดําเนินงานของกรมใน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 

กรมฯ ไดดําเนินการดังนี้ 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
1        จัดทําขอมูลเร่ืองกล าวหา/ข อรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัต ิและ/

หรือละเว นการปฏิบัติหนาทีโ่ดยมิชอบของเจ าหนาที่ของรัฐตามรูปแบบรายการ 
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
(ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอร ม ขท 01) ไดอยางสมบูรณ ครบถ วน และมี
การปรับปรุงสถานะของผลการดําเนินงานให เป นปจจุบันอยูเสมอ 

2        มีการประมวลผลข อมูลที่จัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information 

และนําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตารางฯลฯ เพ่ือเป นข อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผู บริหารในการเฝ าระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือการปฏิบัติ หรือละเว นการปฏิบัติหน าที่โดยมิชอบของเจ า 
หน าที่ของรัฐได  

3        เก็บรวบรวมข อมูล การจัดซื้อจัดจ าง โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมู
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ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ของส วนราชการแล วบันทึกข อมูลตามรูปแบบที่สํานักงาน
คณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดได   
อยางสมบูรณ ครบถวน (ตามแบบฟอร ม ขท 02) 

4          รายงานข อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการ ป องกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ (ป.ป.ช.) เกิน
ระยะเวลาที่กําหนด 

5          มีการรายงานข อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ (ป.ป.ช.) 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐตามรูปแบบ รายการ และ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 01 แบบขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอ
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐ) ไดอยางสมบูรณ ครบถวน และมีการปรับปรุงสถานะของ
ผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

2 มีการประมวลผลขอมูลที่จัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และ
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นําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหารของสวนราชการ ในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงาน
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐได 

3 
 
 

 

เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ แลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด ได
อยางสมบูรณ ครบถวน (ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง) 

4 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
เกินระยะเวลาที่กําหนด 
(หมายเหตุ : ขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3  ไมรวมถึง
ขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

5 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด   

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
การจัดทํ าขอมู ล เรื่ อ งกล าวหา/ขอ
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการ
ปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติหนาที่โดย
มิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูล
การจัดซื้อจัดจาง 

1 5 5.0000 0.0515 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                         รอบ 12 เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
ก             กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทํารายงานแบบ ขท. 01 และแบบ ขท. 02 ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด พรอมทั้งจัดสงรายงาน
ดังกลาว ไปยัง ป.ป.ช. ภายในกําหนด (วันที่ 7 ตุลาคม 2551) 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    
          1. มีบุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการประกวดและสอบราคาใหการ

สนับสนนุเปนอยางด ี
2. ไดรับการแจงขอรองเรียนจากประชาชน และจากหนวยงานราชการภายในกรมและ

ภายนอก 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :       
              การสงขอมูลไปยัง ป.ป.ช. ทาง E – mail มีความยุงยากลาํบากในการสงขอมูล 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป  : 
1. ควรนําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐมาเปนแนวทาง/มาตรการ เพ่ือเฝาระวังและติดตามการ
ปฏิบัติงานมิใหเกิดทุจริตหรือการปฏิบัตหิรือละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐได
อยางตอเนื่อง 

2. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซือ้จัดจาง โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมลูดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ ควรใหประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางทุก
ประเภทของสวนราชการ 
 

หลักฐานอางอิง :     
หลักฐานอางอิงที่ 1 : หลักฐานการสง E – mail รายงานแบบ ขท. 01 และแบบ ขท. 02 ไปยัง ป.ป.ช. 

ภายในกําหนด                                
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :ตวัช้ีวัดที่ 7 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางณัฐิยา  หิรัญวัฒนศิริ 
  หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางสาวเบญจพร  บุรมยชัย  
   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 
  นางพัญชนิส  สันทนาคณิต 
    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 

โทรศัพท : 0-2579-7740 โทรศัพท : 0-2579-7740 

คําอธิบาย :   
ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที่

ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะ

เปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  
ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  

(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
(3) ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
(5) ความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม 

ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูสํารวจ วิเคราะห และคัดเลือกงานบริการหลักของสวนราชการไม

เกิน 3 งานบริการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด และแจงใหสวนราชการทราบ เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการ
สํารวจความพึงพอใจ 

โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดคัดเลือก งานบริการของกรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 3  กระบวนงาน 
ดังน้ี 

1. การวิเคราะหตัวอยางปุยและสารปรับปรุงดิน 
2. การใหบริการเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
3. การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
สํานักงาน ก.พ.ร. จะทําการสํารวจรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการเอง โดยจะ

เปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระจากภายนอกมาดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

พ.ศ.  
รอยละที่
เพิ่มขึ้น  ขอมูลพื้นฐาน 

2549 2550 2551 2550 2551 
รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

86.13 78.75 - -8.57 - 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมขึ้น ใชผลการดําเนินงาน ป 2549 เปนฐาน 

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : รอยละ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ  5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

5    

 

  
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
                  รอผลการประเมินจาก สํานักงาน ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
                  - ไมมี - 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
                 - ไมมี - 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
                 - ไมมี - 
 
หลักฐานอางอิง :        
                       - ไมมี - 
                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มิติที่ 3 

ดานประสิทธิภาพ 
ของการปฏิบัติราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ  12 เดอืน 
ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดที่  8 รอยละของอตัราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอัญฑิการ  ศรีสวัสดิ์ 
                  ผูอํานวยการคลัง 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร  
    หัวหนาฝายงบประมาณ 
    นางสาวจาริณี  กรรขํา 
    นักวิชาการเงินและบัญชี 4 

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

คําอธิบาย :   
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจาย เงิน

งบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทียบกับวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มี
ตัวตนและทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือ
รัฐวิสาหกิจโดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน 
สามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะ
เศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

พ.ศ.  
รอยละที่เพิ่มขึ้น  

ขอมูลพื้นฐาน 
2549 2550 2551 2550 2551 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

56.46 69.98 82.07 23.94 45.36 

หมายเหตุ : รอยละที่เพ่ิมขึ้น ใชผลการดาํเนินงาน ป 2549 เปนฐาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ  12 เดอืน 
เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : รอยละ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ  3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 68 รอยละ 71 รอยละ 74 รอยละ 77 รอยละ 80 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

3 82.07 5.0000 0.1546 

 

หมายเหตุ : ใชฐาน 97 ในการคิดคิดคาคะแนนถวงน้ําหนกั 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  :  
                 การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจาย
ลงทุน ของกรมพัฒนาที่ดินทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไมรวมงบประมารที่ไดรับจัดสรร
เพ่ิมเติมระหวาง ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการ  เปลี่ยนระบบ
การบริหาร การเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจายเปนประจําทุก
เดือนทั้งหนวยงาน  สวนกลางและสวนภูมิภาค   
                  ในการดําเนินงาน  จะมีการวางแผนการดําเนินงาน  และแผนการใชจายเงินงบประมาณเปน
รายไตรมาส และมีการจัดประชุม  เพื่อติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  เปนประจําทุกสัปดาห 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      

1.มีการวางแผนการดําเนนิงาน  และแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส   
2.มีการแตงตัง้คณะกรรมการการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  เพ่ือประชมุใหมี

การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  ใหเปนไปตามมติ  ครม. 
       3.มีการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ  ใหถูกตองตามประเภทที่สํานักงบประมาณ

กําหนดและเปนไปตามแผน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ  12 เดอืน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
 1. การเบิกจายเงินงบประมาณจะมีการเบกิจายตามผลการดําเนินงาน ซึ่งจะแบงออกเปน 

งวด ๆ จะจายเงินใหกับผูรับจางไดก็ตอเมือ่ผลงานบรรลุเปาหมาย และเปนไปตามงวดที่ระบุในสญัญา 
 2. เกิดปญหาเมื่อเขาดําเนนิการกอสรางในพื้นที่จริง บางกรณีราษฎรไมอนุญาตใหเขา

ดําเนนิการพื้นที่บางแหงไมเหมาะสมตองแกไขแบบแปลน บางแหงตดิปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพ่ือ
ประโยชนของเกษตรกร จึงตองจัดหาสถานที่กอสรางใหม การสงมอบงาน และการเบิกจายจึงลาชา
ออกไปอีก 

 3. ในการดาํเนินงานบางกิจกรรมของกรมพัฒนาทีด่ิน จะตองดาํเนนิการตามฤดู จึงจะเกิด
ประโยชนสูงสุด เชน หญาแฝก และวัสดุปรับปรุงบํารุงดนิจะตองดําเนนิการในฤดูฝน การกอสรางแหลง
น้ําขนาดเล็ก จะตองดาํเนนิการในฤดูรอน ซึ่งถาฝนตกกไ็มสามารถเขาดําเนนิการได เปนผลใหการ
เบิกจายลาชาไปดวย 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
                               - ไมมี - 
 

หลักฐานอางอิง :        
หลักฐานอางอิงที่ 1 :  ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS                 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  :  ตัวช้ีวัดที่  9  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
ของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายไพบูลย   มหารักษิต 
                               ผูอํานวยการกองชาง 

ผูจัดเก็บขอมลู :   นายสุรพล  หิรัญวัฒนศิริ  
 หัวหนาฝายวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
     นายชาติชาย  พูนพาณิชย 
     วิศวกรเครื่องกล 8 วช. 

 

โทรศัพท :   0-2941-2116 
 

 

โทรศัพท :   0-2579-8538 

คําอธิบาย :   
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

จะพิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูล
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่
ใหบริการ จํานวนบุคลากร พ้ืนที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สวน
ราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตาม
ปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล 
www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

พิจารณาจากรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 1. ไฟฟา   
 2. น้ํามัน  

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
1. ไฟฟา ( น้ําหนักรอยละ 1.5) 

 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
  1 จํานวนหนวยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผานระบบ e-report มีทั้งหมด 

72 หนวยงาน รายงานขอมูลการใชไฟฟาครบถวน มี 72 หนวยงาน 
  2 จํานวนหนวยงานที่รายงานขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใช

พลังงานมีทั้งหมด 77หนวยงาน รายงานครบถวน มี 76 หนวยงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
  3 จํานวนหนวยงานที่มีปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟา

มาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชไฟฟา
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -
0.334 มี 3 หนวยงาน  
จํานวนหนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาต่ํากวา -0.500 หรือเปน
หนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาจริงเปน 2 เทาของปริมาณการใช
พลังงานไฟฟามาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 มี 0 
หนวยงาน 

  4 จํานวนหนวยงานที่มีปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟา
มาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชไฟฟา
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -
0.167 มี 8 หนวยงาน 

  5 จํานวนหนวยงานที่มีปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการ
ใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใช
ไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.166 ถึง 0  
มี 13 หนวยงาน 
จํานวนหนวยงานที่มีปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟา
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็ม
ในการประเมินผลดานไฟฟา มี 47 หนวยงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

2. น้ํามัน ( น้ําหนักรอยละ 1.5) 

 
 
 
 
 

 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
  1 จํานวนหนวยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผานระบบ e-report มีทั้งหมด 

77 หนวยงาน รายงานขอมูลการใชน้ํามันครบถวน มี 77 หนวยงาน 
  2 จํานวนหนวยงานที่รายงานขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใช

พลังงานมีทั้งหมด 77 หนวยงาน รายงานครบถวน มี 76 หนวยงาน 
  3 จํานวนหนวยงานที่มีปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามัน

มาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชน้ํามัน
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานนํ้ามันอยูในชวง -0.500 ถึง -
0.334 มี 3 หนวยงาน  
จํานวนหนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงาน
ที่มีปริมาณการใชพลังงานจริงเปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงาน
มาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 มี 29 หนวยงาน 

  4 จํานวนหนวยงานที่มีปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามัน
มาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชน้ํามัน
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานนํ้ามันอยูในชวง -0.333 ถึง -
0.167 มี 13 หนวยงาน 

  5 จํานวนหนวยงานที่มีปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการ
ใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใช
น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.166 ถึง 0 
มี 8 หนวยงาน 
จํานวนหนวยงานที่มีปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามัน
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานนํ้ามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็ม
ในการประเมินผลดานน้ํามัน มี 19หนวยงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน :  
1.  ไฟฟา คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานใน

สังกัด  ทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังน้ี 
ระดับ
คะแนน 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ 1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 

ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยู
ในชวงตั้งแต 1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มี
คาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334 

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยู
ในชวงตั้งแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167 

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟา
มาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใชไฟฟา
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.166 ถึง 0 
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการ
ประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

 

 

2. น้ํามัน   คะแนนการประเมินผลดานน้ํามันของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงาน     
ในสังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ 1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (kWh) ครบถวน 
ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดย

อยูในชวงตั้งแต 1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดย
อยูในชวงตั้งแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชน้ํามัน
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.333 ถึง 
-0.167  

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามัน
มาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใช
น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง  
-0.166 ถึง 0 
ในกรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามัน
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันมากกวา 0 จะได
คะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ํามัน (2.5 คะแนน) 

 
 
 
 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
สวนราชการ 

3 3.97 3.97 0.1228 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 9 เดือน 
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คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมฯ ไดดําเนินการทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัด

พลังงาน และกําหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน พรอมทั้งรายงานผลการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามนั
ของกรมตอสํานักงานนโยบายและแผนพลงังานที่ www.e-report.energy.go.th 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
ผูบริหารระดบัสูงใหความสาํคัญในการประหยัดพลังงาน โดยมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ       

เพ่ือดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
1. ขอมูลที่ไดรับรายงานคอนขางลาชา  
2. สูตรที่ใชในการคิดคํานวณคามาตรฐานพลังงานน้าํมันของกลุมที่ 1 กลุมทั่วไป กลุมยอยที่ 01 

และกลุมยอยที่ 02 หนวยงานระดบักรม ไมสะทอนคาทีใ่กลเคียงกับความเปนจริง โดยสูตรที่ใชคาํนวณคา
มาตรฐานพลังงานน้าํมันมีวา  

กลุมยอยที่ 01 
จํานวนน้ํามนั = 19.01 x จํานวนบคุลากร + 4.067x (ขนาดพื้นที่ใหบริการ)0.5 + 
2.541 x ระยะหางจากตัวจงัหวัด 
กลุมยอยที่ 02 
จํานวนน้ํามนั = 4.842 x จํานวนบคุคลากร + 15.701 x (ขนาดพื้นที่การใหบริการ)0.5 

 

          ซ่ึงจากตัวแปรของกลุมที่ 1 กลุมทั่วไป ที่ใชในการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงานจะมขีอมูลใน
สวนของ การออกพื้นที่ (มีหนวยเปนครั้ง) ซ่ึงไมไดนาํมาคิดคํานวณในสูตรนี้ แตนาจะเปนปจจัยที่
สําคัญของการใชพลังงานน้ํามัน เปนผลใหการดําเนินการในดานการประหยัดพลังงานน้ํามันใหได 
ตามคามาตรฐานเปนไปไดยาก 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป  : 
                                          - ไมมี - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอางอิง :           
หลักฐานอางอิงที่ 1 : รายงานผลการใชพลังงานไฟฟา / น้ํามนั ที่ Website โครงการลดการใชพลังงาน 
                          ในภาคราชการ www.e-report.energy.go.th 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
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ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน       
                                ระยะเวลาการใหบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายเกษม  ทองปาน 
         รองอธิบดีดานบริหาร 

 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางพัญชนิส  สันทนาคณิต 
       เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4      
    เปนผูเก็บรวบรวมขอมูล 
กระบวนงานที่ 1  นายศรัณยนพ  อินทเสน 
       หัวหนาสวนระบบภูมิสารสนเทศ 
กระบวนงานที่ 2  นางสาวฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน  
        หัวหนาศูนยผลิตและขยายจุลินทรียเพ่ือการเกษตร
กระบวนงานที่ 3   นางเกษร  สวนศรี  
     หัวหนาหองสมุด 
กระบวนงานที่ 4   นางสาวสําราญ  คมศรี 
     นักวิชาการเผยแพร 4 
กระบวนงานที่ 5   นางเกษร  สวนศรี  
     หัวหนาหองสมุด 

โทรศัพท : 0-2561-4990 โทรศัพท : 0-2579-7740 

คําอธิบาย :   
• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการ

ตาม รอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 
• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง 

และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลวแตกรณี 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง ทุกกระบวนงานที่สวนราชการ
เสนอไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 และสวนราชการสามารถดําเนินการ
ลดรอบระยะเวลาไดตั้งแตรอยละ 30 ข้ึนไป  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

โดยกรมพัฒนาที่ดินไดคัดเลือกกระบวนงานเพื่อรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการจํานวน 
5 กระบวนงาน ดังนี้ 

 1. การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 
 2. การใหบริการผลิตภัณฑจุลินทรีย (พด. 1-7) 
 3. การใหบริการหองสมุด 
 4. การใหบริการส่ือส่ิงพิมพโสตทัศนูปกรณ 
 5. การใหบริการขอมูล พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.  

รอยละที่
เพิ่มขึ้น  ขอมูลพื้นฐาน 

2549 2550 2551 2550 2551 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

- - - - - 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ  :    

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการ
ท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับ

จํานวนผูรับบริการทั้งหมด 
งานบริการ 

(i) 
น้ําหนัก

(Wi) 
1 2 3 4 5 

คะแนน
ท่ีได 
(Ci) 

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก    

(Wi x Ci) 
1 W1 50 60 70 80 90 5 1 
2 W2 50 60 70 80 90 5 1 
3 W3 50 60 70 80 90 5 1 
4 W4 50 60 70 80 90 5 1 
5 W5 50 60 70 80 90 5 1 

น้ําหนักรวม Σ W =1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (หนวยวัด : ระดับ) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน ดงัน้ี 

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

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง
น้ําหนักในการรักษามาตรฐาน  
ระยะเวลาการใหบริการ 

2 5 5 0.1031 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
กระบวนงานที่ 1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 

เปนการใหบริการ แผนที่กลุมชุดดิน และแผนที่ความเหมาะสมของดินกับพืชเศรษฐกิจพรอมเอกสาร
คําอธิบายกลุมชุดดิน และใหคําแนะนําแกประชาชนทั่วไป มีข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเดิมจาก  
8 ข้ันตอน ตั้งแตติดตอเจาหนาที่ จนไดขอมูล รวมระยะเวลา 1 วัน ปรับลดเปน 4 ข้ันตอน ในระยะเวลา  
15 นาที  
กระบวนงานที่ 2 กระบวนงานการใหบริการผลิตภณัฑจุลินทรีย (พด.1-7) 

เปนการใหบริการแกเกษตรกร หมอดินอาสา หนวยราชการและประชาชนทั่วไป มีข้ันตอนการ
ดําเนินงานทั้งหมด 3 ข้ันตอน ที่จุดรับบริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) ณ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทาง
ดิน ไดแก ข้ันตอนการติดตอเจาหนาที่ สอบถามขอมูล และรับคําขอ ข้ันตอนการเขียนใบเบิก และข้ันตอน
การรับผลิตภัณฑสารเรงจุลินทรียพรอมเอกสารคําแนะนํา รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 6.35 นาท ี
กระบวนงานที่ 3 การใหบริการหองสมุด 
         เปนการใหบริการ หนังสือ ขอมูลทางวิชาการ แกประชาชนทั่วไป มีข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการเดิมจาก 5 ข้ันตอน ตั้งแตติดตอเจาหนาที่ จนไดขอมูล รวมระยะเวลา 15 นาที โดยปรับลดเปน 3 
ข้ันตอน ในระยะเวลา 5 นาที  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 
กระบวนงานที่ 4 การใหบริการสื่อสิ่งพิมพโสตทัศนูปกรณ 

เปนการใหบริการขอมูลทางดาน  ส่ือส่ิงพิมพ  พรอมทั้งการจัดสงวัสดุและส่ิงพิมพแกผูมาขอรับ
บริการ  ทั้งการมาขอรับบริการดวยตนเอง  และการติดตอขอรับบริการทางจดหมายหรือการขอรับบริการ
ทางโทรศัพท โดยมีการจัดเตรียมเอกสารและตัวอยางสําหรับการขอรับการบริการ  จัดทําแผนผังการให
การบริการ ณ จุดบริการและประชาสัมพันธและเผยแพรการใหบริการระบบใหมของหนวยงานทางเว็บไซต 
มีข้ันตอนการดําเนินงานทั้งหมด 3 ข้ันตอน ไดแก  ผูขอใชบริการติดตอขอรับบริการกับเจาหนาที่ฝาย
เผยแพรและประชาสัมพันธ รับเรื่อง ศึกษาความตองการของผูมาขอรับบริการและนําเสนอ เจาหนาที่
จัดเตรียมสื่อส่ิงพิมพรวมระยะเวลาทั้งส้ิน 2 นาที 
กระบวนงานที่ 5 การใหบริการขอมูล พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 

การใหบริการขอมูล พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารใหประชาชนขอดูและเผยแพร ในการใหบริการ
แบบเดิมประชาชนตองเดินทางมาติดตอเจาหนาที่ดวยตนเอง ที่ศูนยขอมูลขาวสารกรมพัฒนาที่ดิน  
ดําเนินการ 3 ข้ันตอน ระยะเวลา 10 นาที  ในการดําเนินการปจจุบัน ไดพัฒนานําขอมูลเผยแพรบน Web 
Site สามารถลดขั้นตอนการใหบริการได 2 ข้ันตอน ระยะเวลา 5 นาที 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
 กระบวนงานที่ 1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 

1.  การจัดระบบบริการใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการไดงาย ไดแก เอกสาร 
แผนพับประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง  ๆ  

2.  เปดชองทางใหประชาชนสามารถเลือกใชบริการไดหลายทาง ไดแกเปดใหย่ืนคําขอทางไปรษณีย Internet โทรสาร 
3.  มีระบบรับฟงความคิดเห็นและตอบขอรองเรียนของประชาชน   
4.  จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความพรอมในการใหบริการ ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 
5.  จัดใหมีสถานที่ ส่ิงแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่เหมาะสม ไดแก จัดสถานที่ใหมี

ความสะอาด บริการถายเอกสาร 
6.  จัดระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยใหมีการบันทึกวันและเวลาการรับคําขอและรับเรื่องของ

เจาหนาที่ทุกข้ันตอน  
กระบวนงานที่ 2 กระบวนงานการใหบริการผลิตภณัฑจุลินทรีย (พด.1-7) 

1.  มีโรงงานผลิตสารเรงจุลินทรียพด. ชนิดตางๆ ซ่ึงดําเนินการเองโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน สามารถสนับสนุนผลิตภัณฑจุลินทรียรองรับความตองการของผูรับบริการไดอยางพอเพียง 

2.  มีเอกสาร/แผนพับ แจกจายใหบริการดานขอมูลแตละผลิตภัณฑอยางเพียงพอ 
3.  มีเจาหนาที่บริการเบิกจายสารเรงประจําตลอดเวลาทําการ รวมทั้งใหบริการชวงพักเที่ยง 
4.  เจาหนาที่ที่ใหบริการมีความรู ความเขาใจในผลิตภัณฑจุลินทรียเปนอยางดี 
5.  เจาหนาที่สามารถใหบริการทดแทนกันได 
6.  จัดใหบริการ ณ จุดบริการเบ็ดเสร็จเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 
กระบวนงานที่ 3 การใหบริการหองสมุด 

1.  จัดทําระบบการเก็บหนังสือใหอยูในรูปแบบฐานขอมูลดิจิตอล 
2.  จัดทําระบบการสืบคน การยืม – คืน ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
3.  มีบัตรสมาชิกดิจิตอล 

กระบวนงานที่ 4 การใหบริการสื่อสิ่งพิมพโสตทัศนูปกรณ 
1.  เอกสาร และแผนพับ  เก่ียวกับงานพัฒนาที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน 
2.  เจาหนาที่ใหคําแนะนํา  ในการใหบริการแจกจายเอกสาร 
3.  เจาหนาที่รวบรวมขอมูล  และสงเอกสารทางไปรษณีย 
4.  แผนซีดี  เก่ียวกับงานพัฒนาที่ดิน  ของกรมพัฒนาที่ดิน 

กระบวนงานที่ 5  การใหบริการขอมูล พ.ร.บ. ขอมลูขาวสาร 
1.  ระบบเครือขายที่ใหบริการเผยแพรขอมูลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ    

ผานทางระบบ Internet และ Intranet 
2.  ศูนยขอมูลขาวสารกรมพัฒนาที่ดิน ที่ใหบริการในลักษณะ One Stop Service 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
 กระบวนงานที่ 1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 

1.  บุคลากรผูใหบริการที่มีความรู ความเขาใจ ระบบภูมิสารสนเทศ มีนอย 
2.  การประมวลผล Hard ware และ Software มักเกิดการขัดของ 
3.  ผูใชบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดินมีความตองการที่หลากหลาย 

กระบวนงานที่ 2 กระบวนงานการใหบริการผลิตภณัฑจุลินทรีย (พด.1-7) 
1.  สถานที่ใหบริการคับแคบเนื่องจากใชบริเวณที่ทํางานของเจาหนาที่เปนจุดบริการเบ็ดเสร็จ 

กระบวนงานที่ 3 การใหบริการหองสมุด 
1.  ผูใชบริการขาดความรู ความเขาใจ ระบบโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 
2.  ผูใชบริการยังไมมีบัตรสมาชิกครบทุกคน 

กระบวนงานที่ 4 การใหบริการสื่อสิ่งพิมพโสตทัศนูปกรณ 
 1.  เกษตรกรที่มาขอรับบริการ มีความลาชาในการกรอกแบบฟอรม สาเหตุมาจากความไมเขาใจ 
 2.  เกษตรกรที่สงจดหมายมาขอรับบริการ  สงมาทางกรมพัฒนาที่ดิน  ซ่ึงอาจจะทําใหลาชา    
     เพราะกวาเอกสารจะมาถึงฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ  อาจทําใหเสียเวลา 
 3.  เอกสารที่เกษตรกรขอมา ไมมีอยูในสวนที่รับผิดชอบ ตองใชเวลาในการดําเนินการจัดหามาให 
 4.  เอกสารบางอยางยังไมสามารถนํามาแจกจายใหกับเกษตรกรได  แตเกษตรกรทราบขาว 
      และขอรับกอนลวงหนา  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                     รอบ 12 เดือน 
กระบวนงานที่ 5  การใหบริการขอมูล พ.ร.บ. ขอมลูขาวสาร 
          หนวยงานภายในกรมฯ ที่จัดทําเอกสารแลวไมจัดสงรายชื่อเอกสารและรูปเลม มายังศูนยขอมูล
ขาวสารกรมพัฒนาที่ดิน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
กระบวนงานที่ 1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 
                    - ไมม ี- 
กระบวนงานที่ 2 กระบวนงานการใหบริการผลิตภณัฑจุลินทรีย (พด.1-7) 
                      ลดการบริการถุงพลาสติกสําหรับใสสารเรง พด. เพ่ือลดภาวะโลกรอน 
กระบวนงานที่ 3 การใหบริการหองสมุด 
                    - ไมม ี- 
กระบวนงานที่ 4 การใหบริการสื่อสิ่งพิมพโสตทัศนูปกรณ 
                     - ไมม ี- 
กระบวนงานที่ 5  การใหบริการขอมูล พ.ร.บ. ขอมลูขาวสาร 
                    - ไมม ี- 
 

หลักฐานอางอิง : 
หลักฐานอางอิงที่ 1 : แบบฟอรม 1 รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 
                          ที่สวนราชการเสนอประเมินผลในป งบประมาณ พ.ศ. 2551 
หลักฐานอางอิงที่ 2 : แบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการราย  
                         กระบวนงาน 
หลักฐานอางอิงที่ 3 : แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดที่ 11  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอัญฑิการ   ศรีสวัสดิ์ 
                    ผูอํานวยการกองคลัง 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสุภรณ คณิตทวีกุล  
   หัวหนากลุมบัญชี  

นางสาวพรวิภา  อเนกสัมพันธ 
นักวิชาการเงินละบัญชี 5 

โทรศัพท :  0-2579-2583    โทรศัพท :   0-2579-4819 

คําอธิบาย :   
 ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถ

จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพ่ือนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ผลการดาํเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) กรมฯ    

ไดดําเนินการดังนี ้ 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
1 ดําเนินการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการ
คํานวณตนทุน  ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให สํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ  

2 ดํา เนินการเปรียบเทียบผลการคํ านวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 วามีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลว
เสร็จ  

3 ทบทวนภารกิจเพื่อจัดทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย พรอมปริมาณและหนวย
นับทั้งองคกร สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย กิจกรรมยอย โดยจัดใหมีการคํานวณ
ตนทุนอยางนอย ดังนี้   



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาทีด่ิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมพัฒนาทีด่ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ        60 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 1. กิจกรรมของหนวยงานสนับสนุน 5 กิจกรรมยอย 
 1.1 ดานการเงินและบัญชี 
 1.2 ดานการพัสดุ 
 1.3 ดานบริหารบุคคล 
 1.4 ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1.5 ดานการตรวจสอบภายใน 
 2. กิจกรรมของหนวยงานหลัก 1 กิจกรรมยอย  
 3. ผลผลิตยอย 2 ผลผลิต 
 และรายงานผลการคํานวณใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 

ก.พ.ร. ทราบ  
5 นําผลการดําเนินงานที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 4 ไปกําหนดแนวทางหรือ

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 
โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุน 
ตามรูปแบบที่ กรมบัญชี กลาง กํ าหนด  โดย เสนอให สํ านั กงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํา
รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

3 ทบทวนภารกิจเพื่อจัดทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย พรอมปริมาณและหนวย
นับทั้งองคกร สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย กิจกรรมยอย โดยจัดใหมีการคํานวณ
ตนทุน  อยางนอย ดังนี้   

 1. กิจกรรมของหนวยงานสนับสนุน 5 กิจกรรมยอย 
 1.1 ดานการเงินและบัญชี 
 1.2 ดานการพัสดุ 
 1.3 ดานบริหารบุคคล 
 1.4 ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1.5 ดานการตรวจสอบภายใน 
 2. กิจกรรมของหนวยงานหลัก 1 กิจกรรมยอย  
 3. ผลผลิตยอย 2 ผลผลิต 
 และรายงานผลการคํานวณใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 

ก.พ.ร. ทราบ 
5 นําผลการดําเนินงานที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 4 ไปกําหนดแนวทางหรือ

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 

ถวง
นํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

2 5 5.0000 0.1031 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
           กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
และรายงานผลการคํานวณตนทุนใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ  
และดําเนินการเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงาน
สรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ และดําเนินการทบทวนภารกิจ เพ่ือจัดทําขอมูล
ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย พรอมปริมาณและหนวยนับทั้งองคกร สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
พรอมทั้งจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย ของกิจกรรมของหนวยงานสนับสนุน 5 
กิจกรรมยอย กิจกรรมของหนวยงานหลัก 1 กิจกรรมยอยและผลผลิตยอย 2 ผลผลิต  
 
ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :      

1. มีคณะกรรมการเพื่อวิเคราะหผลผลิตยอย กิจกรรมยอย พรอมปริมาณหนวยนับ และเกณฑการ
ปนสวนของทั้งองคกร   

2. มีคณะทํางานการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต  
3. มีเอกสารแนวทางการคํานวณตนทนุผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักมาตรฐานดานการ

บัญชีภาครัฐ กุมภาพันธ  2551 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
                          -ไมมี - 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป  : 
                          -ไมมี - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง :     
หลักฐานอางอิงที่ 1 : สําเนาหนังสือกรมบัญชีกลางดวนมาก ที่ กค 0423.2/ว162 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 

2551 เรื่องกําหนดระยะเวลาการดําเนินการจัดทําบัญชีตนทุนผลผลิตตามแนวทาง
ประเมินผลตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

หลักฐานอางอิงที่ 2 : สําเนาหนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ 0803.05/1784 , 1785 และ 1786 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2551 เรื่องกําหนดระยะเวลาการดําเนินการจัดทําตนทุนผลผลิตตามแนวทาง
ประเมินผลตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ 2551 สงใหกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ 
และสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมตารางเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
ระหวางปงบประมาณ 2549 และ 2550 รวมทั้งบทวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 

หลักฐานอางอิงที่ 3 : เอกสารภาพรวมแสดงขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอยพรอมปรมิาณและหนวยนับทั้ง
องคกรสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2551  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มิติที่ 4 

ดานการพัฒนาองคกร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :ตวัช้ีวัดที่ 12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายเกษม  ทองปาน 
          รองอธิบดีดานบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางพัญชนิส  สันทนาคณิต 
    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 

โทรศัพท : 0-2561-4990 โทรศัพท : 0-2579-7740 

คําอธิบาย :   
        พิจารณาจากการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการตามแบบฟอรมที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดไดอยางครบถวนและสงรายงานพรอมแผน CD ใหภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 4 ชุดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 โดยพิจารณาความสําเร็จ
จากวนัที่ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับรายงานประเมินองคกรดวยตนเอง โดยรายงานดังกลาวตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
        กรมฯไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
ไดอยางครบถวนและสงรายงานพรอมแผน CD ใหภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 4 ชุดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551  

เกณฑการใหคะแนน : ( หนวยวัด : วัน) 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
28 พ.ย. 51 21 พ.ย. 51 14 พ.ย. 51  7 พ.ย. 51 31 ต.ค. 51 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คา
คะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ระยะเวลาการสงรายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเอง 

1 ภายใน 
31 ต.ค. 51 

5.0000 0.0515* 

 

หมายเหตุ :  *     คิดจากฐานน้ําหนัก 97 เน่ืองจากไมมีตัวชี้วัดเรือ่งระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ (น้ําหนักรอยละ 3 ) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 

      กรมฯไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด ไดอยางครบถวนและสงรายงานพรอมแผน CD ใหภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 4 ชุดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551  
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
                                          - ไมมี - 
 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
                                          - ไมมี - 
 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
                                          - ไมมี - 
 

 
หลักฐานอางอิง :  
หลักฐานอางอิงที่ 1 : เอกสารแสดงวันที่ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับรายงานการประเมินองคกร 

ดวยตนเองของกรมพัฒนาที่ดิน                       
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดที่ 12.2  ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความครบถวนของการจัดทํา
รายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง  

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายเกษม ทองปาน 
                   รองอธิบดีดานบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมลู :  นางสาวเบญจพร  บุรมยชัย 
             เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 

โทรศัพท :  0-2561-4990 โทรศัพท :   0-2579-7740 

คําอธิบาย :   
พิจารณาจากการทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเองที่ครบถวนใน 6 ประเด็น ไดแก 

(1)  ลักษณะสําคัญขององคกร   
(2)  รายงานการประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7  
(3)  การแสดงผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ  
(4)  รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง   
(5)  การจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงและการจัดทําแผน 
      ปรับปรุงองคกร   
(6)  รายงานการอบรมเกี่ยวกับ PMQA ใหกับผูบริหารของสวนราชการ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายการดําเนินงานของกรมฯ ในรอบ 12 เดือน 
1. จัดทําลักษณะสําคญัขององคกร   
2. จัดทํารายงานการประเมนิองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 
3. จัดทําการแสดงผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ  
4. จัดทํารายงานจดุแข็งและโอกาสในการปรับปรุง  
5. จัดลําดับความสําคญัของโอกาสในการปรับปรุงและจดัทําแผนปรบัปรุงองคกร 

เกณฑการใหคะแนน : 

 การพิจารณาระดับความสาํเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเอง แบงเปน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 
 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล น้ําหนัก 

(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1. ความครบถวนของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององคกร   
(15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํา
รายงานประเมนิองคกรดวยตนเอง
หมวด 1-7 (90 คําถาม) ตาม
แบบฟอรมที่กําหนด 

1 30 45 60 75 90 

3. ความครบถวนของการแสดงผล
กราฟระดับคะแนนการประเมนิองคกร
ดวยตนเองตาม 
รายหัวขอตามทีป่รากฏใน 7 หมวด   
(17 หัวขอ) 

1 5 8 11 14 17 

4. ความครบถวนของการจัดทํา
รายงานจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุง ( 7 หมวด) 

1 3 4 5 6 7 

5. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการ
ปรับปรุงและแผนปรับปรุงองคกร*   
( 7 หมวด) 

      

5.1  ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการ
ปรับปรุง  (7 หมวด) 

0.5 3 4 5 6 7 

5.2 ความครบถวนของการจัดแผนปรับปรุง 
องคกรอยางนอย 2 แผน 

0.5 0 - 1 - 2 

6. ความครบถวนของการจัดทํา
รายงานผลการอบรมเกี่ยวกับ PMQA 
ใหกับผูบริหารของสวนราชการ       
(2 ครั้ง) 

1 0 - 1 - 2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

1. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1 15 5 0.051546 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 
(90 คําถาม) ตามแบบฟอรมที่กําหนด 

1 90 5 0.051546 

3. ความครบถวนของการแสดงผล
กราฟระดับคะแนนการประเมนิองคกร
ดวยตนเองตาม รายหัวขอตามที่ปรากฏ
ใน  7 หมวด (17 หัวขอ) 

1 17 5 0.051546 

4. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง      
( 7 หมวด) 

1 7 5 0.051546 

5. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการ
ปรั บปรุ งและแผนปรั บปรุ งองค กร*  
( 7 หมวด) 

    

5.1  ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการ
ปรับปรุง  (7 หมวด) 

0.5 7 5 0.02577 

5.3 ความครบถวนของการจัดแผน 
ปรับปรุงองคกรอยางนอย 2 แผน 

0.5 6 5 0.02577 

6. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ผลการอบรมเกี่ยวกับ PMQA ใหกับ
ผูบริหารของ สวนราชการ (2 ครั้ง) 

1 2 5 0.051546 

รวมน้ําหนัก 6 คาคะแนนถวงน้ําหนักที่ได 0.3093 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
ผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) กรมพัฒนา

ที่ดินไดดําเนินการจัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ   การบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award-PMQA) และจัดทําคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับดูแลและดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering 
Committee) และคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) 
ทั้งนี้ในวันที่ 31 มีนาคม 2551 กรมไดจัดอบรมผูบริหารและคณะทํางาน เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการ
พัฒนาการจัดองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และทบทวนผลการดําเนินการของ
องคกรพรอมทั้งจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร   
          ในวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2551 กรมฯไดจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2 เพ่ือระดมความคิดของคณะทํางานพรอมทั้งจัดทํารายงาน
ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 (90 คําถาม) ตามแบบฟอรมที่กําหนด จากนั้นนําขอมูลที่ไดจาก
การตอบคําถามมาทําการประเมินองคกรดวยตนเองตามมาตรฐานที่กําหนด ( Checklist ) จัดทําผล
กราฟระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ ตามที่ปรากฏใน  7 หมวด (17 หัวขอ) 
จัดทําบทสรุปสําหรับผูบริหาร  และจัดทํารายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงองคกร   

ในวันที่ 30 มิถุนายน  – 1 กรกฎาคม 2551 กรมฯไดจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 3 เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงองคกร โดยนําผลการ
จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรที่อยูอันดับตนมาดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุง
องคกรกอน ซ่ึงสรุปผลไดดังนี้ 

- แผนปรับปรุงองคกรหมวดที่ 1 การนําองคกร : การนําผลการทบทวนมาจัดลําดับ
ความสําคัญ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องและกาวกระรวมทั้งใชเปนโอกาสในการสราง
นวัตกรรม และนําไปสูการปฏิบัติทั้งองคกรโดด 

- แผนปรับปรุงองคกรหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ : การ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใหบริการและความเปลี่ยนแปลงของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

- แผนปรับปรุงองคกรหมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย : การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

- แผนปรับปรุงองคกรหมวดที่ 4  การวัด  วิเคราะห และจัดการความรู : การพัฒนา
ระบบการจัดการความรูเพ่ือการแสวงหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ เพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนภายในองคกร 

- แผนปรับปรุงองคกรหมวดที่ 5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล : การสงเสริมใหมีการ
นําความรูและทักษะใหมๆ ที่ไดจากการศึกษาและฝกอบรมมาใชในการ ปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

- แผนปรับปรุงองคกรหมวดที่ 6  การจัดการกระบวนการ : การทบทวนการกําหนด
กระบวนการหลักและจัดทําขอกําหนดที่สําคัญรวมทั้งออกแบบกระบวนการหลักใหมีประสิทธิภาพ 

ในวันที่ 29 กันยายน 2551 กรมฯไดจัดประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ แจงสรุปผล
การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  
ใหผูบริหารและผูที่สนใจรับทราบผลการดําเนินงานที่ผานมาและส่ิงที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    

1. ความรวมมือของคณะทํางาน 
 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
1. บุคลากรสวนใหญยังไมรูจัก PMQA 
2. ความซับซอนของ PMQA  ทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 
1. มีกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน และทันเวลา 
2. มีที่ปรึกษาคอยตอบคําถาม  และใหคําแนะนําแกสวนราชการ 
 

หลักฐานอางอิง :   
หลักฐานอางอิงที่ 1 : โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ 
                          ภาครัฐ” (Public Sector Management Quality Award-PMQA) 
หลักฐานอางอิงที่ 2 : คําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 382/2551 แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและ 
                          ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee)  
                          ลงวันที่ 13 มีนาคม 2551 
หลักฐานอางอิงที่ 3 : คําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 383/2551 แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ 
                          การบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2551    
หลักฐานอางอิงที่ 4 : รายงานผลการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม) 
หลักฐานอางอิงที่ 5 : รายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7  (90 คําถาม)  
หลักฐานอางอิงที่ 6 : รายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามมาตรฐานที่กําหนด ( Checklist ) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด ) รอบ   9 เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอางอิงที่ 7 : ผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ ตามที่ปรากฏ

ใน  7 หมวด (17 หัวขอ) 
หลักฐานอางอิงที่ 8 : รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง   ( 7 หมวด) 
หลักฐานอางอิงที่ 9 :  รายงานการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง  (7 หมวด) 
หลักฐานอางอิงที่ 10 : แผนปรับปรุงองคกรหมวดที่ 1 การนําองคกร :การนําผลการทบทวนมา

จัดลําดับความสําคัญ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องและกาวกระรวมทั้งใช
เปนโอกาสในการสรางนวัตกรรม และนําไปสูการปฏิบัติทั้งองคกร 

หลักฐานอางอิงที่ 11 : แผนปรับปรุงองคกรหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ : การ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใหบริการและความเปลี่ยนแปลงของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

หลักฐานอางอิงที่ 12 : แผนปรับปรุงองคกรหมวดที่ 3  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย : การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

หลักฐานอางอิงที่ 13 : แผนปรับปรุงองคกรหมวดที่ 4  การวัด  วิเคราะห และจัดการความรู : การ
พัฒนาระบบการจัดการความรูเพ่ือการแสวงหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ เพ่ือนํามา
แลกเปลี่ยนภายในองคกร 

หลักฐานอางอิงที่ 14 : แผนปรับปรุงองคกรหมวดที่ 5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล : การสงเสริมใหมี
การนําความรูและทักษะใหมๆ ที่ไดจากการศึกษาและฝกอบรมมาใชในการ 
ปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม 

หลักฐานอางอิงที่ 15 : แผนปรับปรุงองคกรหมวดที่ 6  การจัดการกระบวนการ : การทบทวนการ
กําหนดกระบวนการหลักและจัดทําขอกําหนดที่ สําคัญรวมทั้ งออกแบบ
กระบวนการหลักใหมีประสิทธิภาพ 

หลักฐานอางอิงที่ 16 : รายงานผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

หลักฐานอางอิงที่ 17 : แบบฟอรมแสดงหลักฐานสําคัญประกอบการดําเนินการในแตละหมวด 
หลักฐานอางอิงที่ 18 : แบบฟอรมรายงานผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด  :  ตัวช้ีวัดที่ 12.3.1  ผลการประเมินองคกรดวยตนเองเชิงคุณภาพ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   
หมวด 1  :  นายเกษม ทองปาน   

รองอธิบดีดานบริหาร 
 
 

หมวด 2  :  นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ   
                รองอธิบดดีานวิชาการ 
 
 
หมวด 3  :  นายวิรัต  เรืองเลิศบุญ  

      ผูอํานวยการสํานักนิเทศและถายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ิน 

 
หมวด 4  :  นายรังสฤษฏ  บุญสิน 
   ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีและการสือ่สาร 
              นางสาวอรนาฏ  โอวาทตระกลู 
             ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
 
 
 

หมวด 5  :  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล  
       ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
 
 
หมวด 6  :  นายเกรียงศักดิ์  หงสโต    

รองอธิบดดีานปฏิบตัิการ 
 

 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  
หมวด 1 :  นางปทมา  เชษฐสุรกุล  

        หัวหนากลุมพัฒนาระบบมาตรฐาน 
        นางสาวกัญญาพร  สังขแกว 
        เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 

หมวด 2 :  นางอรอุมา  ย้ิมแต   
       เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว. 
       นางสาวศันสนีย  อรัญวาสน 
       เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว. 

หมวด 3 : นายสุรชัย  หมื่นสังข 
              หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดนิสุพรรณบุรี 
              นายอุดม  เกียรติคีรี   

       หัวหนาสวนพัฒนาหมอดินอาสา 
หมวด 4 : นางจันทรเพ็ญ  ลาภจติร  

       หัวหนากลุมเครือขายและคอมพิวเตอร 
นางวราภรณ  อินทรทิพย 

       นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 
นายสุพจน  แกววิมล   

       หัวหนากลุมพัฒนาบคุคล 
              นางปวีณา  แสงเดือน   
         นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว. 
หมวด 5 :  นางน้ําฝน  ยังอยู 
              บคุลากร 6 ว. 
              นางสาวกมลพร  บุญศิริ 
              บคุลากร 6 ว. 
หมวด 6 :  นางปทมา  เชษฐสุรกุล  

        หัวหนากลุมพัฒนาระบบมาตรฐาน 
        นางสาวอภสิรี  มีกลาง 
        เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

หมวด 7 :  นายเกษม ทองปาน     
รองอธิบดดีานบริหาร 

 

หมวด 7 :  นางณัฐิยา  หิรัญวัฒนศิริ 
              หัวหนากลุมพฒันาระบบบรหิาร 
              นางอารยา  กําปนทอง 
              เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว. 
 

 
โทรศัพท :  0-2579-7740  
   

โทรศัพท :   0-2579-7740 

คําอธิบาย :   
พิจารณาการตรวจประเมินผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 

ของสวนราชการทั้ง 7 หมวด ที่สวนราชการไดมีการประเมินองคกรดวยตนเองและกรอกแบบฟอรมตามที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดาํเนินงานของกรมพัฒนาที่ดนิในชวง 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551   
ทั้ง 7 หมวด  ไดแก 

หมวดที่ 1 :  การนําองคกร 
หมวดที่ 2 :  การวางแผนเชิงกลยุทธ   
หมวดที่ 3 :  การใหความสาํคัญกบัผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   
หมวดที่ 4 :  การวัด การวิเคราะห และจดัการความรู 
หมวดที่ 5 :  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล   
หมวดที่ 6 :  การจัดการกระบวนการ 
หมวดที่ 7 :  ผลลัพธการดาํเนินการ 

มีการดําเนินการดังตอไปนี ้
1. จัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณาขอคําถามของแตละหมวด  
2. จัดเตรียมขอมูลเพ่ือทบทวนผลการดาํเนินการและตอบคําถามตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
3. ประเมินองคกรตามมาตรฐานที่กําหนด ( Checklist ) 
4. วิเคราะหผลการประเมินตนเองเพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงองคกร                       
5. จัดลําดับความสําคญัในการที่จะปรับปรุงองคกร 
6. จัดทาํแผนปรับปรุงองคกร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด  
แบงเปน 

หมวด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
จํานวน
คําถาม 

ประเด็นที่มุงเนน 
ในการตรวจประเมิน 

1. การนําองคกร 1 12   

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2 9 การบริหารความเสี่ยง 

3. การใหความสําคัญกบัผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 11   

4. การวัด การวิเคราะห และจัดการ
ความรู 

2 10 การบริหารจดัการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศและการจดัการความรู 

5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 2 21 การถายทอดตวัชี้วัดและเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบคุคล 
และการพัฒนาระบบบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

6. การจัดการกระบวนการ 1 12  

7. ผลลัพธการดําเนนิการ 1 15   

 10 90  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                          รอบ 12 เดือน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา) 
 

ตัวชี้วัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชีว้ัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

1. การนําองคกร 1    

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2    

3. การใหความสําคัญกบัผูรับบริการ  
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

1    

4. การวัด การวิเคราะห และจัดการ
ความรู 

2    

5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 2    

6. การจัดการกระบวนการ 1    

7. ผลลัพธการดําเนนิการ 1    

รวม 10    
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
จากการดําเนินงานตัวชี้วัด เร่ือง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ในปงบประมาณ 2551 โดยคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)  
หมวดที่ 1 :  การนําองคกร ( 12 คําถาม) มีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี   

1. จัดประชุมคณะทํางานฯ หมวดที่ 1 โดยกําหนด จํานวนครั้งในการประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารืออยางนอย 2 ครั้ง  เพ่ือใหผูเขารวมประชุมและหนวยงานที่เก่ียวของไดมีสวนรวมในการเสนอ
ขอคิดเห็นในการตอบคําถาม   ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร เพ่ือวิเคราะหผลการดาํเนนิงานที่ผานมาของ
องคกร ในการเตรียมการตอบคําถามทั้ง 12 ขอคําถาม 

2. จัดเตรียมขอมูลเพ่ือทบทวนผลการดําเนินการ ซึ่งในหมวดที่ 1 ประกอบดวย 2 หัวขอ
หลัก คือ การนําองคกร และความรับผิดชอบตอสังคม  โดย หัวขอหลักที่ 1 การนําองคกร แบงเปนขอ
ยอย 7 ขอ  หนวยงานไดดําเนินการตามขอยอยทั้งหมด  7  ขอ  สวนหัวขอหลักที่ 2 ความรับผิดชอบตอ
สังคม แบงเปนขอยอย 5 ขอ  หนวยงานไดดําเนินการตามขอยอยทั้งหมด 1 ขอ  
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3. ประเมินองคกรตามมาตรฐานที่กําหนด (Checklist) โดยใชการประเมินตามแนวทาง 
ADLI  ซึ่งระดับผลคะแนนในหัวขอหลักที่ 1 ประเมินได 7.29 คะแนน และในหัวขอหลักที่ 2 ประเมินได 
0.94 คะแนน ซึ่งในแตละหัวขอหลักมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

4. วิเคราะหและประเมินองคกรดวยตนเอง (Self Assessment) เพ่ือหาจุดแข็งและโอกาส
ในการปรับปรุงองคกร  ซึ่งในหมวดที่ 1 ไมพบวามีจุดแข็ง แตโอกาสในการปรับปรุงนั้นมีทั้งหมด 7 ขอ 
นําโอกาสในการปรับปรุงทั้ง 7 ขอ มาจัดลําดับความสําคัญ 3 ลําดับ ดังนี้ 

   4.1 การนําผลการทบทวนมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อใหเกิดการปรับปรุงทั้งอยาง
ตอเนื่องและกาวกระโดด รวมทั้งใชเปนโอกาสในการสรางนวัตกรรม 

   4.2 การนําผลการทบทวนไปปรับปรุงและนําไปสูการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 
   4.3 นําผลงานการประเมินผลงานของผูบริหาร ไปปรับระบบการนําองคกรของผูบริหาร

ทุกระดับ 
5. ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงองคกร  โดยการนําผลการทบทวนในลําดับที่ 1 มาจัดทํา

เปนแผนการปรับปรุงองคกร  และนําเสนอตอผูบริหารเพื่อใหเกิดเปนรูปธรรม และนําไปสูการปรับปรุง
องคกรอยางแทจริง 

หมวดที่ 2 :  การวางแผนเชิงกลยุทธ ( 9 คําถาม) มขีั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี   
1. จัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือช้ีแจงขอคําถามของหมวด 2 ทั้ง 9 ขอ โดยกาํหนดจาํนวน

ครั้งในการประชุมเพื่อปรึกษาหารืออยางนอย 2 ครั้ง เพ่ือใหผูเขารวมประชุมและหนวยงานที่เก่ียวของได
มีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการตอบคําถาม 

2. ตรวจประเมินขอคําถามทั้ง 9 คําถาม หนวยงานไดตอบคําถามครบถวนทุกขอคาํถาม 
แตผลการตรวจประเมินพบวา ในการวางแผนเชิงกลยุทธ มกีารจดัทํายุทธศาสตรและถายทอด   กลยุทธ
ไปสูการปฏบิตัิไดอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบาย และกรมฯไดดาํเนินการดังกลาวมาอยางตอเนื่อง  แต
ในการจดัทํายุทธศาสตรและถายทอดไปสูการปฏิบัตนิั้น มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือจัดทําแผนปฏิบตัริาชการ
และแผนงาน/งบประมาณ ในสวนของการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่จะสงผลตอปจจัยภายในและ
ภายนอกนั้น กรมฯไดมแีผนการดาํเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการใหบริการแลวแตยัง
ไมเปนระบบ 
                   3. คณะทาํงานฯ รวมกันพจิารณา ในสวนของการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่จะสงผล
ตอปจจัยภายในและภายนอก โดยไดดําเนนิการจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ  
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หมวดที่ 3 :  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดดําเนินการดังน้ี 
1. จัดประชุมคณะทํางานหมวด 3 เพ่ือพิจารณาขอคําถามของแตละขอคําถาม  
2. จัดเตรียมขอมูลเพ่ือทบทวนผลการดาํเนินการและตอบคําถามตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐหมวด 3 จํานวน 11 ขอคําถาม 
3. ประเมินองคกรดวยตนเองตามมาตรฐานที่กําหนด ( Checklist ) โดยใช ADLI 
4. วิเคราะหผลการประเมินตนเองเพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงองคกร  
5. จัดลําดับความสําคญัในการที่จะปรับปรุงองคกร 
6. จัดทําแผนปรับปรุงองคกรหมวดที่ 3 เร่ืองการใหความสําคญักับผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย 
7. กําหนดผูรับผดิชอบและดําเนนิการตามแผน 

หมวดที่ 5 : การวัด การวิเคราะห และจดัการความรู ( 10 คําถาม) มีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี   
1. จัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณาขอคําถามของหมวด 4 ซึ่งมีคาํถามทั้งหมด 10 

ขอคําถาม 
2. ตอบขอคาํถามทั้งหมด 10 ขอ คําถามตามเกณฑคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
3. ตรวจประเมินขอคําถามโดยการประเมนิตนเองจากคาํถามทั้ง 10 คําถามวาองคกรมี

การดําเนินการตามขอคําถามก่ีขอคําถาม และยังไมดาํเนินการอีกก่ีขอคําถาม 
4. ประเมินองคกรดวยตนเอง โดยหาจุดแข็งและโอกาสในการปรบัปรงุองคกร 
5. จัดลําดับความสําคญัในการที่จะปรับปรุงองคกร 
6. จัดทําแผนการปรับปรุงองคกรที่ไดจากการจัดลําดบัไวแลวมาดาํเนนิการ ซึ่งแผนที่ได

คือ การพัฒนาระบบการจัดการความรูเพ่ือการแสวงหาวิธีปฏิบตัิที่เปนเลิศเพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนภายใน
องคกร 

หมวดที่ 5 : การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (21 คําถาม) มีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี   
1. ทบทวนการตอบคาํถามลักษณะสําคัญขององคกรและคําถามหมวด 5 การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล 21 คําถาม 
2. ประเมินองคกรดวยตนเอง รายงานจดุแข็งและโอกาสในการปรบัปรงุองคกร 
3. จัดลําดับความสําคญัของโอกาสในการปรับปรุงองคกร 
4. จัดทําแผนการปรับปรุงองคกร คือ แผนการสงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหมๆ 

ที่ไดจากการศกึษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม 
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หมวดที่ 6 : การจัดการกระบวนการ ( 12 คําถาม) มขีั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี   
1. จัดประชุมคณะทํางานเพือ่ช้ีแจงขอคําถามของหมวด 6 ทั้ง 12 ขอโดยกําหนด

ระยะเวลาในการประชุมเพื่อปรึกษาหารืออยางนอย 2-3 ครั้ง เพ่ือใหผูรวมประชุมและหนวยงานที่
เก่ียวของไดมีสวนรวมในการเสนอแนวขอคิดเห็น ในการตอบคาํถาม 

2. ตรวจประเมินขอคําถามทั้ง 12 คําถาม หนวยงานไดตอบคาํถามครบถวนทุกขอคําถาม 
แตผลการตรวจประเมินพบวา ทั้งกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนบัสนนุไดมีการดาํเนินการ
แลวตามขอคาํถามทั้งหมด 8 ขอคําถามสวน 4 ขอคําถาม กรมฯยังไมมีการดําเนินการ ดังนัน้คาคะแนนที่
ไดจากการตรวจประเมินตนเองจะไดคาคะแนน 2.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

3. การประเมินองคกรดวยตนเองโดยการหาจุดแข็งและโอกาสการปรับปรุงไดมีการ
ดําเนนิการโดยคณะทํางานฯแลวพิจารณาพบวา องคกรยังขาดการตดิตามประเมินกระบวนการของตนเอง
ทุกกระบวนการ  คณะทํางานฯจึงรวมกันพิจารณาและรวมกับคณะทาํงานฯ หมวด 3 จัดใหผูรับผดิชอบ
กระบวนการทัง้หมดไดมีการประเมินกระบวนการของตนเอง เพ่ือนําไปปรับปรุงและทบทวนกระบวนการ
อีกครั้ง 

4. จัดทําแผนการทบทวนกระบวนการใหมอีกครั้งตามแนวทางที่ไดจากการประเมนิตนเอง
ที่ไดจดัลําดบัไวแลว 

หมวดที่ 7 : ผลลัพธการดําเนินการ ( 15 คําถาม) มขีั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี   
1. ตอบขอคาํถามทั้งหมด 15 ขอ คําถามตามเกณฑคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
2. ประเมินองคกรดวยตนเองตามมาตรฐานที่กําหนด ( Checklist ) โดยใช LeTCLi 
3. ประเมินองคกรดวยตนเอง โดยหาจุดแข็งและโอกาสในการปรบัปรงุองคกร 
4. จัดลําดับความสําคญัของโอกาสในการปรับปรุงองคกร 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :      
1. ผูบริหารใหความสําคัญโดยเขารวมประชุมทุกครั้ง และสนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินงานเพื่อนําไปสูแผนปฏิบัติปรับปรุงองคกร 
2. ความรวมมือของบุคลากรในองคกรไดใหความสําคัญที่จะปฏิบัติอยางจริงจัง 
3. บุคลากรและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในแตละกระบวนงานใหความรวมมือในการให

ขอมูลและตอบคําถามตามหัวขอในแตละหมวด 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
1. บุคลากรภายในองคกรถึงแมจะใหความรวมมือในการดําเนินการเปนอยางดี แตยัง

ขาดความเขาใจในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ทําใหเปนอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อน 

2. บุคลากรโดยสวนใหญจะคิดวาเปนภารกิจของผูจัดเก็บขอมูล 
3. กรมพัฒนาที่ดินยังไมมีวิธีการประเมินกระบวนการ ทั้งกระบวนการสรางคุณคาและ 

กระบวนการสนับสนุน 
4.  กระบวนการทั้งหมดในองคกรมีความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกัน แตบุคลากร

ภายในองคกรขาดความเขาใจในภาพรวมของการปฏิบัติงานรวมกัน ทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปในทาง
เดียวกัน 

5. แนวทางการประเมิน/เกณฑการประเมินเปล่ียนแปลงทุกปและซับซอน เขาใจยาก
เนื่องจากนํารูปแบบมาจากตางประเทศ 

6. ผูปฏิบัติไมเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการที่ดี มองวาเปนการเพิ่มภาระและ
ไมใชหนาที่หลัก 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

1. ควรขยายผลในดานความรู ความเขาใจจากผูรับผิดชอบไปสูบุคลากรกลุมยอยให
รับทราบและเขาใจทั่วทั้งองคกร 

2. ผูบริหารตองรวมสรางความเขาใจใหแกบุคลากรทั้งกรมฯ เพ่ือใหทราบแนวทาง 
ความสําคัญ และความจาํเปนในการดาํเนนิการตามแผนการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงฯ โดยการจัดทํา
ระบบบริหารความเสี่ยง 

3. จัดอบรมชีแ้จง แนวทาง ความสําคัญ และความจาํเปนตอการดําเนนิการจัดการ 
 กระบวนการแกบุคลากรและเจาหนาที่ขององคกรที่เก่ียวของเพ่ือใหมีความเขาใจที่ถูกตอง 

4. ปรับปรุงจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของทุกกระบวนที่มีอยูทั้งหมดในองคกรอยางเปน
ระบบ และครบถวน เพ่ือสามารถใชในการตรวจสอบการดําเนนิงานของแตละกระบวนการ 

5. วางแผนการประเมินกระบวนการ คัดเลือกวิธีการประเมิน กําหนดกระบวนการทีจ่ะ
ใชเปนตนแบบในการประเมินกระบวนการ รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัด และวางแผนการดําเนินงานใหเปน
ระบบ 
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หลักฐานอางอิง :     
หลักฐานอางอิงที่ 1 :  วิสัยทัศนขององคกร 
                             1.1  แผนพัฒนาทรัพยากรที่ดิน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
                       1.2 เอกสารการประชุม การจัดทําแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ป 2552 
หลักฐานอางอิงที่ 2 :  คานิยมขององคกร 
                      2.1 เอกสารการประชุม การจัดทําแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ป 2552 
หลักฐานอางอิงที่ 3 : ระบบการสื่อสารภายในองคกรที่มปีระสิทธิภาพ โดยสื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน และ

คานิยม 
                      3.1 เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th  
                      3.2 เอกสารการประชุม การจัดทําแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ป 2552 
หลักฐานอางอิงที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม ขององคกร 
                      4.1 แผนกลยุทธกรมพัฒนาที่ดินใสสะอาด ปงบประมาณ 2550-2554 
                      4.2 การเสริมสรางวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ขาราชการกรมพัฒนาที่ดิน 
                      4.3 สรุปรายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการสรางราชการใสสะอาด และการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตกรมพัฒนาที่ดิน 
                      4.4 แผนพับมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภบิาล ของเจาหนาที ่

กรมพัฒนาทีด่ิน 
                      4.5 แผนพับโครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจาหนาที่กรมพัฒนาทีด่ิน 
                      4.6 แผนพับการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ 
หลักฐานอางอิงที่ 5 : แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
หลักฐานอางอิงที่ 6 : แผนปฏิบัติราชการประจําป 
หลักฐานอางอิงที่ 7 : กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดบัสํานัก / กอง 
หลักฐานอางอิงที่ 8 : แผนทียุ่ทธศาสตรของกรมตนสังกัด 
หลักฐานอางอิงที่ 9 : คํารับรองการปฏิบัตริาชการระหวางกรมตนสังกัดและสํานัก / กอง 
หลักฐานอางอิงที่ 10 : ช้ีแจงรายละเอียดในคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางกรมตนสังกัดและสํานัก / 

กอง เพ่ือสรางความเขาใจและนําไปปฏบิตั ิ
หลักฐานอางอิงที่ 11 : รายงานสรุปผลความสําเร็จของการปฏิบัติราชการระดับสาํนัก / กอง  
หลักฐานอางอิงที่ 12 : คูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการสรางคุณคาของกรมพัฒนาทีด่ินในรูปแบบของ 

Work Flow   
1. กระบวนการแผนที ่
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2. กระบวนการวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดนิ 
3. กระบวนการสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
4. กระบวนการพัฒนาทีด่ินพื้นที่เขต 1-12  
5. กระบวนการสถานีพัฒนาที่ดินพื้นที ่76 จังหวัด 
6. กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
7. กระบวนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดนิ 

หลักฐานอางอิงที่ 13 : คูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนนุของกรมพัฒนาที่ดนิในรูปแบบของ 
Work Flow   

1. กระบวนการตรวจสอบภายใน  
2. กระบวนการพัฒนาระบบบริหาร  
3. กระบวนการเลขานุการกรม  
4. กระบวนการการเจาหนาที่ 
5. กระบวนการแผนงาน 
6. กระบวนการแผนที ่
7. กระบวนการคลัง 
8. กระบวนการชาง 
9. กระบวนการสารสนเทศ 
10. กระบวนการวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
11. กระบวนการวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดนิ 
12. กระบวนการสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
13. กระบวนการพัฒนาที่ดนิพื้นที่เขต 1-12 
14. กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพทางดนิ 
15. กระบวนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดนิ 

หลักฐานอางอิงที่ 14 :   กระบวนการสรางคุณคาของกรมพัฒนาทีด่ิน 
            1. กระบวนการสถานีพัฒนาทีด่นิพื้นที่  76  จังหวัด 

      - แนวทางการจัดทาํเขตพัฒนาทีด่ิน   
            2. กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพทางดนิ 

      - คูมือการดําเนินงานสงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคม ี  
   ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย ป 2551  

หลักฐานอางอิงที่ 15 : กระบวนการสนับสนุนของกรมพัฒนาที่ดนิ 
             1. กระบวนการคลงั  

    - แนวทางการพัฒนาระบบควบคุมการใชจายเงินโดยใชคอมพิวเตอร     
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           2.  กระบวนการพฒันาและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ิน 
    - คูมือการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาทีด่ิน ประจําป 
       งบประมาณ 2551  

      - คูมือการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาทีด่ิน ประจําป 
                 งบประมาณ 2552 
           3. กระบวนการสารสนเทศ 

                                  - คูมือการใชงานระบบเครอืขาย 
หลักฐานอางอิงที่ 16  : คําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 383/2551 แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ 
                          การบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2551    
หลักฐานอางอิงที่ 17 : รายงานผลการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม) 
หลักฐานอางอิงที่ 18 : รายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7  (90 คําถาม)  
หลักฐานอางอิงที่ 19 : รายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามมาตรฐานที่กําหนด ( Checklist ) 
หลักฐานอางอิงที่ 20 : ผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอตามที่ปรากฏ

ใน  7 หมวด (17 หัวขอ) 
หลักฐานอางอิงที่ 21 : รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง   ( 7 หมวด) 
หลักฐานอางอิงที่ 22 :  รายงานการจดัลําดับความสําคญัของโอกาสในการปรับปรุงองคกร 
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ช่ือตัวช้ีวัด  :  ตัวช้ีวัดที่ 12.3.2    ความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมินองคกร 
                                           ดวยตนเอง 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางณัฐิยา  หิรัญวัฒนศิริ 
                     หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวเบญจพร  บุรมยชัย 
             เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 

โทรศัพท :   0-2579-7740    โทรศัพท :   0-2579-7740    

คําอธิบาย :   
ความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมินองคกรดวยตนเอง หมายถึง จํานวน

หลักฐาน 40 รายการ ซ่ึงรายละเอียดอยูในคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 

การดําเนินงานของตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 กรมฯไดดําเนินการจัดทําหลักฐานประกอบผลการประเมินองคกรดวยตนเอง จํานวนหลักฐาน 
ทั้งส้ิน 35 รายการ  
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จํานวนหลักฐาน  24  รายการ 
2 จํานวนหลักฐาน  28  รายการ 
3 จํานวนหลักฐาน  32  รายการ 
4 จํานวนหลักฐาน  36  รายการ 
5 จํานวนหลักฐาน  40  รายการ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 
ความครบถวนของหลักฐานประกอบ  
ผลการประเมินองคกรดวยตนเอง 5 35 3.75 0.1933 
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คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
 

การดําเนินงานของตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 กรมฯไดดําเนินการจัดทําหลักฐานประกอบผลการประเมินองคกรดวยตนเอง จํานวนหลักฐาน 
ทั้งส้ิน 35 รายการ  

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
- ไมมี - 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
- ไมมี - 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป : 

- ไมมี - 
 
หลักฐานอางอิง : 
หลักฐานอางอิงที่ 1 : วิสัยทัศนขององคกร 
หลักฐานอางอิงที่ 2 : คานิยมขององคกร 
หลักฐานอางอิงที่ 3 : ระบบการสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธภิาพโดยตองมีการส่ือสารเก่ียวกับ

วิสัยทัศนและคานิยม 
หลักฐานอางอิงที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององคกร 
หลักฐานอางอิงที่ 5 : แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
หลักฐานอางอิงที่ 6 :  แผนปฏิบัติราชการประจาํป 
หลักฐานอางอิงที่ 7 :  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง 
หลักฐานอางอิงที่ 8 :  แผนที่ยุทธศาสตรของกรมตนสังกัด 
หลักฐานอางอิงที่ 9 :  คํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางกรมและสํานัก/กอง 
หลักฐานอางอิงที่ 10 : หลักฐานการช้ีแจงรายละเอียดในคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางกรมตน

สังกัดและสํานัก/กอง เพ่ือสรางความเขาใจและนําไปปฏิบัติ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  9 เดือน 
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หลักฐานอางอิงที่ 11 : รายงานสรุปผลความสําเร็จของการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง (เมื่อส้ิน

ปงบประมาณ) 
หลักฐานอางอิงที่ 12 : คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯบริหารความเสี่ยง 
หลักฐานอางอิงที่ 13 : แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักฐานอางอิงที่ 14 : หลักฐานแสดงชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร รวมทั้งการรับฟงและเรียนรู 

ความตองการและความคาดหวังของ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
หลักฐานอางอิงที่ 15 : ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
หลักฐานอางอิงที่ 16 : วิธกีารจัดการขอรองเรียน 
หลักฐานอางอิงที่ 17 : แผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 
หลักฐานอางอิงที่ 18 : หลักฐานแสดงระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย 
หลักฐานอางอิงที่ 19 : หลักฐานแสดงระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
หลักฐานอางอิงที่ 20 : หลักฐานแสดงฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสราง

คุณคา อยางนอย 2 กระบวนการ 
หลักฐานอางอิงที่ 21 : รายการองคความรูที่สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรขององคกร 
หลักฐานอางอิงที่ 22 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
หลักฐานอางอิงที่ 23 : รายชื่อผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรูขององคกร (Chief Knowledge 

Officer : CKO) แ ละรายชื่อคณะทํางานดานการจัดการความรู (KM Team) 
หลักฐานอางอิงที่ 24 : รายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 
หลักฐานอางอิงที่ 25 : หลักฐานแสดงผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรูตางๆ 
หลักฐานอางอิงที่ 26 : แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทีส่อดคลอง

กับนโยบาย/ยุทธศาสตร/เปาประสงคที่ปรับเปล่ียนไป 
หลักฐานอางอิงที่ 27 : แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/

โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
หลักฐานอางอิงที่ 28 : รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
หลักฐานอางอิงที่ 29 : แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
หลักฐานอางอิงที่ 30 : หลักเกณฑการจัดสรรแรงจูงใจที่เช่ือมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
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หลักฐานอางอิงที่ 31 : คูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการสรางคุณคาอยางนอย 2 กระบวนงาน (อยาง

นอยตองประกอบดวย Work Flow มาตรฐานงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ
ระบบการติดตามประเมินผล) 

หลักฐานอางอิงที่ 32 : คูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุนอยางนอย 2 กระบวนงาน (อยาง
นอยตองประกอบดวย Work Flow มาตรฐานงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ
ระบบการติดตามประเมินผล) 

หลักฐานอางอิงที่ 33 : ผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
หลักฐานอางอิงที่ 34 : โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
หลักฐานอางอิงที่ 35 : การประชุมชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจใหทุกหนวยงานในสังกัดรับทราบ        

แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อนําไปปฏิบัติ 
                  
 
 
 
 
 
 


