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มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร  
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 .2 การใชปุยอินทรียควบคูกับการใชปุยเคมี  
หนวยวัด:   ราย / รอยละ  
นํ้าหนัก :   รอยละ 0.30 

คําอธิบาย :   เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผูนําท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานกลุมเกษตรกรใช

สารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร   เพ่ือเปนแกนนําในการนําองคความรูท่ีไดรับจากการฝกปฏิบัติไป

ใชประโยชนในพ้ืนท่ีการเกษตร  
 
คาเปาหมาย 

ป 2553 จํานวน  12,000  ราย 
ป 2552 จํานวน  17,000  ราย 

 
งบประมาณ  
  งบประมาณดําเนินการป 2552 จํานวน 94.35 ลานบาท แบงเปนงบขับเคล่ือนกลุม

เกษตรกรใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่กลุมละ 4,950 บาท และอบรมประธาน

กลุมฯ (เกษตรกรผูนํากลุม) รายละ 600 บาท 
 งบประมาณดําเนินการ ป 2553 จํานวน 65.40 ลานบาท แบงเปนงบขับเคลื่อนกลุม

เกษตรกรใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่กลุมละ 4,950 บาท และอบรมประธาน

กลุมฯ  (เกษตรกรผูนํากลุม)  รายละ 500  บาท   

  
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
10,000 ราย 11,000 ราย  12,000 ราย 15% 20% 

 

 ระดับคะแนน  1-3 คะแนน  เปนการวัดเชิงปริมาณ  คือ  อบรมประธานกลุมฯ  ไดครบตามจํานวน

เปาหมายของป 2553  คือ 12,000  ราย  จะไดระดับคะแนนเทากับ  3  คะแนน  (เปาหมาย = 3 /
แตละระดับ  +/- 1,000)  

 ระดับคะแนน 4 – 5  เปนการวัดเชิงคุณภาพ  คือ  วัดผลลัพธของการนําองคความรูท่ีไดรับจากการ

ฝกอบรม  คือ การผลิตสารอินทรียจากจุลินทรีย พด. ของกรมพัฒนาท่ีดินเพ่ือนําไปใชประโยชนทาง
การเกษตร และสามารถลดปริมาณสารเคมีทางการเกษตรลงได (เกษตรกรสามารถลดปริมาณการ
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ใชสารเคมีทางการเกษตรลงไดไมนอยกวารอยละ 15 ไดคะแนนเทากับ 4 เกษตรกรสามารถลด

ปริมาณการใชสารเคมีทางการเกษตรลงไดไมนอยกวารอยละ 20 ไดคะแนนเทากับ 5)               
      หมายเหตุ  การวัดคะแนนระดับ 4-5 คะแนน   จะใชเกษตรกรผูนําตามเปาหมาย ป 2552  ท่ีผาน

การอบรมมาแลว  เนื่องจากหากประเมินผลเกษตรกรเปาหมายของป 2553  จะไมสามารถเร่ิมดําเนินการได

ตั้งแตตนปงบประมาณ   
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ร ะดั บคว ามสํ า เ ร็ จ ในก า ร

พัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งใหเกษตรกร 

ราย/รอยละ - - - 

 
แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
  1. กําหนดใหสถานีพัฒนาที่ดินเปนผูรายงานผลตามแบบฟอรมท่ีไดกําหนดสงใหสํานัก

เทคโนโลยีชีวภาพทางดินของกรมพัฒนาท่ีดินโดยจัดทําเปนรูปเลมรายงานผลการฝกอบรมประธานกลุม

เกษตรกรใชสารอินทรียเพ่ือลดใชสารเคมีทางการเกษตร 
  2.  การประเมินผลลัพธการใชสารอินทรียเพ่ือลดใชสารเคมีทางการเกษตร จะใชวิธีการ

สัมภาษณประธานกลุมเกษตรกรฯ ท่ีเขารวมโครงการกับกรมพัฒนาท่ีดินในป พ.ศ. 2552 (โดยการสุม

ตัวอยางเกษตรกรไมนอยกวารอยละ 5 ) เพ่ือใหทราบวาเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการกับกรมพัฒนาท่ีดินแลว 
จะสามารถลดปริมาณการใชสารเคมีทางการเกษตรลงไดในระดับใด 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ    เบอรติดตอ : 0-2579-9532 

รองอธิบดีดานวิชาการ 
 
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :    นางสาวสุภาพร จันรุงเรือง   เบอรติดตอ : 0-2579-1385 
            ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน    
                             นางลักษมี เมตตปราณี            เบอรติดตอ : 0-2579-5545 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
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ช่ือตัวช้ีวัด 1.1.5  ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนที่การเกษตร 
หนวยวัด   : ระดับ 
นํ้าหนัก     : รอยละ 1 
คําอธิบาย  : ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

หมายถึง กระบวนการดําเนินงานในการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนท่ีการเกษตร โดย

เปนการบูรณาการระหวาง 3 หนวยงาน ประกอบดวย กรมพัฒนาท่ีดิน กรมชลประทาน และสํานักงานการ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยกรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําฐานขอมูลในรูปแบบของ

แผนท่ีบนแผนท่ีภาพถายออรโธสี ประกอบดวยรายละเอียดขอมูลพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีไดดําเนินการ ซึ่งเปน

ฐานขอมูลท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของจะไดนําไปใชประโยชนตอไป ในป

แรกจึงขอวัดเปนระดับความสําเร็จ (Milestone) ดังนี้ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

2 จัดเตรียมฐานขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของบนแผนท่ีภาพถายออรโธสี  
ประกอบดวยฐานขอมูล ดังนี้ 

1. ขอบเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 
2. ขอบเขตพ้ืนท่ี สปก. 
3. ฐานขอมูลกลุมชุดดินและสภาพดินท่ีมีปญหา 
4. ขอมูลแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน (Present Land Use) 
5. ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3 จัดทําฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนท่ีการเกษตรจากขอมูลท่ีได

จัดเตรียมไว 
4 ตรวจสอบความถูกตองของฐานขอมูล 
5 มีฐานขอมูลการพัฒนาและการใชประโยชนพ้ืนท่ีการเกษตร ในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน

และพ้ืนท่ี สปก. ท่ีถูกตองและทันสมัย เพ่ือใชในการบูรณาการ บริหารจัดการ

ทรัพยากรดินและน้ํา รวมท้ังการวางแผนและพัฒนาการเกษตรเพื่อเพ่ิมผลผลิตตาม

ภารกิจของแตละหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 



กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                                                                                                4 
   

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

 
หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.  
2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จในการจดัทํา

ฐานขอมูลการพัฒนาและการใช

ประโยชนพ้ืนท่ีการเกษตร 

ระดับ - - - 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลท่ีไดดําเนนิการจาก 3 หนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก  

1. กรมพัฒนาที่ดิน 
2. กรมชลประทาน 
3. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  :  นายบญุรักษ  พัฒนกนก   เบอรติดตอ  :  02-579-0904 
           ผูอํานวยการสาํนักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี 
ผูจัดเก็บขอมูล       :  น.ส. สุดาวรรณ  ไวยเจริญ  เบอรติดตอ  :  02-561-2947 
        ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยีการสํารวจและผลิตขอมูลภมิูสารสนเทศท่ี 2 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.3  พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน 

หนวยวัด:   ลานไร 
นํ้าหนัก :   รอยละ 3.5 

คําอธิบาย : พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน หมายถึง พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ี

ไดรับการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปรับเปล่ียนระบบการผลิตเปนการใชสารอินทรียเพ่ือลดใช

สารเคมีทางการเกษตร รวมท้ังการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตร 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 12 ลานไร ภายใตกรอบของงบประมาณท่ีไดรับจากเอกสารงบประมาณ จํานวน 59.40 

ลานบาท 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
11.90 11.95 12.00 12.05 12.10 

 
  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ไดรับการจัดการและฟนฟู +/- 0.05 
ลานไร ตอ 1 คะแนน  

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน 
จํานวน 11.90  ลานไร 

เทากับ 1 คะแนน 

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน 
จํานวน 11.95 ลานไร 

เทากับ 2 คะแนน 

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน 
จํานวน 12.00ลานไร 

เทากับ 3 คะแนน 

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน 
จํานวน 12.05 ลานไร 

เทากับ 4 คะแนน 

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน 

จํานวน 12.10 ลานไร 
เทากับ 5 คะแนน 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการ

จัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน 

ลานไร 17.01 17.55 NA 

 
 
แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล:  
 1) กําหนดใหสถานีพัฒนาท่ีดิน  เปนผูรายงานผลตามแบบฟอรมท่ีไดกําหนดสงใหกอง

แผนงานของกรมพัฒนาท่ีดนิเปนรายเดือน    
 2) บันทึกขอมูลรายละเอียดผลการดําเนนิงานของโครงการสงเสริมการใชสารอินทรีย

ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร    ไดแก 
2.1) ประวัติของกลุมเกษตรกร ฯ  (จําแนกตามจังหวัด /  สถานีพัฒนาท่ีดิน  76  

จังหวัด  / สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต   12   เขต ) 
 รายช่ือ  กลุม /  ประธานกลุม / เลขา  / สมาชิกในกลุม 
 เลขบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกร 
 สถานท่ีตั้ง   ระบุ   บานเลขท่ี    หมูท่ี   ตาํบล    อําเภอ   จังหวัด    
 คาพิกัดของสถานท่ีตั้งของกลุมเกษตรกรฯ 
 ขอมูลของประธานกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

  สถานภาพ เปนหมอดนิอาสาของกรมพัฒนาท่ีดนิหรือไม     
 เบอรโทรศัพท 
 ประวัติการฝกอบรม     

 รายช่ือเจาหนาท่ีหนวยพัฒนาท่ีดินท่ีรับผดิชอบการดําเนินงาน 
         ของกลุมเกษตรกรฯ       
 ขอมูลชนิดพืชและพ้ืนท่ีทําการเกษตร 

  ชนิดพืชท่ีปลูก 
  จํานวนเนื้อท่ี 
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โดยบนัทึกขอมูลแบบ  Online ลงในโปรแกรมฐานขอมูลเกษตรกรใชสารอินทรียทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย   บน Website  ของกรมพัฒนาท่ีดนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ    เบอรติดตอ : 0-2579-9532 

รองอธิบดีดานวิชาการ 
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :    นางสาวสุภาพร  จันรุงเรือง   เบอรติดตอ : 0-2579-1385 
            ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน    
                             นางลักษมี เมตตปราณี            เบอรติดตอ : 0-2579-5545 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดบัปฏิบตัิการ    



กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                                                                                                8 
   

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1  จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรที่มีปญหาไดรับการพัฒนาและฟนฟู  

หนวยวัด:   ไร 
นํ้าหนัก :   รอยละ 3 
คําอธิบาย :   พ้ืนท่ีทางการเกษตรที่มีปญหาไดรับการพัฒนาและฟนฟู หมายถึง พ้ืนท่ีนารางในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส ไดรับการพัฒนาและฟนฟู ใหสามารถนํามาใชประโยชนทางการเกษตรได 

โดยสนับสนุนใหมีการอนุรักษดินและน้ํา การจัดการดิน การใชวัสดุปรับปรุงดิน การจัดระบบการปลูกพืช 

การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีให เหมาะสมกับการปลูกปาลมน้ํามัน ท้ังนี้เพ่ือโอกาสใหเกษตรกรไดมีทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพมากข้ึน 

 
คาเปาหมาย 

ป 2553 จํานวน  10,000  ไร 
  
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 100  ไร ตอ 1 คะแนน  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
9,800  9,900  10,000  10,100 10,200 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

จํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรที่มี

ปญหาไดรับการพัฒนาและ

ฟนฟู 

ไร - - - 

 
แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล :  

กําหนดให กองแผนงาน เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล ซึ่งไดรับความ

รวมมือจากสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตและสถานีพัฒนาท่ีดิน โดยการจัดสงรายงานผลการปฏิบัติงาน 
กองแผนงาน รวบรวมขอมูลเปนรายไตรมาส และสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม  
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช    เบอรติดตอ : 0-2579-1096 
ผูอํานวยการกองแผนงาน 

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :    นางอรอุมา ย้ิมแต    เบอรติดตอ: 0-2579-0923 

ผูอํานวยการกลุมโครงการพิเศษ      



กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                                                                                                9 
   

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2  พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการปรับปรุงคุณภาพดิน  

หนวยวัด:   ไร 
นํ้าหนัก :   รอยละ 3 
คําอธิบาย :   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการปรับปรุงคุณภาพดิน หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีไดรับการปรับปรุง

คุณภาพดินท่ีมีปญหาทางการเกษตร มีความอุดมสมบูรณต่ํา เชน  ดินเค็ม ดินเปร้ียว ดินกรด ดินเปร้ียวดิน

เค็มภาคใตและดินท่ีมี อินทรียวัตถุต่ํา โดยการสงเสริมการใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด และวัสดุปรับปรุงดิน ไดแก 

ปูนมารล โดโลไมท หินปูนบด ตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี รวมท้ังการใชปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุย

น้ําหมักชีวภาพจากผลิตภัณฑของกรมฯ ในการปรับปรุงคุณภาพดินดวย โดยในปงบประมาณ 2553 กรม

พัฒนาท่ีดินไดรับงบประมาณ 212.763 ลานบาท 

 

คาเปาหมาย 

ป 2553 จํานวน 126,800 ไร 
  

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 500  ไร ตอ 1 คะแนน  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
125,800 126,300  126,800 127,300 127,800 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการ

ปรับปรุงคุณภาพดิน 

ไร - - - 

 
แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล:  

กําหนดให กองแผนงาน เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล ซึ่งไดรับความ

รวมมือจากสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตและสถานีพัฒนาท่ีดิน โดยการจัดสงรายงานผลการปฏิบัติงาน 
กองแผนงาน รวบรวมขอมูลเปนรายไตรมาส และสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม  

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช    เบอรติดตอ : 0-2579-1096 

ผูอํานวยการกองแผนงาน 
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :    นางสาวพรรณพิศ  บวงนาวา   เบอรติดตอ : 0-2579-0802

   ผูอํานวยการกลุมแผนงาน      
นางสุมลมาลย  จงดี     เบอรติดตอ : 0-2579-0752         

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ    
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3 พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษดินและนํ้าเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

หนวยวัด:   ลานไร 
นํ้าหนัก :   รอยละ 4 
คําอธิบาย :   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดินและน้ําเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

หมายถึง พ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีมีปญหาการชะลางพังทลายของดินท่ีมีความจําเปนตองจัดระบบอนุรักษดิน

และน้ําท้ังวิธีกลและวิธีพืชเพ่ือรักษาทรัพยากรดินใหใชประโยชนไดอยางย่ังยืน โดยในปงบประมาณ 2553 

กรมพัฒนาท่ีดินไดรับงบประมาณ 827.106 ลานบาท มีเปาหมายดําเนินการ 0.81 ลานไร  

 
คาเปาหมาย 

ป 2553 จํานวน  0.81  ลานไร 
  
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
0.71  0.76  0.81  0.86 0.91 

 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + / - 0.05 ลานไร ตอ 1 คะแนน                  

โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดนิและน้าํ     เทากับ 1 คะแนน 

เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน จาํนวน 0.71 ลานไร  

   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดนิและน้าํ     เทากับ 2 คะแนน 
เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน จาํนวน 0.76 ลานไร  

   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดนิและน้าํ     เทากับ 3 คะแนน 
เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดินจํานวน 0.81 ลานไร  

   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดนิและน้าํ     เทากับ 4 คะแนน 
เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน จาํนวน 0.86 ลานไร  

   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดนิและน้าํ     เทากบั 5 คะแนน 
เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน จาํนวน 0.91 ลานไร  
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการ

อนุรักษดินและน้ําเพ่ือปองกัน 
การชะลางพังทลายของดิน 

ลานไร 1.23 1.04 1.05 

 
แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล :  

กําหนดให กองแผนงาน เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล ซึ่งไดรับความ

รวมมือจากสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตและสถานีพัฒนาท่ีดิน โดยการจัดสงรายงานผลการปฏิบัติงาน 
กองแผนงาน รวบรวมขอมูลเปนรายไตรมาส และสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ซึ่งได

แสดงบน Web site ของกรมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช    เบอรติดตอ : 0-2579-1096 

ผูอํานวยการกองแผนงาน 
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :    นางสาวปานทิพย  กานตพิชาน    เบอรติดตอ : 0-2579-6297 
            ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล    
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของความสําเร็จตามเปาหมาย

ผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1 จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและบริการดานการพัฒนาที่ดิน 

หนวยวัด: ราย 
นํ้าหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวน

ราชการทําไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553”   
 

จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและบริการดานการพัฒนาที่ดิน 
เกษตรกรไดรับการสงเสริมและบริการดานการเกษตร หมายถึง เกษตรกรท่ีไดรับการ

ถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนปจจัยการผลิต โดยดําเนินงานดานคลินิกดินเคล่ือนท่ี เชน ไดรับบริการ

ดานการวิเคราะหดินและคําแนะนําในการจัดการดิน-น้ํา-พืช ไดรับการสงเสริมการผลิตและการใช

สารอินทรียชีวภาพโดยใชผลิตภัณฑสารเรง พด. และปุยอินทรียน้ําเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน เปนเคร่ืองมือใน

การถายทอด และนําไปใชในพ้ืนท่ี ของตนเอง 
คาเปาหมาย :  
ป   2553  จํานวน   650,000   ราย 
งบประมาณ :  
ป   2553  จํานวน   426.386     ลานบาท 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
520,000 552,500 585,000 617,500 650,000 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.  

2550 2551 2552 
จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและบริการ

ดานการพฒันาท่ีดนิ 
ราย - - - 
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แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและบริการดานการพัฒนาท่ีดิน 
โดยการดําเนินงานดานคลินิกดินเคล่ือนท่ีรวมกับจังหวัด เปนการใหบริการเชิงรุกเพ่ือให

เขาถึงเกษตรกรในพ้ืนท่ี  โดยการถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนปจจัยการผลิตแกเกษตรกร  เสริมสราง

ความเขมแข็งในการพัฒนาท่ีดินใหแกเกษตรกร โดยใหบริการวิเคราะหดิน และคําแนะนําการจัดการ ดิน-

น้ํา-พืช โดยเกษตรกรท่ีสนใจสามารถนําตัวอยางดินมาใหกรมพัฒนาท่ีดินวิเคราะหดินให และเจาหนาท่ีนําผล
การวิเคราะหดินท่ีไดมาแนะนําการจัดการดิน การใชปุยเพ่ือปรับปรุงบํารุงดินใหแกเกษตรกรเหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนท่ีนั้นๆ ทําใหเกษตรกรรูสภาพปญหาดินในพื้นท่ี และสามารถนําคําแนะนําไปปรับใชและพัฒนา

พ้ืนท่ีของตนเองไดอยางตอเนื่อง และสาธิต สงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียฯ โดยกรมฯ ไดสาธิตการ

ผลิตปุยหมัก และปุยอินทรียน้ําดวยผลิตภัณฑสารเรง พด. ควบคูกับแนะนําการใช พรอมมีเอกสารประกอบ

และสนับสนุนปุยอินทรียน้ําหรือน้ําหมักชีวภาพเปนเคร่ืองมือในการถายทอดความรู และเปนโอกาสให

เกษตรกรไดเรียนรูดานการพัฒนาท่ีดินของตนเอง ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปใชในพ้ืนท่ี ตลอดจนสามารถ

ผลิตใชไดเองอยางตอเนื่อง       
กําหนดใหสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดและสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต เปนผูรายงานผลการ

ดําเนินงานมาใหกองแผนงานรวบรวม  โดยกองแผนงานรวบรวมเปนรายไตรมาส  และสรุปเปนภาพรวม

แสดง บน Website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช    เบอรติดตอ : 0-2579-1096 

ผูอํานวยการกองแผนงาน  
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :    นางวิรมล  พุมทอง    เบอรติดตอ : 0-2579-6297

   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของความสําเร็จตามเปาหมาย

ผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.2 จํานวนเขตการใชที่ดิน 5 ชนิดพืช 
หนวยวัด: รอยละ 
นํ้าหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย : วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวน

ราชการทําไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553”   
 
จํานวนเขตการใชที่ดิน 5 ชนิดพืช 
เขตการใชท่ีดิน 5 ชนิดพืช ประกอบดวย ขาวนาปรัง ทุเรียน ยางพารา ลําไย และกาแฟ          

เปนการกําหนดเขตการใชท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานของทรัพยากรดินและความ 
เหมาะสมของดินตอการผลิตพืชเศรษฐกิจ และเปาหมายตามยุทธศาสตรของการผลิตพืชอาหารและพืช

ทดแทนพลังงานของประเทศ ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการผลิตพืชเศรษฐกิจท้ังพืชอาหารและพืช

ทดแทนพลังงานในภาพรวมของประเทศ โดยกําหนดเขตการใชท่ีดินพรอมท้ังขอเสนอแนะการจัดการดิน

อยางเหมาะสมและย่ังยืน  
 

คาเปาหมาย :  
ป   2553 รอยละ 100  (5 ชนิดพืช) 
                
งบประมาณ :  
ป   2553 จํานวน 232.028     ลานบาท 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

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

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.  

2550 2551 2552 
จํานวนเขตการใชท่ีดิน 5 ชนิดพืช 
 

รอยละ - - - 
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แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
จํานวนเขตการใชที่ดิน 5 ชนิดพืช 
โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของพ้ืนท่ี ทางดานกายภาพ การเกษตร เศรษฐกิจ 

สังคม ท่ีเก่ียวของกับการใชท่ีดินและยุทธศาสตรของการผลิตพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานของประเทศ 

เพ่ือกําหนดเขตการใชท่ีดินโดยการสังเคราะหขอมูลท้ังขอมูลเชิงอรรถาธิบาย และขอมูลเชิงพ้ืนท่ีจาก

ฐานขอมูล โดยการจัดทําเปนรายงานพรอมแผนท่ีเขตการใชท่ีดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายศิริพงษ  อินทรมงคล   เบอรติดตอ : 0-2579-5122 

ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน    
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :    นายกิตตินันท  วรอนุวัฒนกุล   เบอรติดตอ : 0-2579-1099 
   ผูอํานวยการสวนวางแผนการใชท่ีดินท่ี 1  
   นายวีรชัย  กาญจนาลัย    เบอรติดตอ : 0-2579-1473 

  ผูอํานวยการสวนวางแผนการใชท่ีดินท่ี 2  
   นายธีระยุทธ  จิตตจํานงค   เบอรติดตอ : 0-2579-1093 
   ผูอํานวยการสวนวางแผนการใชท่ีดินท่ี 3 
   ดร.อนิรุทธ  โพธิจันทร    เบอรติดตอ : 0-2941-2054 

  ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและท่ีดิน 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของความสําเร็จตามเปาหมาย

ผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.3 จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและบริการดานการพัฒนาที่ดิน 

หนวยวัด: ลานไร  
นํ้าหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวน

ราชการทําไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553”   
 

จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรที่ไดรับการอนุรักษและฟนฟู 

  พ้ืนท่ีทางการเกษตรที่ไดรับการอนุรักษและฟนฟู หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีไดรับการปรับปรุงบํารุง

ดินในพ้ืนท่ีมีปญหา เชน ดินเค็ม ดินเปร้ียว ดินกรดและดินท่ีมีอินทรียวัตถุต่ํา สงเสริมการใชสารอินทรีย

ทดแทนสารเคมี ทางการเกษตรโดยใชสารเรง ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดินดวยวิธีกลและวิธี
พืชโดยรณรงคและสงเสริม การปลูกหญาแฝก พัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พัฒนาพื้นท่ีทุงกุลารองไห 

ตลอดจนการอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย  และการปองกันผลกระทบจากภาวะโลกรอน 
คาเปาหมาย :  
ป   2553 จํานวน   12.97   ลานไร 

งบประมาณ :  
ป   2553 จํานวน 3,313.905 ลานบาท 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
10.38 11.02 11.67 12.32 12.97 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.  

2550 2551 2552 
จํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรที่ไดรับการอนรัุกษ

และฟนฟู 
 

ลานไร - - - 
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แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรที่ไดรับการอนุรักษและฟนฟู 
โดยดําเนินการสงเสริมใหเกษตรกรมีการใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือปรับระบบการ

ผลิต โดยการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้ยังดําเนินการปองกันและฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีมี

ปญหาการชะลางพังทลายของดินดวยวิธีกลและวิธีพืช โดยรณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝก ตลอดจน

ปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด ปูนเพ่ือการเกษตร และผลิตภัณฑสารเรง พด. ในพ้ืนท่ีมีปญหาดาน

การเกษตร เชน ดินเค็ม ดินเปร้ียว ดินกรด และดินท่ีมีอินทรียวัตถุต่ํา อีกท้ังพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะ เชนพ้ืนท่ีท่ี

ผานการเล้ียงกุงกุลาดํา พ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เพ่ือฟนฟูดินใหมีความอุดม สมบูรณสามารถนํากลับมาใช
ทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

กําหนดใหสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดและสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต เปนผูรายงานผลการ

ดําเนินงานมาใหกองแผนงานรวบรวม  โดยกองแผนงานรวบรวมเปนรายไตรมาส  และสรุปเปนภาพรวม

แสดง บน Website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวผจงจิต  บุญราช    เบอรติดตอ : 0-2579-1096 

    ผูอํานวยการกองแผนงาน 
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :    นางสาวพยัตติกา  พลสระคู   เบอรติดตอ : 0-2579-6297 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
หนวยวัด: รอยละ 
นํ้าหนัก : รอยละ 6 

คําอธิบาย :   

 ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ (ท่ีไมใช

เจาหนาท่ีของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากสวนราชการ 
 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  

จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  
 ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  

(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
(3) ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
(5)  ความเช่ือม่ันเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม            

ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูสํารวจ วิเคราะห และคัดเลือกงานบริการหลักของสวนราชการไม

เกิน 3 งานบริการ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และแจงใหสวนราชการทราบ  
 การกําหนดน้ําหนักงานบริการท่ีจะสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการจะ

เฉล่ียน้ําหนักใหเทากันในแตละงานบริการ 
 หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 

1. เปนงานบริการ ท่ีเปนภารกิจหลักของสวนราชการ 
2. เปนงานบริการที่มีผูใชบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน 

 
 เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 65 

2 รอยละ 70 
3 รอยละ 75 
4 รอยละ 80 
5 รอยละ 85 
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เง่ือนไข :  
1. ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
2. กรณีงานบริการที่ถูกคัดเลือกมีจุดใหบริการหลายแหง หรือมีจุดใหบริการในสวนภูมิภาค               

ผูประเมินอิสระขอสงวนสิทธิ์ในการสุมจุดบริการในการสํารวจความพึงพอใจ 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 2551 2552 

รอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 
รอยละ 3.7500 5.0000 - 

 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  

 
กําหนดใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล โดยใชขอมูล

จากสํานักงาน ก.พ.ร. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นางณัฐิยา   หิรัญวัฒนศิริ            เบอรติดตอ :  02-5797740 
                                    ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
    
ผูจัดเกบ็ตัวช้ีวัด    :    นางสาวเบญจพร   บุรมยชัย   เบอรติดตอ :  02-5797740 
                              นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ 
   นางพัญชนิส   สันทนาคณิต 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ 
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ตัวช้ีวัดที่  5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย 

หนวยวัด : รอยละ 
นํ้าหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :   

 ผูกําหนดนโยบาย  หมายถึง หนวยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนโดยกฎหมาย         

ซึ่งกําหนดนโยบายใหแกสวนราชการ  เชน นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการ/รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงท่ีสวนราชการสังกัด 

 พิจารณาผลสํารวจความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบายแกสวนราชการ  โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
 ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆดังนี้ 

(1) ความพึงพอใจดานความเขาใจตอนโยบายที่มอบหมาย 
(2) ความพึงพอใจดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(3) ความพึงพอใจดานการติดตามและนําเสนอผลใหทราบ 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 65 

2 รอยละ 70 
3 รอยละ 75 
4 รอยละ 80 
5 รอยละ 85 

 

เง่ือนไข :  

 ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ  จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 2551 2552 

รอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูกําหนดนโยบาย 
รอยละ - - - 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  

กําหนดใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล โดยใชขอมูล

ในการติดตามและประเมินผลจากสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นางณัฐิยา   หิรัญวัฒนศิริ            เบอรติดตอ :  02-5797740 
                                    ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
    
ผูจัดเกบ็ตัวช้ีวัด    :    นางสาวเบญจพร   บุรมยชัย   เบอรติดตอ :  02-5797740 
                             นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ 
   นางพัญชนิส   สันทนาคณิต 
         นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ 
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ประเด็นการประเมินผล : ความเปดเผยโปรงใส 
ตัวช้ีวัดที่ 6    ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
หนวยวัด : ระดับ 

นํ้าหนัก : รอยละ 6 

คําอธิบาย : 

 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของสวนราชการ  เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และ

การจัดการขอรองเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีโดยมิ

ชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในปงบประมาณ พ.ศ.2553  
 ขอรองเรียน  หมายถึง ขอรองเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ

ชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดและขอกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

รับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งและไมมีธรรมาภิบาล  

ตามที่กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวของไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ.2553  
 การตอบสนอง  หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ การตรวจสอบและนําเร่ือง

รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย 

พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือทราบความกาวหนาของการดําเนินการภายในเวลา 15 วัน ท้ังนี้กรณี

ท่ีขอรองเรียนไมไดระบุช่ือและท่ีอยูหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียนจะ

พิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดท่ีการนําเร่ืองรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน

ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฏหมาย 

 
เกณฑการใหคะแนน :   

กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา

จากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที่ : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) โดยพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครับ พรอมท้ังนําผลการดําเนินการตาม

มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปท่ีผานมา และขอมูลท่ีไดจาก

ระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรับมนตรี และศูนยรับเร่ืองรองเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวง

ยุติธรรมมาพิจารณาประกอบ  
- ทบทวน/วิเคราะหความเส่ียงตาง ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ หรือละ

เวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพ่ือใหทราบ 
ถึงป จจัยเส่ียงท่ีอาจเปนเหตุทําให 
1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาด 

หรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ  
2. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเช่ือถือในความมี

คุณธรรมความมีจริยธรรม  
3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน 

สวนตนและการยึดม่ั นในหลักธรรมาภิบาล  
-   วิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ี โดยมิชอบของโครงการสําคัญท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 สูงสุด 3 ลําดับแรก  

2  นําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนด 
เปาหมายและตัวช้ีวัดท่ีสะทอนผลสัมฤทธิ  (Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ  
ท่ีใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เสนอผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบ พรอมท้ัง 
เผยแพรผานทางเว็บไซตของสวนราชการ 

3  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไดแลวเสร็จครบถวน  
 ตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย ทุกตวัช้ีวัด  
 สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผูมีสวนไดเสีย เก่ียวกับสถานการณดานการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ ตามแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ป.ป.ท.กําหนด

เพ่ือ นําขอมูลจากสรุปผลการสํารวจดังกลาวมาใชประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ในปงบประมาณตอไป  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4  ตอบสนองตอขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 

โดยมิชอบในหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรอยละ 100  
 สรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 

โดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเด็น 

สําคัญ ไดแก  
- จํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการรองเรียนและผลการตอบสนองตอ ขอ

รองเรียนแยกตามประเภทของเร่ืองท่ีถูกรองเรียนและหนวยงานท่ีถูกรองเรียน 
- ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน ปญหา อุปสรรคของการตอบสนอง 

ขอรองเรียน และแนวทางการแกไข  
5 
 
 

 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม การ

ทุจริตของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือการ 

ปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป  

 

เง่ือนไข : 
1.   การดําเนินการในแตละระดับข้ันของความสําเร็จ จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดําเนินการ 

เพ่ือนํามาเปนประเด็นปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพดวย โดยในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ภาครัฐของสวนราชการ ตองประกอบดวย การเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนเร่ืองการ

ทุจริต การ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีสวนราชการไดจัดใหมีข้ึน ให

ผูมีสวนไดเสีย และประชาชนรับทราบ รวมท้ังการรณรงคสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียและประชาชนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละ

เวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ ชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ และตระหนักถึงความสําคัญในการใหความรวมมือกับ

ภาครัฐในการสอดสองและแจง เบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกลาว  
2.   กรณีสวนราชการยังไมไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของ

สวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) ขอใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555) ตามแนวทางที่สํานักงาน 

ป.ป.ท.กําหนด ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 มกราคม 2553  
3.   ขอใหสวนราชการจัดสงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของสวนราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ จัดสงรายงาน

สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ท้ังนี้ หากไม สามารถ

จัดสงไดภายในกําหนดจะถูกพิจารณาปรับลดคะแนนท่ีไดรับของตัวช้ีวัดนี้ลง 0.2500 คะแนน   
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามมาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  

ระดับ 5.0000 5.0000 - 

หมายเหตุ :  
1. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทาง

และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปใชเปนกรอบทิศทางการ

ประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตรไปสูการ

ปฏิบัติโดยกําหนดเพิ่มเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 
2. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ปลุกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน  
ยุทธศาสตรท่ี 2 รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 

3. สวนราชการสวนกลางจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.

2552-2554) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

ของหนวยงานในสังกัดท่ีอยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวน

ภูมิภาคท่ีผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด  เชน สํานักงานสรรพากร
ภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน 
 

4. หากตองการสอบถามหรือขอคําแนะนําเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและความเส่ียงท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ

ในการดําเนินโครงการ โปรดติดตอเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
กําหนดใหกลุมวินัย กองการเจาหนาท่ีเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บขอมูล โดยความ

รวมมือจาก สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอรนาฎ  โอวาทตระกูล   เบอรติดตอ :  02-9412608 
                          ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 

    
ผูจดัเก็บตัวช้ีวัด    :  นายทรงวิทย  ล่ิมจุฬารัตน   เบอรติดตอ :  02-5795397 
         ผูอํานวยการกลุมวินัย 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนจนไดขอยุติ  
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก : รอยละ 5  
คําอธิบาย :  
 

 เร่ืองรองเรียน หมายถึง เร่ืองรองเรียน/รองทุกข ท่ีไดรับการประสานงานจากศูนยบริการ 
ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีผานชองทางการรองเรียนตางๆ มาเพ่ือทราบหรือพิจารณา 
ดําเนินการแกไขป ญหาตามอํานาจหนาท่ี 

 การนับจํานวนเร่ืองรองเรียนใหนับจํานวนเร่ืองรองเรียนในอดีตท่ียังคางอยู (ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551-2552) และเร่ืองรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
จน ไดขอยุติจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553  

 ดําเนินการจนไดขอยุติ ไดแก  
1.  เร่ืองท่ีดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองท้ังหมด และไดแจงใหผูรองทราบ  
2.  เร่ืองท่ีดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงานเจาของเร่ือง 

ดําเนินการตามขอบเขตเต็มท่ีแลว) หรือไดบรรเทา เยียวยาปญหาความเดือดรอนของ        
ผูรองตามความเหมาะสม และไดแจงใหผูรองทราบ  

3.  เร่ืองท่ีดําเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง (เชน พนวิสัยดําเนินการ) และ
ไดช้ีแจงทําความเขาใจกับผูรอง  

4.  เร่ืองท่ีสงตอใหหนวยงานอ่ืนเพ่ือทราบ หรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว และไดแจง  
ใหผูรองทราบหนวยงานท่ีรับดูแลเร่ืองตอ  

5.  เร่ืองรองเรียนท่ีระงับการพิจารณา หรือรวมเร่ือง เชน บัตรสนเทห เร่ืองท่ีอยูใน กระบวนการ
ทางศาล เร่ืองรองทุกขกลาวโทษแตไมมีหลักฐาน และไดแจงใหผูรองทราบ ตามควรแกกรณี  

6.  เร่ืองเสนอขอคิดเห็นท่ีพนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีท่ีหนวยงานไดดําเนินการอยูแลว  
7.  กรณีท่ีเปนการเสนอขอคิดเห็นท่ีมีผลตอสวนรวม ใหหนวยงานประมวลขอมูลและเสนอ 

ขอคิดเห็นเชิงนโยบายตอผูบริหาร  
 

สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนเร่ืองรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยูและเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ดําเนินการจนไดขอยุติ x 100
จํานวนเร่ืองรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยูและเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดใหเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
74 77 80 83 86 

 
เง่ือนไข :  

ในกรณีท่ีสวนราชการไมมีเร่ืองรองเรียนรองทุกขท่ีแสดงไวในระบบการจัดการเร่ืองราวรองทุกข 
ของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหนําน้ําหนักตัวช้ีวัดนี้ไปเพิ่ มใหกับตัวช้ีวัด
ตางๆ ดังนี้ 

- รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 2  
- รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย รอยละ 2  
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต รอยละ 1  

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จในการดาํเนินการ

เก่ียวกับเร่ืองรองเรียนจนไดขอยุติ 
ระดับ 5.0000 5.0000 - 

 
เหตุผล :  

เพ่ือใหสวนราชการเรงดําเนินการจัดการเร่ืองราวรองทุกขตาง ๆ ของประชาชน เพ่ือใหประชาชน มี
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  

ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากระบบการจัดการเร่ืองราวรองทุกขของศูนยบริการ

ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นางอรนาฎ  โอวาทตระกูล  เบอรติดตอ :  02-9412608 
                           ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :    นายจตุรงค  สิทธิวรการ   เบอรติดตอ :  02-5795397    
   นิติกร ระดับปฏิบัติการ 
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ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ  
ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา การใหบริการ  
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก : รอยละ 2  
คําอธิบาย :  

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการที่สวนราชการลดได และสามารถ 
ดําเนินการไดจริง ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

• กระบวนงานท่ีนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถึง  
1) กระบวนงานท่ีสวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้งแตรอยละ 30 ข้ึนไป 

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และ/หรือ  
2) กระบวนงานใหมท่ีสวนราชการไมเคยแจงสํานักงาน ก.พ.ร. มากอน เนื่องจาก  

- มีการสํารวจกระบวนงานการใหบริการของสวนราชการใหม  
- มีการเปล่ียนแปลงบทบาท ภารกิจหนาท่ี ของสวนราชการใหม เปนตน  

ท้ังนี้ กรมพัฒนาท่ีดินไดเลือกกระบวนงานจํานวน 5 กระบวนงาน ดังนี้  
1. การใหบริการขอมูลสารสนเทศขอมูลดิน 
2. การวิเคราะหตัวอยงปุย และสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท) 
3. การใหบริการเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
4. การใหบริการตอบขอซักถามขอรองเรียน 
5. การใหบริการสื่อส่ืงพิมพ โสตทัศนูปกรณ 

ตารางและสูตรการคํานวณ :  
 

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน x 100 
จํานวนผูรับบริการทั้งหมดท่ีไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 
งานบริการ 

(i) 
น้ําหนัก 

(Wi) 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ

ผูรับบริการที่ ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานเทียบกับ จํานวนผูรับบริการท้ังหมด 

คะแนน 
ที่ได 
(Ci) 

คะแนน เฉล่ีย
ถวง น้ําหนัก 

(Wi x Ci) 

1 2 3 4 5 
1 W1 80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1) 
2 W2 80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2) 
. . 80 85 90 95 100 . . 
i Wi 80 85 90 95 100 C i (Wi x Ci) 

น้ําหนักรวม Σ Wi =1 คาคะแนนของตัวช้ีวัดน้ีเทากับ Σ (Wi x Ci) 
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ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนัก เทากับ         
      
     หรือ 
 
 

เง่ือนไข :  
 

1. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักท่ีจัดสรรใหแตละกระบวนงานท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอเพ่ือ
นําไป ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ 
กระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน  

2. ใหสวนราชการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานที่เปน
รอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน  

3. ใหสวนราชการแจงสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณาหากมีการขอปรับแกไข/เปล่ียนแปลง 
เก่ียวกับรายละเอียดของกระบวนงานท่ีไดคัดเลือกและรายงานใหสํานักงาน ก.พ.ร.ทราบแลว  

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ีย

ถวงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลา 

ระดับ -  5 4.36 

 
เหตุผล :  

สืบเนื่องจากในการดําเนินการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ของทุกสวนราชการนับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 ทุกสวนราชการไดดําเนินการลด
ข้ันตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการครบทุกกระบวนงานแลว ดังนั้น เพ่ือเปนการผลักดันใหสวน

ราชการพัฒนา คุณภาพการใหบริการประชาชนอยางตอเนื่อง สวนราชการสามารถพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนงาน (Process) การใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธีท่ีหลากหลาย โดยคํานึงถึงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของกระบวนการและ ข้ันตอนการใหบริการ คุณภาพของเจาหนาท่ีผูใหบริการ คุณภาพของ       
ส่ิงอํานวยความสะดวก และคุณภาพการ ใหบริการในภาพรวม ตามหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณา
รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจําป 2550 ของสํานักงาน ก.พ.ร. (สามารถสืบคนขอมูลไดท่ี
www.opdc.go.th\ศูนยความรู\เอกสาร เผยแพร\คูมือ\หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพ
การใหบริการประชาชนประจําป 2550) ซึ่ง สวนราชการสามารถนําหลักเกณฑและแนวทางฯ ดังกลาวมาใช
ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ใหสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของ

ประชาชน หรือผูรับบริการได อยางไรก็ตามใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้ แนวทางการประเมินผล
กําหนดใหสวนราชการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ ใหบริการตอไป เพ่ือสรางความไววางใจในคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงานภาครัฐใหมากย่ิงข้ึน 

Σ (Wi x Ci) 
Σ Wi 

(W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 
W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 1.กําหนดใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล โดยความ

รวมมือจากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักวิทยาศาสตรเ พ่ือการพัฒนาท่ีดิน               

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน สํานักงานเลขานุการกรม 

 2. ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือ

การพัฒนาท่ีดิน สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และสํานักงานเลขานุการกรม รวบรวมขอมูลเปนรายเดือน

และจัดสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งจะสรุปผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายรังสฤษดิ ์บุญสิน   เบอรติดตอ :    02-9412131 

   ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
   นางอรทัย  ศกุรียพงศ   เบอรติดตอ :    02-5613521 

   ผูอํานวยการสํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดนิ                
   นางสาวสุภาพร  จันรุงเรือง  เบอรติดตอ :    02-5791385 

   ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดนิ 
   นางตุลยา  จงสกุล   เบอรติดตอ :    02-5795128 

   เลขานุการกรม                            
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :    นายศรัณยนพ  อินทเสน   เบอรติดตอ :     02-9412131 

 ผูอํานวยการสวนระบบภูมิสารสนเทศ 
 นางนฤมล  จนัทวัชระการ  เบอรติดตอ :     02-5613086 

 ผูอํานวยการสวนวิเคราะห วิจัย พืช ปุย ส่ิงปรับปรุงบํารุงดิน 
 นางสาวจุฑารัตน  คาํนึงกิจ  เบอรติดตอ :     02-5795545 

 หัวหนาศนูยอํานวยการสงเสริมเกษตรอินทรีย 
 นางสาวสําราญ  คมศรี   เบอรติดตอ :     02-5798515 

 นักวิชาการเผยแพร ระดับปฏิบัติการ 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ  
ตัวช้ีวัดที่ 9 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน/ภาพรวม  
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก : รอยละ 2  
กรณีที่ 1 สวนราชการไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน วัดผล 2 ตัวช้ีวัด  
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
9.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  1 
9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม  1 

 
ตัวช้ีวัดที่ 9.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย :  

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการ เบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวช้ีวัด 

ความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ท้ังนี้ไมรวมเงินงบประมาณ ท่ี

ไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหาร 

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
  การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน ของ

สวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลง 

งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํา ยอด

งบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ  
  รายจายลงทุน หมายถึง รายจายท่ีรัฐบาลจายเพ่ือจัดหาทรัพยสินประเภททุน ท้ังท่ีมีตัวตน และ

ทรัพยสินท่ีไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ โดย

ผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจาก 

รหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงท่ี 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณ

กําหนดให  
 
สูตรการคํานวณ :  

เงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการเบิกจาย x 100 
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับ 
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เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
69 72 75 78 81 

 
 
หมายเหตุ :  

1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 75 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจาย เงิน
งบประมาณรายจายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณ 
รายจายลงทุนท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิ มเติมระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการ 
ประหยัดได และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ ตอ ท้ังนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน 
งบประมาณรายจายลงทุนท่ีประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใชประกอบการประเมินผล  

3. กรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชใน 
โครงการอื่นๆ การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย  

4. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนผานทางเว็บไซต 
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ  
 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน 
รอยละ 69.98 82.07 89.96 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 กําหนดใหฝายงบประมาณ กองคลัง เปนหนวยงานท่ีรับผดิชอบในการจัดเก็บขอมูล โดยใชขอมูลใน

การติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางอัญฑิการ  ศรีสวัสดิ ์  เบอรติดตอ :  02-5792583                      
   ผูอํานวยการกองคลัง                    
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :    นางกัญญาภัค  ทองจันทร เบอรติดตอ :   02-5790504 
 ผูอํานวยการสวนงบประมาณ 
 นางสาวจาริณี  กรรขํา 
 นักวิชาการเงินและการบัญชี  ระดบัปฏิบตัิการ      
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ตัวช้ีวัดที่ 9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม  
หนวยวัด : รอยละ 
นํ้าหนัก : รอยละ 1 

คําอธิบาย :  
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตรา การเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการทั้งท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปน ตัวช้ีวัด

ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ท้ังนี้ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร เพ่ิมเติม

ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ของ

สวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลง 
งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํา ยอด
งบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ  
 
สูตรการคํานวณ :  

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการเบิกจาย x 100 
วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการไดรับ 

 
เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

92 93 94 95 96 
 

หมายเหตุ :  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 94 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงิน 

งบประมาณรายจายภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร        

เพ่ิมเติม ระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณท่ีสวนราชการประหยัดได และไมไดนําไปใชจายใน

ภารกิจหรือ โครงการอ่ืนๆ ตอ ท้ังนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณท่ีประหยัดไดดังกลาว 
(งบประมาณเหลือ จาย) เพ่ือใชประกอบการประเมินผล  

3. กรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณท่ีประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอ่ืนๆ การ
เบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย รางคูมือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

4. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทาง 
เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ  
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายภาพรวม 
รอยละ - - - 

 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
  กําหนดใหฝายงบประมาณ กองคลังเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล โดยใช

ขอมูลในการตดิตามประเมินผลจากกรมบญัชีกลางกระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางอัญฑิการ  ศรีสวัสดิ ์  เบอรติดตอ :  02-5792583                      
   ผูอํานวยการกองคลัง                    
ผูจัดเกบ็ตัวช้ีวัด    :    นางกัญญาภัค  ทองจันทร เบอรติดตอ :   02-5790504 
 ผูอํานวยการสวนงบประมาณ 
 นางสาวจาริณี  กรรขํา 
 นักวิชาการเงินและการบัญชี  ระดบัปฏิบตัิการ      
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ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  
หนวยวัด : ระดับ  
น้ําหนัก : รอยละ 1  
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การท่ีสวนราชการสามารถจัดทํา

บัญชี ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการ

บริหาร ทรัพยากร  
 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

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

 
โดยที่ :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑ
และ วิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตาม รูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ  

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
และปงบประมาณ พ.ศ. 2552 วามีการเปล่ียนแปลงเพิ่ มข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอม
ท้ัง วิเคราะหถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกลาว จัดทํารายงานสรุปผลการ

วิเคราะห ตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ และเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลางและ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ  

3 สวนราชการมีการระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรมยอยหรือศูนยตนทุนในระบบ 
GFMIS และสงมอบใหหนวยงานในองคกรรวมตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 
สําหรับขอมูล คาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2553  



กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                                                                                                38 
   

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 จัดทําแผนเพ่ิ มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาจากผลการ
คํานวณ ตนทุนท่ีเกิดข้ึน ซึ่งแผนดังกลาวตองสอดคลองกับผลการวิเคราะหตนทุน

ผลผลิตตอ หนวยขององคกร พรอมท้ังกําหนดเปาหมายการเพิ่ มประสิทธิภาพใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหชัดเจน และแผนฯ ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารระดับสูงของ สวนราชการ 

5  ดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ไดแลวเสร็จครบถวน 

 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา 
สวนราชการ 

 
เง่ือนไข : ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนท่ี 1 และ 2 ถึงสํานักงบประมาณ 

กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี26 กุมภาพันธ 2553 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน

ตอหนวยผลผลิต 
ระดับ - - - 

 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
  กําหนดใหฝายบัญชี กองคลัง เปนหนวยงานท่ีรับผดิชอบในการจัดเก็บขอมูล โดยความ

รวมมือจาก สํานักมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นางอัญฑิการ ศรีสวัสดิ ์  เบอรติดตอ :  02-5792583                      
   ผูอํานวยการกองคลัง                    
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :     นางสุภรณ คณิตทวีกุล เบอรติดตอ :  02-5794819 
 ผูอํานวยการสวนบัญชี 
 นางสาวพรวิภา  อเนกสัมพันธ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับชํานาญการ     
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ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสาํเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
หนวยวัด : ระดับ 

นํ้าหนัก : รอยละ 1 
 
คําอธิบาย : 

 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะ

พิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงาน  ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน

เช้ือเพลิง (ลิตร) ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาท่ีใหบริการ 

จํานวนบุคลากร พ้ืนท่ีของอาคารท่ีการใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานท่ีสวน

ราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ท่ีหนวยงานควรจะใชอยาง

เหมาะสมตามปจจัยท่ีมีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามท่ีรายงานและ

จัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
 พิจารณาจากรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ดานไฟฟา   
2.  ดานน้ํามันเช้ือเพลิง   

 
สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 

 
คาดัชนีการใชไฟฟา/น้าํมัน = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้าํมันจริง 

                     คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

 คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการคิดจากคะแนนเฉล่ียของหนวยงาน

ในสังกัดท้ังหมด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน ดังนี ้
 
 1.  ดานไฟฟา รวม 2.5 คะแนน 
  เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา มีรายละเอียด ดังนี ้
 

ระดับ ประเด็น คะแนน 

1 ขอมูลรายงานผลการตดิตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดาน

ไฟฟาของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดอืน 
0.50 

2 2.1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 0.25 
 2.2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25 
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ระดับ ประเด็น คะแนน 

3 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 25 ถึง รอยละ 50 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนกีารใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.50 

4 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนกีารใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 

0.50 

5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนกีารใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง 0 ถึง -0.090  
ในกรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟาจริง นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนกีารใชพลังงานไฟฟา มากกวา 0  
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

0.50 

 
 2.  นํ้ามันเช้ือเพลิง รวม 2.5 คะแนน  
  เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานน้ํามันเช้ือเพลิง มีรายละเอียด ดังนี ้
 

ระดับ ประเด็น คะแนน 

1 ขอมูลรายงานผลการตดิตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดาน

น้ํามันเช้ือเพลิงของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
0.50 

2 2.1 ขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน 0.25 

 2.2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจดัทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25 
3 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวา ปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  

โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 25 ถึง รอยละ 50 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนกีารใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.50 

4 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนกีารใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 

0.50 

5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนกีารใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง 0 ถึง -0.090 
กรณีท่ีปริมาณการใชน้ํามันเช้ือเพลิงจริง นอยกวา ปริมาณการใชไน้าํมันเช้ือเพลิง

มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชน้ํามันเช้ือเพลิง มากกวา 0  
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ํามันเช้ือเพลิง (2.5 คะแนน) 

0.50 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ระดับ - - - 

 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

  1. กําหนดให กองชางเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล โดยใชขอมูลในการ

ติดตามประเมินผลจากสํานกังานนโยบายและแผนพลังงาน บน www.e-report.energy.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นายสุรพล  หิรัญวัฒนศิริ  เบอรติดตอ :  02-9412116 

   ผูอํานวยการกองชาง 
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :     นายชาติชาย  พูนพาณิชย เบอรติดตอ :  02-5798538 

 ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
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ประเด็นการประเมินผล : การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน  
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 2  
คําอธิบาย :  

 การควบคุมภายใน หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ 
บุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีข้ึน เพ่ือสรางความม่ั นใจอยางสมเหตุสมผลวาการ ดําเนินงานของหนวย
รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การ

ส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  

 ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหนวยงาน 
ในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด มาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม ภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินท่ีไดกําหนด เปนแนวทางไว  

 

เกณฑการใหคะแนน :  
พิจารณาจาก 2 สวน คือ  

 น้ําหนัก เกณฑการพิจารณา 
สวนที่ 1  1.0  มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ คิดเปนรอยละ 

100 
สวนที่ 2  1.0  มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดินกําหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6)) 

 
สวนที่ 1 : มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ  
สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนหนวยรบัตรวจและสวนงานยอย ที่จัดสงรายงานการควบคุมภายใน X 100 

จํานวนหนวยรบัตรวจและสวนงานยอยทั้งหมดของสวนราชการ 
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เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
60 70 80 90 100 

 
 
สวนที่ 2 : กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาวาสวนราชการทุกระดับไดมีระบบการ 

ควบคุมภายในท่ีเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
(ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 (ขอ 6)) ดังนี้ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 หนวยรับตรวจมีการกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการประเมินผล 
ควบคุมภายในตามระเบียบฯ พรอมระบุถึงบทบาท ความรับผิดชอบในการจัดวางระบบ 
การควบคุมภายในและการติดตามการควบคุมภายใน  

2 มีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  

3 หนวยรับตรวจมีรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในครบท้ัง 5 
องคประกอบ (แบบ ปอ.2) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมินของระดับสวนงานยอย 
(แบบ ปย.1) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

4 หนวยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดทํา 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ซึ่งมาจากการประมวลผลการ 
ประเมินกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับสวนงานยอย (แบบ 
ปย.2) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

5 พิจารณาผลการประเมินท่ีไดจากข้ันตอนท่ี3 และ 4 เพ่ือจัดทําหนังสือรับรองการ 
ประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) สําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ การประเมินผลการควบคุมภายในดังกลาวตองไดรับการประเมินผล 
จากผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง ภายในเกาสิบ
วัน นับจากวันส้ินปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553)  
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หมายเหตุ :  
1. การควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ หมายถึง  

1.1. การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (ระดับองคกร) ไดแก สวนราชการระดับกรม  
1.2. การควบคุมภายในระดับสวนงานยอย ไดแก ทุกหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางและราชการ 

บริหารสวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค ท่ีปรากฏตามโครงสรางของกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ท้ังนี้ 
ยกเวน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีไมตองดําเนินการตามตัวช้ีวัดนี้ แตยังคงตอง 
ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544  
 
2. การประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
กําหนด มี 5 องคประกอบ ดังนี้ 

(1) สภาพแวดลอมของการควบคุม  
(2) การประเมินความเสี่ยง  
(3) กิจกรรมการควบคุม  
(4) สารสนเทศและการส่ือสาร  
(5) การติดตามประเมินผล  

 
3. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6 ประกอบดวย  

3.1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ มีดังนี้ 
3.1.1.  รายงานการประเมินผลระดับหนวยรับตรวจ (ระดับองคกร : กรม) ไดแก  
  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)  
  รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)  
  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)  
3.1.2.  รายงานการประเมินผลระดับสวนงานยอย ไดแก  

 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)  
 รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)  

  
3.2. รายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน ในฐานะผูประเมินอิสระ เพ่ือ 

รายงานตอหัวหนาสวนราชการ วาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปอยางสมเหตุสมผลและ 
ระวังอยางรอบคอบ ท้ังนี้โดยใชแบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ 
ผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)  
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เง่ือนไข :  
ข้ันตอนท่ี 2 (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 

1. เอกสารหลักฐานของหนวยรับตรวจที่แสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยใหคิดคะแนนจากจํานวนสวนงานยอย 
ท่ีมีเอกสารหลักฐาน (0.50 คะแนน)  

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงท่ีนําเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพ่ือส่ังการ 
และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงโดยจัดสงไปยัง 
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี30 เมษายน 2553 (0.50 คะแนน)  

 
ข้ันตอนท่ี3 (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 

1. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจ  
 (แบบ ปอ. 2) (0.50 คะแนน)  
2. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย  
 (แบบ ปย. 1) โดยใหคิดคะแนนจากจํานวนสวนงานยอยท่ีมีรายงาน (0.50 คะแนน)  

 
ข้ันตอนท่ี4 (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 
 

1. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) (0.50 คะแนน)  
2. รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) โดยใหคิดคะแนน

จาก จํานวนสวนงานยอยท่ีมีรายงาน (0.50 คะแนน)  
 
ข้ันตอนท่ี5 (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 

1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) (0.33 คะแนน)  
2. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน  
 (แบบ ปส.) (0.33 คะแนน)  
3. สงแบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํา 

กระทรวง โดยจัดสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ินปงบประมาณ 
(30 ธันวาคม 2553) (0.17 คะแนน) สําหรับการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ใหรายงานเฉพาะ แบบ ปอ.1 เพียงฉบับเดียวเทานั้น โดยจัดสงไปยังสํานักงานการตรวจ 
เงินแผนดิน ภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ินปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553)  

 (0.17 คะแนน)  
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เหตุผล :  

1. เพ่ือเปนเคร่ืองมือท่ีผูบริหารนํามาใชเพ่ือใหความม่ั นใจอยางสมเหตุสมผลวาการ

ดําเนินงานจะ บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด  
2. เพ่ือเปนขอมูลท่ีชวยสนับสนุนและเปนประโยชนอยางมากแกผูบริหารของหนวยราชการใน      

การบริหารงานและประกอบการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานภายใน

หนวยงานใหดีย่ิ งข้ึน  
3. เพ่ือใหผูบริหารของหนวยราชการใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน  

 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ระดับความสําเร็จของการควบคุม

ภายใน 
ระดับ - - - 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
  กําหนดใหสวนพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง เปนหนวยงานท่ีรับผดิชอบในการจัดเก็บ

ขอมูล โดยความรวมมือจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นางอัญฑิการ  ศรีสวัสดิ ์  เบอรติดตอ :  02-5790903   
   ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :    นางเพ็ญศรี  หม่ืนสังข  เบอรติดตอ :  02-9413075 

 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบงานคลัง 
 นางสาวปาลิน  ประดุงจันทร 
 นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบตักิาร 
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ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเช่ือม่ั นและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม 
และเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิ มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน การ

ตรวจสอบ ภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวยการประเมินและ
ปรับปรุง ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ  

ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหนวยงาน 
ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ        
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด                            
เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงให

เห็น รายละเอียด ดังนี้ 
- ป จจัยเส่ียงและเกณฑความเสี่ยงท่ีนํามาใช  
- การวิเคราะหความเสี่ยง  
- การจัดลําดับความเส่ียง  

 
2 และ 3 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป 

โดยจะตองแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 
- วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน  
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
- การจัดสรรทรัพยากร  
- แนวทางการปฏิบัติงาน  

 
4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และ

เสนอ หัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือส่ังการใหหนวยงานที่

เก่ียวของปฏิบัติ ตามขอเสนอแนะท่ีมีในรายงานฯ  
5 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงาน 

โดยวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน 
รวมท้ัง มีการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน  
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การพิจารณาระดับคะแนนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 4 ข้ันตอน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ขั้นตอน คะแนนเต็ม 
1 1.00 คะแนน 
2 2.00 คะแนน 
3 1.00 คะแนน 
4 1.00 คะแนน 

รวม 5.00 คะแนน 
 
ขั้นตอนที่ 1 (1.00 คะแนน)  
จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 มีการระบุป จจัยเส่ียงและเกณฑความเสี่ยงท่ีนํามาใชในการประเมินความเสี่ยง (0.25 คะแนน)  
1.2 มีการแสดงรายละเอียดใหเห็นถึงการวิเคราะหความเสี่ยง (0.25 คะแนน)  
1.3 มีการจัดลําดับความเส่ียงและผลสรุปท่ีไดใชในการวางแผนการตรวจสอบ (0.50 คะแนน)  

ขั้นตอนที่ 2 (2.00 คะแนน)  
จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป โดยจะตองแสดงใหเห็น 
รายละเอียด ดังนี้ 

- วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน  
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
- การจัดสรรทรัพยากร  
- แนวทางการปฏิบัติงาน  

 
โดยเร่ืองท่ีจะตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปท่ีวางไวใหจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

2.1 การตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ (อยางนอย 1 เร่ือง) 
(0.70 คะแนน)  

2.2 การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อยางนอย 2 เร่ือง) (1.30 คะแนน)  
ขั้นตอนที่ 3 (1.00 คะแนน)  
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบประจําป  

3.1 มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ 
ครบถวนตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป (0.20 คะแนน)  

3.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานครบถวนตามที่กําหนด 
ไวในแผนการตรวจสอบประจําป (0.40 คะแนน) 

3.3 เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือส่ังการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติ
ตาม ขอเสนอแนะท่ีมีในรายงาน ฯ (0.40 คะแนน) 



กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ                                                                                                49 
   

ขั้นตอนที่ 4 (1.00 คะแนน)  
4.1 มีการวิเคราะหใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไวในรายงานผลการ 

ตรวจสอบ (0.30 คะแนน)  
4.2 มีการวิเคราะหใหเห็นถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไวในรายงานผลการ 

ตรวจสอบ (0.30 คะแนน)  
4.3 มีการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานใหแก

ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานของหนวยงานในรายงานผลการตรวจสอบ (0.40 คะแนน) 
 

เง่ือนไข :  
หนวยงานในสวนราชการ ใหรวมถึง หนวยงานในราชการบริหารสวนกลางท่ีปฏิบัติราชการหรือ มี

สํานักงานท่ีตั้งอยูในภูมิภาค  
ท้ังนี้ ใหสวนราชการจัดสงเอกสารขอมูล เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประเมินผลตามเกณฑตัวช้ีวัดนี้ 

มายัง สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
 

เอกสารที่ตองจัดสง กําหนดสง 
1. แผนการตรวจสอบประจําปท่ีไดรับการอนุมัติแลว พรอมท้ัง 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการประเมินความเส่ียง 
เพ่ือวางแผนการตรวจสอบ  

ภายในเดือนธันวาคม 2552  

2. แผนการปฏิบัติงานในแตละเร่ืองตามแผนการตรวจสอบ 
ประจําปท่ีวางไว ดังนี้ 

2.1) การตรวจสอบดานการเ งินและการปฏิบัติตาม  

กฎระเบียบ และขอบังคับ (อยางนอย 1 เร่ือง)  
2.2) การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน 
(อยางนอย 2 เร่ือง) 

ภายในเดือนมีนาคม 2553  

3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน  
ยกเวน การตรวจสอบที่ดําเนินการเสร็จส้ินภายในเดือน

กันยายน 2553 เม่ือเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาให

ความเห็นชอบ หรือส่ังการแลว ใหจัดสงภายในเดือน

พฤศจิกายน 2553  

จั ด ส ง ทั น ที ห ลั ง จ า ก ท่ี

นําเสนอหัวหนาสวนราชการ

พิจารณาให ความเห็นชอบ
หรือส่ังการแลว  
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ

ภายใน 
ระดับ - - 5.00 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
  กําหนดใหกลุมตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานท่ีรับผดิชอบในการจดัเก็บขอมูล โดยความ

รวมมือจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นางสาวสําเภา  จันตะศิลป  เบอรติดตอ :  02-5792529 
   ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน                                        
ผูจัดเก็บตวัช้ีวัด    :    นางสาวปภาดา  ฟูรังสีโรจน  เบอรติดตอ :  02-5792529 
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชํานาญการ 
 นางสาวลภัสวีณ  สังขประเสริฐ 
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชํานาญการ      
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มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคการ  
ตัวช้ีวัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 20  
คําอธิบาย :  

  การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวช้ีวัดในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ท่ีผานมา สวนราชการไดยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) จํานวน 2 หมวด ซึ่งหนวยงานดานนโยบายไดดําเนินการใน
หมวด 2 (หมวดบังคับ) และหมวดสมัครใจอีกหนึ่งหมวด สําหรับหนวยงานดานบริการไดดําเนินการใน
หมวด 3 (หมวดบังคับ) และหมวดสมัครใจอีกหนึ่งหมวดเชนกัน  

 สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.2553 สํานักงาน ก.พ.ร. ยังคงมุงเนนเพ่ือผลักดันให สวน
ราชการปรับปรุงองคการอยางตอเนื่อง โดยวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการ บริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานตอไป  

 สาระสําคัญของแนวทางดําเนินการในปงบประมาณพ.ศ. 2553 สวนใหญใกลเคียงกับ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีความแตกตางเพียง 2 ประการ ดังนี้ 

1) ตัวช้ีวัดผลลัพธของหมวดท่ีดําเนินการ สวนราชการจะเลือกตัวช้ีวัดท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนดใหแทนการท่ีสวนราชการเลือกตัวช้ีวัดเอง เนื่องจาก เพ่ือใหเกิดความเปนมาตรฐานในการวัด

ความสําเร็จและ สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของหมวดน้ัน ๆ ไดอยางแทจริง รวมท้ังสามารถผลักดัน
การยกระดับคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมไดอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม ยังเปดโอกาส
สําหรับสวนราชการท่ีจะ กําหนดตัวช้ีวัดเพ่ิ มเติมไดเอง เพ่ือความสอดคลองกับภารกิจบางประเภทท่ีมี

ลักษณะเฉพาะ และสงเสริมใหเกิด นวัตกรรม  
2) ใหความสําคัญกับการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพ่ือเปนการผลักดันให 

ดําเนินการผานเกณฑฯ ไดอยางครบถวน โดยกําหนดน้ําหนักเพ่ือการ “ซอม” ซึ่งหมายถึง คาน้ําหนักคะแนน
นี้จะใชตรวจประเมินในหมวดท่ีดําเนินการไปแลว หากสวนราชการใดไมผานเกณฑฯ ในหมวดนั้น ๆ ก็
จะตอง ดําเนินการใหผานเกณฑฯ ดังกลาว สําหรับสวนราชการท่ีผานเกณฑฯอยางครบถวนแลวจะไดคา
คะแนนนี้โดย ปริยาย  

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหองคการไดปรับปรุง 
ระบบบริหารจัดการใหไดมาตรฐานและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและย่ังยืน ดังนั้น แมในหมวดท่ีสวน

ราชการ ไดดําเนินการผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปแลวก็ตาม สวนราชการควรให

ความสําคัญกับการ “รักษา” ระบบบริหารจัดการท่ีดีดังกลาวใหตอเนื่อง เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการ
พัฒนาระบบบริหาร จัดการในข้ันSuccessful Level ท่ีจะตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอไป  

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จท่ี 
สวนราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใช 
เปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตาม
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และ ประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพ่ือปรับปรุงองคการและยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการของ สวนราชการสูระดับมาตรฐานเทียบเทาสากล  

 แนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัดนี้สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือซึ่งมีรายละเอียด 
สําหรับสวนราชการใชในการดําเนินการ  

 ตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” น้ําหนัก รอย
ละ 20 แบงออกเปน 3 ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

15.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  
12 

15.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ํา หนักในการ

บรรลุเปาหมาย ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ

ของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพ การบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7)  

4 

15.3  ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ํา หนักของการจัดทํา 
แผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

4 

รวม  20 
 

ตัวช้ีวัดที่ 15.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ระดับพ้ืนฐาน  
น้ําหนัก : รอยละ 12  
คําอธิบาย :  

 การดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานจํานวน 2 หมวด       
ซึ่งแตละหมวดแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก (รอยละ) 

หมวดบังคับ หมวดสมัครใจ 
15.1.1  รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ

ระดับพ้ืนฐาน  
(วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองคการในหมวดท่ี 
ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2553)  
 

4 4 
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ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก (รอยละ) 

หมวดบังคับ หมวดสมัครใจ 
15.1.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ 

เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการพัฒนา 
องคการ  
(วัดผลลัพธของการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553)  

1 1 

15.1.3  รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ในหมวดท่ีสวนราชการดําเนินการไม ผาน

เกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

1 1 

รวม  12 
 

ตัวช้ีวัดยอย 15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  
(วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองคการในหมวดท่ีดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2553)  

นํ้าหนัก รอยละ 8 (น้ําหนักหมวดรอยละ 4 จํานวน 2 หมวด)  
สวนราชการจะดําเนินการเพ่ือใหผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

จํานวน 2 หมวด (แผน) ซึ่งสวนราชการจะใชแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีไดจัดทํา
ข้ึน เปนเคร่ืองมือในการกํากับติดตามเพื่อใหผานเกณฑฯ ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้สํานักงาน 
ก.พ.ร. ไดกําหนดหมวดท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไวดังนี้ 

 หมวดภาคบังคับ : หนวยงานดานนโยบาย หมวด 1 หรือ หมวด 4  
 หนวยงานดานบริการ หมวด 1 หรือ หมวด 6  
 หมวดภาคสมัครใจ : หมวดใดก็ไดท่ียังไมไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

เกณฑการใหคะแนน :  
วัดความสําเร็จของกระบวนการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานใน 

หมวดท่ีดําเนินการ โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้ 
 

การประเมินผล น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  

      

 หมวดบังคับ หมวด 6  4 60 70 80 90 100 

 หมวดสมัครใจ หมวด 5  4 60 70 80 90 100 
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ท้ังนี้เกณฑการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดังกลาวจะมีรายละเอียดในคูมือ 
คําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
รอยละของการผานเกณฑคณุภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดบัพ้ืนฐาน 
รอยละ - - - 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
  กําหนดใหกองคลัง(หมวดบังคับ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ) และกองการเจาหนาท่ี 

(หมวดสมัครใจ หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ) เปนหนวยงานท่ีรับผดิชอบในการจดัเก็บขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นายเกรียงศักดิ์  หงษโต  เบอรติดตอ:  02-5791939 

   รองอธิบดดีานปฏิบตัิการ 
   นางอรนาฎ  โอวาทตระกูล เบอรติดตอ:  02-5792583                      
   ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :    นางเพ็ญศรี หม่ืนสังข  เบอรติดตอ:  02-9413075 

 ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบงานคลัง 

 นางสาวกมลพร  บุญศิริ  เบอรติดตอ:  02-9410761 

 นักทรัพยากรบุคคล ระดบัชํานาญการ  
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ตัวช้ีวัดที่ 15.1.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ   
  ผลลัพธในการดําเนนิการพัฒนาองคการ  

(วัดผลลัพธของการพัฒนาองคการในหมวดท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)  
นํ้าหนัก รอยละ 2 (น้ําหนักหมวดรอยละ 1 จํานวน 2 หมวด)  

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธในแตละหมวดซึ่งเปนตัวช้ีวัดแนะนําโดยให 
สวนราชการเลือกตัวช้ีวัดดังกลาวจํานวน 2 ตัวช้ีวัดเพ่ือวัดผลลัพธของการดําเนินการ (โดยกําหนดน้ําหนัก 
ตัวช้ีวัดละ 0.5) ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความเปนมาตรฐานในการวัดความสําเร็จและสามารถสะทอนผลการ

ดําเนินงาน ของหมวดน้ัน ๆ ไดอยางแทจริง รวมท้ังสามารถผลักดันการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐใน ภาพรวมไดอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม ยังเปดโอกาสสําหรับสวนราชการท่ีจะกําหนดตัวช้ีวัดเพ่ิ 
มเติมไดเอง เพ่ือความสอดคลองกับภารกิจบางประเภทท่ีมีลักษณะเฉพาะ และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม 
รายละเอียดตัวช้ีวัด ผลลัพธดังกลาวอยูในคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

กรณีท่ีสวนราชการตองการกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธตามแผนพัฒนาองคการในแตละ

หมวด เพ่ิมเติม สวนราชการสามารถกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธในแตละหมวดเพิ่ มเติมได จํานวนไมเกิน 2 
ตัวช้ีวัด (น้ําหนักรวมกันไมเกิน 0.2) และกําหนดใหเลือกตัวช้ีวัดผลลัพธแนะนําอีกจํานวน 2 ตัวช้ีวัด (โดย
กําหนด น้ําหนักตัวช้ีวัดละ 0.4) รวมท้ังส้ินไมเกิน 4 ตัวช้ีวัด และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัดเทากับ 1 
ท้ังนี้ ตัวช้ีวัดผลลัพธท่ีสวนราชการกําหนดเพิ่มเติม ตองเปนตัวช้ีวัดเชิงปริมาณท่ีสามารถวัดแนวโนมผลการ 
ดําเนินการได และเปนตัวช้ีวัดท่ีสะทอนผลลัพธการดําเนินการของหมวดนั้น ๆ (ไมใชวัดผลผลิตหรือ
กิจกรรม) 

 
ตารางและสูตรการคํานวณสําหรับแผนที่ 1 และแผนที่ 2  

ตัวช้ีวัด (i) น้ํา

หนัก 
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ 
ของผลสําเร็จตามเป าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

คะแนน 
ที่ได 

(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

1 2 3 4 5 
ช่ือแผน................................ 

KPI1  W1  60  70  80  90  100  SM1  (W1 x 
SM1)  

KPI2  W2  …  …  …  …  …  SM2  (W2 x 
SM2)  

.  .  …  …  …  …  …  .  .  
KPIi  WI  …  …  …  …  …  .  .  
Σ Wi = 1  ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนัก  Σ (Wi x 

SMi)  
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ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนัก เทากับ  
      
    หรือ  
 
 
โดยที่ :  
 
W หมายถึง  น้ําหนักความสําคัญท่ีใหกับตัวช้ีวัดท่ีกําหนดข้ึน และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัด 

เทากับ 1  
SM หมายถึง  คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด  
i หมายถึง  ลําดับท่ีของตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 1และ 2  
 
เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
เง่ือนไข :  

ตัวช้ีวัดผลลัพธ คาน้ําหนัก วิธีการวัด และการประเมินผล ใหเปนไปตามแนวทางท่ีสํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนด สําหรับกรณีท่ีสวนราชการกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธเพ่ิมเติม วิธีการวัด และเกณฑการ

ประเมินผล ใหเปนไปตามแนวทางการประเมินผล (KPI Template) ท่ีสวนราชการกําหนด สําหรับคา
น้ําหนักใหเปนไปตาม เง่ือนไขท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ซึ่งไดกําหนดไวแลวขางตน  

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง

น้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธในการ

ดําเนนิการพัฒนาองคการ 

รอยละ - - - 

Σ (Wi x SMi) 
Σ Wi 

(W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 
W1+ W2 +...+ Wi 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
  กําหนดใหกองคลัง(หมวดบังคับ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ) และกองการเจาหนาท่ี 

(หมวดสมัครใจ หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ) เปนหนวยงานท่ีรับผดิชอบในการจดัเก็บขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นายเกรียงศักดิ์  หงษโต  เบอรติดตอ:  02-5791939 

   รองอธิบดดีานปฏิบตัิการ 
   นางอรนาฏ โอวาทตระกูล เบอรติดตอ:  02-9412608 

   ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :    นางเพ็ญศรี หม่ืนสังข  เบอรติดตอ:  02-9413075 

 ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบงานคลัง 

 นางสาวกมลพร  บุญศิริ  เบอรติดตอ:  02-9410761 

 นักทรัพยากรบุคคล ระดบัชํานาญการ  
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ตัวช้ีวัดที่ 15.1.3 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพ้ืนฐาน ในหมวดท่ี       
สวนราชการดาํเนินการไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

นํ้าหนัก : รอยละ 2 (น้ําหนักรอยละ 1 ตอ 1 หมวด จํานวน 2 หมวด)  
การดําเนินการในตัวช้ีวัดยอยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือผลักดันใหสวนราชการดําเนินการเพ่ือ

ผาน เกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานอยางครบถวน ซึ่งแนวทางดําเนินการในตวัช้ีวัด
ยอยนี้จะ มี 2 แนวทาง คือ  

 สวนราชการท่ีผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานในหมวดท่ี 
ดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว จะไดคาคะแนนนี้โดยปริยาย โดยจะใชผลการตรวจประเมิน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

 สวนราชการท่ีไมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานในหมวดท่ี 
ดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะตองดาํเนนิการใหผานเกณฑฯ  

ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงผลยืนยันใหสวนราชการทราบในประเด็นท่ีสวนราชการไมผาน 
เกณฑฯ ภายหลังการตรวจประเมินรอบ 12 เดือนตอไป  

 
เกณฑการใหคะแนน  

วัดความสําเร็จของการดําเนินการในประเด็นท่ีไมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับพ้ืนฐานในหมวดท่ีดําเนินการ โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้ 
 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

รอยละของการผานเกณฑคณุภาพ

การบริหารจัดการ ภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ในหมวดท่ีสวน
ราชการดําเนนิการ ไมผานเกณฑฯ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

      

- หมวด 1 1 60 70 80 90 100 
- หมวด 3 1 60 70 80 90 100 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
รอยละของการผานเกณฑคณุภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดบัพ้ืนฐาน ใน
หมวดท่ี สวนราชการดาํเนินการไมผาน
เกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

รอยละ - - - 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
  กําหนดใหกองแผนงาน (หนวยงานท่ีรับผิดชอบหมวด 1 การนาํองคกร) และสถานีพัฒนา

ท่ีดินสุพรรบุรี (หนวยงานท่ีรับผิดชอบหมวด 3 การใหความสําคญักับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย) 

เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นายเกษม  ทองปาน  เบอรติดตอ :  02-5617990                                    
    รองอธิบดดีานบริหาร 
   นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ  เบอรติดตอ :  02-5799532 

   รองอธิบดดีานวิชาการ                                  
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :   นางปทมา  เชษฐสุรกุล  เบอรติดตอ :  02-5790803 

 ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบมาตรฐานงาน 

 นายสุรชัย  หม่ืนสังข  เบอรติดตอ :  035-525356 

  ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดนิ สุพรรณบุรี 
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ตัวช้ีวัดที่ 15.2  ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเป าหมายความสําเร็จของ 
   ผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7)  
น้ําหนัก : รอยละ 4  
คําอธิบาย :  

 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ 
การดําเนินการของสวนราชการ หมายถึง การวัดความสาํเร็จของผลลัพธการดาํเนินการ (หมวด 7) ของสวน 
ราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน นอกเหนือจากการวัดความสําเร็จของ 
ผลลัพธการดาํเนินการพัฒนาองคการ 2 หมวด (ตัวช้ีวัดท่ี11.1.2)  

 สําหรับตัวช้ีวัดหมวด 7 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนการสะทอนผลลัพธของการ 
ปรับปรุงองคการในหมวดท่ีไมไดดาํเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ือใหสวนราชการใหความสําคัญ
กับ การดาํเนนิการท่ีครอบคลุมทุกหมวด โดยไดกําหนดตัวช้ีวัดท่ีสําคัญท่ีควรสะทอนผลลัพธในแตละหมวด 
ดังนี ้

 
หมวด  ตัวช้ีวัด  

1  RM 1 : รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ ของนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ด ี 

2  RM 2 : รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของเปาหมายของโครงการตามแผนบริหารความเส่ียง  
3  RM 3 : รอยละความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนนิการ/โครงการท่ีเปดโอกาส

ใหประชาชน เขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ  
4  RM 4.1 : รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการเปดเผยขอมูลขาวสารของ

ราชการ ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
RM 4.2 : ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ (statXchange)  

RM 4.3 : รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ ์ของการดําเนินกิจกรรม
ตาม แผนการจัดการความรูอยางนอย 3 องคความรู  

5  RM 5: รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีด
สมรรถนะของ บุคลากรหรือแผนพัฒนาบคุลากร  

6  RM 6 : จํานวนกระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงใหผลดําเนินการดีข้ึน  
 

 จากตัวช้ีวัดดังกลาว ใหสวนราชการเลือกตัวช้ีวัดในหมวดท่ีไมไดดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 จํานวน 4 หมวด  

 ตัวอยางการเลือกตัวช้ีวัด เชน กรมบริการ ก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เลือกดําเนินการ 
หมวด 5 และหมวด 6 ดังนัน้ การเลือกตวัช้ีวัดหมวด 7 กรม ก ตองเลือกตัวช้ีวัดท่ีสะทอนผลลัพธการ 
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ดําเนนิการในหมวด 1, 2, 3 และหมวด 4 เปนตน ซึ่งหมายความวาสวนราชการจะเลอืกตัวช้ีวัดจากตาราง 
ดังกลาวขางตนท้ังหมด 6 ตวั คือ RM 1 , RM 2, RM 3, RM 4.1, RM 4.2 และ RM 4.3 เนื่องจากหมวด 4  

 การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธการดําเนนิการ ขอใหสวนราชการรายงาน 
ผลวาสามารถดําเนนิการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  
 
ตารางและสูตรการคํานวณ :  

ตัวช้ีวัด (i)  น้ําหนัก 
(Wi)  

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ ของ
ผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด  

คะแนน

ท่ี ได  
(SMi)  

คะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 
(Wi x 
SMi)  

1  2  3  4  5  

KPI1  W1  60  70  80  90  100  SM1  (W1 x 
SM1)  

KPI2  W2  …  …  …  …  …  SM2  (W2 x 
SM2)  

.  .  …  …  …  …  …  .  .  

.  .  …  …  …  …  …  .  .  
KPIi  Wi  …  …  …  …  …  SMi  (Wi x 

SMi)  
 ( Wi = 

1 
ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนัก ( (Wi x 

SMi) 
 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนัก เทากับ  
      
    หรือ  
 
 
โดยที:่  
W หมายถึง  น้ําหนักของตวัช้ีวัดท่ีเลือกเทากันทุกตัว โดยผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัด เทากับ 1  
SM หมายถึง  คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด  
i หมายถึง  ลําดบัท่ีของตวัช้ีวัดท่ีกําหนดข้ึนตามแนวทางการดาํเนนิงาน ; 1, 2,…, i  

 
 
 
 

Σ (Wi x SMi) 
Σ Wi 

(W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 
W1+ W2 +...+ Wi 
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เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน  

1 Σ (Wi x SMi) = 1  
2 Σ (Wi x SMi) = 2  
3 Σ (Wi x SMi) = 3  
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง

นํ้าหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนนิการ

ของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
(หมวด 7) 

ระดับ - - - 

 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
  กําหนดใหกลุมพัฒนาระบบบริหารเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในหารจัดเก็บขอมูล        

โดยความรวมมือจากคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) 

 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นางณัฐิยา  หิรัญวัฒนศิริ  เบอรติดตอ :  02-5797740                                      
    ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
ผูจดัเก็บตัวช้ีวัด    :    นางสาวเบญจพร  บุรมยชัย เบอรติดตอ :  02-5797740 
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดบัปฏิบตัิการ                                       
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ตัวช้ีวัดที่ 15.3  ระดับความสาํเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ                     

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
น้ําหนัก : รอยละ 4  
คําอธิบาย :  

 การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น ใหสวนราชการประเมิน 
องคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพ้ืนฐาน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในหมวดท่ียังไมไดดาํเนินการตามตวัช้ีวัดของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
และ 2553  

 นอกเหนือจากการดําเนินงานท่ีมุงเนนไปที่แผนพัฒนาองคการ 2 หมวดแลว สวนราชการ
ควร พัฒนาการบริหารจัดการองคการในหมวดอ่ืน ๆ ควบคูไปดวย เพ่ือใหเกิดผลลัพธในหมวด 7 ของ
เกณฑ คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  
 
เกณฑการใหคะแนน :  

การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบงเปนตัวช้ีวัดยอย ดังนี   
 

การประเมินผล  น้ําหนัก  
(รอยละ)  

เกณฑการใหคะแนน  

1  2  3  4  5  

15.3.1 ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะ 
สําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

15.3.2 ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ ประเมิน
องคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดบัพ้ืนฐาน 

1 3 4 5 6 7 

15.3.3 ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554* (2 แผน: หมวด 2 หมวด 4) 

2 0 - 1 - 2 

รวม 4  

 
หมายเหตุ : * เปนการจัดทําแผนพัฒนาองคการรายหมวด โดยใชแนวทางการจัดทําของปงบประมาณ        
พ.ศ. 2553 รวมท้ัง ใหสวนราชการคัดเลือกตัวช้ีวัดผลลัพธหรือกําหนดตัวช้ีวัดไดเอง รายละเอียดเง่ือนไข
ปรากฏในคูมือ คําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

* กรณีท่ีสวนราชการใดยังไมผานเกณฑฯ บางขอท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ใหจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ิ มเติมมาดวย 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงนํ้าหนักของ

การจัดทําแผนพัฒนาองคการป  
งบประมาณ พ.ศ. 2554  

ระดับ - - - 

 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
  กําหนดใหกองแผนงานและกองการเจาหนาท่ี เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ

ขอมูล โดยความรวมมือจากคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 2 

และหมวด 4 

 
 
 
    
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ  เบอรติดตอ :  02-5799532        
 รองอธิบดดีานวิชาการ      
   นางอรนาฏ โอวาทตระกูล เบอรติดตอ :  02-9412608 

   ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด    :    นางปทมา  เชษฐสุรกุล  เบอรติดตอ :  02-5790803      
 ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบมาตรฐานงาน 

   นางจันทรเพ็ญ  ลาภจติร  เบอรติดตอ :  02-5794548    
   ผูอํานวยการสวนระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 


