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ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่ม
ภารกิจ (ร้อยละ 10)  

ตัวชีว้ัดที ่3.1  ร้อยละความสาํเร็จของการจัดทําแผนการใช้ท่ีดินระดับตําบลแบบบูรณาการ  
หน่วยวัด: ร้อยละ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 3.5  
 

คําอธิบาย :   ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการในการนํา
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายการใช้ที่ดินของรัฐมาจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบล 
โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการกิจกรรมของหน่วยงานราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาพ้ืนที่ในการทําเกษตรกรรมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนการใช้ที่ดินฯ ซึ่งจะทําให้มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความต้องการของท้องถ่ิน 
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการจัดประชุมชี้แจง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพ้ืนท่ี ทั้งน้ีในปี พ.ศ. 2555 จะวัดความสําเร็จจากจํานวนแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ จํานวน 12 
ตําบล โดยมีแผนบูรณาการกิจกรรมภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ และ/หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในพ้ืนท่ี 
 

ค่าเป้าหมาย 
  

ปี 2555  ตั้งค่าเป้าหมายให้ได้จํานวนแผนการใช้ทีด่นิ จํานวน 12 ตําบล 
  

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
 
ให้คะแนนรายตําบลตามตาราง  ดังน้ี 

ตําบล 
(Pi) 

นํ้าหนัก 
(Wi) 

ระดับคะแนน 
คะแนนท่ีได ้

(SMi) 

คะแนนเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนัก
(WixSMi) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 
60% 80% 100% แล้วเสร็จก่อน 

15 ก.ย. 55 
แล้วเสร็จก่อน 

1 ก.ย. 55 
         
         
 ∑Wi=1        

 

โดยท่ี  
P   หมายถึง ตาํบลที่จัดทําแผนการใช้ทีด่ิน 
W   หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ให้กับตาํบลที่จัดทําแผนการใช้ทีด่ินทีกํ่าหนดขึ้น 
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบเกณฑ์การให้คะแนน 
i     หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดข้ึน ; ตัวท่ี 1-12 
จะนับรายตําบล = (n)  
โดยคะแนนที่ได้ในแต่ละตําบลจะคูณด้วยคะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก โดยน้ําหนักให้คิดงบประมาณท่ีได้รับในแต่ละ

ตําบลคูณด้วยผลที่ได้จะเป็นคะแนน และนําผลรวมคะแนนที่ได้เป็นคะแนนของตัวชี้วัด 
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 โดย วัดจากความสําเร็จในการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน จํานวน 12 ตําบล ซึ่งแต่ละตําบลต้องดําเนินการตาม
ข้ันตอน ดังน้ี    

1. จัดทําร่างแผนการใช้ท่ีดินระดับตําบลแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในเขตพ้ืนที่ชลประทานและ/หรือพ้ืนที่ ส.ป.ก. จํานวน 12 ตําบล   

2. กําหนดกิจกรรมในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับแผนการใช้ที่ดิน       
ตามภารกิจของหน่วยงานในแต่ละประเด็นปัญหา 

3. จัดประชมุชีแ้จง เพ่ือเสนอร่างแผนการใช้ท่ีดินฯ พร้อมกิจกรรมในการพัฒนา และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ 

4. ปรับปรุงร่างแผนการใช้ทีด่ินฯ พร้อมกิจกรรมในการพัฒนา ตามขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากผลสรุป
การประชมุชีแ้จง 

5. จัดทําแผนการใช้ท่ีดินระดับตาํบลแบบบูรณาการ พร้อมแผนงานและกิจกรรมในการพฒันาพ้ืนที่ 
 

รายละเอียดขอ้มูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ัด หนว่ยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ 

พ.ศ. 
2552 2553 2554 

ร้อยละความสาํเร็จของการจัดทําแผนการใช้ทีด่ิน
ระดับตําบลแบบบูรณาการ 

ร้อยละ - - 5 
 

 
แหลง่ข้อมูล/ วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : รวบรวมข้อมลูที่ไดด้าํเนินการจาก 4 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไดแ้ก่  

1. กรมพัฒนาที่ดิน 
2. กรมชลประทาน 
3. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
4. หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที 

 
ผู้กํากบัดูแลตัวชีว้ัด :  นายจรูญ  ยกถาวร     เบอร์ติดต่อ : 0-2579-9532 

รองอธิบดีด้านวิชาการ 
 

ผู้จัดเก็บตวัชี้วดั     :    นายศรจิตร  ศรีณรงค์     เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5122 
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน 
นายกิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7589 
ผู้อํานวยการส่วนวางแผนการใชท้ี่ดินที่ 1 
นายวีรชัย  กาญจนาลัย        บอร์ติดต่อ : 0-2579-1473 
ผู้อํานวยการส่วนวางแผนการใชท้ี่ดินที่ 2 
นางสาวดารณี ศรีสง่า     เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7589 
ผู้อํานวยการส่วนวางแผนทรัพยากรนํ้าเพ่ือการพัฒนาที่ดนิ 
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ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลักของกรม หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 20) 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนแม่บทเขตพัฒนาที่ดิน 
หน่วยวัด:   ระดับ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 6 
คําอธิบาย : เขตพัฒนาท่ีดิน หมายถึง พ้ืนที่ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทําการพัฒนา ด้วยการบูรณาการกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ดินต่างๆ เช่น การสํารวจและจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ แผนท่ีดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน แผน
ที่วางแผนการใช้ที่ดิน จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า พัฒนาแหล่งนํ้า ปรับปรุงบํารุงดิน โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือสาธิตและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินให้แก่เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปได้เห็นประโยชน์ของการพัฒนาท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

พ้ืนที่ดําเนินการ  หมายถึง พ้ืนที่ท่ีเป็นตัวแทนของปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินในสํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1-12 เขตละ 1 แห่ง รวมจํานวนพ้ืนที่ดําเนินการทั้งหมด 12 แห่ง เพ่ือบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาที่ดินโดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการต้องไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่/แห่ง 
 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2555  ตั้งค่าเป้าหมายให้ได้การจัดทําแผนแม่บทแล้วเสร็จ 12 แห่ง  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
1 คัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการและแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน ในระดับพ้ืนท่ี 
2 สํารวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ

หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี ในการดําเนินการยกร่างแผนแม่บท 
3 จัดทําแผนแม่บทในการพัฒนาเขตพัฒนาที่ดิน 12 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ไม่ตํ่ากว่า 1,000 ไร่ 
4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2555 แล้วเสร็จร้อยละ 50 
5 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2555 แล้วเสร็จร้อยละ 100 

 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ัด หนว่ยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ 

พ.ศ. 
2552 2553 2554 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนแม่บทเขต
พัฒนาที่ดิน 

ระดับ - - - 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

1. กําหนดให้สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต (สพข.) 1-12 เป็นผู้จัดทํารายงานการจัดทําแผนแม่บท สพข. 
ละ 1 แห่ง โดยร่วมกับสถานีพัฒนาท่ีดิน (สพด.) ดําเนินการคัดเลือกพ้ืนท่ีมีปัญหาการใช้ที่ดิน จัดทําข้อมูลพ้ืนฐาน 
วิเคราะห์ สรุปปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของเกษตรกร เพ่ือกําหนดวงรอบเขตพัฒนาที่ดิน 

2. จากนั้น สพข. และ สพด. ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจากการจัดทําข้อมูลพ้ืนฐาน การสํารวจ วิเคราะห์ 
และวางแผนการใช้ที่ดิน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา และการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า ซึ่งใช้เป็นกรอบในการ
จัดทําแผนแม่บทในการจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน ส่งให้กองแผนงานเพ่ือรวบรวมจัดเก็บข้อมูล 

3. กําหนดให้ สพด. เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานในพ้ืนที่ดําเนินการตามแบบฟอร์มท่ีได้กําหนดส่ง
ให้กองแผนงานเป็นรายเดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกุล    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 
ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด     :    นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา   เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0802 
   ผู้อํานวยการส่วนแผนงาน 

นายปรเมศร์  ชะดี    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0752 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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ตัวชีว้ัดที ่4.2  จํานวนพ้ืนที่เกษตรกรรมทีไ่ด้รับการอนุรกัษ์ดินและน้ําเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
หน่วยวัด  :    ล้านไร่ 
น้ําหนัก    :    ร้อยละ 7 
 
คําอธิบาย : พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน หมายถึง 
พ้ืนที่ทําการเกษตรที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินท่ีมีความจําเป็นต้องจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าท้ังวิธีกลและวิธี
พืช เพ่ือรักษาทรัพยากรที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน 
 
ค่าเป้าหมาย :  
ปี 2555  0.82 ล้านไร่  
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/- 0.05 ล้านไร่ ต่อ 1 คะแนน  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
0.72 0.77 0.82 แล้วเสร็จก่อน 

15 ก.ย. 55 
แล้วเสร็จก่อน 

1 ก.ย. 55 
 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและนํ้าเพ่ือป้องกันการ    
ชะล้างพังทลายของดิน + / - 0.05 ล้านไร่ ตอ่ 1 คะแนน                  
โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและนํ้า     เท่ากับ 1 คะแนน 
     เพ่ือป้องกนัการชะล้างพังทลายของดิน จํานวน 0.72 ล้านไร่  
   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและนํ้า      เท่ากบั 2 คะแนน 
     เพ่ือป้องกนัการชะล้างพังทลายของดิน จํานวน 0.77 ล้านไร่  
   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและนํ้า      เท่ากับ 3 คะแนน 
     เพ่ือป้องกนัการชะล้างพังทลายของดินจํานวน 0.82 ล้านไร่  
   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและนํ้า      เท่ากับ 4 คะแนน 
     เพ่ือป้องกนัการชะล้างพังทลายของดิน แล้วเสรจ็ก่อน 15 ก.ย. 55 
   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและนํ้า      เท่ากับ 5 คะแนน 
     เพ่ือป้องกนัการชะล้างพังทลายของดิน แล้วเสรจ็ก่อน 1 ก.ย. 55 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

จํานวนพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับ
การอ นุ รั กษ์ ดิ นและ นํ้ า เ พ่ื อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของ
ดิน (ล้านไร่) 

ล้านไร่ 1.05 0.92 0.90 

 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
  กําหนดให้ กองแผนงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน โดยการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  กองแผนงาน รวบรวมข้อมูลเป็นรายไตรมาส และสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ซึ่งได้แสดงบน 
Web site ของกรมฯ 
 
ผู้กํากบัดูแลตัวชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกุล    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 
   ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
\   

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด     :    นางสาวปานทิพย์  กานตพิชาน   เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 
   ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล    
   นางสาวพยัตติกา  พลสระคู   เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 จํานวนพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน  
หน่วยวัด  : ไร่ 
น้ําหนัก    : ร้อยละ 7 
 
คําอธิบาย : พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน หมายถึง พ้ืนที่ท่ีได้รับการปรับปรุงคุณภาพดินที่มี
ปัญหาทางการเกษตร มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเปร้ียวดินเค็มภาคใต้ และดินท่ีมี
อินทรียวัตถุต่ํา โดยการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนมาร์ล โดโลไมท์ หินปูนบด 
ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ของกรมฯ ใน
การปรับปรุงคุณภาพดินด้วย 
 
ค่าเป้าหมาย :  
ปี 2555  189,252 ไร่ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/- 750 ไร่ ต่อ 1 คะแนน 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
187,752 188,502 189,252 190,002 190,752 

 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน พ้ืนที่เกษตรกรรมท่ีได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน +/- 750 ไร่ ต่อ 
1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน                    

จํานวน 187,752 ไร่ 
เท่ากับ 1 คะแนน 

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน                    
จํานวน 188,502 ไร่ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน                    
จํานวน 189,252 ไร่ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน                    
จํานวน 190,002 ไร่ 

เท่ากับ 4 คะแนน 

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน                    
จํานวน 190,752 ไร่ 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

จํานวนพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับ
การปรับปรุงคุณภาพดิน (ไร่) 

ไร่ - 145,027 192,560 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
  กําหนดให้ กองแผนงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน โดยการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  กองแผนงาน รวบรวมข้อมูลเป็นรายไตรมาส และสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกุล    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 
   ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด     :    นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา   เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0802 
   ผู้อํานวยการส่วนแผนงาน 
   นางสุมลมาลย์  จงดี    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0752 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชีวั้ดตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ 
                         ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 9

 
ตัวชี้วัดที่ 5     ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 7 
คําอธิบาย :   

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า“การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ     ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจ
และทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.ได้รับความ
อนุเคราะห์จากสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

 ประเด็นการสาํรวจประกอบด้วยประเด็นสาํคัญๆ ดังน้ี 
(1)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
(3)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4)  ความพึงพอใจตอ่คุณภาพการให้บริการ 
(5)  ความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ 

 สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาคัดเลือกงานบริการท่ีส่วนราชการเสนอซึ่งเป็นงานบริการหลักไม่เกิน 3 งาน 
และแจ้งให้ส่วนราชการทราบ และสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสํารวจตามประเด็นสําคัญข้างต้น โดย
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการเป็นงานบริการ ท่ีเป็นภารกิจหลักของส่วนราชการเป็นงานบริการที่มีผู้ใช้บริการ
จํานวนมากไม่น้อยกว่า 25 ราย มีผลกระทบสูงต่อประชาชน รวมทั้งวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติ 

 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ได้คัดเลือกงานบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจํานวน 3 งานบริการดังน้ี 
(1) การให้บริการข้อมูลสารสนเทศข้อมูลดิน 
(2) การให้บริการเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า 
(3) การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน 

 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2555 ร้อยละ 75 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- รอ้ยละ 5 ตอ่ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 
 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 
  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 83.74 82.23 83.21 

 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผู้ประเมินจะใช้ผลการสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ
เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือใช้ในการประเมินผล 

  เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางณัฐิยา  หิรัญวัฒน์ศิริ     เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7740 

ผู้อํานวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด    :    นางสาวเบญจพร  บุรมย์ชัย    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7740 
            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ    
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ตัวชีว้ัดที ่6   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูก้ําหนดนโยบาย 
หน่วยวัด:   ร้อยละ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 3 
คําอธิบาย :   

 เพ่ือให้ส่วนราชการทราบผลการประเมินการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมท้ังมีการ
ติดตามและรายงานผลให้แก่ผู้กําหนดนโยบายทราบ เพ่ือสามารถปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานต่อไป 

 ผู้กําหนดนโยบาย หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคลท่ีตั้งขึ้นโดยกฎหมายซึ่งกําหนดนโยบายให้แก่ส่วน
ราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่วนราชการสังกัด 

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
 ประเด็นการสาํรวจประกอบด้วยประเด็นสาํคัญๆ ดังน้ี 

(1) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจตอ่นโยบายที่มอบหมาย 
(2) ความพึงพอใจด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(3) ความพึงพอใจด้านการตดิตามและนําเสนอผลให้ทราบ 

 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2555 ร้อยละ 75 
  
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- รอ้ยละ 5 ตอ่ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 
ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 
 

 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้กําหนดนโยบาย 

ร้อยละ - 3.900 NA 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 สํานักงาน ก.พ.ร.จะเป็นผู้ประเมินผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายโดยการส่งแบบสอบถาม

ถึงผู้กําหนดนโยบายโดยตรง และจะแจ้งผลการสํารวจความพึงพอใจให้ส่วนราชการทราบต่อไป 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางณัฐิยา  หิรัญวัฒน์ศิริ     เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7740 

ผู้อํานวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด     :    นางสาวเบญจพร  บุรมย์ชัย    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7740 
            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ    
 
 
 
 

 


