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1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนิน งาน

ค่า
คะแนน
ท่ีได้

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก

1. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบาย
สําคัญ/พิเศษของรัฐบาล (น้ําหนักร้อยละ 20)

1.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
(น้ําหนักร้อยละ 15)

1.1.1 รายได้เงินสดทางการ เกษตรของเกษตรกรเฉล่ียต่อ
ครัวเรือน

บาท/
ครัวเรือน/ปี

6 134175+X 135,675+X 137,175+X 138,675+X 140,175+X 140565 
+3431

5.0000 0.3000

1.1.2 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ล้านล้านบาท 9 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.4300 5.0000 0.4500

1.2 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ/
พิเศษของรัฐบาล (น้ําหนักร้อยละ 5)

1.2.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการ
บรรลุเป้าหมายในการดําเนินมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา ผู้
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของส่วนราชการ (กรม
พัฒนาท่ีดิน)

ร้อยละ 5 80 85 90 95 100 100 5.0000 0.2500

2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงท่ีมี
เป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง(น้ําหนักร้อยละ 10)

2.5 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงท่ีมี
เป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของยุทธศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศและหมอกควัน)

2.5.1 ร้อยละของจํานวนวันท่ีปริมาณฝุ่นละอองเฉล่ียรายวันอยู่
ในเกณฑ์ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนบน

ร้อยละ 10 71 74 77 80 83 79.1100 3.7033 0.3703

ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่ม
ภารกิจ (น้ําหนักร้อยละ 10)

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําแผนการใช้ท่ีดิน
ระดับตําบลแบบบูรณาการ

ร้อยละ 3.5 60 80 100
แล้วเสร็จ

ก่อน 15 ก.ย.
 55

แล้วเสร็จก่อน
 1 ก.ย. 55

5 5.0000 0.1750

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 ร้อยละของเกษตรกรท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน
เขตปฏิรูปท่ีดิน

ร้อยละ 3.5 91 92 93 94 95 94.6100 4.6100 0.1614

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก
ของการดําเนินการโครงการชลประทานเปรียบเทียบกบัแผนงาน

ร้อยละ 3.0 50 75 100
แล้วเสร็จ

ก่อน 15 ก.ย.
 55

แล้วเสร็จก่อน
 1 ก.ย. 55

3.3896 3.3896 0.1017

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก
ของกรม หรือเทียบเท่า (น้ําหนักร้อยละ 20)

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนแม่บทเขต
พัฒนาท่ีดิน

ระดับ 6 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.3000

ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 จํานวนพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รับการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

ล้านไร่ 7 0.72 0.77 0.82
แล้วเสร็จก่อน
15 ก.ย. 55

แล้วเสร็จก่อน
1 ก.ย. 55 0.9586 5.0000 0.3500

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 จํานวนพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รับการปรับปรุง
คุณภาพดิน

ระดับ 7 187,752 188,502 189,252 190,002 190,752 194135 5.0000 0.3500

ตัวช้ีวัดท่ี 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 7 65 70 75 80 85 N/A 1.0000 0.0700

มิติภายนอก
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กรมพัฒนาท่ีดิน  กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    (  ) รอบ 6 เดือน

                                                                                                                        (√   ) รอบ 12 เดือน

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
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กรมพัฒนาท่ีดิน  กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    (  ) รอบ 6 เดือน

                                                                                                                        (√   ) รอบ 12 เดือน

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวช้ีวัดท่ี 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนด
นโยบาย

ร้อยละ 3 65 70 75 80 85 N/A 1.0000 0.0300

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500

ตัวช้ีวัดท่ี 8 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน

ร้อยละ 2.5 85 87.5 90 92.5 95 106.1200 5.0000 0.1250

ตัวช้ีวัดท่ี 9 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 1 70 71 72 73 74 82.2800 5.0000 0.0500

ตัวช้ีวัดท่ี 10 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม

ร้อยละ 1.5 91 92 93 94 95 90.5800 1.0000 0.0150

ตัวช้ีวัดท่ี 11 ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําได้
จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย (น้ําหนักร้อยละ 5)
ตัวช้ีวัดท่ี 11.1 จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมและบริการ
ด้านการพัฒนาท่ีดิน

ราย 2 520,000 552,500 585,000 617,500 650,000 721825 5.0000 0.1000

ตัวช้ีวัดท่ี 11.2 จํานวนเขตการใช้ท่ีดิน 5 ชนิดพืช ร้อยละ 1 80 85 90 95 100 100 5.0000 0.0500

ตัวช้ีวัดท่ี 11.3 จํานวนพื้นท่ีทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟู

ร้อยละ 2 80 85 90 95 100 109.1500 5.0000 0.1000

ตัวช้ีวัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

ระดับ 2 1 2 3 4 5 1.6000 1.6000 0.0320

ตัวช้ีวัดท่ี 13 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0500

ตัวช้ีวัดท่ี 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0500

ตัวช้ีวัดท่ี 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0500

100 3.6804

รายงาน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2555
ผู้รายงาน       1. นางณัฐิยา หิรัญวัฒน์ศิริ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

                   2. น.ส.เบญจพร  บุรมย์ชัย ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ

                   3. น.ส.อังคณา  ไฝ่ฝน ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

น้ําหนักรวม ค่าคะแนนท่ีได้

หน่วยงาน  : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาท่ีดิน โทรศัพท์  1760 ต่อ 1335 ,  0-2579-7740   E-mail : adg_1@ldd.go.th  , adg.ldd@gmail.com

มิติภายใน



 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

มิติภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   1 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลเุปา้หมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 
                   กระทรวงและนโยบายสําคัญพเิศษของรัฐบาล 
                   1.2.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้าํหนักในการบรรลเุปา้หมาย ในการดําเนนิมาตรการ 
                            ช่วยเหลือฟืน้ฟู เยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของส่วนราชการ  
                            (กรมพัฒนาที่ดิน) 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรพล  หิรัญวัฒน์ศิริ 
                                  ผอ.สวพ. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอุดม  วิภาสไพสิฐ 
                      ผอ.กลุ่มวางโครงการ 

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์   
คําอธิบาย :   

• ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายในการดําเนินมาตรการช่วยเหลือ
ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลผระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของของส่วนราชการ พิจารณาจากความสําเร็จ
ของการดําเนินโครงการและ/หรือมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบภัยของส่วน
ราชการเทียบกับเป้าหมายผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีกําหนด ซึ่งได้รับการจัดสรรกลางหรืองบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2555 จากสํานักงบประมาณแล้ว และมีระยะเวลาดําเนินโครงการแล้วเสร็จภายในวันท่ี 
28 ธันวาคม 2555  

• โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย หมายถึง โครงการ
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกกัย (กฟย.) สําหรับโครงการของกรมพัฒนาท่ีดินได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2555 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแล้ว และมีระยะเวลา
แล้วเสร็จภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2555 โดยกรมพัฒนาท่ีดินมีภารกิจครอบคลุมแผนงาน 1 ด้าน คือ 
แผนงาน/โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู ด้านแหล่งนํ้าและระบบชลประทาน เป็นค่าซ่อมแซมคันดิน
อ่างเก็บนํ้า อาคารระบายนํ้าล้น ฝ่ายนํ้าล้น คลอง และการขุดลอกตะกอนดินจํานวน 8 รายการ เป็น
จํานวนเงิน 36,402,000 บาท    

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
 

ผลการดําเนนิงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละที่
เพิ่มขึน้ ข้อมูลพื้นฐาน 

2553 2554 2555 2554 2555
ระดับความสําเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย  
ในการดําเนินมาตรการช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัยของส่วนราชการ (กรมพัฒนาที่ดิน) 

- - - - - 

หมายเหตุ : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2553 เป็นฐาน 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             2 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 
       ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

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

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ท่ีได้ 

ค่า
คะแนน 
ถ่วง

นํ้าหนัก
ระดับความสําเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมาย ในการดําเนินมาตรการช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของส่วนราชการ  
(กรมพัฒนาที่ดิน) 

5 100 
(จํานวน 8 แห่ง) 

5.0000 0.2500 

 
 
 
 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  :   

     มาตรการการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานโครงการช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย    

            
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
     ไมม่ ี

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

     ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
     ไมม่ ี
                 

หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แบบแปลนงานก่อสร้าง งานโครงการช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ 
                         จากสถานการณ์อุทกภัยจํานวน 8 แห่ง (CD) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : เอกสารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการจํานวน 8 ฉบับ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             3 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ     
                   กระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง 
                   2.5 ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม(คุณภาพอากาศและหมอกควัน) 
                    2.5.1 ร้อยละของจํานวนวันท่ีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์ไม่เป็นอันตราย         
                            ต่อสุขภาพอนามัยในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางตุลญา  จงสกุล 
                           ผอ.กองแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา 
                          ผอ.ส่วนแผนงาน         
                        นางสุมลมาลย์  จงดี 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 

โทรศัพท์ : 0-2579-0752 โทรศัพท์  0-2579-0752 

คําอธิบาย :   
ร้อยละของจํานวนวันท่ีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

หมายถึง สัดส่วนของจํานวนวันท่ีมีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
เทียบกับจํานวนวันท่ีมีการตรวจวัดท้ังหมดในช่วงสถานการณ์หมอกควัน ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม -30 เมษายน 
ของทุกปี 

ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวัน หมายถึง ค่าเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง ของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอนในบรรยากาศ ท่ีตรวจวัดได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ
เคลื่อนท่ี 

เกณฑ์ท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หมายถึง ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันท่ีมีค่าไม่เกิน 120 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน หมายถึงพื้นท่ีประสบปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร่ และน่าน ดังน้ี 

จังหวัด จํานวนสถานี จังหวัด จํานวนสถานี 
1) เชียงใหม่ 2 5) ลําพูน 1 
2) เชียงราย 1 6) พะเยา * 1 
3) แม่ฮ่องสอน 1 7) แพร่* 1 
4) ลําปาง 4 8) น่าน 1 

รวมจํานวน 12 สถานี 
หมายเหตุ * หมายถึง ตรวจวัดโดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนท่ี 

การวัดความสําเร็จในระดับ 1-5 พิจารณาความสําเร็จจากผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันใน
พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ร่วมกันระหว่างกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในการประเมินผลลัพธ์ ใช้ผลการประเมินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             4 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึน ข้อมูลพื้นฐาน 

2553 2554 2555 2554 2555
ร้อยละของจํานวนวันท่ีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย
รายวันอยู่ในเกณฑ์ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 

75.61 
(710/939)

98.94 
(1,306/1,320) 

- - - 

หมายเหตุ : รอ้ยละท่ีเพิ่มขึ้นใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2553 เป็นฐาน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 71 ร้อยละ 74 ร้อยละ 77 ร้อยละ 80 ร้อยละ 83  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ท่ีได้ 

ค่า
คะแนน 
ถ่วง

นํ้าหนัก 
ร้อยละของจํานวนวันท่ีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย
รายวันอยู่ในเกณฑ์ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 

10 79.11 
(1,350/1,068) 

3.7033 0.3703 

 
หมายเหตุ * ใช้ข้อมูลจํานวนวันท่ีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 
จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในการประเมนิผล 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน : กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. โครงการลดการเผาพื้นท่ีเกษตรบนพื้นท่ีโล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน มีเป้าหมาย 
คือ ปีงบประมาณ 2555 สามารถจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าและส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นพื้นท่ี 5,000 ไร่ 
ดําเนินการในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง น่าน เชียงราย แพร่ และพะเยา 
ผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 กรมพัฒนาท่ีดิน ได้ดําเนินการไปแล้ว 5,000 ไร่ ตามรายละเอียด 
ดังน้ี  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
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สพข. สพด. 
ผลการดําเนินงาน 

(ไร่) 
เชียงใหม่ 1,500 
ลําพูน 200 
ลําปาง 500 

6 

แม่ฮ่องสอน 300 
รวม 2,500 

น่าน 800 
พะเยา 430 
เชียงราย 800 

7 

แพร ่ 400 
รวม 2,500 

รวม สพข.6 และ 7 5,000 
 
โดยดําเนินการตามขั้นตอน  

1.1 คัดเลือกพื้นท่ีโล่งเตียนท่ีใช้เป็นพื้นท่ีทําการเกษตรมีความเสี่ยงต่อการเผา 
1.2 สถานีพัฒนาท่ีดิน ตรวจสอบพ้ืนท่ีและความพร้อมของเกษตรกรท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการ โดย

เจ้าหน้าท่ีพัฒนาท่ีดิน อาทิ การประชุมช้ีแจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.3 เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน จะทําการสํารวจความเหมาะสมของพื้นท่ี และทําการออกแบบเพื่อจัดทํา

โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า) ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี เช่น การทําขั้นบันไดดิน การขุดคูรับนํ้ารอบขอบ
เขา ฯลฯ 

1.4 จดัหากล้าไม้ยืนต้นตามความต้องการของเกษตรกร และเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เช่น มะคาเด
เมีย ลิ้นจี่ ลําไย ชา ฯลฯ พร้อมท้ังถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบาํรุงดินให้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรมีส่วน
ร่วมในการดแูลรักษา 

1.5 จดัทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าตามแบบท่ีออกไว้ โดยเป็นการจ้างแรงงานในพื้นท่ีดําเนินการ 
1.6 เผยแพร่ความรู้ จัดดูงานในพื้นท่ี เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงวิธีการในการใช้

ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืน 
2. โครงการรณรงค์การไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน มีเป้าหมาย คือ สามารถดําเนินการใน

พื้นท่ีท่ัวประเทศ 5,000 ไร่ (250 แปลง) 1 แปลง ประมาณ 20 ไร่  ผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 
กรมพัฒนาท่ีดิน ได้ดําเนินการไปแล้ว 5,000 ไร่  โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี  

2.1 คัดเลือกพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อกําหนดเป็นจุดสาธิตการเรียนรู้การไถกลบตอซัง เช่น พื้นท่ีปลูกข้าว 
อ้อย ข้าวโพด พื้นท่ีน้ีต้องไม่ซ้ําซ้อนกับแปลงไถกลบตอซงัของกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ แต่อาจเปน็พื้นท่ีติดต่อกันได้แปลงละอย่างน้อย 20 ไร่ และจัดงานรณรงค์ โดยนํา
เกษตรกรเข้ารว่มอย่างน้อย 100 คน/แปลง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
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2.2 ให้มีการจดัประชุมช้ีแจงให้ความรู้เกษตรกรถึงวัตถปุระสงค์การดําเนินงานการไถกลบตอซัง เพื่อ
บรรเทาภาวะโลกร้อน 

2.3 กําหนดวันรณรงค์เพื่อการไถกลบตอซงัโดยมีการเชิญผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน เช่น ผู้นําท้องถิ่น 
เกษตรกร สื่อมวลชน ข้าราชการในพื้นท่ี และแขกผู้มีเกียรติต่างๆ เพือ่เป็นการรณรงค์เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงประโยชน์ในการไถกลบตอซัง ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมต่างๆ และเพื่อเปน็ต้นแบบให้เกษตรกรหรือ
ผู้เก่ียวข้องนํารูปแบบไปใช้ขยายผลให้เกิดแพร่หลายมากข้ึน 

2.4 ให้มีความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน โดยสนับสนุนสารเร่ง พด.2 ให้กับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมงาน
รณรงค์ในพื้นท่ี โดยเกษตรกร 1 ราย นําสารเรง่ พด.2 ไปดําเนินกิจกรรมไถกลบตอซัง เน้ือท่ี 20 ไร่ 

2.5 หลังจากการรณรงค์ไถกลบตอซังแล้ว ให้ติดตามความต่อเน่ืองโดยการส่งเสริมขยายผลการใช้
สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมทีางการเกษตร และสามารถนํามาเป็นเป้าหมายของการปรบัเปลี่ยนระบบการผลติท่ี
เป็นเกษตรลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 

2.6 ตดิตามผลการดําเนินงาน จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการเปลี่ยนแปลงและรายงานผลให้
กรมฯ ทราบตอ่ไป และให้เกษตรกรมีการทําอย่างต่อเน่ืองด้วยตนเองตอ่ไป 
                     
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      
             ไม่มี 
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
             ไม่มี 

 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
             ไม่มี 
              
 

หลักฐานอ้างอิง :        

หลักฐานอ้างอิงท่ี 1 : รายงานผลการดําเนินงานโครงการลดการเผาพื้นท่ีเกษตรบนพื้นท่ีโล่งเตียนเพ่ือบรรเทา
ภาวะโลกร้อน ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

หลักฐานอ้างอิงท่ี 2 : รายงานผลการดําเนินงานโครงการรณรงค์การไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  
                          ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                                     ของกลุ่มภารกิจ (ร้อยละ 10)  

                ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสาํเร็จของการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ  

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายจรูญ  ยกถาวร  
                 รองอธิบดีด้านวิชาการ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศรจิตร  ศรีณรงค์  
  ผู้อํานวยการสํานักสํารวจดนิและวางแผนการใช้ท่ีดิน 

           นายกิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล  
    ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดินท่ี 1 

นายวีรชัย  กาญจนาลัย  
    ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดินท่ี 2 

  นางสาวดารณี ศรีสง่า  
  ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนทรพัยากรนํ้าเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
 

โทรศัพท์ : 0-2579-9532 โทรศัพท์ : 0-2579-5122 
              0-2579-7589  
              0-2579-1473 
              0-2579-7589 

คําอธิบาย :   
                 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําแผนการใช้ท่ีดินระดับตําบลแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการในการนํา
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายการใช้ท่ีดินของรัฐมาจัดทําแผนการใช้ท่ีดินระดับ
ตําบล โดย กรมพัฒนาท่ีดินเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการกิจกรรมของหน่วยงานราชการในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาพ้ืนท่ีในการทําเกษตรกรรมให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามแผนการใช้ท่ีดินฯ ซึ่งจะ
ทําให้มีการ  ใช้ประโยชน์ท่ีดินตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และ
ความต้องการของท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการจัดประชุมช้ีแจง เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี ท้ังน้ีในปี พ.ศ. 2555 จะวัดความสําเร็จจากจํานวนแผนการใช้ท่ีดินระดับ
ตําบลแบบบูรณาการ จํานวน 12 ตําบล โดยมีแผนบูรณาการกิจกรรมภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรฯ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ี  
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :            

ผลการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึน ข้อมูลพื้นฐาน 

2553 2554 2555 2554 2555
ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําแผนการใช้ท่ีดินระดับตาํบลแบบ
บูรณาการ 

- 5 - - - 

 

หมายเหตุ : ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นใช้ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 เป็นฐาน (เริ่มดําเนินการปีงบประมาณ 2554 
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ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 
ที่ได้(SMi) 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก(WixSMi) 

1. ต.วิหารแดง  อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี 0.083 ร้อยละ 100 แล้วเสร็จภายใน 1 ส.ค. 55 5.0000 0.4150 
2. ต.หนองน้ําใส  อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว 0.083 ร้อยละ 100 แล้วเสร็จภายใน 10 ส.ค. 55 5.0000 0.4150 
3. ต.ขุนทอง  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา 0.083 ร้อยละ 100 แล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 55 5.0000 0.4150 
4. ต.ผักไหม  อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ 0.083 ร้อยละ 100 แล้วเสร็จภายใน 22 ส.ค. 55 5.0000 0.4150 
5. ต.ภูเหล็ก  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น 0.083 ร้อยละ 100 แล้วเสร็จภายใน 29 ส.ค. 55 5.0000 0.4150 
6. ต.ทุ่งฮ้ัว  อ.วังเหนือ  จ.ลําปาง 0.083 ร้อยละ 100 แล้วเสร็จภายใน 10 ส.ค. 55 5.0000 0.4150 
7. ต.น้ําเลา  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่ 0.083 ร้อยละ 100 แล้วเสร็จภายใน 29 ส.ค. 55 5.0000 0.4150 
8. ต.ผาบิ้ง  อ.วังสะพุง  จ.เลย 0.083 ร้อยละ 100 แล้วเสร็จภายใน 24 ส.ค. 55 5.0000 0.4150 
9. ต.วังน้ําขาว ต.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 0.083 ร้อยละ 100 แล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 55 5.0000 0.4150 
10. ต.ห้วยทราย  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0.083 ร้อยละ 100 แล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 55 5.0000 0.4150 
11. ต.ละแม  อ.ละแม จ.ชุมพร 0.085 ร้อยละ 100 แล้วเสร็จภายใน 8 ส.ค. 55 5.0000 0.4250 
12. ต.คลองลุ  อ.กันตัง จ.ตรัง 0.085 ร้อยละ 100 แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค. 55 5.0000 0.4250 

น้ําหนักรวม 1.0000 คะแนนรวม 5.0000 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 
        

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
60% 80% 100% แล้วเสร็จก่อน 15 

ก.ย. 55 
แล้วเสร็จก่อน 1 

ก.ย. 55 
 
 

ระดับคะแนน 
ตําบล 
(Pi) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

ระดับ  
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ  
4 

ระดับ   
5 

คะแนนท่ี
ได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก 
(WixSMi) 

1. ต.วิหารแดง  
 อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี 

0.083 60% 80% 100% แล้วเสร็จก่อน 
15 ก.ย. 55 

แล้วเสร็จก่อน 
1 ก.ย. 55 

5 0.415 

2. ต.หนองน้ําใส   
อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว 

0.083 60% 80% 100% แล้วเสร็จก่อน 
15 ก.ย. 55 

แล้วเสร็จก่อน 
1 ก.ย. 55 

5 0.415 

3. ต.ขุนทอง  อ.บัวใหญ่  
จ.นครราชสีมา 

0.083 60% 80% 100% แล้วเสร็จก่อน 
15 ก.ย. 55 

แล้วเสร็จก่อน 
1 ก.ย. 55 

5 0.415 

4. ต.ผักไหม   
อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ 

0.083 60% 80% 100% แล้วเสร็จก่อน 
15 ก.ย. 55 

แล้วเสร็จก่อน 
1 ก.ย. 55 

5 0.415 

5. ต.ภูเหล็ก   
อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น 

0.083 60% 80% 100% แล้วเสร็จก่อน 
15 ก.ย. 55 

แล้วเสร็จก่อน 
1 ก.ย. 55 

5 0.415 

6. ต.ทุ่งฮั้ว   
อ.วังเหนือ  จ.ลําปาง 

0.083 60% 80% 100% แล้วเสร็จก่อน 
15 ก.ย. 55 

แล้วเสร็จก่อน 
1 ก.ย. 55 

5 0.415 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ระดับคะแนน 
ตําบล 
(Pi) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

ระดับ  
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ  
4 

ระดับ   
5 

ระดับ
คะแนน 

คะแนนท่ีได้ 
(SMi) 

7. ต.น้ําเลา   
อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

0.083 60% 80% 100% แล้วเสร็จก่อน 
15 ก.ย. 55 

แล้วเสร็จก่อน 
1 ก.ย. 55 

5 0.415 

8. ต.ผาบิ้ง   
อ.วังสะพุง  จ.เลย 

0.083 
 

60% 
 

80% 100% แล้วเสร็จก่อน 
15 ก.ย. 55 

แล้วเสร็จก่อน 
1 ก.ย. 55 

5 0.415 

9. ต.วังน้ําขาว  
ต.บ้านด่านลานหอย 
จ.สุโขทัย 

0.083 60% 80% 100% แล้วเสร็จก่อน 
15 ก.ย. 55 

แล้วเสร็จก่อน 
1 ก.ย. 55 

5 0.415 

10. ต.ห้วยทราย   
อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

0.083 60% 80% 100% แล้วเสร็จก่อน 
15 ก.ย. 55 

แล้วเสร็จก่อน 
1 ก.ย. 55 

5 0.415 

11. ต.ละแม   
อ.ละแม จ.ชุมพร 

0.085 60% 80% 100% แล้วเสร็จก่อน 
15 ก.ย. 55 

แล้วเสร็จก่อน 
1 ก.ย. 55 

5 0.425 

12. ต.คลองลุ   
อ.กันตัง จ.ตรัง 

0.085 60% 80% 100% แล้วเสร็จก่อน 
15 ก.ย. 55 

แล้วเสร็จก่อน 
1 ก.ย. 55 

5 0.425 

 ∑Wi=1       5 

โดยที่  
P   หมายถึง ตําบลท่ีจัดทําแผนการใช้ที่ดิน 
W   หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ให้กับตําบลท่ีจัดทําแผนการใช้ที่ดินทีกํ่าหนดขึ้น 
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบเกณฑ์การให้คะแนน 
i     หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้น ; ตัวที่ 1-12 
จะนับรายตําบล = (n)  
โดยคะแนนที่ได้ในแต่ละตําบลจะคูณด้วยคะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก โดยน้ําหนักให้คิดงบประมาณที่ได้รับในแต่ละ

ตําบลคูณด้วยผลท่ีได้จะเป็นคะแนน และนําผลรวมคะแนนที่ได้เป็นคะแนนของตัวช้ีวัด 
• โดย วัดจากความสําเร็จในการจัดทําแผนการใช้ท่ีดิน จํานวน 12 ตําบล ซึ่งแต่ละตําบลต้องดําเนินการตาม

ขั้นตอน ดังน้ี    
1. จัดทําร่างแผนการใช้ท่ีดินระดับตําบลแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ในเขตพ้ืนท่ีชลประทานและ/หรือพื้นท่ี ส.ป.ก. จํานวน 12 ตําบล   
2. กําหนดกิจกรรมในการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับแผนการใช้ท่ีดินตาม

ภารกิจของหน่วยงานในแต่ละประเด็นปัญหา 
3. จัดประชุมช้ีแจง เพื่อเสนอร่างแผนการใช้ท่ีดินฯ พร้อมกิจกรรมในการพัฒนา และรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 
4. ปรับปรุงร่างแผนการใช้ท่ีดินฯ พร้อมกิจกรรมในการพัฒนา ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จาก

ผลสรุปการประชุมช้ีแจง 
5. จัดทําแผนการใช้ท่ีดินระดับตําบลแบบบูรณาการ พร้อมแผนงานและกิจกรรมในการพัฒนาพ้ืนท่ี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ท่ีได้ 

ค่า
คะแนน 
ถ่วง

นํ้าหนัก 
ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําแผนการใช้ท่ีดิน
ระดับตําบลแบบบูรณาการ 

3.5 5.0000 5.0000 0.1750 

 
 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ จํานวน 12 ตําบล 
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางรับผิดชอบในการประสานงานกับสถานีพัฒนาที่ดินและหน่วยงานต่างๆ  
   ที่เก่ียวข้อง 
3. การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ จํานวน 12 ตําบล ครั้งที่ 1  
   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555  
4. คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานระดับพ้ืนที่จัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ จํานวน 12 จังหวัด 
5. การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ จํานวน 12 ตําบล ครั้งที่ 2  
   เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 
6. ดําเนินการจัดประชุมช้ีแจง เพื่อเสนอร่างแผนการใช้ท่ีดินฯ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 
 
 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      
1. มีความพร้อมในการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ เน่ืองจากมีฐานข้อมูลต่างๆ ของพ้ืนที่เพ่ือ 
   ประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการใช้ทีดิ่นระดับตําบล 
2. มีสถานีพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ที่จะประสานงานกับหน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่ 
3. เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการมีความเข้าใจในการดําเนินงานตามข้ันตอนต่างๆ โดยแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

    มีผูแ้ทนเข้าร่วมการประชุม และให้ข้อคดิเห็น พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ 
 
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
1. การลงนามในหนังสือคํารับรองปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
   ล่าช้ากว่าปกติ จึงส่งผลให้การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นทางการ เริ่มต้นได้ช้า 

2. ได้รับงบประมาณประจําปี 2555 ล่าช้ากว่าปกติ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรได้รับทราบตัวช้ีวัดภายใต้กลุ่มภารกิจฯ ที่แน่นอนและชัดเจน ในช่วงต้นปีงบประมาณ  
   เพ่ือหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานและคัดเลือกพ้ืนที่ได้เหมาะสม 
2. ผลจากการดําเนินการจดัทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ ควรใหผู้้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   รบัทราบและมอบหมายใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการขับเคล่ือนแผนการใช้ที่ดินในระดับตําบลเพ่ือเป็น 
   การบูรณาการกิจกรรมของกระทรวงฯ ต่อไป 
 

หลักฐานอ้างอิง :        
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : คํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : คําสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 378/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนการใช้ที่ดินระดับ

ตําบลแบบบูรณาการ 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ 

จํานวน 12 ตําบล ครั้งที่ 1 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 : คําสั่งจังหวัด เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานระดับพ้ืนที่จัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณา

การ จํานวน 12 ตําบล 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5 : เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ 

จํานวน 12 ตําบล ครั้งที่ 2 
หลักฐานอ้างอิงที่ 6 : แผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ  จํานวน 12 ตําบล 
หลักฐานอ้างอิงที่ 7 : กิจกรรม/แผนงาน/งบประมาณโครงการบูรณาการพัฒนาการเกษตรภายใต้การจัดทํา

แผนการใช้ท่ีดินระดับตําบลแบบบูรณาการ ปี พ.ศ. 2556-2558 จํานวน 12 ตําบล 
หลักฐานอ้างอิงที่ 8 : หนังสือแจ้งผลการดําเนินการจัดทําแผนการใช้ท่ีดินระดับตําบล จํานวน 12 ตําบล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ    6  เดือน 
                                                                                                รอบ  12  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลักของกรม หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 20)  

                ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสาํเร็จของการจัดทําแผนแม่บทเขตพัฒนาท่ีดิน 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางตุลญา  จงสกุล  
                 ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา  
                       ผู้อํานวยการส่วนแผนงาน  

                     นายปรเมศร์  ชะดี  
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ 

 
โทรศัพท์ : 0-2579-1096 โทรศัพท์ : 0-2579-0802 

             0-2579-0752 
             

คําอธิบาย :   
                 เขตพัฒนาที่ดิน หมายถึง พื้นท่ีท่ีได้รับการคัดเลือกให้ทําการพัฒนา ด้วยการบูรณาการกิจกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาท่ีดินต่าง ๆ เช่น การสํารวจและจัดทําแผนท่ีภูมิประเทศ แผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้
ท่ีดิน แผนที่วางแผนการใช้ท่ีดิน จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า พัฒนาแหล่งนํ้า ปรับปรุงบํารุงดิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เห็น
ประโยชน์ของการพัฒนาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
             พื้นท่ีดําเนินการ  หมายถึง พื้นท่ีท่ีเป็นตัวแทนของปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินในสํานักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต 1-12 เขตละ 1 แห่ง รวมจํานวนพื้นท่ีดําเนินการท้ังหมด 12 แห่ง เพื่อบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การพัฒนาท่ีดินโดยมีพื้นท่ีดําเนินการต้องไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่/แห่ง 

  
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
                       

ผลการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

2553 2554 2555 2554 2555 
การจัดทําแผนแม่บทในการจัดทําเขตพัฒนาท่ีดิน - - - - - 

 
หมายเหตุ : รอ้ยละท่ีเพิ่มขึ้นใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2553 เป็นฐาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ    6  เดือน 
                                                                                                รอบ  12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ระดับ ) 
       ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คัดเลือกพื้นท่ีดําเนินการและแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน ในระดับพื้นท่ี 
2 สํารวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้กระบวนการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 

และหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี ในการดําเนินการยกร่างแผนแม่บท 

3 จัดทําแผนแม่บทในการพัฒนาเขตพัฒนาท่ีดิน 12 แห่ง ครอบคลุมพื้นท่ีไม่ต่ํากว่า 
1,000 ไร่ 

4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2555 แล้วเสร็จร้อยละ 50 
5 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2555 แล้วเสร็จร้อยละ 100 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วง

นํ้าหนัก 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน
แม่บทเขตพัฒนาที่ดิน 

6 5.0000 5.0000 0.3000 

 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
           1. กําหนดให้สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต (สพข.) 1-12 เป็นผูจ้ัดทํารายงานการจัดทําแผนแม่บท สพข. ละ 
1 แห่ง โดยร่วมกับสถานีพัฒนาท่ีดิน (สพด.) ดําเนินการคัดเลือกพื้นท่ีมีปัญหาการใช้ท่ีดิน จัดทําข้อมูลพื้นฐาน 
วิเคราะห์ สรุปปัญหาของพื้นท่ีและความตอ้งการของเกษตรกร เพื่อกําหนดวงรอบเขตพัฒนาท่ีดิน 
           2.  จากน้ัน สพข. และ สพด. ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจากการจัดทําข้อมูลพื้นฐาน การสํารวจ วิเคราะห์ 
และวางแผนการใช้ท่ีดิน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า ซึ่งใช้เป็นกรอบใน
การจัดทําแผนแม่บทในการจัดทําเขตพัฒนาท่ีดิน ส่งให้กองแผนงานเพื่อรวบรวมจัดเก็บข้อมูล 
           3.  กําหนดให้ สพด. เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานในพื้นท่ีดําเนินการตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด ส่งให้
กองแผนงานเป็นรายเดือน 

                 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      
           กรมพัฒนาท่ีดิน มีนโยบายในการจัดทําเขตพฒันาท่ีดินในกรอบของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า โดยการบูรณาการ
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องมาดําเนินการในพื้นท่ีเขตพัฒนาท่ีดิน การจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า การพัฒนาแหล่งนํ้า 
การปรับปรุงบาํรุงดิน รวมท้ังการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม หรือตามสภาพปญัหาของพื้นท่ีน้ัน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่
แก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและย่ังยืน   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ    6  เดือน 
                                                                                                รอบ  12  เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
            การดําเนินงานล่าช้า เน่ืองจากเป็นปีท่ีต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 
พลางก่อน เป็นระยะเวลา 6 เดือน            

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
            - ไม่มี -              

 

 

หลักฐานอ้างอิง :        
หลักฐานอ้างอิงท่ี 1 : การสรุปรายงานการจัดทําแผนแม่บทในการจัดทําเขตพัฒนาท่ีดิน 12 แห่ง โดยรายงาน

ความก้าวหน้าของการดําเนินงานเป็นรายเดือน      
หลักฐานอ้างอิงท่ี 2 : การรายงานผลการดําเนินงานในพื้นท่ีดําเนินการตามแผนแม่บท 12 แห่ง โดยรายงาน

ความก้าวหน้าของการดําเนินงานเป็นรายเดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             15 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ    6 เดือน 
                                                                                                รอบ  12  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลักของกรม หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 20)  

                ตัวชี้วัดที่ 4.2 จํานวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นางตุลญา  จงสกุล 
      ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปานทิพย์  กานตพิชาน  
              ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล 

                นางสาวพยัตตกิา  พลสระคู  
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

 
โทรศัพท์ : 0-2579-1096 โทรศัพท์ : 0-2579-6297 

             0-2579-6297 
             

คําอธิบาย :   
                 พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รับการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพื่อการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน หมายถึง 
พื้นท่ีทําการเกษตรท่ีมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินท่ีมีความจําเป็นต้องจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าท้ังวิธีกล
และวิธีพืช เพื่อรักษาทรัพยากรท่ีดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน 

  

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  ผลงาน ณ วันที่  31  สิงหาคม  2555 
                                 เป้าหมาย  จํานวน 0.8200 ลา้นไร่ 
                                 ผลงาน     จํานวน 0.9586 ลา้นไร่  คิดเป็นร้อยละ 116.90      
                       

ผลการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่
เพิ่มขึน้ ข้อมูลพื้นฐาน 

2553 2554 2555 2554 2555
จํานวนพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รับการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน 

0.92 0.90 0.96 -2.17 4.35 

 

หมายเหตุ : รอ้ยละท่ีเพิ่มขึ้นใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2553 เป็นฐาน 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ล้านไร่ ) 
 

       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 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ    6 เดือน 
                                                                                                รอบ  12  เดือน 

 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนนพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีไดร้ับการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน + / - 0.05 ล้านไร่ ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
•   พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รบัการอนุรักษ์ดินและนํ้า     เท่ากับ 1 คะแนน 
     เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จํานวน 0.72 ล้านไร่  
•   พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รบัการอนุรักษ์ดินและนํ้า     เท่ากับ 2 คะแนน 
     เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จํานวน 0.77 ล้านไร่  
•   พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รบัการอนุรักษ์ดินและนํ้า     เท่ากับ 3 คะแนน 
     เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจํานวน 0.82 ล้านไร่  
•   พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รบัการอนุรักษ์ดินและนํ้า     เท่ากับ 4 คะแนน 
     เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน แล้วเสร็จก่อน 15 ก.ย. 55 
•   พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รบัการอนุรักษ์ดินและนํ้า     เท่ากับ 5 คะแนน 
     เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน แล้วเสร็จก่อน 1 ก.ย. 55 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ท่ีได้ 

ค่า
คะแนน 
ถ่วง

นํ้าหนัก 
จํานวนพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รับการอนุรักษ์ดิน
และนํ้าเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

7 0.9586 
ณ วันท่ี 31 

สิงหาคม 2555 

5.0000 0.3500 

 
 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
             กรมพัฒนาท่ีดินได้มีมาตรการในพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รบัการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน โดยศึกษาสภาพปัญหาทรพัยากรของดินจากข้อมูลแผนท่ีดิน เพื่อจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีของเกษตรกร มีมาตรการดังน้ี  

               1.  มาตรการวิธีกล หมายถึง วิธีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยการสร้างสิง่กีดขวางความ
ลาดเทของพื้นท่ี เพื่อสกัดก้ันการไหลบ่าของนํ้าและการพังทลายของดิน เช่น การจัดทําคันดินก้ันนํ้าคันคูรับนํ้า
รอบเขา คันดินปลูกไม้ผล ทางลําเลียงไร่นา การจัดทําทางระบายนํ้า และจัดทําบ่อดักตะกอน 
               2.  มาตรการวิธีพืช หมายถึง วิธีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และสร้างความอุดมสมบูรณ์
ของดินโดยอาศัยส่วนต่าง ๆ ของพืช ช่วยลดแรงปะทะของเม็ดฝน ชะลอความเร็วของนํ้าไหลบ่าและช่วยยึดเกาะ
เม็ดดินไม่ให้หลุดตัวไดง้่าย มาตรการน้ี มุง่ในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการปรับปรุงบํารุงดิน โดย
การปลูกหญ้าแฝก ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการดําเนินงาน  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             17 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )    รอบ    6 เดือน 
                                                                                                รอบ  12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      
เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตและสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดมีความจริงจังในการช่วยเหลือ

เกษตรกร เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูดิน โดยมีหมอดินอาสาเป็นแกนนําในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า 
และด้านฟื้นฟูปรับปรุงบํารุงดิน ประกอบกับเกษตรกรให้ความสําคัญในการพัฒนาท่ีดิน และได้นําความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นท่ีการเกษตรของตนเอง            
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
ไม่มี 

        
 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 

 ไม่มี 
                  
 
 

หลักฐานอ้างอิง :        
หลักฐานอ้างอิงท่ี 1 : แผนการปฏิบตัิงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 2 : แผน/ผลการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 (ไตรมาสที่ 1) 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 3 : แผน/ผลการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 (ไตรมาสที่ 2) 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 4 : แผน/ผลการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 (ไตรมาสที่ 3)  
หลักฐานอ้างอิงท่ี 5 : แผน/ผลการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 (ไตรมาสที่ 4)        
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )     รอบ    6 เดือน 
                                                                                                 รอบ  12  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                              /ภารกิจหลักของกรม หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 20)  

                ตัวชี้วัดที่ 4.3 จํานวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคณุภาพดิน 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางตุลญา  จงสกุล  
              ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา  
                       ผู้อํานวยการส่วนแผนงาน 

                    นางสุมลมาลย์  จงดี  
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

 
โทรศัพท์ : 0-2579-1096 โทรศัพท์ :  0-2579-0802 

              0-2579-0752 
             

คําอธิบาย :   
                 พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน หมายถึง พื้นท่ีท่ีได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน  
ท่ีมีปัญหาทางการเกษตร มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ และดิน
ท่ีมีอินทรียวัตถุต่ํา โดยการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด และวัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนมาร์ล โดโลไมท์ 
หินปูนบด ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี รวมทั้งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพจาก
ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ ในการปรับปรุงคุณภาพดินด้วย 

  
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
                       

ผลการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้
ข้อมูลพื้นฐาน 

2553 2554 2555 2554 2555
จํานวนพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รับการปรบัปรุงคุณภาพดนิ 145,027 192,560 194,135 32.77 33.86 

 
หมายเหตุ : รอ้ยละท่ีเพิ่มขึ้นใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2553 เป็นฐาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )     รอบ    6 เดือน 
                                                                                                 รอบ  12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ไร่ ) 
 

       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 พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน +/- 750 ไร่ 
ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 

•        พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน                    
จํานวน 187,752 ไร่ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

•        พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน                    
จํานวน 188,502 ไร่ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

•        พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน                    
จํานวน 189,252 ไร่ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

•        พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน                    
จํานวน 190,002 ไร่ 

เท่ากับ 4 คะแนน 

•        พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน                    
จํานวน 190,752 ไร่ 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วง

นํ้าหนัก 
จํานวนพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รับการปรับปรุง
คุณภาพดิน 

7 194,135 5.0000 0.3500 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
1. สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต/สถานีพัฒนาท่ีดิน แต่ละจังหวัดท่ีได้รับเป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพดิน      

คัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีปัญหา โดยเลือกเกษตรกรท่ีมีความพร้อมและสมัครใจ 
2. ประชุมช้ีแจงเกษตรกร ให้ความรู้เก่ียวกับสภาพปัญหาของดินแต่ละชนิด และแนวทางแก้ไขท่ีถูกหลัก

วิชาการ ให้คําแนะนําเก่ียวกับวัสดุท่ีใช้ในการปรบัปรงุดิน 

3. จัดหาวัสดุปรบัปรุงดิน ได้แก่ ปูนมาร์ล หินปูนบด โดโลไมท์ เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด แจกจ่ายให้เกษตรกร
ตามสภาพปญัหาของดิน รวมทั้งการปรับโครงสร้างของดิน  

4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พรอ้มให้คําแนะนําข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )     รอบ    6 เดือน 
                                                                                                 รอบ  12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      
1. ผู้บริหารติดตามและเร่งรัดดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองท้ังจากการออกตรวจติดตามงาน และการประชุม

ติดตามการดาํเนินงานของกรมฯ 
2. มีคณะทํางานนิเทศและตรวจราชการของกรมฯ ติดตามงานประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อนําผลการ

ประเมินไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
3. บุคลากรมีความตั้งใจและความพร้อมในการปฏิบตัิงาน ทําให้ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

และแผนงานที่กําหนดไว้ 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
      ไม่มี  
 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
      ไม่มี  
 

 

หลักฐานอ้างอิง :        
หลักฐานอ้างอิงท่ี 1 : แผน/ผลการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ไตรมาสท่ี 1 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 2 : แผน/ผลการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ไตรมาสท่ี 2 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 3 : แผน/ผลการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ไตรมาสท่ี 3 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 4 : แผน/ผลการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ไตรมาสท่ี 4 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวช้ีวัดท่ี 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางณัฐิยา  หิรัญวัฒน์ศิริ 
    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจพร  บุรมย์ชัย           
             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 
   

โทรศัพท์ : 0-2579-7740 โทรศัพท์  0-2579-7740 
คําอธิบาย :   

• ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ี
ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็น
แนวทางหนึ่งท่ีจําเป็นอย่างย่ิงเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตาม
ความต้องการของประชาชน 

• ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของ
ส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.จะเป็น
ผู้จัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  

• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังน้ี  
(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

                   (5) ความเช่ือมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ  
• สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาคัดเลือกงานบริการที่ส่วนราชการเสนอซึ่งเป็นงานบริการหลักไม่เกิน 

3 งาน และแจ้งให้ส่วนราชการทราบ และสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสํารวจตามประเด็นสําคัญข้างต้น 
โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการเป็นงานบริการ ท่ีเป็นภารกิจหลักของส่วนราชการเป็นงานบริการท่ีมี
ผู้ใช้บริการจํานวนมาก ไม่น้อยกว่า 25 ราย มีผลกระทบสูงต่อประชาชน รวมท้ังวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติ  

• โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้คัดเลือกงานบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน
จํานวน 3 งานบริการดังน้ี 

1. งานการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน ( โดโลไมท์ ) 
2. งานการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า 
3. งานการให้บริการสารสนเทศข้อมูลดิน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
                       สํานักงาน ก.พ.ร. จะทําการสํารวจร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเอง โดยจะเป็น  
ผู้จัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมินอิสระจากภายนอกมาดําเนินการ  

ผลการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

2553 2554 2555 2554 2555 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ - - - - - 

หมายเหตุ : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2553 เป็นฐาน 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 
       ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

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

 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วง

นํ้าหนัก 
ร้ อ ย ล ะ ขอ ง ร ะ ดั บ ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการ  

7 NA 1 0.0700 

 
 
 
 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 

                    รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร.  

 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      
                   ไม่มี  

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
                   ไม่มี  

 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
                   ไม่มี 

 

 

หลักฐานอ้างอิง :        
                   ไม่มี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ  12  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวช้ีวัดท่ี 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางณัฐิยา  หิรัญวัฒน์ศิริ 
       หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจพร  บุรมย์ชัย   
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 
   

โทรศัพท์ : 0-2579-7740 โทรศัพท์  0-2579-7740 
คําอธิบาย :   
              

• เพื่อให้ส่วนราชทราบผลการประเมินการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมีการ
ติดตามและรายงานผลให้แก่ผู้กําหนดนโยบายทราบ เพื่อสามารถปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
การดําเนินงานต่อไป 

• ผู้กําหนดนโยบาย หมายถึง หน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ซึ่งกําหนด
นโยบายให้แก่ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวง 
ท่ีส่วนราชการสังกัด 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  
• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังน้ี  

(1) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายท่ีมอบหมาย 
(2) ความพึงพอใจด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
(3) ความพึงพอใจด้านการติดตามและนําเสนอผลให้ทราบ 
 
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
                       สํานักงาน ก.พ.ร. จะทําการสํารวจร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายเอง โดย
การส่งแบบสอบถามถึงผู้กําหนดนโยบายโดยตรง  

ผลการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

2553 2554 2555 2554 2555 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนด
นโยบาย 

- - - - - 

หมายเหตุ : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2553 เป็นฐาน 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ  12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 
       ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

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

 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วง

นํ้าหนัก 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนด
นโยบาย 

3 NA 1.0000 0.0300 

 
 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 

                    รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร.  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      
                   ไม่มี  
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
                   ไม่มี  

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
                   ไม่มี  

 

หลักฐานอ้างอิง :        
                    ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

มิติภายใน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 
                             ผู้อํานวยการกองคลัง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปภาดา   ฟูรังษีโรจน์ 
                     ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 
                      น.ส. พรวิภา  เอนกสัมพันธ์ 

        นักวิชาการเงินและบญัชี ชํานาญการพิเศษ  

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 โทรศัพท์ : 0-2941-3075 

คําอธิบาย :   
   ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทํา

บัญชี ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละข้ันตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
1 มีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ 

GFMIS สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  2554 ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการ
คํานวณต้นทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website 
ของหน่วยงาน 

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมท้ัง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและ
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

4 จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมท้ังกําหนดเป้าหมาย
การเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ชัดเจน (สามารถวัดได้) และ
แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของสว่น
ราชการแล้ว 

5 อยู่ในระหว่างการดําเนินการ (กําหนดระยะเวลาในการนําส่งกรมบัญชีกลางภายใน 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2555) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา

จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดังน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยใน

ระบบ GFMIS สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุน
ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อม
ท้ังวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบ
และสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

4 จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมท้ังกําหนดเป้าหมาย
การเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และ
แผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

5 สามารถดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ 
ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้พร้อมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จ
ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต 
 

3 5.0000 5.0000 0.1500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 

            ระดับคะแนนท่ี 1 - กรมฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรม
ย่อยในระบบ GFMIS โดยการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย และ
สําเนาเอกสารหลักฐานให้กรมบัญชีกลางตามแนวทางการประเมินผล เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555 
(หลักฐานอ้างอิง 1) 

            ระดับคะแนนที่ 2, 3 - กรมฯ ได้ดําเนินการจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทุนท่ีมีสาระสําคัญ เสนอให้ สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ เมื่อวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2555 (หลักฐานอ้างอิง 2, 3, 4) พร้อมเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง Website กองคลังแล้ว 

            ระดับคะแนนท่ี 4 – กรมฯ ได้ดําเนินการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร พร้อมสําเนาแผนฯ ให้กรมบัญชีกลาง เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2555 
(หลักฐานอ้างอิง 5) 

             สําหรับการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 5  สามารถดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  กรมฯสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพท่ีได้วางไว้แล้วขณะน้ีอยู่ใน
ระหว่างการจัดทํารายงานเสนอกรมบัญชีกลาง (กําหนดระยะเวลาสําเนาหนังสือนําส่งให้กรมบัญชีกลางภายใน
วันท่ี 31 ตุลาคม  2555 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบญัชีของแต่ละศูนย์ต้นทุนมีความเข้าใจและสามารถระบุ
ค่าใช้จ่ายลงสูกิ่จกรรมย่อยได้มากขึ้นกว่าปีงบประมาณก่อนๆ ส่งผลให้การปันส่วนค่าใช้จ่ายน้อยลง ทําให้ข้อมูล
ต้นทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมย่อยมีความถูกต้องมากขึ้น 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
 
              ไม่มี 
 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
  
             ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :        
หลักฐานอ้างอิงท่ี 1 : สําเนาหนังสือกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี กษ 0803.02/468  ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555       

เรื่อง รายงานตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555        
ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับคะแนนที่ 1 

หลักฐานอ้างอิงท่ี 2 : สําเนาหนังสือกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี กษ 0803.02/472 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555     
เรื่อง รายงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ถึง
กรมบัญชีกลาง) 

หลักฐานอ้างอิงท่ี 3 : สําเนาหนังสือกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี กษ 0803.02/471 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555        
เรื่อง รายงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554         
(ถึงสํานักงบประมาณ) 

หลักฐานอ้างอิงท่ี 4 : สําเนาหนังสือกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี กษ 0803.02/473 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555         
เรื่อง รายงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554          
(ถึงสํานักงาน ก.พ.ร.) 

หลักฐานอ้างอิงท่ี 5 : สําเนาหนังสือกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี กษ 0803.02/695 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555         
เรื่อง ขอส่งแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
(ถึงกรมบัญชีกลาง)   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวช้ีวัดท่ี 8 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 
                    ผู้อํานวยการกองคลัง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางเกษร  พรพิจิตรทรัพย์ 
                       ผอ. กลุ่มงบประมาณ 
                       นางสาวจาริณี  กรรขํา 
                นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 โทรศัพท์ : 0-2579-0504 

คําอธิบาย :   
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายภาพรวม

ของ เงินงบประมาณของส่ วนราชการ  ท้ั ง ท่ี เบิ กจ่ าย ในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค เ ทียบกับ  
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของส่วนราชการ ท้ังน้ี ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีสํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS ดังน้ัน เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแล้ว
จะต้องติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีได้ทําไว้ 
ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสท่ี 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2555 

• การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับ
วงเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และคํานวณค่าเฉล่ียของท้ัง 4 ไตรมาสเป็นผลการดําเนินงาน
ของส่วนราชการ 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

ผลการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน   
ข้อมูลพื้นฐาน 

2553 2554 2555 2554 2555 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

- 90.29 106.12 - 17.5324 

หมายเหตุ : ตวัช้ีวัดใหม่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 เป็นปีแรก 
เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 
      ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 87.5 ร้อยละ 90 ร้อยละ 92.5 ร้อยละ 95  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

2.5 106.1200 5.0000 0.1250 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
    การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่าย ของ  
กรมพัฒนาที่ดิน ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 
ระหว่างปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปล่ียนระบบการบริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจําทุกเดือนทั้ง
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   

       ในการดําเนินงานจะมีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส 
และมีการจัดประชุมเพ่ือติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง   
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      

1. มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส   

2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพ่ือประชุมให้มีการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปตามมติ  ครม. 

3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ถูกต้องตามประเภทท่ีสํานักงบประมาณกําหนดและ
เป็นไปตามแผน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     

     ไม่มี 
                      
       

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :   

     ไม่มี 

              

หลักฐานอ้างอิง :  

 หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  ข้อมลูการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS   

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวช้ีวัดท่ี 9 ร้อยละการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 
                     ผู้อํานวยการกองคลัง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางเกษร  พรพิจิตรทรัพย์ 
                       ผอ. กลุ่มงบประมาณ 
                  นางสาวปวีณา  นภาธาราทิพย์ 
               นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏบิัติการ  

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 โทรศัพท์ : 0-2579-0504 

คําอธิบาย :   
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังน้ีไม่รวมเงินงบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับหากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ท้ังท่ีมีตัวตนและ
ทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดย
ผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จาก
รหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งท่ี 5 แสดงถึงลักษณะเศรษกิจท่ีสํานักงานงบประมาณ
กําหนดให้ 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

ผลการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน   
ข้อมูลพื้นฐาน 

2553 2554 2555 2554 2555 
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

93.02 78.36 82.28 -12.91 -11.55 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 
      ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 71 ร้อยละ 72 ร้อยละ 73 ร้อยละ 74  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละการเบิกจ่ายเ งินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

1 82.2800 5.0000 0.0500 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
      การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ของ  
กรมพัฒนาที่ดิน ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติม  
ระหว่าง ปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปล่ียนระบบการบริหาร  
การเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจําทุกเดือนทั้ง
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   

       ในการดําเนินงาน  จะมีการวางแผนการดําเนินงาน  และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส 
และมีการจัดประชุม  เพ่ือติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง           

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      
1. มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส   
2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพ่ือประชุมให้มีการเร่งรัดการเบิก  
   จ่ายเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปตามมติ  ครม. 
3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ถูกต้องตามประเภทท่ีสํานักงบประมาณกําหนดและเป็นไป  
   ตามแผน 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
     ไม่มี                       
       
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
     ไม่มี                       
  

                             

หลักฐานอ้างอิง :  

หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  ข้อมลูการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวช้ีวัดท่ี 10 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 
                     ผู้อํานวยการกองคลัง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางเกษร  พรพิจิตรทรัพย์ 
                      ผอ. กลุ่มงบประมาณ 
                      นางสาวจาริณี  กรรขํา 
              นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 โทรศัพท์ : 0-2579-0504 

คําอธิบาย :   
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการ  

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
เป็นตัวช้ีวัด ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังน้ีไม่รวมเงิน
งบประมาณ ท่ีได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ
การบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

•  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการได้รับ หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลง งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) 
จะนํา ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

ผลการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน   
ข้อมูลพื้นฐาน 

2553 2554 2555 2554 2555 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 

94.82 87.98 90.58 -5.40 -4.47 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 
      ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 91 ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 

1.5 90.5800 1.0000 0.0150 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
      การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่าย ของกรม
พัฒนาท่ีดิน ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ระหว่าง
ปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปล่ียนระบบการบริหาร การเงินการ
คลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจําทุกเดือนทั้งหน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค   

       ในการดําเนินงานจะมีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส 
และมีการจัดประชุมเพ่ือติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      
1. มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส   
2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพ่ือประชุมให้มีการเร่งรัดการเบิก  
   จ่ายเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปตามมติ  ครม. 
3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ถูกต้องตามประเภทท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 
  

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
       1.งบประมาณส่วนใหญ่ของกรมพัฒนาที่ดินจะเป็นงบลงทุน โดยคิดเป็นร้อยละ 47.97 ของงบประมาณ
ทั้งหมด โดยต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามการดําเนินการที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ และตามระเบียบ  
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ซึ่งจะต้องเผยแพร่เอกสาร  
ทางเว็บไซต์ เปิดโอกาสให้มีการวิจารณ์ได้ ทําให้ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงรายละเอียดใหม่ และช่วงระยะ  
เวลาดําเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ จนได้ผู้รับจ้าง ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งในปีงบประมาณ 2555  
กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จึงทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นไป  
ตามแผน 

         2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะมีการเบิกจ่ายตามผลการดําเนินงาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น งวด ๆ จะ
จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ก็ต่อเมื่อผลงานบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามงวดที่ระบุในสัญญา         
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
     ไม่มี 

      

 

หลักฐานอ้างอิง :  

  หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  ข้อมลูการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )      รอบ    6  เดือน 
                                                                                                  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
              ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

              ตัวชี้วัดที่ 11.1 จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาท่ีดิน (ราย) 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :     นางตุลญา  จงสกุล    
         ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางวิรัธกานต์  พุ่มทอง   
                         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

                              

โทรศัพท์ : 0-2579-1096       โทรศัพท์ : 0-2579-6297          

คําอธบิาย :   
             เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการเกษตร หมายถึง เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยดําเนินงานด้านคลินิกดินเคล่ือนที่ เช่น ได้รับบริการด้านการวิเคราะห์ดินและ
คําแนะนําในการจัดการดิน-นํ้า-พืช ได้รับการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพโดยใช้ผลิตภัณฑ์  
สารเร่ง พด. และปุ๋ยอินทรีย์นํ้าเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอด และนําไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง    

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 
                                 เป้าหมาย  จํานวน    700,000   ราย 
                                 ผลงาน     จํานวน    721,825   ราย   คิดเป็นร้อยละ  103.12 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้    ข้อมูลพื้นฐาน 

2553 2554 2555 2554 2555 
จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมและบริการด้าน
การพัฒนาที่ดิน  

668,707 665,330 721,825 -0.51 7.94 

หมายเหตุ : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น ใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2553 เป็นฐาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 85 90 95 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )      รอบ    6  เดือน 
                                                                                                  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ
บริการด้านการพัฒนาที่ดิน 

2 103.12% 
(721,825 

ราย) 

5.0000 0.1000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
                     โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร มีการดําเนินงานด้านคลินิกดิน
เคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด โดยให้บริการด้านการวิเคราะห์ดิน คําแนะนําในการจัดการดิน – นํ้า – พืช การส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพโดยใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. และปุ๋ยอินทรีย์นํ้าเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน เป็นเคร่ืองมือ
ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้เกษตรกรนําไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง    
 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      

มีเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่เข้มแข็ง และหมอดินอาสา ซึ่งเป็นเครือข่ายของกรมฯ ในการ
ส่งเสริมและช่วยขยายผลการบริการด้านคลินิกดินเคลื่อนที่ 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :          

      ไม่ม ี

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 

      ไม่ม ี

 

หลักฐานอ้างอิง :     
หลักฐานอ้างอิงท่ี 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 (ไตรมาสที่ 1) 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 3 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 (ไตรมาสที่ 2) 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 4 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 (ไตรมาสที่ 3) 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 5 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 (ไตรมาสที่ 4) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )       รอบ    6  เดือน 
                                                                                                   รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  
ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย                

                    ตัวชี้วัดที่ 11.2 จํานวนเขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพืช 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายศรจิตร  ศรณีรงค์ 
              ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายกิตตินันท์  วรอนุวัฒนกุล 
              ผู้อํานวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1 
                    นายวีรชัย  กาญจนาลัย 
                ผู้อํานวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2 
                    นางสาวดารณี  ศรสีง่า 
                   ผู้อํานวยการส่วนวางแผนทรัพยากรนํ้า 

เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
 

โทรศัพท์ : 0-2579-2270 
 

 

โทรศัพท์ : 0-2579-7589 
             0-2579-1473 
             0-2579-1093 

คําอธบิาย :   
        เขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพืช ประกอบด้วย กล้วยไข่ กล้วยหอม ทานตะวัน มะม่วง และส้มโอ เป็นการกําหนดเขต
การใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ทรัพยากรดิน นํ้า ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน ฯลฯ เพ่ือจัดระดับความเหมาะสมของที่ดินต่อการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ รวมถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของการผลิตพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานของประเทศ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจกําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการ
บริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน  

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 
                                   เป้าหมาย     ร้อยละ 100   
                                   ผลงาน        ร้อยละ 100 

ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

2553 2554 2555 2554 2555 
จํานวนเขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพืช 
 

100 100    100 0 0 

หมายเหตุ : ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ ใช้ผลการดําเนนิงาน ปี 2553 เปน็ฐาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : (หน่วยวัด : ร้อยละ) 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 85 90 95 100  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )       รอบ    6  เดือน 
                                                                                                   รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนเขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพืช 
 

1 100 5.0000 5.0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
1. นําเข้าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านกายภาพ เช่น ทรัพยากรดิน และทรัพยากรการเกษตรอ่ืนๆ  ตลอดจนนโยบาย
ของรัฐด้านการเกษตร เศรษฐกิจ สังคมและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ที่ดินจากหน่วยงานและผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องในการใช้ หรือกําหนดแนวทางการใช้ที่ดินทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2. ดําเนินการสร้างเง่ือนไขในการกําหนดเขตการใช้ที่ดินของพืชแต่ละชนิด โดยการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิง
อรรถาธิบาย และข้อมูลเชิงพ้ืนที่จากฐานข้อมูลทุติยภูมิ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีอยู่  

3. การปฎิบัติงานภาคสนามได้เสร็จสิ้นการดําเนินงานแล้ว ขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบต้นฉบับรายงานและ
แผนที่เพ่ือจัดพิมพ์  

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      
1. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนราชการในจังหวัดต่างๆ ในการประสานข้อมูล
และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างในการให้ข้อมูล 

2. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีฐานข้อมูลที่ดีและมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
1. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นพนักงานจ้างเหมา มี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
2. นโยบายของรัฐ และเป้าหมายการผลิตพืชยังไม่คงที่ มีการปรับเปลี่ยน 
3. สถานการณ์การผลิตพืช มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามภาวะตลาด และฤดูกาลต่างๆ 
4. ได้รับงบประมาณประจําปี 2555 ล่าช้ากว่าปกติ 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 

                   ควรศึกษาแนวนโยบายของรัฐอย่างต่อเน่ือง และวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณความต้องการผลผลิตทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนศกัยภาพในการผลิตและการแปรรูป รวมทั้งควรมีการผลักดันจากหน่วยงาน
เชิงนโยบายระดับสูง เพ่ือนําข้อมูลเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ ให้มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )       รอบ    6  เดือน 
                                                                                                   รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :        
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555       
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไตรมาสที่ 1 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไตรมาสที่ 2 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไตรมาสที่ 3 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไตรมาสที่ 4 
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       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )       รอบ    6  เดือน 
                                                                                                          รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสาํเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทาํได้จริงเปรยีบเทียบกับเป้าหมาย                  
ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย        

                ตัวชี้วัดที่ 11.3 จํานวนพืน้ที่ทางการเกษตรได้รบัการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกลุ    

        ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวพยัตติกา  พลสระคู   

                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ   

                      นางสาวธัมญลักษณ์  เสอืคง 

                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  
 

โทรศัพท์ : 0-2579-1096       โทรศัพท์ : 0-2579-6297       

คําอธบิาย :   
             พ้ืนที่ทางการเกษตรท่ีได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟ้ืนฟู หมายถึง พ้ืนที่ที่ได้รับการปรับปรุงบํารุงดินใน
พ้ืนที่มีปัญหา เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรดและดินที่มีอินทรียวัตถุตํ่า ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี 
ทางการเกษตรโดยใช้สารเร่ง พด. ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยวิธีกลและวิธีพืช  โดยรณรงค์และ
ส่งเสริม การปลูกหญ้าแฝก พัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตลอดจนการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
เพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  และการป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   ผลงาน ณ วันที่  30 กันยายน 2555 
                                   เป้าหมาย  จํานวน  2.0512  ล้านไร ่
                                   ผลงาน     จํานวน  2.2389  ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ 109.15  
 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้    
 ข้อมูลพื้นฐาน 

2553 2554 2555 2554 2555 
จํานวนพ้ืนทีท่างการเกษตรได้รับการอนุรักษ ์และฟ้ืนฟู  13.56 10.25 2.23 -24.41 -83.55 

หมายเหตุ : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น ใช้ผลการดําเนินงาน ปี 2553 เป็นฐาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : ( หน่วยวัด : ร้อยละ) 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 85 90 95 100 
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       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )       รอบ    6  เดือน 
                                                                                                          รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู  

2 109.15% 
(2.2389  
ล้านไร่) 

5.0000 0.1000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
  โดยดําเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือปรับระบบการผลิต โดยการใช้

สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร นอกจากน้ี ยังดําเนินการป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่มีปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินด้วยวิธีกลและวิธีพืช โดยรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ตลอดจนปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด 
ปูนเพ่ือการเกษตร และผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ในพ้ืนที่มีปัญหาด้านการเกษตร เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรด และดิน
ที่มีอินทรียวัตถุตํ่า อีกทั้ง พัฒนาพื้นที่เฉพาะ เช่น พ้ืนที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา พ้ืนที่ทุ่งลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาและ
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยการปรับปรุงพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลูกปาล์มนํ้ามัน เพ่ือฟ้ืนฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถ
นํากลับมาใช้ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      
   เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินมีการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าถงึเกษตรกร 

ประกอบกับมีหมอดินอาสาที่เข้มแข็งซึ่งเป็นเครือข่ายของกรมฯ ในการส่งเสริมและช่วยขยายผลการบริการด้านการ
พัฒนาที่ดิน เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทางการเกษตร 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         

     ไมม่ ี
 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 

     ไมม่ ี
 

 

หลักฐานอ้างอิง :     
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 :  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 (ไตรมาสที่ 1) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 :  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 (ไตรมาสที่ 2) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 :  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 (ไตรมาสที่ 3) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5 :  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 (ไตรมาสที่ 4) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายสุรพล  หิรัญวัฒน์ศิริ      
             ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมเพือ่การพัฒนาท่ีดิน 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายชาติชาย  พูนพาณิชย์ 
                ผอ. กลุ่มเครื่องกล สวพ. 

            นายวินัย  นุ่มไทย 
                     นายช่างเครื่องกล อาวุโส 

โทรศัพท์ : 0-2941-2116 โทรศัพท์ : 0-2562-5100 ตอ่ 1284 

คําอธิบาย :   
• ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ                

จะพิจารณาจาก ความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ข้อมูลปริมาณการใช้
นํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ข้อมูลพื้นฐานสําหรับการจดัทําดชันีการใช้พลังงาน เช่น เวลาท่ีให้บริการ จาํนวนบุคลากร 
พื้นท่ีของอาคารท่ีการให้บรกิาร เป็นต้น และพิจารณาปริมาณพลังงานท่ีส่วนราชการใช้จริง โดยเปรียบเทียบกับ
ปริมาณพลังงานมาตรฐาน ท่ีหน่วยงานควรจะใช้อย่างเหมาะสมตามปัจจัยท่ีมีผลตอ่การใช้พลังงานของหน่วยงาน 
โดยใช้ข้อมูลตามท่ีรายงานและจัดเก็บในฐานข้อมูลwww.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน  

• พิจารณาจากรอ้ยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 1. ด้านไฟฟ้า   
           2. ด้านนํ้ามันเช้ือเพลิง  

 

 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    
1. กรมพัฒนาท่ีดิน ได้ดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานลดใช้พลังงานและจัดประชุมเพื่อช้ีแจงและจัดทํา 

     แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า และนํ้ามัน ตามคําสัง่กรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี 573/2555 ลว. 31 พ.ค. 55 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแลกเปลี่ยนรู้การดําเนินงานระบบสาธารณูปโภคระหว่างวันท่ี  

23 ก.ค. 55 ณ ห้องประชุมสํานักวิศวกรรมเพื่อการพฒันาท่ีดิน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : ( หน่วยวัด : ระดับ) 
.  1. ด้านไฟฟ้า รวม 2.5 คะแนน 
  เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังน้ี 
ระดับ ประเด็น คะแนน ค่าคะแนน

ท่ีได้ 
1.1 จดัตั้ง “คณะทํางานลดใช้พลังงาน” และหัวหน้าหน่วยงานลงนามในคําสั่ง
แต่งตัง้ระหว่างวันท่ี 21 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2555 

0.250 0.250 1 

1.2 จัดทํา “แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า” และรายงานติดตามผล 2 ครั้ง 0.250 0.250 
2.1 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถ้วน 0.150 0.150 
2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครบถ้วน 0.150 0.150 

2 

2.3 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครบถ้วน 0.200 -  
3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง 0.500 - 
4 ประหยัดไฟฟา้ได้ มากกว่าร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 5  0.500 - 
5 ประหยัดไฟฟา้ได้ มากกว่าร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ขึ้นไป 0.500 - 
  รวม 0.800 

 2. นํ้ามันเช้ือเพลิง รวม 2.5 คะแนน  
  เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านนํ้ามันเช้ือเพลิง มีรายละเอียด ดังน้ี 
ระดับ ประเด็น คะแนน ค่าคะแนนท่ี

ได้ 
1.1 จัดตั้ง “คณะทํางานลดใช้พลังงาน” และหัวหน้าหน่วยงานลงนามในคําสั่ง
แต่งตั้งระหว่างวันท่ี 21 มีนาคม – 30 มีนาคม 2555  

0.250 0.250 1 

1.2 จัดทํา “แผนปฏิบัติการลดการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง” และรายงานติดตามผล 
2 ครั้ง 

0.250 0.250 

2.1 ข้อมูลปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ครบถ้วน 

0.150 0.150 

2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ครบถ้วน 

0.150 0.150 

2 

2.3 ข้อมูลปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ครบถ้วน 

0.200 - 

3 ปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงไม่เปลี่ยนแปลง  0.500 - 
4 ประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงได้มากกว่าร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 5 0.500 - 
5 ประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงได้มากกว่าร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 10 ขึ้นไป 0.500 - 
 รวม 0.800  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ  6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดบัความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลงังานของส่วนราชการ 

2 1.6000 1.6000 0.0320 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 

      ณ วันท่ีรายงานผลการดําเนินการ (5 ต.ค. 55) ยังไม่ได้รับข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและนํ้ามันทําให้ยังไม่
สามารถประเมินผลการประหยัดพลังงานในข้อ 2.3 ข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      

   ไม่มี 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   

   ไม่มี 

 
             

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

   ไม่มี 
                   
 

หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : เวปไซต์โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ www.e-report.energy.go.th (จัดทํา

โดย : สํานักนโยบายและแผนพลังงาน) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานลดใช้พลังงาน กรมพัฒนาที่ดิน ที่ 573/2555  
                          ลงวันที ่31 พ.ค. 55 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : แผน/มาตรการประหยัดพลังงาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจําปี 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )      รอบ  6 เดือน 
                                                                                                  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวช้ีวัดท่ี 13 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร    
                   

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ 
        ผู้อํานวยการกองการเจา้หน้าท่ี 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางปวีณา  แสงเดือน   
                ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล   
                     นางสาวกมลพร  บุญศิร ิ
                 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

โทรศัพท์ : 02-941-2142 โทรศัพท์ : 02-941-1890 
คําอธิบาย :   

•  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
สะท้อนจากการประเมินสมรรถนะ โดยใช้ค่าคะแนนจากการประเมินสมรรถนะหลัก ตามแนวทางของ ก.พ. 
เน่ืองจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะบุคลากรได้ 

•  ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง  ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีมีความจําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ทุนมนุษย์จัดเป็นสินทรัพย์ท่ีจับต้องไม่ได้ ไม่สามารถวัดเทียบเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้ แต่เป็นทุนท่ีสําคัญ 
และมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินท่ีจับต้องได้ เช่น ทุนทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ดังน้ันการ
เพิ่มทุนมนุษย์หรือการลงทุนให้ได้มา การสะสม การใช้ประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่า   
อย่างต่อเน่ืองจึงสามารถช่วยสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีต่อ
องค์การ ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การมีความสามารถสร้าง
ความได้เปรียบในการดําเนินงาน ดังน้ัน การพัฒนาทุนมนุษย์จึงถือว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคัญอย่างย่ิงต่อความสําเร็จของ
องค์การ   

•   การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินสมรรถนะของบุคลากรของส่วนราชการตามแนวทาง
ของ ก.พ. (ยกเว้นกระทรวงกลาโหม และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สามารถใช้แนวทางการประเมินสมรรถนะตาม
เกณฑ์ของหน่วยงาน) 

• การประเมินสมรรถนะ ต้องมีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core competency) และ/หรือ
สมรรถนะในสายวิชาชีพ (Funtional competency) สําหรับสมรรถนะหลักเป็นคุณลักษณะร่วมของ
ข้าราชการพลเรือนไทยท้ังระบบ เพื่อหล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน 5 เรื่อง คือ การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  การบริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
และการทํางานเป็นทีม ท้ังน้ี ส่วนราชการสามารถกําหนดสมรรถนะเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลักท่ีกําหนดเป็นพื้นฐาน
ได้แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร วัดจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ท่ีสะท้อนจากผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ. ซึ่งเป็นค่าคะแนนจากการประเมินสมรรถนะ
ของบุคลากร  เน่ืองจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะของบุคลากรได้อย่างชัดเจน  และการนํา
เครื่องมือการประเมินสมรรถนะของ ก.พ. มาใช้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับส่วนราชการในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์สําคัญของการนําระบบประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการมาใช้   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )      รอบ  6 เดือน 
                                                                                                  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    

กรมพัฒนาที่ดินได้กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 2555 จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง ทั้งในด้านอัตรากําลัง ผลประเมินการปฏิบัติงาน ผลการประเมนิสมรรถนะ ผลสํารวจความจําเป็นในการ
พัฒนาบุคลากร ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ  แผนยุทธศาสตร์กรม
พัฒนาที่ดิน และกําหนดหลักสูตรการพัฒนาต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของมาตรฐานความสาํเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมพัฒนาที่ดิน (HR Scorecard) ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 กรมพัฒนาที่ดินได้บรรจุโครงการและหลักสูตรขึน้ 
รวม 5 หลักสูตร 8 โครงการ 

ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการผลักดันให้กรมพัฒนาที่ดินมีระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสูงขึ้น ตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมฯจึงได้กําหนดโครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
Individual Development Planning : IDP ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างระบบการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลให้มีรูปแบบที่
ชัดเจน เป็นมาตรฐาน สามารถนําไปใช้ได้จริง และเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากร ผลักดันให้ไปสู่
เป้าหมายตามกลยุทธ์ของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
           การกําหนดสูตรคํานวณคะแนนมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของ ก.พ. (เช่น  
ผลประเมินสมรรถนะเท่ากับ 91-100% เท่ากับ 5 คะแนน และผลประเมินสมรรถนะ น้อยกว่า 60% เท่ากับ 1 
คะแนน เป็นต้น) และเพื่อให้การประเมินมีความเหมาะสมและเป็นธรรม จึงได้กําหนดเกณฑ์การประเมินตามผล
การประเมินสมรรถนะท่ีปรากฏในครั้งท่ี 1 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
 
       กรณีท่ี 1 :    ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 91.00 คะแนน  

 กรณีท่ีผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 มากกว่าหรือเท่ากับครั้งท่ี 1 ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการรักษา
สถานะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สูงขึ้น ซึ่งกรณีดังกล่าวจะได้คะแนนเท่ากับ 5 

 กรณีท่ีผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ต่ํากว่าครั้งท่ี 1 แต่มากกว่า 60 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
จะคํานวณจากสัดส่วนของคะแนนท่ีลดลง โดยใช้สูตรการคํานวณดังน้ี  

 
    

 
 กรณีท่ีผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 1 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2 ≤ 60 
2 
3 
4 

 

5 X2 ≥ X1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )      รอบ  6 เดือน 
                                                                                                  รอบ 12 เดือน 

หมายเหตุ :  
X1  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี ครั้งท่ี 1 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 54)  

          X2  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี ครั้งท่ี 2 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 55) 
 
 

       กรณีท่ี 2 :    ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 1 น้อยกว่า 91.00 คะแนน 

 กรณีท่ีผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 91 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 5 

 กรณีท่ีผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 มากกว่าครั้งท่ี 1 แต่ต่ํากว่า 91 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
จะคํานวณจากสัดส่วนของคะแนนท่ีเพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคํานวณดังน้ี 

 
    

 
 กรณีท่ีผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 เท่ากับครั้งท่ี 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 3 
 กรณีท่ีผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ต่ํากว่าครั้งท่ี 1 แต่มากกว่า 60 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

จะคํานวณจากสัดส่วนของคะแนนท่ีลดลง โดยใช้สูตรการคํานวณดังน้ี  
 

    

 
 กรณีท่ีผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 1 

 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2 ≤ 60 
2 

 
3 X2 = X1 
4 

 
5 X2 ≥ 91 

หมายเหตุ :   

X1  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี ครั้งท่ี 1 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 54)  
X2  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี ครั้งท่ี 2 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 55) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )      รอบ  6 เดือน 
                                                                                                  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสํ า เ ร็ จของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 

5 NA 1.0000 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
กรมพัฒนาที่ดินได้กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 2555 จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่

เก่ียวข้อง ทั้งในด้านอัตรากําลัง ผลประเมินการปฏิบัติงาน ผลการประเมนิสมรรถนะ ผลสํารวจความจําเป็นในการ
พัฒนาบุคลากร ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ  แผนยุทธศาสตร์กรม
พัฒนาที่ดิน และกําหนดหลักสูตรการพัฒนาต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของมาตรฐานความสาํเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมพัฒนาที่ดิน (HR Scorecard) ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 กรมพัฒนาที่ดินได้กําหนดโครงการและหลักสูตรขึ้น 
รวม 5 หลักสูตร 8 โครงการ 

ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการผลักดันให้กรมพัฒนาที่ดินมีระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสูงขึ้น 
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมฯจึงได้กําหนดโครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
Individual Development Planning : IDP ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างระบบการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลให้มีรูปแบบ
ที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน สามารถนําไปใช้ได้จริง และเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากร ผลักดันให้
ไปสู่เป้าหมายตามกลยุทธ์ของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการของกรมฯทราบถึงโครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
2. กําหนดหัวข้อที่จะพัฒนาจากผลการประเมินสมรรถนะรอบท่ีผ่านมาว่าสมรรถนะใดที่ต้องได้รับการพัฒนา 

โดยกองการเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้รวบรวมและแจ้งไปยังข้าราชการท่ีมีช่องว่างสมรรถนะดังกล่าว 
3. ข้าราชการท่ีต้องจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลนําข้อมูลสมรรถนะที่ได้ เข้าปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพ่ือร่วม

กําหนดแนวทาง และแผนพัฒนาตนเอง ตกลงเป้าหมายในการพัฒนา จุดอ่อน และจุดแข็ง เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนา ระยะเวลาในการพัฒนา งบประมาณที่ใช้ 

4. โดยการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) น้ัน ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการต้องมีการ
นัดประชุมเป็นระยะๆ ตามภารกิจน้ัน เพ่ือช้ีแจงความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงแผนงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและ
ประเมินผลการพัฒนา 

โดยปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล อยู่ในขั้นตอนที่ 2 โดยคิดเป็นร้อยละ 50 
เน่ืองจากต้องรอผลการประเมินสมรรถนะในรอบการประเมินที่ 2/2555 เพ่ือมาใช้วิเคราะห์หาช่องว่างสมรรถนะ โดย
จะดําเนินการในขั้นตอนที่ 3 และ 4 แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )      รอบ  6 เดือน 
                                                                                                  รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      
1. ผู้บริหารของกรมฯ ให้ความสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร 
2. กรมฯ ได้ใช้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งส่งผลให้กรมฯ มีข้อมลูที่จาํเป็นของบุคลากร 
   ต่อการจัดทาํแผนพัฒนารายบุคคลค่อนข้างสมบูรณ ์

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   

           งบประมาณที่มีจํากัด 

 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 
            ไม่มี 
 

             
 

หลักฐานอ้างอิง :     

หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 2555 

หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Planning : IDP 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

 
ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวช้ีวัดท่ี 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ    
                   

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 
                 ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร   
       ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
                      นางสาวอริศรา  พึ่งพา 
               นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ   
 

โทรศัพท์ :  0-2941-2131 โทรศัพท์ :    0-2579-1181 

คําอธิบาย :   
• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การสํารวจความพึง

พอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ  

• ทุนสารสนเทศ เป็นระบบท่ีรวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และเทคโนโลยี 
เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักๆ ขององค์การ ซึ่งได้แก่ กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Information) การบริหารลูกค้า 
(Customer Management) การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation Management) และการจัดการด้านกฎข้อบังคับ
และสังคม (Regulation and Social) ซึ่งการพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเน่ืองทัน
เหตุการณ์ และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนําข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล 
คํานวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  จะช่วยให้องค์การสามารถนํา
ข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม ดังน้ัน ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีสําคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และ
เครือข่าย ท่ีจะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

• ระดับความสํ า เ ร็ จของการ พัฒนาปรับปรุ งสารสน เทศ   วั ดจากผลการสํ า รวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ วัดจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์  

• การประ เ มินความสํ า เ ร็ จ ขอ งการ พัฒนาปรั บปรุ ง ส า รสน เทศ  เ ป็ นกา ร วั ด ท่ี มุ่ ง เ น้ น
เรื่องการจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นท่ีประโยชน์ของการ
ใช้งานสารสนเทศ ซึ่งสะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) 
ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นท่ี
คุณลักษณะจําเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
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ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :    

ตัวช้ีวัดที่ 14.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
1. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (นํ้าหนักร้อยละ 50) โดยใช้แบบสํารวจการพัฒนา

องค์การ (Organization Development Survey) ซึ่งเป็นการสํารวจผ่านระบบออนไลน์ 
ตัวช้ีวัดที่ 14.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

2. การประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (นํ้าหนักร้อยละ 50) 
โดยใช้การตรวจประเมินจากหลักฐาน ณ สว่นกลาง ประกอบด้วย 
2.1 มีฐานข้อมูลทีค่รอบคลุมทีใ่ช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

- มีฐานข้อมูลทีค่รอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

2.2 มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล 
- มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการดําเนินการตาม

แผนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลแต่ละประเภทในระบบฐานข้อมูล ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
- มีระบบการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึง (login) ที่สามารถ Verify Username และ Password 

2.3 มีการอัพเดทข้อมูลที่จําเป็นอย่างสมํ่าเสมอและทันท่วงท ี
- มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท พร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 

2.4 มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
- มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ที่สามารถค้นหาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
- มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ที่สามารถค้นหาได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับความ

ต้องการ 
2.5 มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 

- มีการนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งานสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
2.6 มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงาน 

- มีจํานวนบุคลากรเข้าใช้ระบบ Intranet หรอืระบบที่รองรับการทํางาน Back Office (เช่น 
ระบบงานสารบรรณ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบงาน
บุคลากร ระบบงานพัสดุ เป็นต้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน 
ทั้งน้ีจะตรวจสอบจากระบบการเข้า Login 

2.7 มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพ่ิมขึ้นเมือ่เทียบกับปีที่ผ่านมา 
- มีข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์

หลักของหน่วยงาน 
2.8 มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

- มีการสํารวจขอ้มูลสารสนเทศ (backup) ในระบบ Intranet อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ หรือตาม
ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจากความสําคัญ ปริมาณงาน 
Transaction และสถิติความเสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 
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- มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (backup) ในระบบ Internet อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/เดือน หรือตาม
ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจากความสําคัญ ปริมาณงาน 
Transaction และสถิติความเสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 

2.9 มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
- มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และกระบวนการที่แสดงถึงการ

ตอบสนองต่อการบุกรุกที่เสีย่งต่อการทํางานของระบบสารสนเทศ เพ่ือลดความเสียหายได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและดําเนินการตามแผน 

2.10 มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมยั 
- มีการกําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเขา้ใช้งานของผู้ใช้งาน

ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบสารสนเทศ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบลาออก พ้นจาก
ตําแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน และมีการทบทวนสิทธ์ิการเข้าถึงอย่างสม่ําเสมอ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
  

ตัวช้ีวัดท่ี 14.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
 
       กรณีท่ี 1 :    ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ    

( GAP ) คร้ังท่ี 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 
 กรณีท่ี Gap ครั้งท่ี 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งท่ี 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 
 กรณีท่ี Gap ครั้งท่ี 2 มากกว่า 0.3 แต่น้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของ Gap  

ท่ีเพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคํานวณดังน้ี  
 

    
 

 กรณีท่ี Gap ครั้งท่ี 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2 ≥ 0.8 
2 
3 
4  

 
5 X2 ≤ X1 

หมายเหตุ :  
X1  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ครั้งท่ี 1 (1 – 15 ธ.ค. 54)  

          X2  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ครั้งท่ี 2 (15 – 30 พ.ย. 55) 
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ตัวชี้วัดที่ 14.2  จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
การประเมิน น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 
14.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

2.5 ≤6 7 8 9 10 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

14.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ 

2.5 NA 1.0000 0.0250 

14.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

2.5 NA 1.0000 0.0250 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
1. จัดทําแบบสํารวจการพัฒนาองค์กร (Organization Development Survey) เริ่มเก็บข้อมูลต้ังแต่วันที่ 

2-6 พฤษภาคม 2555 
2. สรุปแบบสํารวจการพัฒนาองค์กร (Organization Development Survey) เพ่ือนําเข้าที่ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศและการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ ปี 2555” 
ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 

3. จัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
4. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน” ระหว่างวันที่ 28-30 

พฤษภาคม 2555 ณ บึงฉวากรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี 
5. ทบทวนรายช่ือคณะทํางานหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

 

การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (นํ้าหนักร้อยละ 50) โดยใช้แบบสํารวจการพัฒนา

องค์การ (Organization Development Survey) ซึ่งเป็นการสํารวจผ่านระบบออนไลน์ 
 

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ โดยสํานักงาน กพ. (จะรวมอยู่ในแบบสํารวจ 
Organization Development Survey) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

 

2. การประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (นํ้าหนักร้อยละ 50) 
โดยใช้การตรวจประเมินจากหลักฐาน ณ ส่วนกลาง ประกอบด้วย 

 

2.1 มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 

- มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 

มีการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลที่จําเป็นในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ และมีแนวทางที่ชัดเจนในการปรับปรุงฐานข้อมูลได้ครบถ้วน จากการประชุม
คณะทํางานหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ) ครั้งที่ 1/2555 (วันที่ 26 กรกฎาคม 2555) 

 

2.2 มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล 
 

- มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงการดําเนินการตาม
แผนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลแต่ละประเภทในระบบฐานข้อมูล ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 

มีการทบทวนรายช่ือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภทใน
ระบบฐานข้อมูลจําแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

- มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง (Login) ที่สามารถ Verify User name และ Password 
 

มีระบบตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึงโดยจําแนกระดับช้ันการเข้าถึงข้อมูล 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 
ผู้ดูแลระบบ ระดับที่ 2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับที่ 3 ประชาชนท่ัวไป และจําแนกสิทธิการเข้าใช้
เป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
การกําหนดสิทธิสําหรับผู้ใช้งานโดยตําแหน่ง 
1. กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ จะทําการกําหนดสิทธิการใช้ให้ผู้บริหาร

ระดับสูง ผู้อํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย์ฯ/ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อํานวยการกลุ่ม/ฝ่าย 
ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยกําหนดสิทธ์ิให้เข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ดังน้ี 

1.1 ระบบ Internet 
1.2 ระบบ Intranet 
1.3 ระบบไปรษณีย์ พด. (รับ-ส่ง Mail) 
1.4 ระบบถ่ายทอดสดการประชุมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
1.5 ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรมฯ อาทิเช่น 

1) ผู้อํานวยการกอง/สํานัก จะได้รับการกําหนดสิทธิในการใช้งานระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 

2) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะได้รับสิทธิการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิง
พ้ืนที่ (EIS) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

3) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จะได้รับการกําหนดสิทธิในการใช้งาน ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบตรวจสอบเวลาการทํางานผ่าน Web เป็นต้น 

2. กรณีมีคําสั่งกรมพัฒนาที่ดินเปลี่ยนแปลงช่ือหน่วยงาน จะเปลี่ยน E-Mail Address โดยใช้ช่ือ
หน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักในการกําหนด E-Mail Address พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทราบต่อไป 

การกําหนดสิทธิสําหรับผู้ใช้ส่วนบุคคล (Personal Account) 
เจ้าหน้าที่ที่สามารถขอสมัครเป็นสมาชิกระบบเครือข่ายกรมพัฒนาที่ดินได้ คือ ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว (จ้างเหมา) ของกรมพัฒนาที่ดินเท่าน้ัน โดยกําหนด
สิทธ์ิให้เข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ จะได้รับสิทธิ คือ 
1.1 ระบบ Internet 
1.2 ระบบ Intranet 
1.3 ระบบไปรษณีย์ พด. (รับ-ส่ง Mail) 
1.4 ระบบ e-Office 

2. ลูกจ้างช่ัวคราว (จ้างเหมา) กําหนดสิทธิให้ใช้งานระบบ Internet ระบบ Intranet เท่าน้ัน 
 

2.3 มีการอัพเดทข้อมูลที่จําเป็นอย่างสมํ่าเสมอและทันท่วงที 
 

- มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท Update ข้อมูล พร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์อยู่
เสมอ 
 

ทบทวนรอบของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท การ Update ข้อมูล จําแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

2.4 มีระบบสืบค้นข้อมูลที่จําเป็นอย่างสมํ่าเสมอและทันท่วงที 
 

- มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ที่สามารถค้นหาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
กรมฯ ได้จัดทําระบบ e-Search LDD ขึ้น สามารถเรียกใช้ได้ผ่าน (http://sql.ldd.go.th/ 

LDDSearch) ใช้สําหรับค้นหาข้อมูลวิชาการ ผลงานวิจัยและงานบริการของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

- มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ที่สามารถค้นหาได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

เน่ืองด้วย กรมฯ มีข้อมูลวิชาการ ผลงานวิจัย งานบริการและฐานข้อมูล อยู่เป็นจํานวนมาก 
กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ทําให้ยุ่งยากในการสืบค้นข้อมูลและ
ให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไป ดังน้ัน จึงได้พัฒนาระบบ e-Search LDD ขึ้น เพ่ือใช้ค้นหาข้อมูลวิชาการ 
ผลงานวิจัย งานบริการและฐานข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปสามารถค้นหาข้อมูลที่
จําเป็นหรือความรู้ที่เก่ียวข้องของส่วนราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากย่ิงขึ้น 
 

2.5 มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 
 

- มีการนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งานสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
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การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 
ดําเนินการดังน้ี 

1. จัดทําแบบสํารวจการพัฒนาองค์กร (Organization Development Survey) (เริ่มเก็บข้อมูลต้ังแต่
วันที่ 2-6 พฤษภาคม 2555) 

2. สรุปแบบสํารวจการพัฒนาองค์กร (Organization Development Survey) เพ่ือนําเข้าที่ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศและการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ ปี 
2555” (เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801) 

3. จัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
4. เสนอ CIO ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
5. จัดทําตารางกิจกรรมที่ต้องดําเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 และแจ้งให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายถือปฏิบัติตามแผน 
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Internet และ Intranet โดยเพ่ิมความเร็วของระบบ Intranet 

จากเดิมความเร็วที่ 110 Mbps มาเป็นความเร็วที่ 150 Mbps และระบบ Internet จากเดิมที่ความเร็ว 90 
Mbps/20 Mbps มาเป็นความเร็วที่ 120 Mbps/30 Mbps เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2555 (ในวันที่ 1 
ตุลาคม 2554) 

 

2.6 มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงาน 
 

- มีจํานวนบุคลากรเข้าใช้ระบบ Intranet หรือระบบท่ีรองรับการทํางาน Back Office (เช่น 
ระบบงานสารบรรณ ระบบบัญชี และการเงิน ระบบงบประมาณ ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง ระบบงาน
บุคลากร ระบบงานพัสดุ เป็นต้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน 
ทั้งนี้ จะตรวจสอบจากระบบการเข้า Login 
 

ศสท. จัดทําหน้าจอ Login ในหน้า Intranet กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือเก็บสถิติการเข้าใช้งานระบบ 
Intranet ของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน 

ณ วันที่ 27 กันยายน 2555 มีผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ของกรมพัฒนาที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 55.12 
 

2.7 มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

- มีข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 
 

ศสท. สรุปผลการเข้าชมเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน (www.ldd.go.th) ด้วยโปรแกรม Truehit 
ประจําเดือนทุกเดือน และสามารถตรวจสอบผลการเข้าชมเว็บไซต์ย้อนหลังได้ 
 

2.8 มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 
 

- มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (backup) ในระบบ Intranet อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ หรือตาม
ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงสามารถพิจารณาจากความสําคัญ ปริมาณงาน 
Transaction และสถิติความเสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

มีการพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่เหมาะสม 
โดยจําแนกระบบสารสนเทศตามการสนับสนุนระดับการทํางานในองค์กร เพ่ือกําหนดความสําคัญของ
ข้อมูล และความถ่ีในการสํารองข้อมูล ซึ่งพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลในส่วนของ Data แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

1) ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems – TPS) เป็นระบบที่ทําหน้าที่
ในการปฏิบัติงานประจําทําการบันทึกจัดเก็บ ประมวลผลรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ทํางานแทนการทํางานด้วยมือ ทั้งน้ี เพ่ือที่จะทําการสรุปข้อมูลเพ่ือสร้างเป็น
สารสนเทศ ระบบประมวลผลรายการน้ี ส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่เช่ือมโยงกิจการกับผู้รับบริการ 
ตัวอย่าง เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบรายงานผลวิเคราะห์ดิน นํ้า ปุ๋ย ระบบบริการ
ประชาชน ระบบ Stock วัสดุการเกษตร ระบบ e-Office เป็นต้น ในระบบต้องสร้างฐานข้อมูล
ที่จําเป็น ระบบน้ีมักจัดทําเพื่อสนองความต้องการของผู้บริหารระดับต้นเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานประจําได้ ผลลัพธ์ของระบบน้ี มักจะอยู่ในรูปของรายงานที่มีรายละเอียด 
รายงานผลเบ้ืองต้น ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน พิจารณาความถ่ีสูงในการสํารองข้อมูล 
(สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

2) ระบบงานสร้างความรู้ (Knowledge Work Systems – KWS) เป็นระบบท่ีช่วยสนับสนุน
บุคลากรท่ีทํางานด้านวิชาการ เป็นข้อมูลผลงานวิชาการ ผลการวิจัย ข้อมูลดิน การสํารวจดิน 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลด้านแผนที่ การสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาการคิดค้น สร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ บริการใหม่ ความรู้ใหม่ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน หน่วยงานต้องนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาสนับสนุนให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้โดยสะดวก ผลลัพธ์ของระบบน้ี เอกสาร
วิชาการ ผลการดําเนินงาน ผลงานวิจัย ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการจึงจะนําขึ้น
เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ ข้อมูลมีการเปล่ียนแปลงน้อย พิจารณาความถ่ีตํ่าในการสํารอง
ข้อมูล (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

3) ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System – EIS) เป็น
ระบบที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจสําหรับปัญหา หรือที่มีโครงสร้างหรือขั้นตอนในการหา
คําตอบที่แน่นอนเพียงบางส่วน ข้อมูลที่ใช้ต้องอาศัยทั้งข้อมูลภายในกิจการและภายนอกกิจการ
ประกอบกัน ระบบยังต้องสามารถเสนอทางเลือกให้ผู้บริหารพิจารณา เพ่ือเลือกทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับสถานการณ์น้ัน หลักการของระบบ สร้างขึ้นจากแนวคิดของการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยการตัดสินใจ โดยให้ผู้ใช้โต้ตอบโดยตรงกับระบบ ทําให้สามารถวิเคราะห์ 
ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขและกระบวนการพิจารณาได้ โดยอาศัยประสบการณ์ และความสามารถ
ของผู้บริหารเอง ผู้บริหารอาจกําหนดเง่ือนไขและทําการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ไป
จนกระทั่งพบสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุด แล้วใช้เป็นสารสนเทศที่ช่วยตัดสินใจ รูปแบบของ
ผลลัพธ์ อาจจะอยู่ในรูปของรายงานเฉพาะกิจ รายงานการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจ การทํานาย 
หรือพยากรณ์เหตุการณ์ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) เช่น ระบบบริหารและติดตามงานโครงการ 
(Project Tracking : PT) ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural disasters Waring) ระบบบริหาร
และติดตามศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินและแปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน
ประจําตําบล ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลในส่วนของ Software หรือ Souce code 
เป็นข้อมูลในส่วนของ Software หรือ Souce Code เป็นชุดคําสั่งหรือโค๊ดในโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาต่างๆ เช่น c, java, ASP.Net, PHP เป็นต้น ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงน้อย 
พิจารณาความถี่ตํ่าในการสํารองข้อมูล (เดือนละ ๑ ครั้ง)  

 

- มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ Internet อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/เดือน หรือตาม
ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงสามารถพิจารณาจากความสําคัญและสถิติความเสียหายที่
พบในอดีตที่ผ่านมา 

 

มีการพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่เหมาะสม 
โดยจําแนกระบบสารสนเทศตามการสนับสนุนระดับการทํางานในองค์กร เพ่ือกําหนดความสําคัญของ
ข้อมูล และความถ่ีในการสํารองข้อมูล ซึ่งพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลในส่วนของ DATA แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
1) ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems – TPS) เป็นระบบท่ีทําหน้าที่

ในการปฏิบัติงานประจํา ทําการบันทึกจัดเก็บ ประมวลผลรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ทํางานแทนการทํางานด้วยมือ ทั้งน้ีเพ่ือที่จะทําการสรุปข้อมูลเพ่ือสร้างเป็น
สารสนเทศ ระบบประมวลผลรายการน้ี ส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่เช่ือมโยงกิจการกับผู้รับบริการ 
ตัวอย่าง เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบรายงานผลวิเคราะห์ดิน นํ้า ปุ๋ย ระบบบริการ
ประชาชน ระบบ Stock วัสดุการเกษตร ระบบ e-Office เป็นต้น ในระบบต้องสร้างฐานข้อมูล
ที่จําเป็น ระบบน้ีมักจัดทําเพ่ือสนองความต้องการของผู้บริหารระดับต้นเป็นส่วนใหญ่เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานประจําได้ ผลลัพธ์ของระบบน้ี มักจะอยู่ในรูปของ รายงานที่มีรายละเอียด 
รายงานผลเบ้ืองต้น ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน พิจารณาความถี่สูงในการสํารองข้อมูล 
(สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

2) ระบบงานสร้างความรู้ (Knowledge Work Systems – KWS) เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุน
บุคลากรที่ทํางานด้านวิชาการ เป็นข้อมูลผลงานวิชาการ ผลการวิจัย ข้อมูลดิน การสํารวจดิน 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลด้านแผนที่ การสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาการคิดค้น สร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ บริการใหม่ ความรู้ใหม่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน หน่วยงานต้องนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาสนับสนุนให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้โดยสะดวก ผลลัพธ์ของระบบน้ี เอกสาร
วิชาการ ผลการดําเนินงาน ผลงานวิจัย ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการจึงจะนําขึ้น
เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงน้อย พิจารณาความถ่ีตํ่าในการสํารอง
ข้อมูล (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

3) ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System – EIS) เป็น
ระบบที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจสําหรับปัญหา หรือที่มีโครงสร้างหรือขั้นตอนในการหา
คําตอบที่แน่นอนเพียงบางส่วน ข้อมูลที่ใช้ต้องอาศัยทั้งข้อมูลภายในกิจการและภายนอก
กิจการประกอบกัน ระบบยังต้องสามารถเสนอทางเลือกให้ผู้บริหารพิจารณา เพ่ือเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมท่ีสุดสําหรับสถานการณ์น้ัน หลักการของระบบ สร้างขึ้นจากแนวคิดของ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )  รอบ   6  เดือน 
                                                                                              รอบ 12  เดือน 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตัดสินใจ โดยให้ผู้ใช้โต้ตอบโดยตรงกับระบบ ทําให้สามารถ
วิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและกระบวนการพิจารณาได้ โดยอาศัยประสบการณ์ และ
ความสามารถของผู้บริหารเอง ผู้บริหารอาจกําหนดเง่ือนไขและทําการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข
ต่างๆ ไปจนกระทั่งพบสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุด แล้วใช้เป็นสารสนเทศที่ช่วยตัดสินใจ 
รูปแบบของผลลัพธ์ อาจจะอยู่ในรูปของ รายงานเฉพาะกิจ รายงานการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจ 
การทํานาย หรือพยากรณ์เหตุการณ์ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลในส่วนของ Software หรือ Souce Code 
เป็นข้อมูลในส่วนของ Software หรือ Souce Code เป็นชุดคําสั่งหรือโค๊ดในโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 

ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างๆ เช่น c, java, ASP.Net, PHP เป็นต้น ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงน้อย 
พิจารณาความถี่ตํ่าในการสํารองข้อมูล (เดือนละ 1 ครั้ง) 
 

แนวทางการปฏิบัติในการสํารองข้อมูล (Backup) 
การสํารองข้อมูล สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการสํารองข้อมูล 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลในส่วนของ Data 
ข้อมูลแบ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในรูปของไฟล์ต่างๆ รวมท้ังข้อมูล Website และ Database ที่

จัดเก็บในรูปแบบของ Microsoft SQL Server โดยมีรูปแบบในการสํารองข้อมูล 3 รูปแบบ ดังน้ี 
1) การสํารองข้อมูล (Backup) ที่เก็บไว้ที่ Network Attach Storage เป็นการจัดทําการสํารอง

ข้อมูลแบบอัตโนมัติบนเครื่อง Storage ทุกวัน วิธีการสํารองข้อมูลเป็นลักษณะ Full Backup 
คือ การสํารองข้อมูลทั้งระบบ โดยจัดเก็บเป็นรายเครื่องจําแนกตามวัน (ตามแผนการสํารอง
ข้อมูล) 

2) การสํารองข้อมูล (Backup) ลงม้วนเทป (Tape Backup) โดยการ Backup ณ ห้องควบคุม
ระบบ เดือนละ 1 ครั้ง 

3) การสํารองข้อมูล (Backup) โดยใช้บริการ CAT Internet Data Center (CAT-IDC) ซึ่งต้ังอยู่
ที่บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ส่วนงานที่ต้ัง ณ บางรัก ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
(เฉพาะข้อมูลที่สําคัญ) 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลในส่วนของ Software หรือ Souce code 
ชุดคําสั่งหรือ Souce code โปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ในระบบของกรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการสํารอง

ข้อมูล โดยมีรูปแบบในการสํารองข้อมูล 3 รูปแบบ ดังน้ี 
1) การสํารองข้อมูล (Backup) ที่เก็บไว้ที่ Network Attach Storage เป็นการจัดทําการสํารอง

ข้อมูลแบบอัตโนมัติบนเครื่อง Storage เดือนละ 1 ครั้ง วิธีการสํารองข้อมูลเป็นลักษณะ Full 
Backup คือ การสํารองข้อมูลทั้งระบบ 

2) การสํารองข้อมูล (Backup) ลงม้วนเทป (Tape Backup) โดยการ Backup ณ ห้องควบคุม
ระบบ เดือนละ 1 ครั้ง 
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2.9 มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
 

- มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่ายครอบคลุมทุกโฮสต์ 
(Host) รวมถึงเส้นทางที่ข้อมูลอาจเดินทาง เพื่อป้องกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศและข้อมูลบน
เครือข่ายภายในหน่วยงาน 
 

กรมฯ มีการติดต้ังระบบตรวจสอบการบุกรุกและป้องกันความปลอดภัยของเครือข่าย ผ่านทาง
ระบบ Firewall ระบบ Intrusion Detect System (IDS) และระบบ Intrusion Prevent System 
(IPS) โดยที่ระบบดังกล่าว จะทําการปิด Protocol และ Port ที่ไม่มีการใช้งานทั้งหมด ยกเว้นมีการร้อง
ข้อให้เปิดใช้งานช่ัวคราวบาง Port จากหน่วยงานภายในกรมฯ และในกรณีที่มีการกระทําอันเข้าข่ายการ
บุกรุก เช่น Scan Port, Ping of Death, UPD Bomb, IP Spoofing เป็นต้น ระบบจะบันทึกเหตุการณ์
ดังกล่าวไว้ใน Logs จากน้ันเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ จะทําการ
ตรวจสอบแก้ไข โดยการปิดช่องทางการบุกรุกหรือดําเนินการอ่ืนๆ ตามนโยบายรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายของกรมฯ 

 

- มีการติดต้ังระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน และตรวจสอบการ
ละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบข้อมูล ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

กรมฯ มีการติดต้ังระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงานผ่านทาง 
Software ISA (Internet Security and Acceleration) ซึ่งทําหน้าที่เป็น Proxy Server บันทึก
เส้นทาง การเข้า-ออก Internet เก็บไว้ใน Logs File เพ่ือใช้ตรวจสอบการกระทําความผิดฐานละเมิด
ความปลอดภัยต่างๆ ตามพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐ และกําหนดให้มีการเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกไว้ได้ 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเฉพาะเท่าน้ัน 

 

- มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและกระบวนการท่ีแสดงถึงการตอบสนอง
ต่อการบุกรุกที่เสี่ยงต่อการทํางานของระบบสารสนเทศ เพื่อลดความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว รวมถึง
ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและดําเนินการตามแผน 

 

มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน (IT Risk 
Management) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และการกําหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุม 
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง โดยมุ่งหวังให้ส่วนราชการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ขององค์กร เน่ืองจาก
ความเส่ียงอาจนําไปสู่ผลเสียหรือความสูญเสียได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม องค์กรจึงต้องเข้าใจประเภท
ของความเสี่ยงที่เผชิญอยู่เพ่ือที่จะได้เลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงเหล่าน้ันให้อยู่ใน
ระดับที่องค์กรสามารถรองรับได้ และทําให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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- มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ รวมถึงการซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

มีการจัดทําแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติอันมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาและ
ป้องกันแก้ไขปัญหาอันอาจส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและสารสนเทศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
รวมทั้งระบบเครือข่ายของกรมฯ มีการซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (ในเดือนกันยายน) 

 

2.10   มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย 
 

- มีการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเข้าถึงงานของผู้ใช้งานระบบ
และหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบสารสนเทศรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เม่ือผู้ใช้งานระบบลาออก พ้นจากตําแหน่ง หรือ
ยกเลิกการใช้งาน และมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสมํ่าเสมอ 

มีการกําหนดระดับขั้นการเข้าถึงข้อมูล กําหนดรายช่ือผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่าน 
(Password) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละขั้นความลับของข้อมูล มีการ
ทบทวนสิทธิเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เมื่อเปลี่ยนตําแหน่งงานภายในองค์กร ลดตําแหน่ง ย้ายตําแหน่ง 
หรือ สิ้นสุดการจ้างงานหมดวาระ เกษียณอายุราชการ และมีการทบทวนความเหมาะสมของสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสิทธิต่างๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม 

 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      

     ไม่ม ี

 

 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     

     ไม่ม ี

 

 

     
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 

     ไม่ม ี
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หลักฐานอ้างอิง :     
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : เอกสารการวิเคราะห์และทบทวนขอ้มูลตามยุทธศาสตร์ 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : เอกสารระบบ e-Search LDD อ้างอิง URL : http://sql.ldd.go.th/LDDSearch/ 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : ผัง Network Overview of Land Development Department 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 : แผนการสํารองข้อมูล และการสํารองข้อมูล (backup) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 5 : เอกสารการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน  
                         (IT Risk Management) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 6 : เอกสารการกําหนดการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Control)  
                           จําแนกฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์    
หลักฐานอ้างอิงท่ี 7 : ผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ โดยใช้แบบสํารวจการพฒันาองค์การ 

(Organization Development Survey) ของสํานักงาน ก.พ.ร.  
หลักฐานอ้างอิงที่ 8 : ใช้ข้อมลูประเมินผลในระบบ Survey Online ของสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งครั้งที่ 2 จะเปิดระหว่าง 
                          วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2555    
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ช่ือตัวช้ีวัด :  ตัวช้ีวัดท่ี 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
                   

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางณัฐิยา หิรัญวัฒน์ศิริ 
        ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจพร  บุรมย์ชัย   
            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
                      นางสาวนิโลบล  นวลอินทร์ 
                 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน   
 

โทรศัพท์ : 0-2579-7740 โทรศัพท์ :    0-2-579-7740 

คําอธิบาย :   
• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบประเมิน 

Organization Climate Survey ผ่านระบบออนไลน์  
• ทุนองค์การ (Organization Capital) เป็นความสามารถขององค์การท่ีสามารถใช้ประโยชน์และช่วย

ในด้านการจัดการกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ 
ทุนองค์การ ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ภายในองค์การ เช่น วัฒนธรรม ผู้นํา การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการทํางาน การทํางานเป็นทีม และการจัดการ
ความรู้  ซึ่งมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อในการช่วยให้องค์การสามารถดําเนินงานได้ตามกลยุทธ์ท่ีกําหนดไว้  การพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การจึงสามารถช่วยให้การขับเคล่ือนประสิทธิภาพขององค์การท้ังด้านกระบวนการทํางาน
ภายในให้สูงขึ้น และทําให้เกิดคุณค่ากับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ วัดจากผลการสํารวจแบบประเมิน Organization 
Climate Survey ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment) 

• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดท่ีมุ่งเน้นในเรื่อง 
ผู้นํา (Leadership) วัฒนธรรม (Culture) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการ
ทํางาน (Personal Contribution) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) นอกจากน้ี ยังได้เพิ่ม
ประเด็นคําถามเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเชิงลบท่ีสะท้อนถึงความสําเร็จในการทํางาน 2 เรื่อง คือ การล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และความโปร่งใส 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

กรมพัฒนาท่ีดินได้ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี
สารสนเทศและแผนการส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ กรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )      รอบ   6 เดือน 
                                                                                                  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
  
       กรณีท่ี 1 :    ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากร 

                       ( GAP ) คร้ังท่ี 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 

 กรณีท่ี Gap ครั้งท่ี 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งท่ี 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 
 กรณีท่ี Gap ครั้งท่ี 2 มากกว่า 0.3 แต่น้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของ Gap  

ท่ีเพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคํานวณดังน้ี  
 

    
 

 กรณีท่ี Gap ครั้งท่ี 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2 ≥ 0.8 
2 
3 
4  

 
5 X2 ≤ X1 

หมายเหตุ :  
X1  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ครั้งท่ี 1 ( 1 – 15 ธ.ค. 54 )  

          X2  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ครั้งท่ี 2 ( 15 – 30 พ.ย. 55 ) 
          

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสํ า เ ร็ จของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

5 NA 1.0000 0.0500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )      รอบ   6 เดือน 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
1. กรมพัฒนาที่ดินแจ้งให้ข้าราชการทุกราย ประเมินตนเองในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ 

(Survey Online) ข้าราชการตอบกลับมาทั้งหมดจํานวน 815 ราย (ตามหลักสถิติของ Taro Yamane จากจํานวน
ข้าราชการท่ีกรมฯ  มีอยู่ จํานวน 1,533 ราย จะได้กลุ่มตัวอย่างไม่ตํ่ากว่า 318  ราย ) ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 1 (Pre Test) ระหว่างวันที่  1-15 ธ.ค. 2554  

2. สํานักงาน ก.พ.ร. ประเมินและส่งผลสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านทาง website http://www.opdc.go.th/ges/admin.php 
ภายใน 15 วัน หลังครบกําหนดระยะเวลาสํารวจ เพ่ือให้กรมใช้เป็นข้อมลูในการจัดทําแนวทางการพัฒนาองค์การ 
สรุปกรมพัฒนาที่ดิน ได้คะแนนเฉล่ียส่วนต่างระหว่างความคิดเห็น และความสําคัญ (GAP) ในหัวข้อต่างๆ ดังน้ี 
คําถามข้อ 1-6 ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (ตัวช้ีวัดที่ 14) ได้คะแนนเฉล่ีย 0.2 คะแนน  และ 
คําถามข้อ 7-30 วัดความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การใน 5 ด้าน คอื ผู้นํา (Leadership) 
วัฒนธรรม (Culture) การทาํงานเป็นทีม (Teamwork) การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการทํางาน (Personal 
Contribution) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  (ตัวช้ีวัดที่ 15) ได้คะแนนเฉลี่ย 0.3 คะแนน 

3. กพร. กรมฯ แจ้งผลการสํารวจแก่ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องทั้งที่เป็นเอกสาร และทางเว็บไซต์ของกรม              
รวมทั้งนําเสนอผู้บริหารในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อ 11 ม.ค.2555  

4. กรมฯ ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามการพัฒนาองค์การ (Organization Survey Online) ในด้านความพึงพอใจ
และด้านวัฒนธรรมองค์การเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนรวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
องค์การจากข้าราชการจํานวน 447 ราย ทาํการรวบรวมและเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 2-6  พ.ค. 55   

5. นําข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การในการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาและ
ปรับปรุงสารสนเทศและการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ ปี 2555” ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม  2555 ณ ห้องประชุม
กรมพัฒนาที่ดิน 801 

6. จัดทําแผนปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
7. แจ้งผู้เก่ียวข้อง ผู้บริหาร/ข้าราชการ ประเมินตนเองคร้ังที่ 2 (Post Test) ตามแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ

(Organization  Survey Online )  ภายในวันที่ 15 - 30 พ.ย. 55 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :      

ผู้บริหารให้ความร่วมมือและสนับสนุน รวมทั้งคณะทํางาน PMQA ที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือในการดําเนินงานเป็นอย่างดี 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :          
การบันทึกข้อมูลช่วงแรกมีปัญหา เน่ืองจากระยะเวลากระทันหันผู้ตอบยังไม่เข้าใจข้อคําถามอย่างชัดเจนทําให้การ

ตอบคําถามอาจไม่ได้ข้อมูลทีถู่กต้องกรมจึงได้มีการสํารวจอีกคร้ังเพ่ือได้ข้อมูล และข้อเสนอแนะที่ชัดเจนในการนํามา 
เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การของกรมฯ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )      รอบ   6 เดือน 
                                                                                                  รอบ 12 เดือน 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
1. สํานักงาน ก.พ.ร. ควรมีความชัดเจนของเกณฑ์ก่อนเริ่มปีงบประมาณที่จะให้ส่วนราชการดําเนินการ        

เพ่ือให้ส่วนราชการได้ช้ีแจงผู้เก่ียวข้องถึงทิศทางการดําเนินงานล่วงหน้า 
2. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง

โดยเฉพาะผู้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ดังน้ันการจะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต้องเกิดจาก 
ความร่วมมือของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรในทกุระดับ 

 

หลักฐานอ้างอิง :     
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : ผลการประเมินจากระบบ GES รอบที่ 1 จาก Website ของสํานักงาน ก.พ.ร.  
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และแผนการ ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2555 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 12-13 พ.ค. 55 เวลา 8.30-16.30 น. 

หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : แผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ กรมพัฒนาที่ดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 : ผลการสํารวจ Survey Online ของข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินจากสํานักงาน ก.พ.ร.     
                

 
 




