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ตัวช้ีวัดที่ 1. นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ
หลัก
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุต่อ
นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของ
กระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (ล้าน
ล้านบาท)

ล้านล้านบาท 10 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 N/A 1.0000 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกร
เฉลี่ยต่อครัวเรือน(บาท/ครัวเรือน/ปี)

บาท/
ครัวเรือน/ปี 10 137,565 139,065 140,565 142,065 143,565 N/A 1.0000 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของสินค้าที่มีการ
บริหารการผลิตในเชิงพื้นที่

ร้อยละ 10 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มข้ึน (ไร่) ไร่ 1 N/A 1.0000 0.0100

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวช้ีวัดตาม
ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวช้ีวัดของ
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับ
แหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน

ร้อยละ 13 65 70 75 80 85 N/A 1.0000 0.1300

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 จํานวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์
ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

ร้อยละ 14 0.72 0.77 0.82
แล้วเสร็จ

ก่อน 15 ก.ย.
 56

แล้วเสร็จ
ก่อน 1 ก.ย. 

56
31.40 1.0000 0.1400

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน       
เรื่องข้าวไทย

ร้อยละ 2 N/A 1.0000 0.0200

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ           
(ร้อยละ 10) ร้อยละ 10 65 70 75 80 85 N/A 1.0000 0.1000

มิติภายใน (ร้อยละ 30)
ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (ร้อยละ 3) ระดับ 3 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.1200

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ (ร้อยละ 2.5)
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 1 72 74 76 78 80 22.88 1.0000 0.0100

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือนแรก ร้อยละ 0.5 44.02 46.46 48.91 51.36 53.80 32.90 1.0000 0.0050

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม รอบ 12 เดือน ร้อยละ 0.5 92 93 94 95 96 32.90 1.0000 0.0050

ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน ร้อยละ 0.5 92 93 94 95 96 50.79 1.0000 0.0050

ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย (ร้อยละ 2.5)
ผลผลิตที่ 1 : จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการ
ด้านการพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 1 80 85 90 95 100 68.13 1.0000 0.0100

ผลผลิตที่ 2 : จํานวนเขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพืช (ร้อยละ) ร้อยละ 0.5 80 85 90 95 100 50.00 1.0000 0.0050
ผลผลิตที่ 3 : จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟู (ร้อยละ) ร้อยละ 1 80 85 90 95 100 18.95 1.0000 0.0100

ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ระดับ 3 1 2 3 4 5 2.46 2.4610 0.0738

ตัวช้ีวัดที 7 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ ระดับ 4 1 2 3 4 5 3.00 3.0000 0.1200

การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60)
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กรมพัฒนาที่ดิน  กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (√) รอบ  6 เดือน
                                                                                                                       (   ) รอบ 12 เดือน

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด นํ้าหนัก
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เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
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กรมพัฒนาที่ดิน  กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (√) รอบ  6 เดือน
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด นํ้าหนัก
(รอ้ยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร (ร้อย
ละ 5)
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะ
สําคัญขององค์การ ระดับ 2 1 2 3 4 5 3.00 3.0000 0.0600

ตัวชี้วัดที่ 8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ
ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0100

ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0600

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ (ร้อยละ 3)
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0100

ตัวชี้วัดที่ 9.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ ข้อ 1.5 ≤6 7 8 9 10 3.00 3.0000 0.0600

ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ (ร้อยละ 3)

ตัวชี้วัดที่ 10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ
ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0100

ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 3.00 3.0000 0.0600

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 4 1 2 3 4 5 1.00 1.0000 0.0400

100 1.3738
รายงาน ณ วันที่  25 เมษายน 2556
ผู้รายงาน       1. นางณัฐิยา หิรัญวัฒน์ศิริ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
                   2. น.ส.เบญจพร  บุรมย์ชัย ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ
                   3. น.ส.อังคณา  ไฝ่ฝน ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
                   4. นายกฤษฎา  ทัศนานุกุลกิจ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นํ้าหนักรวม ค่าคะแนนที่ได้

หน่วยงาน  : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาที่ดิน โทรศัพท์  1760 ต่อ 1335 ,  0-2579-7740   E-mail : adg_1@ldd.go.th  , adg.ldd@gmail.com
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 1

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด :  1 นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
1.2 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเทาและตัวช้ีวัดของ

กระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPI)
1.2.1. รอยละความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีไดรับแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางตุลญา  จงสกุล
ผอ.กผง.

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสุนันท  ไวยพาลี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

รักษาราชการแทน ผอ.กลุมติดตามและประเมินผล
นางสาวพยัตติกา  พลสระคู

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

คําอธิบาย :
ความพึงพอใจของเกษตรกร หมายถึง ความรูสึกของเกษตรกรหลังไดรับแหลงน้ําในไรนานอกเขต

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ท่ีกรมพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการขุดในพ้ืนท่ีทําการเกษตรของเกษตรกรในป พ.ศ.
2555 เพ่ือใหเกษตรกรมีแหลงเก็บกักน้ําไวใชในพ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีเปนพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานและในพ้ืนท่ีท่ีระบบ
สงน้ําไปไมถึง และเพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําฝนไวใชในระยะฝนท้ิงชวงทําใหเกิดความชุมชื้นในดิน โดยเกษตรกรมีสวน
รวมในการออกคาใชจาย 2,500 บาท/บอ
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

หมายเหตุ : เปนตัวชี้วัดใหมท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนปแรก

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556

รอยละความพึงพอใจของเกษตรกร
ท่ีไดรับแหลงน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน

- - -

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

รอยละความพึงพอใจของ
เกษตรกรท่ีไดรับแหลงน้ําในไร
นานอกเขตชลประทาน

13 N/A 1.0000 0.1300



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:
ขณะนี้อยูระหวางการตกลงทําสัญญาการดําเนินการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ: ขอเสนอโครงการ (TOR)
โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูประเมินความพึงพอใจรวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย. 2556)
ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้

1. กรม พัฒนา ท่ีดิ น  โดยกองแผนงาน  ประสานความร วม มือทางวิ ช าการจากคณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกรจากโครงการแหลงน้ําในไรนา นอกเขต
ชลประทาน

2. กรมพัฒนาท่ีดินและผูประเมิน ทําสัญญาขอตกลงการดําเนินงานเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคและสามารถตอบประเด็นตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว

3. ผูประเมินดําเนินโครงการตามกระบวนงานดังนี้
3.1 สงรายงานการเริ่มงาน หลังทําสัญญาขอตกลงการทํางาน
3.2 ตรวจเอกสารและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
3.3 จัดทําและทดสอบแบบสอบถาม
3.4 ทบทวนและแกไขแบบสอบถาม
3.5 กําหนดพ้ืนท่ีสํารวจและประสานพ้ืนท่ี
3.6 จัดทําและรางรายงานครั้งท่ี 1
3.7 เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
3.8 สัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของ
3.9 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล
3.10 จัดทําและสงรางรายงานครั้งท่ี 2
3.11 แกไขเพ่ิมเติม/จัดสงรายงานฉบับสมบูรณ

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ไมมี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ไมมี

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : ขอเสนอโครงการ (TOR) การประเมินผลโครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน

โดยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูประเมิน



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 3

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด :  1 นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
1.2 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเทาและตัวช้ีวัดของ

กระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPI)
1.2.2 จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดินและน้ําเพ่ือปองกันการชะลางพังทลาย

ของดิน
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางตุลญา  จงสกุล

ผอ.กผง.
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวพรรณพิศ  บวงนาวา

ผอ.กลุมแผนงาน
นายปรเมศร  ชะดี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท : 0-2579-1096 โทรศัพท : 0-2579-0752

คําอธิบาย :
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดินและน้ําเพ่ือการปองกันการชะลางพังทลายของดิน หมายถึง พ้ืนท่ี

ทําการเกษตรท่ีมีปญหาการชะลางพังทลายของดินท่ีมีความจําเปนตองจัดระบบอนุรักษดินและน้ําท้ังวิธีกลและวิธีพืช
เพ่ือรักษาทรัพยากรท่ีดินใหใชประโยชนไดอยางยั่งยืน

ขอมูลผลการดําเนินงาน : ผลงาน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556
เปาหมาย จํานวน 0.8238 ลานไร
ผลงาน    จํานวน 0.2587 ลานไร คิดเปนรอยละ 31.40

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556

จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการ
อนุรักษดินและน้ําเพ่ือปองกันการ
ชะลางพังทลายของดิน

0.9000 0.9600 0.2587

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดินและน้ําเพ่ือปองกัน

การชะลางพังทลายของดิน + / - 0.05 ลานไร ตอ 1 คะแนน
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

0.72 0.77 0.82 แลวเสร็จกอน
15 ก.ย. 56

แลวเสร็จกอน
1 ก.ย. 56

โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดินและน้ํา เทากับ 1 คะแนน

เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน จํานวน 0.72 ลานไร
 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดินและน้ํา เทากับ 2 คะแนน

เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน จํานวน 0.77 ลานไร



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 4

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดินและน้ํา เทากับ 3 คะแนน
เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดินจํานวน 0.82 ลานไร

 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดินและน้ํา เทากับ 4 คะแนน
เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน แลวเสร็จกอน 15 ก.ย. 55

 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดินและน้ํา เทากับ 5 คะแนน
เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน แลวเสร็จกอน 1 ก.ย. 55

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวง

น้ําหนัก
จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการ
อนุรักษดินและน้ําเพ่ือปองกันการ
ชะลางพังทลายของดิน

14 0.2587 ลานไร
(รอยละ 31.40)

1.0000 0.1400

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:
กรมพัฒนาท่ีดินไดมีมาตรการในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดินและน้ําเพ่ือปองกันการชะลาง

พังทลายของดิน โดยศึกษาสภาพปญหาทรัพยากรของดินจากขอมูลแผนท่ีดิน เพ่ือจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําให
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของเกษตรกร มีมาตรการดังนี้

1. มาตรการวิธีกล หมายถึง วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยการสรางสิ่งกีดขวางความลาด
เทของพ้ืนท่ี เพ่ือสกัดก้ันการไหลบาของน้ําและการพังทลายของดิน เชน การจัดทําคันดินก้ันน้ําคันคูรับน้ํารอบเขา
คันดินปลูกไมผล ทางลําเลียงไรนา การจัดทําทางระบายน้ํา และจัดทําบอดักตะกอน

2. มาตรการวิธีพืช หมายถึง วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน และสรางความอุดมสมบูรณของดิน
โดยอาศัยสวนตาง ๆ ของพืช ชวยลดแรงปะทะของเม็ดฝน ชะลอความเร็วของน้ําไหลบาและชวยยึดเกาะเม็ดดินไมให
หลุดตัวไดงาย มาตรการนี้ มุงในการปองกันการชะลางพังทลายของดิน และปรับปรุงบํารุงดิน โดยการปลูกหญาแฝก
ตลอดจนการมีสวนรวมของเกษตรกรในการดําเนินงาน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
เจาหนาท่ีของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตและสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดมีความจริงจังในการชวยเหลือเกษตรกร

เพ่ือพัฒนาและฟนฟูดิน โดยมีหมอดินอาสาเปนแกนนําในการถายทอดเทคโนโลยีดานอนุรักษดินและน้ํา และดาน
ฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน ประกอบกับเกษตรกรใหความสําคัญในการพัฒนาท่ีดิน และไดนําความรูไปใชในการพัฒนา
และฟนฟูพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเอง



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ไมมี

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2556
หลักฐานอางอิงท่ี 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2556 (ไตรมาสท่ี 1)
หลักฐานอางอิงท่ี 3 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2556 (ไตรมาสท่ี 2)



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางกุลรัศม์ิ  อนันตพงษสุข

รธพ.วก
ผูจัดเก็บขอมูล : 1) นางนฤมล  จันทวัชรากร

ผอ.กลุมวิเคราะหวิจัย พืช ปุย และสิ่งปรับปรุงดิน
2) นายจิราวุฒิ  เวียงวงษงาม

ผอ.กลุมมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน
3) นส.จุฑารัตน  คํานึงกิจ

นักวิทยาศาสตร ชํานาญการพิเศษ
4) นายศรัณยนพ  อินทเสน
ผอ.กลุมระบบภูมิสารสนเทศ
5) นายวรการ  วงศใหญ

เจาหนาทีระบบงานคอมพิวเตอร
โทรศัพท : 02-579-9532 โทรศัพท 02-561-3086

02-561-4179
02-561-4061
02-579-4885

คําอธิบาย :
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา

“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ี
ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตดัสินใจ การอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปน
แนวทางหนึ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตาม
ความตองการของประชาชน

 ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ (ท่ีไมใชเจาหนาท่ีของ
สวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากสวนราชการ

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.จะเปน
ผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ

 ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

(5) ความเช่ือม่ันเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

 สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาคัดเลือกงานบริการท่ีสวนราชการเสนอซึ่งเปนงานบริการหลักไมเกิน
3 งาน และแจงใหสวนราชการทราบ และสํานักงานสถิติแหงชาติเปนผูดําเนินการสํารวจตามประเด็นสําคัญขางตน
โดยหลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการเปนงานบริการ ท่ีเปนภารกิจหลักของสวนราชการเปนงานบริการท่ีมี
ผูใชบริการจํานวนมาก ไมนอยกวา 25 ราย มีผลกระทบสูงตอประชาชน รวมท้ังวิเคราะหผลตามหลักสถิติ

 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดคัดเลือกงานบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน
จํานวน 3 งานบริการดังนี้

1. งานการวิเคราะหตัวอยางปุยและสารปรับปรุงดิน ( โดโลไมท )
2. งานการออกเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา
3. งานการใหบริการสารสนเทศขอมูลดิน

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
สํานักงาน ก.พ.ร. จะทําการสํารวจรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการเอง โดยจะเปน

ผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระจากภายนอกมาดําเนินการ

ขอมูลพื้นฐาน
ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน

2554 2555 2556 2555 2556
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 4.6420 4.5740 - - -

หมายเหตุ : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนใชผลการดําเนินงาน ป 2554 เปนฐาน

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คา
คะแนน

ท่ีได

คาคะแนน
ถวง

น้ําหนัก
ร อ ย ล ะข อ ง ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ขอ ง
ผูรับบริการ

10 N/A 1 0.1000

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :
รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร.



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 8

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ไมมี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ไมมี

หลักฐานอางอิง :
ไมมี



 
 
 
 
 
 

มิติภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางกัญญาภัค  ทองจันทร
ผูอํานวยการกองคลัง

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวปภาดา   ฟูรังษีโรจน
ผอ.กลุมพัฒนาระบบงานคลัง
นางธนภร   ฉิมพัด
ผอ.กลุมบัญชี

โทรศัพท : 0-2579-2583 โทรศัพท : 0-2941-3075 , 0-2579-4819

คําอธิบาย :
ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การท่ีสวนราชการสามารถจัดทํา

บัญชี ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรของหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพ
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
1 สวนราชการมีการตรวจสอบความถูกตองของการระบุคาใชจายเขาสูกิจกรรมยอย

ในระบบ GFMIS สําหรับขอมูลคาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2555
2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการ
คํานวณตนทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ
และกรมบัญชีกลาง และเผยแพรขอมูลผาน Website ของหนวยงาน

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554
และปงบประมาณ พ.ศ. 2555 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอมท้ัง
วิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและ
สรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง และเผยแพรขอมูลผาน
Website ของหนวยงาน

4 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 พรอมท้ังกําหนดเปาหมาย
การเพิ่มประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหชัดเจน (สามารถวัดผลได)
และแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ

5 อยูในระหวางการดําเนินการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา

จากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 สวนราชการมีการตรวจสอบความถูกตองของการระบุคาใชจายเขาสูกิจกรรมยอยใน

ระบบ GFMIS สําหรับขอมูลคาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2555
2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลาง และเผยแพรขอมูลผาน Website ของหนวยงาน

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554
และปงบประมาณ พ.ศ. 2555 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอมท้ัง
วิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและ
สรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง และเผยแพรขอมูลผาน
Website ของหนวยงาน

4 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 พรอมท้ังกําหนดเปาหมายการ
เพิ่มประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหชัดเจน (สามารถวัดผลได) และแผน
เพิ่มประสิทธิภาพดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ

5 สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว พรอมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2556
และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต

3 4 4.0000 0.1200



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 11

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :
ระดับคะแนนท่ี 1 กรมฯ ไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของการระบุคาใชจายเขาสูกิจกรรม

ยอยในระบบ GFMIS โดยการแจงเวียนใหทุกหนวยงานตรวจสอบรายละเอียดความถูกตองของคาใชจาย และ
สําเนาเอกสารหลักฐานใหกรมบัญชีกลางตามแนวทางการประเมินผล เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2556
( หลักฐานอางอิง 1 )

ระดับคะแนนท่ี 2, 3 กรมฯ ไดดําเนินการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตและวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของ
ตนทุนท่ีมีสาระสําคัญ เสนอให สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556
( หลักฐานอางอิง 2, 3 ) พรอมเผยแพรขอมูลผาน Website กองคลังแลว

ระดับคะแนนท่ี 4 กรมฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพของปงบประมาณ พ.ศ. 2556
และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร พรอมสําเนาแผนฯ ใหกรมบัญชีกลาง เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2556
( หลักฐานอางอิง 4 )

สําหรับการดําเนินงานในระดับคะแนนท่ี 5 ซึ่งเปนการดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและ
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มฯ นั้น ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ
( กําหนดระยะเวลาสําเนาหนังสือสงใหกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 )
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

ไดมีการแจงเวียนใหแตละศูนยตนทุน ระบุรหัสกิจกรรมยอยภายใตโครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม
ท่ีหนวยงานดําเนินการ เพื่อใหขอมูลในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตมีความครบถวน สมบูรณมากท่ีสุด

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : สําเนาหนังสือกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี กษ 0803.02/328 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2556

เร่ือง รายงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556
ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับคะแนนท่ี 1 ( ถึงกรมบัญชีกลาง )

หลักฐานอางอิงท่ี 2 : สําเนาหนังสือกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี กษ 0803.02/374 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556
เร่ือง รายงานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
( ถึงสํานักงบประมาณ )

หลักฐานอางอิงท่ี 3 : สําเนาหนังสือกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี กษ 0803.02/375 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556
เร่ือง รายงานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
( ถึงกรมบัญชีกลาง )

หลักฐานอางอิงท่ี 4 : สําเนาหนังสือกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี กษ 0803.05/616 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2556
เร่ือง ขอสงแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
( ถึงกรมบัญชีกลาง )



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 13

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด : 4 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
4.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางกัญญาภัค  ทองจันทร
ผอ.กค.

ผูจัดเก็บขอมูล : นางเกษร  พรพิจิตรทรัพย
ผอ.กลุมงบประมาณ
นางสาวจาริณี  กรรขํา
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

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

คําอธิบาย :
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัดความสามารถใน
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ท้ังนี้ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับหากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวาง
ป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ

 รายจายลงทุน หมายถึง รายจายท่ีรัฐบาลจายเพ่ือจัดหาทรัพยสินประเภททุน ท้ังท่ีมีตัวตนและ
ทรัพยสินท่ีไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผูรับไม
ตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณ
รายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงท่ี 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงานงบประมาณกําหนดให

ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ขอมูลพ้ืนฐาน
ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน

2554 2555 2556 2555 2556
รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 78.36 82.88 22.88 5.77 -70.80

หมายเหตุ : ใชผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนฐานในการคํานวณ

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน

ระดับ 1 ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
72 74 76 78 80
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา)

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

รอยละความสําเร็จการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน

1 22.88 1.0000 0.0100

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :
การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุน ของ

กรมพัฒนาท่ีดิน ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไมรวมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติม ระหวาง
ปงบประมาณ  โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลัง
ภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจายเปนประจําทุกเดือนท้ังหนวยงานสวนกลางและสวน
ภูมิภาค

ในการดําเนินงานจะมีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณเปนรายไตร
มาส และมีการจัดประชุมเพ่ือติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  เพ่ือประชุมใหมีการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ให
เปนไปตามมติ ครม. มีการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ  ใหถูกตองตามประเภทท่ีสํานักงบประมาณกําหนด
และเปนไปตามแผน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. งบประมาณสวนใหญของกรมพัฒนาท่ีดินจะเปนงบลงทุน ซึ่งตองดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดย

ดําเนินการเปนรายพ้ืนท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศ และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-Auction) ซึ่งจะตองเผยแพรเอกสารทางเว็บไซต เปดโอกาสใหมีการวิจารณได ทําใหตองใชเวลา
ในการปรับปรุงรายละเอียดใหม และชวงระยะเวลาดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ จนไดผูรับจางใชเวลาประมาณ 1-2
เดือน จึงทําใหไมสามารถเบิกจายไดในชวงไตรมาส 2 และ 3

2. การเบิกจายเงินงบประมาณจะมีการเบิกจายตามผลการดําเนินงาน ซึ่งจะแบงออกเปน งวด ๆ จะ
จายเงินใหกับผูรับจางไดก็ตอเม่ือผลงานบรรลุเปาหมาย และเปนไปตามงวดท่ีระบุในสัญญา

3. เกิดปญหาเม่ือเขาดําเนินการกอสรางในพ้ืนท่ีจริง บางกรณีราษฎรไมอนุญาตใหเขาดําเนินการพ้ืนท่ี
บางแหงไมเหมาะสมตองแกไขแบบแปลน บางแหงติดปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดิน เพ่ือประโยชนของเกษตรกร จึงตอง
จัดหาสถานท่ีกอสรางใหม การสงมอบงาน และการเบิกจายจึงลาชาออกไปอีก

4. ในการดําเนินงานบางกิจกรรมของกรมพัฒนาท่ีดิน จะตองดําเนินการตามฤดู จึงจะเกิดประโยชน
สูงสุด เชน หญาแฝก และวัสดุปรับปรุงบํารุงดินจะตองดําเนินการในฤดูฝน การกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็ก จะตอง
ดําเนินการในฤดูรอน ซึ่งถาฝนตกก็ไมสามารถเขาดําเนินการได เปนผลใหการเบิกจายลาชาไปดวย



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป
ไมมี

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 16

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด : 4 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินประมาณ
4.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมรอบ 6 เดือนแรก

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางกัญญาภัค  ทองจันทร
ผอ.กค.

ผูจัดเก็บขอมูล : นางเกษร พรพิจิตรทรัพย
ผอ.กลุมงบประมาณ
นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

คําอธิบาย :
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัด ความสามารถใน
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ท้ังนี้ไมรวมเงินงบประมาณ ท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ของสวน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการไดรับ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม
2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไป
รายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ขอมูลพ้ืนฐาน
ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน

2554 2555 2556 2555 2556
รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวมรอบ 6 เดือนแรก

- - 32.90 - -

หมายเหตุ : วัดการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมรอบ 6 เดือน เปนปแรก

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
44.02 46.46 48.91 51.36 53.80



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา)

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวมรอบ 6 เดือนแรก

0.5 32.90 1.0000 0.0050

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :
การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายทุกงบรายจาย ของกรม

พัฒนาท่ีดิน ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไมรวมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติม ระหวาง
ปงบประมาณ  โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลัง
ภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจายเปนประจําทุกเดือนท้ังหนวยงานสวนกลางและสวน
ภูมิภาค

ในการดําเนินงานจะมีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณเปนรายไตรมาส
และมีการจัดประชุมเพ่ือติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  เพ่ือประชุมใหมีการเรงรัด

การเบิกจายเงินงบประมาณ  ใหเปนไปตามมติ  ครม.
3. มีการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ  ใหถูกตองตามประเภทท่ีสํานักงบประมาณกําหนดและ

เปนไปตามแผน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ไมมี

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด : 4 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินประมาณ
4.3 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมรอบ 12 เดือน

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางกัญญาภัค  ทองจันทร
ผอ.กค.

ผูจัดเก็บขอมูล : นางเกษร พรพิจิตรทรัพย
ผอ.กลุมงบประมาณ
นางสาวปวีณา  นภาธาราทิพย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

คําอธิบาย :
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัด ความสามารถใน
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ท้ังนี้ไมรวมเงินงบประมาณ ท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ของสวน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการไดรับ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน
2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไป
รายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ขอมูลพ้ืนฐาน
ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน

2554 2555 2556 2555 2556
รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวม 12 เดือน

87.98 90.58 32.90 2.96 -62.61

หมายเหตุ : ใชผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนฐานในการคํานวณ

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
92 93 94 95 96



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา)

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวม 12 เดือน

0.5 32.90 1.0000 0.0050

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :
การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายทุกงบรายจาย ของ

กรมพัฒนาท่ีดิน ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไมรวมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติม ระหวาง
ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลัง
ภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจายเปนประจําทุกเดือนท้ังหนวยงานสวนกลางและสวน
ภูมิภาค

ในการดําเนินงานจะมีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณเปนรายไตรมาส
และมีการจัดประชุมเพ่ือติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  เพ่ือประชุมใหมีการเรงรัด

การเบิกจายเงินงบประมาณ  ใหเปนไปตามมติ  ครม.
3. มีการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ  ใหถูกตองตามประเภทท่ีสํานักงบประมาณกําหนดและ

เปนไปตามแผน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ไมมี

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด : 4 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินประมาณ
4.4 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางกัญญาภัค  ทองจันทร
ผอ.กค.

ผูจัดเก็บขอมูล : นางเกษร พรพิจิตรทรัพย
ผอ.กลุมงบประมาณ
นางสาวจาริณี  กรรขํา
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

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

คําอธิบาย :
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน จะใชผลการเบิกจายภาพรวมของเงิน

งบประมาณของสวนราชการ ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเทียบกับแผนการใชจายเงินงบประมาณในแต
ละไตรมาส เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการ ท้ังนี้ ขอมูลแผนการใชจายเงิน
งบประมาณท่ีสวนราชการบันทึกตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนดภายใตวงเงินงบประมาณท่ี
ไดรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะเปนแผนตั้งตนในระบบ GFMIS
ดังนั้น เม่ือมีการนําแผนไปปฏิบัติแลวจะตองติดตามประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไมเปนไปตาม
แผนการใชจายเงินท่ีไดทําไว ใหปรับปรุงแผนการใชจายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปจจุบันและเดือนถัดไป โดยให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2556

 การใหคะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงินตาม
แผนการใชจายเงินแตละไตรมาส และคํานวณคาเฉลี่ยของท้ัง 4 ไตรมาสเปนผลการดําเนินงานของสวนราชการ

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน

2554 2555 2556 2555 2556
รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายเงินงบประมาณตามแผน

90.29 106.12 50.79 14.29 -43.75

หมายเหตุ : ใชผลการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนฐานในการคํานวณ

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
92 93 94 95 96
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา)

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงิน
งบประมาณตามแผน

0.5 50.79 1.0000 0.0050

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ :
การดําเนินงานในเรื่องของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายทุกงบรายจาย ของกรม

พัฒนาท่ีดิน ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไมรวมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติม ระหวาง
ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลัง
ภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจายเปนประจําทุกเดือนท้ังหนวยงานสวนกลางและสวน
ภูมิภาค

ในการดําเนินงานจะมีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณเปนรายไตรมาส
และมีการจัดประชุมเพ่ือติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1.มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส
2.มีการแตงตั้งคณะกรรมการการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  เพ่ือประชุมใหมีการเรงรัดการ

เบิกจายเงินงบประมาณ  ใหเปนไปตามมติ  ครม.
3.มีการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ  ใหถูกตองตามประเภทท่ีสํานักงบประมาณกําหนดและ

เปนไปตามแผน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ไมมี

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด :  5 ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย
ผลผลิตท่ี 1 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและบริการดานการพัฒนาท่ีดิน (ราย)

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางตุลญา  จงสกุล
ผอ.กผง.

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสุนันท  ไวยพาลี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

รักษาราชการแทน ผอ.กลุมติดตามและประเมินผล
นางวิรัธกานต  พุมทอง

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

คําอธิบาย :
เกษตรกรไดรับการสงเสริมและบริการดานการเกษตร หมายถึง เกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยี

และสนับสนุนปจจัยการผลิต โดยดําเนินงานดานคลินิกดินเคลื่อนท่ี เชน ไดรับบริการดานการวิเคราะหดินและ
คําแนะนําในการจัดการดิน-น้ํา-พืช ไดรับการสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพโดยใชผลิตภัณฑสารเรง
พด. และปุยอินทรียน้ําเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน เปนเครื่องมือในการถายทอด และนําไปใชในพ้ืนท่ีของตนเอง

ขอมูลผลการดําเนินงาน : ผลงาน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556
เปาหมาย  จํานวน 700,000 ราย
ผลงาน     จํานวน 476,931 ราย  คิดเปนรอยละ 68.13

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556

จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริม
และบริการดานการพัฒนาท่ีดิน

665,300 721,825 476,931

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวง

น้ําหนัก
จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริม
และบริการดานการพัฒนาท่ีดิน

1 476,931 ราย
(รอยละ 68.13)

1.0000 0.0100
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:
โดยการถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนปจจัยการผลิตแกเกษตรกร มีการดําเนินงานดานคลินิกดิน

เคลื่อนท่ีรวมกับจังหวัด โดยใหบริการดานการวิเคราะหดิน คําแนะนําในการจัดการดิน-น้ํา-พืช การสงเสริมการผลิต
และการใชสารอินทรียชีวภาพโดยใชผลิตภัณฑสารเรง พด. และปุยอินทรียน้ําเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน เปนเครื่องมือใน
การถายทอดความรูดานการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือใหเกษตรกรนําไปใชในพ้ืนท่ีของตนเอง

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
มีเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเขมแข็ง และหมอดินอาสา ซึ่งเปนเครือขายของกรมฯ ในการสงเสริม

และชวยขยายผลการบริการดานคลินิกดินเคลื่อนท่ี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ไมมี

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2556
หลักฐานอางอิงท่ี 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2556 (ไตรมาสท่ี 1)
หลักฐานอางอิงท่ี 3 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2556 (ไตรมาสท่ี 2)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด :  5 ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย
ผลผลิตท่ี 2 จํานวนเขตการใชท่ีดิน 5 ชนิดพืช (รอยละ)

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายวีรชัย  กาญจนาลัย
ผอ.กนผ.

ผูจัดเก็บขอมูล : 1) นายกิตตินันท  วรอนุวัฒนกุล
ผอ.กลุมวางแผนการใชท่ีดินท่ี 1
2) นางไพจิตร  ชัยสิทธิ์
ผอ.กลุมวางแผนการใชท่ีดินท่ี 2
3) นางสุธารา  ยินดีรส
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

โทรศัพท : 0-2579-2270 โทรศัพท : 0-2579-7589
0-2579-1473
0-2579-1093

คําอธิบาย :
เขตการใชท่ีดิน 5 ชนิดพืช ประกอบดวย ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน และ

ยางพารา เปนการกําหนดเขตการใชท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ทรัพยากรดิน น้ํา
ปาไม สิ่งแวดลอม และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก พ้ืนท่ีชลประทาน พ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน ฯลฯ เพ่ือจัดระดับความ
เหมาะสมของท่ีดินตอการผลิตพืชเศรษฐกิจ รวมถึงเปาหมายตามยุทธศาสตรของการผลิตพืชอาหารและพืชทดแทน
พลังงานของประเทศ เพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจกําหนดเขตการใชท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศ พรอมท้ังขอเสนอแนะการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินอยางเหมาะสมและยั่งยืน

ขอมูลผลการดําเนินงาน : ผลงาน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556
เปาหมาย 5 ชนิดพืช (รอยละ100)
ผลงาน 5 ชนิดพืช (รอยละ 50)

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556

จํานวนเขตการใชท่ีดิน 5 ชนิดพืช 100 100 50

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

80 85 90 95 100



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวง

น้ําหนัก
จํานวนเขตการใชท่ีดิน 5 ชนิดพืช 0.5 50 1.0000 0.0050

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:
1. ศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของพ้ืนท่ี ทางดานกายภาพ เชน ทรัพยากรดิน และทรัพยากร

การเกษตรอ่ืนๆ ตลอดจนนโยบายของรัฐดานการเกษตร เศรษฐกิจ สังคมและยุทธศาสตรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการใช
ท่ีดินจากหนวยงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการใช หรือกําหนดแนวทางการใชท่ีดินท้ังทางตรงและทางออม

2. ดําเนินการกําหนดเขตการใชท่ีดินเบื้องตนตามชนิดของพืช โดยการสังเคราะหขอมูลท้ังขอมูลเชิง
อรรถาธิบาย และขอมูลเชิงพ้ืนท่ีจากฐานขอมูลทุติยภูมิ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีมีอยู

3. ขณะนี้กําลังอยูระหวางการปฏิบัติงานรวบรวมขอมูล และเก็บขอมูลภาคสนาม
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

1. ไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากหนวยงานในสวนกลาง และสวนราชการในจังหวัดตางๆ ในการ
ประสานขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม รวมท้ังเกษตรกรท่ีเปนตัวอยางในการใหขอมูล

2. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีฐานขอมูลท่ีดีและมีเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :

1. ขาดแคลนเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอรท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปน
พนักงานจางเหมา มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2. นโยบายของรัฐ และเปาหมายการผลิตพืชยังไมคงท่ี มีการปรับเปลี่ยน
3. สถานการณการผลิตพืช มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามภาวะตลาด และฤดูกาลตางๆ

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ควรศึกษาแนวนโยบายของรัฐอยางตอเนื่องและวิเคราะหแนวโนมปริมาณความตองการผลผลิตท้ัง

ภายในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนศักยภาพในการผลิตและการแปรรูป
หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
หลักฐานอางอิงท่ี 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสท่ี 1
หลักฐานอางอิงท่ี 3 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสท่ี 2



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด : 5 ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย
ผลผลิตท่ี 3 จํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรไดรับการอนุรักษและฟนฟู (รอยละ)

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางตุลญา  จงสกุล
ผอ.กผง.

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสุนันท  ไวยพาลี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

รักษาราชการแทน ผอ.กลุมติดตามและประเมินผล
นางสาวธัมญลักษณ  เสือคง

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

คําอธิบาย :
พ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีไดรับการอนุรักษ ปรับปรุงและฟนฟู หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีไดรับการปรับปรุงบํารุงดินใน

พ้ืนท่ีมีปญหา เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรดและดินท่ีมีอินทรียวัตถุต่ํา สงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตรโดยใชสารเรง พด. ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดินดวยวิธีกลและวิธีพืช  โดยรณรงคและ
สงเสริม การปลูกหญาแฝก พัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พัฒนาพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห ตลอดจนการอนุรักษดินและน้ํา
เพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย และการปองกันผลกระทบจากภาวะโลกรอน

ขอมูลผลการดําเนินงาน : ผลงาน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556
เปาหมาย  จํานวน 2.11 ลานไร
ผลงาน จํานวน 0.40 ลานไร คิดเปนรอยละ 18.95

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556

จํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรไดรับการ
อนุรักษ และฟนฟู

10.25 2.24 0.40

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวง

น้ําหนัก
จํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรไดรับการ
อนุรักษและฟนฟู

1 0.4000 ลานไร
(รอยละ 18.95)

1.0000 0.0100



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:
โดยดําเนินการสงเสริมใหเกษตรกรมีการใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือปรับระบบการผลิต โดยการ

ใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังดําเนินการปองกันและฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาการชะลาง
พังทลายของดินดวยวิธีกลและวิธีพืช โดยรณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝก ตลอดจนปรับปรุงดินดวยปุยพืชสด
ปูนเพ่ือการเกษตร และผลิตภัณฑสารเรง พด. ในพ้ืนท่ีมีปญหาดานการเกษตร เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรด และ
ดินท่ีมีอินทรียวัตถุต่ํา อีกท้ัง พัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ เชน พ้ืนท่ีท่ีผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา พ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลาและ
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต โดยการปรับปรุงพ้ืนท่ีนารางเพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน เพ่ือฟนฟูดินใหมีความอุดมสมบูรณ
สามารถนํากลับมาใชทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
เจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินมีการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี ใหการสนับสนุนชวยเหลือและเขาถึง

เกษตรกร ประกอบกับมีหมอดินอาสาท่ีเขมแข็งซึ่งเปนเครือขายของกรมฯ ในการสงเสริมและชวยขยายผลการบริการ
ดานการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือการอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีทางการเกษตร

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ไมมี

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2556
หลักฐานอางอิงท่ี 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2556 (ไตรมาสท่ี 1)
หลักฐานอางอิงท่ี 3 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2556 (ไตรมาสท่ี 2)



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด : 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายสุรพล  หิรัญวัฒนศิริ
ผอ.สวพ.

ผูจัดเก็บขอมูล : นายชาติชาย  พูนพาณิชย
ผอ.กลุมเครื่องกล
นายวินัย  นุมไทย
นายชางเครื่องกลอาวุโส

โทรศัพท : 0-2941-2116 โทรศัพท : 0-2941-2152
คําอธิบาย :

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ หมายถึง การท่ี
สวนราชการสามารถจัดการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช
ไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงไดอยางนอยรอยละ 10

พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ
1. ดานไฟฟา
2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
1. ดานไฟฟา มีรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนประเมินผล ดังนี้

ระดับ
คะแนน

เกณฑการใหคะแนน คะแนน คาคะแนน
ท่ีได

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดาน
ไฟฟาของปงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบท่ี สนพ. กําหนด

0.5000 0.5000

2 2.1 มีการรายงานขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน
และคาดัชนีการใชไฟฟาประจําปงบประมาณ 2556 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จ และครบถวน 12 เดือน นับตั้งแต
เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556

0.2500 0.2500

2.2 มีการรายงานขอมูลปริมาณการใชไฟฟาท่ีใชจริง (kWh; กิโลวัตต-ช่ัวโมง)
ประจําปงบประมาณ 2556 ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม
2555 ถึงเดือนกันยายน 2556

0.2500 0.2500

3 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2556 ตามสูตร
การคํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333

0.0001
-

0.5000

0.461

4 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2556 ตามสูตร
การคํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199

0.0001
-

0.5000

-

5 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2556 ตามสูตร
การคํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง 0 ถึง -0.090
ในกรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา มากกวา 0
สวนราชการจะไดคะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.500 คะแนน

0.0001
-

0.5000

-

รวม 2.5 1.461
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

2. ดานน้ํามันเช้ือเพลิง มีรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับ

คะแนน
เกณฑการใหคะแนน คะแนน คาคะแนน

ท่ีได
1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดาน

นํ้ามันเช้ือเพลิงของปงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม
2556) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบท่ี
สนพ. กําหนด

0.5000 0.5000

2 2.1 มีการรายงานขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชนํ้ามัน
เช้ือเพลิงมาตรฐานและคาดัชนีการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปงบประมาณ
2556 ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จ และ
ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556

0.2500 0.2500

2.2 มีการรายงานขอมูลปริมาณการใช นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีใชจริง (ลิตร)
ประจําปงบประมาณ 2556 ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม
2555 ถึงเดือนกันยายน 2556

0.2500 0.2500

3 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยูในชวง -0.200 ถึง -0.333

0.0001
-

0.5000

-

4 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยูในชวง -0.091 ถึง -0.199

0.0001
-

0.5000

-

5 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยูในชวง 0 ถึง -0.090
ในกรณีท่ีผลการคํานวณคาดัชนีการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง มากกวา 0
สวนราชการจะไดคะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.500 คะแนน

0.0001
-

0.5000

-

รวม 2.5 1

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
1 2 3 4 5
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา)

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ

3 2.4610 2.4610 0.0738

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมฯ ไดดําเนินการทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน

กําหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน และติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
พรอมท้ังรายงานผลการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามัน  ของกรมฯ  ตอสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานท่ี
www.e-report.energy.go.th

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในการประหยัดพลังงาน โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ

ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ไมมี

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : รายงานผลการใชพลังงานไฟฟา / น้ํามัน ท่ี Website โครงการลดการใชพลังงานในภาค

ราชการ www.e-report.energy.go.th

www.e-report.energy.go.th
www.e-report.energy.go.th
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด :  7 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ
กระบวนการท่ี 1 กระบวนการจัดทําแผนการใชท่ีดิน
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 รอยละของการใชประโยชนท่ีดินสอดคลองตามเขตการใชท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ

กระบวนการท่ี 2 กระบวนการวิเคราะห วินิจฉัย วิจัย ดิน น้ํา พืช
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรปูน และดินมีความเปนกรดลดลง

กระบวนงานท่ี 3 กระบวนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 รอยละของผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 รอยละของตนทุนการผลิตท่ีลดลง

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายวีรชัย  กาญจนาลัย
ผอ.กนผ.

นางอรทัย  ศุกรียพงศ
ผอ.สวด.

นายปรีชา  โพธิ์ปาน
ผอ.สวจ.

ผูจัดเก็บขอมูล : นายกิตตินันท  วรอนุวัฒนกุล
ผอ.กลุมวางแผนการใชท่ีดินท่ี 1
นางไพจิตร  ชัยสิทธิ์
ผอ.กลุมวางแผนการใชท่ีดินท่ี 2
นางสุธารา ยินดีรส

ผอ.กลุมวางแผนทรัพยากรน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน

นางนพมณี  สุวรรณัง
ผอ.กลุมวิทยบริการ
นางสาวจุฑารัตน  คํานึงกิจ
ผอ.กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมดิน

นางนิสา  มีแสง
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

โทรศัพท : 0-2579-2270 โทรศัพท : 0-2579-7589
0-2579-1473
0-2579-1093

คําอธิบาย :

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37
กําหนดใหสวนราชการตองกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน และประกาศใหประชาชนรับทราบเปนการท่ัวไป
และเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน สวนราชการไดดําเนินการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงรอยละ 30 – 50 ตั้งแตป พ.ศ. 2547 โดยในปแรกไดคัดเลือกมาดําเนินการ 3 – 5
กระบวนการ และดําเนินการครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแตป พ.ศ. 2550
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

 นอกจากการลดระยะเวลาและข้ันตอนการปฏิบัติงานแลวในการพัฒนากระบวนการเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชนท่ีสวนราชการไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง สวนราชการควรใหความสําคัญกับเรื่องของการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอความพึงพอใจของผูรับบริการ และการสรางภาพลักษณท่ีดีของ
องคการ ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงไดกําหนดใหการปรับปรุงกระบวนการเปนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสวนราชการระดับกรม

 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ หมายถึงสวนราชการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ
สรางคุณคา จํานวน 3 กระบวนการ โดยมีรายชื่อกระบวนการท่ีตองดําเนินการปรับปรุงตามรายละเอียดในคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ท้ังนี้
การปรับปรุงดังกลาวตองแสดงใหเห็นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินการท่ีชัดเจน โดยประเมินผลจาก
ตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และผลของการปรับปรุงท่ีกอใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ เชน
ประโยชนตอผูรับบริการ นวัตกรรมการใหบริการ การบูรณาการการทํางานของภาคสวนตาง ๆ  และการลดตนทุน เปนตน
เกณฑการใหคะแนน :

การประเมินผล น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 4 1 2 3 4 5

กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน ระดับความสําเร็จของ Milestone
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5

1 
2  
3   
4    
5     

โดยที่ :
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

1 สวนราชการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการสรางคุณคาท่ีสงผลตอมิติภายนอกดานประสิทธิผล
จํานวน 3 กระบวนการ และกําหนดตัวช้ีวัดของกระบวนการ และเปาหมายของตัวช้ีวัดในการ
ปรับปรุงกระบวนการ

2 -
3 ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการดําเนินการไดตามเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ี

กําหนดในการปรับปรุงกระบวนการ
4 -
5 ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการปรับปรุงกระบวนการกอใหเกิดประโยชนตอ

ผูรับบริการ /นวัตกรรมการใหบริการ/การบูรณาการการทํางานของภาคสวนตางๆ /การลดตนทุน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หมายเหตุ :
1. รายชื่อกระบวนการท่ีกําหนดเปนรายชื่อจากฐานขอมูลกระบวนการสรางคุณคาของสวนราชการท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.

รวบรวมจากผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. กรณีท่ีสวนราชการตองการปรับเปลี่ยนรายชื่อกระบวนการท่ีจะดําเนินการปรับปรุงใหแจงสํานักงาน ก.พ.ร ทราบ

ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556 พรอมแนบหลักฐานการทบทวนกระบวนการสรางคุณคา ท้ังนี้ กระบวนการสรางคุณคา
จะตองเปนกระบวนการหลักของสวนราชการท่ีสงผลตอการบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการ ท้ังนี้ หากสวน
ราชการไมดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกระบวนการตามระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาวจะไมรับพิจารณาการขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อกระบวนการท่ีจะนํามาปรับปรุง

3. ใหสวนราชการจัดสงรายละเอียดตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และคาเปาหมายของตัวชี้วัด
ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556 รายละเอียดตามแบบฟอรม 1 ท้ังนี้ สวนราชการสามารถกําหนดตัวชี้วัดของกระบวนการได
มากกวา 1 ตัวชี้วัด โดยการกําหนดตัวชี้วัดดังกลาวควรกําหนดใหครอบคลุมกับขอกําหนดท่ีสําคัญดานผูรับบริการผูมีสวนไดสวน
เสีย ดานประสิทธิภาพ ดานความคุมคาและการลดตนทุน ในกรณีท่ีสวนราชการไมจัดสงรายละเอียดตัวชี้วัดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดดังกลาว จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน

4. ใหสวนราชการรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ รายละเอียดตามแบบฟอรม 2 พรอมกับการรายงานผล
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวง

น้ําหนัก
รอยละของการใชประโยชน ท่ีดิน
สอดคล องตาม เขตการ ใช ท่ี ดิ น
สําหรับพืชเศรษฐกิจ (ขาวนาป)

4 3 3.0000 0.1200

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:
กระบวนการท่ี 1 กระบวนการจัดทําแผนการใชท่ีดิน
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 รอยละของการใชประโยชนท่ีดินสอดคลองตามเขตการใชท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ
1. รวบรวมขอมูลการจัดทําเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจ(ขาวนาป) ท้ังในรูปแผนท่ี ตาราง และรายงาน

เอกสารท่ีไดดําเนินการสําเร็จแลวในปท่ีผานมา
2. ขณะนี้กําลังอยูระหวางการปฏิบัติงานรวบรวมขอมูล และเก็บขอมูลภาคสนาม
กระบวนงานท่ี 2 กระบวนการวิเคราะห วินิจฉัย วิจัย ดิน น้ํา พืช
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรปูน และดินมีความเปนกรดลดลง
1. กรมพัฒนาท่ีดินไดมีคําสั่งท่ี 394/2555 ณ  วันท่ี 12 เมษายน 2555 เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
2. กรมพัฒนาท่ีดินไดมีคําสั่งท่ี 38/2556 ณ  วันท่ี 10 มกราคม 2556 เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานติดตาม

ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการสรางคุณคา  กรมพัฒนาท่ีดิน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

3. กระบวนการสรางคุณคา เรื่อง วิเคราะห วินิจฉัย วิจัย ดิน น้ํา พืช กับเกษตรกร หมอดิน และประชาชน
ท่ัวไป ใหบริการ ณ จุดรับบริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  และสํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 1-12 ข้ันตอนดําเนินการ ประกอบดวยข้ันตอนหลักๆ คือ  การแจงวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหตัวอยาง
การเตรียมตัวอยาง   การวิเคราะหตัวอยาง  การรายงานผลวิเคราะหพรอมใหคําแนะนําในการปรับปรุงดิน

4. การปรับปรุงกระบวนการสรางคุณคา  เรื่อง วิเคราะห วินิจฉัย วิจัย ดิน น้ํา พืช เพ่ือแสดงใหเห็น
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนนิการของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีชัดเจน  โดยประเมินจากผลวิเคราะหดินท่ีมีความเปน
กรดและจําเปนตองปรับปรุงดิน  มีการนําผลวิเคราะหดินและคําแนะนําปริมาณความตองการปูนไปใชในพ้ืนท่ี  และเกษตรกรมี
การใชปูนสอดคลองตามคําแนะนําท่ีไดรับ  โดยวัดกําหนดตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลของการปรับปรุงกระบวนการ  คือ รอยละของ
เกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรปูน และดินมีความเปนกรดลดลง เพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูรับบริการ  การบูรณาการการทํางาน
ของภาคสวนตาง ๆ  และการลดตนทุน

5. การดําเนินงานจัดสรรปูนของกรมพัฒนาท่ีดิน  มีข้ันตอนดังนี้
5.1 กผง. จัดสรรปริมาณปูนและงบประมาณในการจัดซื้อปูนท่ี สพด. / สพข. ไดรับ
5.2 สพด. / สพข.ดําเนินการจัดซื้อปูนในแตละพ้ืนท่ี  กรณีงบประมาณมากกวา 2 ลานบาท   ใชวิธีการ

e – auction ใชเวลาดําเนินงานมากกวา 2 เดือน  กรณีงบประมาณนอยกวา 2 ลานบาท   ใชวิธีการสอบราคา  ใช
เวลาดําเนินงาน 2 เดือน  โดยผูรับเหมาตองจัดสงปูน  ณ  สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญา

5.3 สงตัวอยางปูนเพ่ือวิเคราะหตามคุณลักษณะในการจัดซื้อ  และมีกรรมการตรวจรับจํานวนและผล
วิเคราะห

5.4 เก็บตัวอยางดินกอนเพาะปลูก  เพ่ือวิเคราะหความเปนกรดเปนดางของดิน  และปริมาณความ
ตองการปูน  ใสปูนตามคําแนะนําท่ีไดรับ

5.5 เกษตรกรแจงความตองการปูนท่ีเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินและหมอดินอาสา
5.6 เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินและหมอดินอาสาพิจารณาจัดสรรปริมาณปูนตามปริมาณความตองการ

และขอกําหนดในการจัดสรร
5.7 เกษตรกรนําปูนไปใชปรับปรุงดินตามคําแนะนําท่ีไดรับ  และเตรียมแปลงเพ่ือเพาะปลูก

6. แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการกระบวนการวิเคราะห  วินิจฉัย  วิจัย  ดิน  น้ํา  พืช
ดังนี้

6.1 ประสาน สพข.1-12 คัดเลือก สพด.กลุมเปาหมายเกษตรกรท่ีมีการจัดสรรปูน สพข.ละ 3 สพด.
6.2 สพด. สงขอมูลผลรายชื่อเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรปูนและผลวิเคราะหความเปนกรดเปนดางของ

ดินกอนใสปูน  โดยการวิเคราะหดินกอนใสปูนหรือขอมูลจากแผนท่ีดิน  รายงาน สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน
กรมพัฒาท่ีดิน ภายใน 30 เมษายน 2556

6.3 สพด. แจกวัสดุปูนตามกลุมเปาหมาย
6.4 สพด. สงขอมูล และเก็บตัวอยางดินหลังใสปูนแลวอยางนอย 2 อาทิตย  สงกลุมวิเคราะหดิน สพข.

เพ่ือวิเคราะหความเปนกรดเปนดางของดินหลังใสปูน
6.5 กลุมวิเคราะหดิน สพข.1-12 ดําเนินการวิเคราะหความเปนกรดเปนดางของดินและรายงาน สวด.

ภายใน 31 สิงหาคม 2556
6.6 สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน รวบรวมขอมูล ประมวลผล และจัดทํารายงานสง กพร.
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
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กระบวนงานท่ี 3 กระบวนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 รอยละของผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 รอยละของตนทุนการผลิตท่ีลดลง
1. กรมพัฒนาท่ีดินไดมีคําสั่งท่ี 394/2555 ณ วันท่ี 12 เมษายน 2555 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
2. กรมพัฒนาท่ีดินไดมีคําสั่งท่ี 38/2556 ณ วันท่ี 10 มกราคม 2556 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานติดตาม

ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการสรางคุณคา กรมพัฒนาท่ีดิน
3. กระบวนการสรางคุณคา เรื่อง กระบวนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน

ประกอบดวย 2 กระบวนการยอย คือ กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน และกระบวนการถายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน โดยกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน มีวัตถุประสงค เพ่ือใหไดมาซึ่งเทคโนโลยี
องคความรู นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑตางๆ ท่ีตรงกับความตองการของเกษตรกร สามารถแกไขปญหาของเกษตรกรได
เหมาะสมกับสภาพปญหาของพ้ืนท่ี และกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินกับเกษตรกร มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหบริการหรือถายทอดเทคโนโลยี องคความรู นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑตางๆ ใหแกเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. การปรับปรุงกระบวนการสรางคุณคาเรื่อง กระบวนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนา
ท่ีดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของในกระบวนการทํางานพัฒนาเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน และ
กระบวนการทํางานเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึน โดยการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาท่ีดิน ซึ่งไดจากการวิเคราะหสภาพปญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานแลวนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดีข้ึน
คือ

- กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ปรับปรุงโดยเพ่ิมข้ันตอนการมีสวนรวมของเกษตรกรในการ
วิเคราะหโจทย ปญหา ความตองการของเกษตรกรในแตละสภาพพ้ืนท่ีซึ่งอาจแตกตางกัน

- กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ปรับปรุงโดยการเพ่ิมชองทางการใหบริการเกษตรกรมาก
ข้ึน แยกเปน เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน (1) ความรู และ (2) เทคโนโลยี (หมายถึง ผลิตภัณฑ นวัตกรรม พด. ตางๆ ) ซึ่ง
ดานความรู การใหบริการท่ีปรับปรุง คือ เริ่มจากการรวบรวมองคความรู สังเคราะห วิเคราะห องคความรูใหอยูในรูปท่ี
งายแกการนําไปใชประโยชน ตลอดจนเพ่ิมชองการการเผยแพรความรูใหหลากหลายมากข้ึน ดานเทคโนโลยี การ
ใหบริการท่ีปรับปรุง คือ การเพ่ิมชองทางการมาขอรับบริการ คือ  รับบริการเอง  รับบริการผานชองทางอ่ืนๆ เชน
ไปรษณีย, เครื่องโทรสาร โทรศัพท, เว็บไซต และรับบริการ ณ จุดบริการใกลบาน เชน อบต.

- การประเมินผลไดกําหนดตัวชี้วัด ซึ่งเปนตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติท่ีดีข้ึนไว 2 ตัว คือ ตัวชี้วัดท่ี
3.1 รอยละของผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน และตัวชี้วัดท่ี 3.2 รอยละของตนทุนการผลิตท่ีลดลง

5. การดําเนินงานพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ของกรมพัฒนาท่ีดิน มีข้ันตอนดังนี้
5.1 กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน

1. ผูวิจัยวิเคราะหปญหารวมกับเกษตรกรเพ่ือรวมกันกําหนดขอบเขตและหัวของานวิจัย
2. ผูวิจัยจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยพัฒนาท่ีดิน
3. ผูวิจัยสงขอเสนอโครงการวิจัยเขาระบบบริหารงานวิจัยของกรมฯ และวช
4. ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามแผนการปฏิบัติงาน
5. ผูวิจัยจัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ
6. ผูวิจัยไดองคความรู ผลิตภัณฑเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน (สารเรง, ปูน, เมล็ดพันธุ, แฝก,ระบบ
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อนุรักษดินและน้ํา ฯลฯ สําหรับนําไปถายทอดใหเกษตรกร ในกระบวนการตอไป
5.2 กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน

5.2.1 ความรู
1. เจาหนาท่ีรวบรวมองคความรูจัดทําเปนฐานขอมูลจากงานวิจัย
2. เจาหนาท่ีสังเคราะห วิเคราะห จัดทําองคความรูดานการพัฒนาท่ีดินใหอยูในรูปแบบงาย

เหมาะแกการนําไปใชประโยชน
3. เผยแพรองคความรู

5.2.2 เทคโนโลยี
1. กรณี มารับบริการเอง

1.1 เจาหนาท่ีสอบถามความตองการรับบริการ
1.2 เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลของผูรับบริการ

- ขอมูลสวนตัว
- ขอมูลความตองการรับบริการ

1.3 เจาหนาท่ีจัดเตรียม/จัดหาเทคโนโลยีท่ีตองการใหผูรับบริการ
2. กรณี รับบริการผานชองทางอ่ืนๆ เชน ไปรษณีย, เครื่องโทรสาร โทรศัพท, เว็บไซต

2.1 เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลของผูรับบริการ
- ขอมูลสวนตัว
- ขอมูลความตองการรับบริการ

2.2 เจาหนาท่ีจัดเตรียม/จัดหาเทคโนโลยีท่ีตองการใหผูรับบริการ
3. กรณี บริการ ณ จุดบริการใกลบาน เชน อบต.

3.1 เจาหนาท่ีอบต.แจงความประสงคขอรับบริการ (ชนิด/ปริมาณ)
3.2 เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลการขอรับบริการ

6. แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการกระบวนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดิน ดังนี้

6.1 กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน
ผูวิจัยวิเคราะหปญหารวมกับเกษตรกรกําหนดขอบเขตและหัวของานวิจัย มีข้ันตอนการปฏิบัติ

ดังนี้
1. จัดประชุมกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือรับทราบปญหาในสพข. 1-12 โดยการคัดเลือก

ชุมชน หรือกลุมเกษตรกรเพ่ือเปนตัวแทนของสภาพปญหาในพ้ืนท่ี
2. แจงสพข. เพ่ือรับทราบวัตถุประสงคและเปาหมาย การวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ

ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี
3. จัดเตรียมกรอบขอคําถาม เพ่ือใชจัดลําดับความสําคัญปญหาของเกษตรกร
4. วิเคราะหปญหา และสภาพพ้ืนท่ีจริงของเกษตรกร
5. ตั้งโจทยหรือหัวขอวิจัยท่ีตรงกับสภาพปญหาและความตองการของเกษตรกร พรอมเก็บบันทึก

ขอมูลสภาพการผลิต ผลผลิต และตนทุนการผลิตของเกษตรกรท่ียังไมปฏิบัติตามคําแนะนํา เทคโนโลยี นวัตกรรม
ผลิตภัณฑพด. ตางๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน

6. สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน เก็บบันทึกขอมูลการปฏิบัติของเกษตรกรเพ่ือ
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เปรียบเทียบสภาพการผลิต ผลผลิต และตนทุนการผลิตของเกษตรกรท่ีมีการปฏิบัติตามคําแนะนํา เทคโนโลยี นวัตกรรม
ผลิตภัณฑพด. ตางๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน และและจัดทํารายงานสรุปผลการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานดังกลาว

6.2 กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน
6.2.1 ดานความรู มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1 จัดทําฐานขอมูลองคความรูงานวิจัย
- รวบรวมบทคัดยอจากงานวิจัยแลวสกัดเปนองคความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนหรือ

ตอยอดได
2 เพ่ิมชองทางการถายทอด/เผยแพรองคความรู

- เว็บไซต, แผนพับ, คูมือ และโปสเตอร
3. เก็บบันทึกจํานวนครั้งของขอมูลท่ีถายทอดหรือเผยแพรผานชองทางตางๆ ตลอดจน

สํารวจ และสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการการถายทอดเทคโนโลยี (ความรู) และจัดทํารายงานสรุปผลการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานดังกลาว

6.2.2 ดานเทคโนโลยี มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1. กรมฯ แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการปรับเปลี่ยนวิธีการใหบริการ
2. จัดทําโปรแกรมเพ่ือเก็บบันทึกขอมูลการขอรับบริการ

- นําโปรแกรมและวิธีการใหบริการผานชองทางตางๆ ไปทดลองใชในหนวยงานนํารอง
- จดบันทึกปญหาและอุปสรรค แลวนํามาปรับปรุงแกไข
- จัดทําคูมือการใชโปรแกรม
- แจกจายโปรแกรมพรอมคูมือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

3. เก็บบันทึกจํานวนครั้งของการขอรับบริการผานชองทางตางๆ และสํารวจ และสอบถาม
ความพึงพอใจของผูรับบริการการถายทอดเทคโนโลยี และจัดทํารายงานสรุปผลการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
ดังกลาว

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
กระบวนการท่ี 1 กระบวนการจัดทําแผนการใชท่ีดิน
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1รอยละของการใชประโยชนท่ีดินสอดคลองตามเขตการใชท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ

1. ไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากหนวยงานในสวนกลาง และสวนราชการในจังหวัดตางๆ ในการ
ประสานขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม

2. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีฐานขอมูลท่ีดีและมีเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน
กระบวนงานท่ี 2 กระบวนการวิเคราะห วินิจฉัย วิจัย ดิน น้ํา พืช
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรปูน และดินมีความเปนกรดลดลง

1. มีศูนยเรียนรูประจําตําบล ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 โดยมีหมอดิน
อาสาประจําตําบล  เปนผูดูแลการแจกจายสนับสนุนปูนรองรับความตองการของผูรับบริการไดอยางท่ัวถึง

2. มีชุดตรวจสอบดินอยางงายท่ีหมอดินอาสาเพ่ือใหบริการตรวจสอบวิเคราะหดินเบื้องตน
3. มีขอมูลแผนท่ีดินรายจังหวัด  ซึ่งระบุคุณสมบัติของดินตามชุดดิน และกลุมชุดดิน  คําแนะนําเบื้องตน

ในการปรับปรุงบํารุงดิน
4. เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินและหมอดินอาสาท่ีใหบริการมีความรู ความเขาใจในการใชปูนเปนอยางดี
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กระบวนงานท่ี 3 กระบวนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 รอยละของผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 รอยละของตนทุนการผลิตท่ีลดลง

1. มีศูนยเรียนรูประจําตําบล ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 กระจายอยูในทุก
จังหวัดของประเทศ โดยใหเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินและหมอดินอาสารวมในการรับทราบปญหา จึงสามารถดําเนินการ
ไดอยางท่ัวถึง มีหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานในทุกจังหวัด คือ สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
กระบวนการท่ี 1 กระบวนการจัดทําแผนการใชท่ีดิน
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1รอยละของการใชประโยชนท่ีดินสอดคลองตามเขตการใชท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ

1. ขาดแคลนเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอรท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนพนักงาน
จางเหมา มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2. นโยบายของรัฐ และเปาหมายการผลิตพืชยังไมคงท่ี มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณการผลิตพืช
กระบวนงานท่ี 2 กระบวนการวิเคราะห วินิจฉัย วิจัย ดิน น้ํา พืช
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรปูน และดินมีความเปนกรดลดลง

เนื่องจากข้ันตอนการจัดสรรปูน  และแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการ ขณะนี้อยูระหวาง
ข้ันตอนการจัดสรรปูนในพ้ืนท่ี  รวบรวมรายชื่อผูรับไดรับการจัดสรรปูน  และการสงตัวอยางดินกอนใสปูนเพ่ือวิเคราะห
ซึ่งตองใชระยะเวลาเวลาดําเนินการ  รวมท้ังหลังใสปูนแลวตองไถกลบดินกับปูนอยางนอย 2 อาทิตย  เพ่ือใหปูนทํา
ปฏิกิริยากับดินอยาง  จึงจะสามารถเก็บตัวอยางดินหลังใสปูนเพ่ือวิเคราะหดินได
กระบวนงานท่ี 3 กระบวนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 รอยละของผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 รอยละของตนทุนการผลิตท่ีลดลง

เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินและหมอดินอาสามีความรู ความสามารถในการใหบริการ และใหคําแนะนําแก
เกษตรกรได เนื่องจากมีภารกิจหนาท่ีหลายดาน จึงขาดการติดตาม และประเมินผลไดตรงตามกําหนดระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ทําใหการเก็บขอมูลเพ่ือการประเมินผลการพัฒนากระบวนการทํางานไมสามารถชี้ชัดผลการดําเนินงาน
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท่ีแทจริงได
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
กระบวนการท่ี 1 กระบวนการจัดทําแผนการใชท่ีดิน
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1รอยละของการใชประโยชนท่ีดินสอดคลองตามเขตการใชท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ

ควรศึกษาแนวนโยบายของรัฐท่ีมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินของเกษตรกรในภาพรวม
และวิเคราะหสํารวจสภาพการใชท่ีดินในปจจุบันอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีการใชประโยชนท่ีดินสอดคลองตามเขตการใช
ท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ ตอไป
กระบวนงานท่ี 2 กระบวนการวิเคราะห วินิจฉัย วิจัย ดิน น้ํา พืช
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรปูน และดินมีความเปนกรดลดลง

ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

กระบวนงานท่ี 3 กระบวนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 รอยละของผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 รอยละของตนทุนการผลิตท่ีลดลง

ดําเนินการซ้ํา ตามแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บบันทึกขอมูลใหมเพ่ือเพ่ิมความแมนยํา กอนนําผลจากการ
ประเมินผลการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานไปใช

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
หลักฐานอางอิงท่ี 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสท่ี 1
หลักฐานอางอิงท่ี 3 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสท่ี 2
หลักฐานอางอิงท่ี 4 : คําสั่งกรมพัฒนาท่ีดินท่ี 394/2555 ณ  วันท่ี 12 เมษายน 2555 เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
หลักฐานอางอิงท่ี 5 : คําสั่งกรมพัฒนาท่ีดินท่ี 38/2556 ณ  วันท่ี 10 มกราคม 2556 เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานติดตาม

ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการสรางคุณคา  กรมพัฒนาท่ีดิน
หลักฐานอางอิงท่ี 6 : แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการกระบวนการวิเคราะห  วินิจฉัย  วิจัย  ดิน  น้ํา  พืช
หลักฐานอางอิงท่ี 7 : แบบฟอรมการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการกระบวนการวิเคราะห  วินิจฉัย  วิจัย  ดิน  น้ํา  พืช
หลักฐานอางอิงท่ี 8 : หนังสือนําสงเพ่ือแจงสพข. ตางๆ ทราบ การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

การพัฒนาท่ีดิน และแจงกรอบคําถามสภาพการปฏิบัติ ตลอดจนความตองการของเกษตรกร
หลักฐานอางอิงท่ี 9 : แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการเรื่อง กระบวนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

ดานการพัฒนาท่ีดิน
หลักฐานอางอิงท่ี 10 : หนังสือกรมพัฒนาท่ีดิน ดวนท่ีสุด ท่ี กษ 0800.5/195 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2556

เรื่องสงแบบฟอรมรายละเอ่ียดตัวชี้วัดการปรับปรุงกระบวนการและแบบฟอรมรายงานลักษณะ
สําคัญขององคการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด :  8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
8.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด: นางณัฐิยา  หิรัญวัฒนศิริ
ผอ.กพร.

ผูจัดเก็บขอมูล : 1) นางสาวอังคณา  ไฝฝน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ
2) นางสาวนิโลบล  นวลอินทร
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน

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

คําอธิบาย :
 การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ เปนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภาพรวมในปจจุบัน

ของสวนราชการท้ังโครงสรางของหนวยงานในสวนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับผูรับบริการ สวนราชการอ่ืน และประชาชน ความทาทายท่ีสําคัญในเชิงยุทธศาสตร
ท่ีสวนราชการเผชิญอยู รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือนําไปใชประกอบเปนขอมูลการตรวจประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (Certified Fl) และวางแผนพัฒนาบุคลากรไดครอบคลุมทุกกลุม

ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององคการ

- - -

เกณฑการใหคะแนน :

วัดความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ โดยเกณฑการใหคะแนนแบง
ออกเปนดังนี้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการ ภายหลังวันท่ี 31 มกราคม 2556
2 -
3 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556
4 -
5 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556 และรายงานมี

ความครบถวนและทันสมัย
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวง

น้ําหนัก
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององคการ

2 3 3.0000 0.0600

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:
1.กรมพัฒนาท่ีดินทําการทบทวนลักษณะสําคัญขององคการเบื้องตนในแตละประเด็นคําถาม โดยใช

ขอมูลลักษณะสําคัญขององคการปงบประมาณ พ.ศ.2554 มาทบทวนปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

ปจจัยสนับสนุนตอการดํานเนงาน :
ไมมี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ไมมี

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหารดวนท่ีสุด ท่ี กษ 0800.5/45 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2556

เรื่องการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 8.1 “ระดับความสําเร็จของการจัดทําลักษณะสําคัญของ
องคการ”

หลักฐานอางอิงท่ี 2 : หนังสือกรมพัฒนาท่ีดิน ดวนท่ีสุด ท่ี กษ 0800.5/195 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2556 เรียน
เลขาธิการ กพร. เรื่อง สงแบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัดของกระบวนการ  และแบบฟอรม
รายงานลักษณะสําคัญขององคการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด :  8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
8.2 สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด: นางสาวภัทราภรณ  โสเจยยะ
ผอ.กกจ.

ผูจัดเก็บขอมูล : นางปวีณา  แสงเดือน
ผอ.กลุมพัฒนาบุคคล
นางสาวกมลพร  บุญศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

โทรศัพท : 0-2941-2608 โทรศัพท : 0-2579-8514

 คําอธิบาย : สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร เปนการ
ประเมินโดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรขององคการ (Human Resource
Development Survey) ผานระบบออนไลน ซึ่งจะรวมอยูในแบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization
Deveopment Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญขององคการ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองคการ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2

 การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เปนการวัดท่ีมุงเนนในเรื่องการกําหนดนโยบายและ
เปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความกาวหนาในสายงาน และการ
พัฒนาบุคลากร ท้ังนี้ สวนราชการควรใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเปนทุนขององคการ
(Human Capital) เพ่ือใหไดมาซึ่งการใชประโยชน พัฒนาศักยภาพ และการสรางมูลคาอยางตอเนื่องแกบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถ และสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน  รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีตอองคการ อัน
นําไปสูการเพ่ิมคุณคาผลผลิตและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และสงผลใหองคการมีความสามารถ สรางความ
ไดเปรียบในการดําเนินงาน และความสําเร็จขององคการ

 ขอคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร (Human Resource
Development Survey) ประกอบดวย 10 ขอคําถาม ดังนี้

1. สวนราชการของขาพเจามีนโยบายและเปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ท่ีชัดเจน และมี
การสื่อสารใหบุคลากรทราบ

2. การมอบหมายงานใหแกบุคลากรในสวนราชการของขาพเจามีความชัดเจน และเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ

3. ขาพเจาเชื่อม่ันวาการเลื่อนระดับและการโยกยายบุคลากรตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักความรู
ความสามารถ และผลงาน

4. ขาพเจามีความพึงพอใจตอความกาวหนาในสายงานของตนเอง
5. สวนราชการของขาพเจามีแนวทางในการเสริมสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรไว ซึ่งทําใหอัตราการ

โอน/ลาออกมีแนวโนมลดลง
6. ผูบังคับบัญชา/หัวหนางานมีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาใหขาพเจาปฏิบัติงานไดดีข้ึน เชน การ

สอนงาน (Coaching) เปนตน
7. แผนพัฒนาบุคลากรของสวนราชการมีความสอดคลองกับทิศทาง และยุทธศาสตรของสวนราชการ
8. ขาพเจาไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความตองการ และผล

การประเมินการปฏิบัติราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

9. การพัฒนาความรู ทักษะท่ีขาพเจาไดรับชวยใหขาพเจามีความชํานาญ และสามารถปฏิบัติงานไดดีข้ึน
10. บุคลากรในสวนราชการของขาพเจามีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะทําให

การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององคการอยางมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ :

1เปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการดําเนินการ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสวนราชการตองการบรรลุ เชน การสรรหาคนดี คนเกง เขามาทํางาน การรักษา
บุคลากรใหอยูกับสวนราชการ เปนตน

ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556

สวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจใน
การพัฒนาบุคลากร

- - 1.2

เกณฑการใหคะแนน :
สูตรคํานวณคะแนน เปนการนําคาเฉลี่ยของผลสํารวจสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (GAP) ครั้งท่ี 1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของทุกสวนราชการ (คาเฉลี่ยกลาง) มากําหนดเปนเกณฑการใหคะแนน โดยแบงเปน 2
กรณี คือ

กรณีท่ี 1 : สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ
(GAP) ครั้งท่ี 1 นอยกวาหรือเทากับคาเฉลี่ยกลาง

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ
1 X2 ≥ Xmax
2 − ×3
4
5 X2 ≤ X1
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

กรณีท่ี 2 : สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ
(GAP) ครั้งท่ี 1 มากกวาคาเฉลี่ยกลาง

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ
1 X2 ≥ Xmax

2 − × −−
3 X2 = X1

4 + × −− คาเฉลี่ยกลาง
5 X2 ≤ คาเฉลี่ยกลาง

หมายเหตุ :
X1 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ครั้งท่ี 1 (15 – 30 ธ.ค. 55)
X2 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ครั้งท่ี 2 (1 – 15 ก.ย. 56)
Xmax คือ คาสูงสุดของคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งท่ี 1 ของทุกสวนราชการ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวง

น้ําหนัก
สวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจในการ
พัฒนาบุคลากร

1.5 N/A 1.0000 0.0150

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:
1. กรมแจงใหขาราชการทุกรายประเมินตนเองในแบบสํารวจการพัฒนาองคการผานระบบออนไลน

ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี17 ธ.ค.55-4 ม.ค.56 ขาราชการตอบแบบสอบถามจํานวน 642 ราย
2. สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลสํารวจการพัฒนาองคการ ครั้งท่ี 1 ผานเวปไซด

http://www.opdc.go.th/ges/admin.php

http://www.opdc.go.th
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

กพร. ทําสรุปเสนอกรมฯ โดยแจงผลสํารวจความพึงพอใน 3 เรื่อง ดังนี้
2.1 ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร (ขอ 1-10) เฉลี่ยภาพรวม Gap เทากับ 1.2
2.2 ความพึงพอใจผูใชงานสารสนเทศ (ขอ 11-16) เฉลี่ยภาพรวม Gap เทากับ 0.9
2.3 ในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ (ขอ 17-30) เฉลี่ยภาพรวม Gap เทากับ 0.9

3. กพร. กรมฯ แจงผลการสํารวจการพัฒนาองคการในเวทีผูบริหารหัวหนาสวนราชการ
เม่ือ วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556

4. นําขอมูลจากผลสํารวจมาเปนขอมูลนําเขา (Input) เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และเสนอ CEO
เพ่ืออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2556

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ไมมี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ไมมี

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : ผลสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization  Development Survey) ผานระบบออนไลน

ครั้งท่ี 1 (ระหวางวันท่ี 17 ธ.ค.55 -4 ม.ค.56)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด : 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวภัทราภรณ โสเจยยะ
ผอ.กกจ.

ผูจัดเก็บขอมูล : นางปวีณา  แสงเดือน
ผอ.กลุมพัฒนาบุคคล
นางสาวกมลพร  บุญศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

โทรศัพท : 0-2941-2608 โทรศัพท : 0-2579-8514

คําอธิบาย :
 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เปนการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมท่ีตองกําหนดใน

การวางแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน เชน หลักสูตร/หัวขอการพัฒนา วิธีการในการพัฒนาบุคลากรแตละ
กลุมเปาหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ เปนตน โดยแผนพัฒนาบุคลากรท่ีจัดทําข้ึนควรสอดคลองกับทรัพยากร
และความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร และผลสํารวจตามตัวชี้วัดท่ี 8.2
วิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร
ของบุคลากรในองคการ ซึ่งไดจากแบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey) ผาน
ระบบออนไลน ครั้งท่ี 1 ประกอบกับขอมูลกรอบโครงสรางอัตรากําลังของบุคลากรในองคการ และพันธกิจหนาท่ีของ
สวนราชการ
ขอมูลผลการดําเนินงาน : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

ระดับ
คะแนน

การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

1 -
2 -
3 -
4 แผนพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ครบถวนตามประเด็นในแบบฟอรม และสอดคลองกับขอมูลปจจัย
นําเขาท่ีใชในการวิเคราะห

5 -
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
วัดความสําเร็จของผลลัพธจากการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2556 โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

1 จัดสงแผนพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
2 แผนพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไมครบถวนตาม

ประเด็นในแบบฟอรม และไมสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาท่ีใชในการวิเคราะห
3 แผนพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตาม

ประเด็นในแบบฟอรม แตไมสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาท่ีใชในการวิเคราะห
หรือ ไมครบถวนตามประเด็นในแบบฟอรม แตสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาท่ีใชใน
การวิเคราะห

4 แผนพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตาม
ประเด็นในแบบฟอรม และสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาท่ีใชในการวิเคราะห

5 แผนพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตาม
ประเด็นในแบบฟอรม และสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาท่ีใชในการวิเคราะห
และ ผลการสํารวจครั้งท่ี 2 มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ

เง่ือนไข :
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขา และ

แผนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยขอมูลปจจัยนําเขา ไดแก ผลการสํารวจออนไลนครั้งท่ี 1 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 และลักษณะสําคัญขององคการ

2. จัดสงแผนพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอรมท่ี 2 :
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของสวนราชการ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดยสวน
ราชการตองระบุขอมูลใหครบถวน ถูกตอง และสอดคลองกับปจจัยนําเขาท่ีใชในการวิเคราะหเพ่ือ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พรอมบันทึกในแผนซีดีรอม ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 31 มีนาคม
2556 ท้ังนี้ หากสวนราชการสงขอมูลลาชาจะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน

3. ผลการสํารวจครั้งท่ี 2 จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร หาก Gap จาก
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ลดลงในประเด็นท่ีตรงกับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร สวน
ราชการจะไดคะแนนในตัวชี้วัดนีเ้ทากับ 5

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร

1.5 4 4.0000 0.0600
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาท่ีดิน ป พ.ศ 2556
2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาท่ีดินครั้งท่ี 1/2556

เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2556 ณ หองประชม 2 กรมพัฒนาท่ีดิน โดยนําขอมูลท่ีไดจากผลสํารวจฯ มาเปนปจจัยนําเขา
(Input) เพ่ือหาสาเหตุของปญหา และดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

3. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาท่ีดินครั้งท่ี 2/2556
เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2556

นําแผนท่ีไดมาหาขอสรุปแกไข ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
4. นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 เสนอ CEO กรมฯ

เพ่ือลงนาม ใหความเห็นชอบ ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2556
5. จัดสงแผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.

เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2556

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ไดรับความรวมมือจากผูบริหารและนักวิชาการในการใหคําแนะนํา

ขอเสนอแนะ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
เพ่ิมการประชาสสัมพันธและชี้แจงสรางความเขาใจเก่ีวกับนโยบายระเบียบ หลักเกณฑและการ

ดําเนินงานตางๆ ดานการบริหารและพัฒนาบุคคลากรใหมากข้ึน

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : ผลสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization  Development Survey) ผานระบบออนไลน

ครั้งท่ี 1 (ระหวางวันท่ี 17 ธ.ค.55 -4 ม.ค.56)
หลักฐานอางอิงท่ี 2 : คําสั่งกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี 207/2556 ลว. 22 กุมภาพันธ 2556 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาท่ีดิน ประจําป พ.ศ.2556
หลักฐานอางอิงท่ี 3 : หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาท่ีดินครั้งท่ี 1/2556

เม่ือวันท่ี 5 มี.ค. 56 ท่ี กษ. 0802.07/122 ลว. 27 ก.พ. 2556
หลักฐานอางอิงท่ี 4 : หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาท่ีดินครั้งท่ี 2/2556

เม่ือวันท่ี 21มี.ค.56 ท่ี กษ. 0802.07/172 ลว. 14 มี.ค. 2556
หลักฐานอางอิงท่ี 5 : หนังสือ กรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี กษ 0800.5/656 ลงวันท่ี 28 มี.ค.56 เรื่อง จัดสงแผนพัฒนา

บุคลากร และแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําป พ.ศ.2556
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด :  9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
9.1 สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล
ผอ.ศสท.

ผูจัดเก็บขอมูล : นางจันทรเพ็ญ  ลาภจิตร
ผอ.กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร
นางวราภรณ  อินทรทิพย
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นางสาวอริศรา  พ่ึงพา
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

โทรศัพท : 0-2941-2131 โทรศัพท : 0-2579-7767
0-2579-1181

คําอธิบาย :
สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสาสนเทศ เปนการประเมินโดยใช

แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ ผานระบบออนไลน ซึ่งจะรวมอยูในแบบสํารวจการพัฒนาองคการ
(Organization Development Survey)

ขอคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ ประกอบดวย 6 ขอคําถาม ดังนี้
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสวนราชการมีความพรอมใชงาน ชวยใหขาพเจาปฏิบัติงานไดอยาง

ตอเนื่อง
2. สวนราชการของขาพเจาสามารถจัดการแกไขปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเม่ือเกิดสถานการณ

ฉุกเฉินไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม (เชน ไฟดับ ไวรัส เปนตน)
3. ขอมูลและสารสนเทศ ของสวนราชการของขาพเจาไดถูกนําไปใชประโยชนในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของขาพเจา
4. ฐานขอมูล ของสวนรากชาร สามารถใชงานไดอยางสะดวก เขาถึงไดงาย คนหาขอมูลท่ีตองการได

รวดเร็ว
5. ฐานขอมูลของสวนราชการสามารถสนับสนุนการสื่อสารองคความรู (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best/Good Practices)
6. เครือขายคอมพิวเตอร (Network) ของสวนราชการ ชวยอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานของ

ขาพเจา
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.

2554 2555 2556
สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอ
ความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ

- 0.2 0.9

เกณฑการใหคะแนน :
การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคลองกับผลการสํารวจสวนตางระหวางความเห็นและ

ความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ (GAP) ครั้งท่ี 1 โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
กรณีท่ี 1 : สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ (GAP)

ครั้งท่ี 1 นอยกวาหรือเทากับคาเฉลี่ยกลาง

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ
1 X2 ≥ Xmax
2
3
4
5 X2 ≤ X1

กรณีท่ี 2 : สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ (GAP)
ครั้งท่ี 1 มากกวาคาเฉลี่ยกลาง

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ
1 X2 ≥ Xmax

2 − × −−
3 X2 = X1

4 + × −− คาเฉล่ียกลาง

5 X2 ≤ คาเฉลี่ยกลาง
หมายเหตุ :

X1 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ครั้งท่ี 1 (15 – 30 ธ.ค. 55)
X2 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ครั้งท่ี 2 (1 – 15 ก.ย. 56)
Xmax คือ คาสูงสุดของคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งท่ี 1 ของทุกสวนราชการ

ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงใหทราบคาเฉลี่ยกลาง และคา Xmax พรอมผลการสํารวจครั้งท่ี 1 ผานระบบ
ออนไลน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวง

น้ําหนัก
สวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจของ
ผูใชงานสารสนเทศ

1.5 3 3.0000 0.4500

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:

1. วิเคราะหขอมูลดานการใชงานสารสนเทศตอระบบสารสนเทศ (System) ระบบฐานขอมูล
(Database) และดานระบบเครือข าย (Network) จากแบบสํ ารวจการพัฒนาองคการ (Organization
Development Survey) ครั้งท่ี 1 (ระหวางวันท่ี 17 ธันวาคม 2555 – 4 มกราคม 2556)

2. นําประเด็นคําถาม และผลการสํารวจในแตละขอมาเปนปจจัยนําเขา (Input) เพ่ือหาสาเหตุของ
ปญหา และดําเนินการแกไข  โดยจัดทําแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปงบประมาณ
2556 เสนอ CIO กรมฯ ใหความเห็นชอบ ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2556

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ไมมี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ไมมี

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : ผลสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey) ผานระบบออนไลน

ครั้งท่ี 1 ( 17 ธ.ค. 55 - 4 ม.ค. 56)
หลักฐานอางอิงท่ี 2 : แผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2556
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด :  9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
9.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล
ผอ.ศสท.

ผูจัดเก็บขอมูล : นางจันทรเพ็ญ  ลาภจิตร
ผอ.กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร
นางวราภรณ  อินทรทิพย
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นางสาวอริศรา  พ่ึงพา
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

โทรศัพท : 0-2941-2131 โทรศัพท : 0-2579-7767
0-2579-1181

คําอธิบาย :
จํานวนขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ   เปนการประเมินจากหลักฐาน

ณ สวนราชการ ใน 10 ขอ โดยมีแนวทางการตรวจประเมิน ดังนี้
1. มีฐานขอมูลท่ีครอบคลุมท่ีใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน

- มีฐานขอมูลท่ีครอบคลุมอยางนอยทุกประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุน
การปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม

2. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะหผลการดําเนินการ
- มีการนําขอมูลและสารสนเทศของสวนราชการ มาใชในการวิเคราะหผลการดําเนินการ และ

นําไปปรับปรุง/พัฒนางาน
3. มีระบบตรวจสอบความถูกตอง และความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีจัดเก็บ ในระบบฐานขอมูล

- มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลและการจัดเก็บขอมูล รวมถึงการดําเนินการตาม
แผนการจัดเก็บและตรวจสอบขอมูลแตละประเภทในระบบฐานขอมูล ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม

- มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึง (Login) ท่ีสามารถ Verify User name และ Password
4. มีการอัพเดทขอมูลท่ีจําเปนอยางสมํ่าเสมอและทันทวงที

- มีการตรวจรอบของการจัดเก็บขอมูลแตละประเภท พรอมท่ีจะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ
5. มีระบบสืบคนขอมูลบนเว็บไซตของสวนราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

- มีระบบการสืบคนขอมูล (Search Engine) บนเว็บไซตของสวนราชการ ท่ีสามารถคนหาได
ถูกตองสอดคลองกับความตองการ และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม

6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนของผูใชงาน
- มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนจากผูใชงานสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงใหดีข้ึน

7. มีแนวทาง/มาตรการปองกันความเสียหายและมีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (Backup)
- มีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (Back up) ในระบบ Intranet อยางนอย 2 ครั้ง/สัปดาห และใน

ระบบ Internet อยางนอย 1-2 ครั้ง/เดือน หรือตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction และสถิติความเสียหายท่ีพบในอดีตท่ีผานมา
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

8. มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
- มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัยของเครือขายครอบคลุมทุกโฮสต

(Host) รวมถึงเสนทางท่ีขอมูลอาจเดินทาง เพ่ือปองกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และขอมูลบนเครือขายภายใน
สวนราชการ

- มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใชงานระบบสารสนเทศของสวนราชการ และตรวจตรา
การละเมิดความปลอดภัยท่ีมีตอระบบขอมูล ท่ีเปนไปตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550

9. มีแผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
- มีแผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ และกระบวนการท่ีแสดงถึงการ

ตอบสนองตอการบุกรุกท่ีเสี่ยงตอการทํางานของระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยาง
ตอเนื่องภายใตสภาวะวิกฤต (เชน ไฟไหม น้ําทวม แผนดินไหว เปนตน) เพ่ือใหสามารถลดความเสียหายไดอยาง
รวดเร็ว รวมถึงการปองกันเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนและดําเนินการตามแผน

10. มีระบบ Access Right ท่ีถูกตองและทันสมัย
- มีการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลใหเหมาะสมกับการเขาใชงานของผูใชงาน

ระบบและหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกรหัสผาน (Password) เม่ือผูใชงานระบบลาออก พนจากตําแหนง หรือยกเลิกการใชงาน และมีการทบทวน
สิทธิ์การเขาถึงอยางสมํ่าเสมอ

ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556

จํานวนขอมูลเชิงประจักษดาน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

- - -

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
≤6 7 8 9 10

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวง

น้ําหนัก
จํานวนขอมูลเชิงประจักษดาน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

1.5 3 3.0000 0.4500
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:
ขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 10 ขอ ดังนี้

1. มีฐานขอมูลท่ีครอบคลุมท่ีใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- มีฐานขอมูลท่ีครอบคลุมอยางนอยทุกประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ

ซ่ึงสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
1. มีการวิเคราะหขอมูลท่ีจําเปนในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ

กรมพัฒนาท่ีดิน
2. มีการวิเคราะหฐานขอมูลท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของกรมพัฒนา

ท่ีดิน
2. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะหผลการดําเนินการ

- มีการนําขอมูลและสารสนเทศของสวนราชการ มาใชในการวิเคราะหผลการดําเนินการ
และนําไปปรับปรุง/พัฒนางาน

มีระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี EIS-ดานการพัฒนาท่ีดิน ประกอบดวยระบบ 8
ระบบ คือ

1. ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural disasters Warning)
2. ระบบบริหารและติดตามศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน แปลงสาธิตจุดเรียนรูการ

พัฒนาท่ีดินประจําตําบล
3. ระบบตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน (Present Land use Monitoring)
4. ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญาแฝก (Vetiver Grass Tracking)
5. ระบบบันทึกตําแหนงเกิดเหตุผานโทรศัพทมือถือ (Mobile)
6. ระบบนําเสนอแผนท่ีชุดดิน (Soil Series) มาตราสวน 1:25,000
7. ระบบบริหารจัดการขอมูลเกษตรใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตร

อินทรีย
8. ระบบบริหารจัดการขอมูลโรงงานผลิตปุยอินทรีย

3. มีระบบตรวจสอบความถูกตอง และความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีจัดเก็บ ในระบบฐานขอมูล
- มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลและการจัดเก็บขอมูล รวมถึงการดําเนินการ

ตามแผนการจัดเก็บและตรวจสอบขอมูลแตละประเภทในระบบฐานขอมูล ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
มีแผนการจัดเก็บและตรวจสอบขอมูลและระบบฐานขอมูล

- มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึง (Login) ท่ีสามารถ Verify User name และ
Password

มีระบบการลงทะเบียนผูใชงาน (User Registration) และตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึง (Login) ของ
ระบบ Intranet รวมท้ังมีระเบียบการขอเปนสมาชิกระบบเครือขาย กรมพัฒนาท่ีดิน

4. มีการอัพเดทขอมูลท่ีจําเปนอยางสมํ่าเสมอและทันทวงที
- มีการตรวจรอบของการจัดเก็บขอมูลแตละประเภท พรอมท่ีจะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ

มีรายการการจัดเก็บและตรวจสอบขอมูลระบบฐานขอมูล
5. มีระบบสืบคนขอมูลบนเว็บไซตของสวนราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

- มีระบบการสืบคนขอมูล (Search Engine) บนเว็บไซตของสวนราชการ ท่ีสามารถคนหาได
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ถูกตองสอดคลองกับความตองการ และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
เนื่องดวย กรมฯ มีขอมูลวิชาการ ผลงานวิจัย งานบริการและฐานขอมูล อยูเปนจํานวนมาก กระจาย

อยูตามหนวยงานตาง ๆ ไมมีการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระบบ ทําใหยุงยากในการสืบคนขอมูลและใหบริการแก
ประชาชนท่ัวไป ดังนั้น จึงไดพัฒนาระบบ e-Search LDD ข้ึน เพ่ือใชคนหาขอมูลวิชาการ ผลงานวิจัย งานบริการ
และฐานขอมูล กรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถคนหาขอมูลท่ีจําเปนหรือความรูท่ีเก่ียวของของ
สวนราชการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน สามารถเรียกใชไดผาน (http://sql.ldd.go.th/
LDDSearch)

6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนของผูใชงาน
- มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนจากผูใชงานสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงใหดีข้ึน

1. วิเคราะหขอมูลดานการใชงานสารสนเทศตอระบบสารสนเทศ (System) ระบบ
ฐานขอมูล (Database) และดานระบบเครือขาย (Network) จากแบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization
Development Survey) ครั้งท่ี 1 (ระหวางวันท่ี 17 ธันวาคม 2555 – 4 มกราคม 2556)

2. นําประเด็นคําถาม และผลการสํารวจในแตละขอมาเปนปจจัยนําเขา (Input) เพ่ือหา
สาเหตุของปญหา และดําเนินการแกไข  โดยจัดทําแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาท่ีดิน ประจําป
งบประมาณ 2556 เสนอ CIO กรมฯ ใหความเห็นชอบ ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2556

7. มีแนวทาง/มาตรการปองกันความเสียหายและมีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (Backup)
- มีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (Back up) ในระบบ Intranet อยางนอย 2 ครั้ง/สัปดาห

และในระบบ Internet อยางนอย 1-2 ครั้ง/เดือน หรือตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน ซ่ึงสามารถ
พิจารณาจากความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction และสถิติความเสียหายท่ีพบในอดีตท่ีผานมา

มีการพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองท่ีเหมาะสมใหอยูในสภาพพรอมใชงานท่ีเหมาะสม
โดยจําแนกระบบสารสนเทศตามการสนับสนุนระดับการทํางานในองคกร เพ่ือกําหนดความสําคัญของขอมูล และ
ความถ่ีในการสํารองขอมูล ซึ่งพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองขอมูลแบงเปน 2 สวน  คือ

สวนท่ี 1 ขอมูลในสวนของ Data แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
1) ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems - TPS) เปนระบบท่ีทําหนาท่ี

ในการปฏิบัติงานประจํา ทําการบันทึกจัดเก็บ ประมวลผลรายการท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน โดยใชระบบคอมพิวเตอร
ทํางานแทนการทํางานดวยมือ ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะทําการสรุปขอมูลเพ่ือสรางเปนสารสนเทศ ระบบประมวลผลรายการนี้
สวนใหญจะเปนระบบท่ีเชื่อมโยงกิจการกับผูรับบริการ  ตัวอยาง เชน ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบรายงานผล
วิเคราะหดิน น้ํา ปุย  ระบบบริการประชาชน  ระบบ Stock วัสดุการเกษตร  ระบบ e-Office เปนตน ในระบบตอง
สรางฐานขอมูลท่ีจําเปน ระบบนี้มักจัดทําเพ่ือสนองความตองการของผูบริหารระดับตนเปนสวนใหญเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานประจําได ผลลัพธของระบบนี้ มักจะอยูในรูปของ รายงานท่ีมีรายละเอียด รายงานผลเบื้องตน ขอมูลมี
การเปลี่ยนแปลงทุกวัน พิจารณาความถ่ีสูงในการสํารองขอมูล (สัปดาหละ 1 ครั้ง)

2) ระบบงานสรางความรู (Knowledge Work Systems - KWS) เปนระบบท่ีชวยสนับสนุน
บุคลากรท่ีทํางานดานวิชาการ  เปนขอมูลผลงานวิชาการ  ผลการวิจัย ขอมูลดิน การสํารวจดิน  การใชประโยชน
ท่ีดิน  ขอมูลดานแผนท่ี  การสรางความรูเพ่ือพัฒนาการคิดคน สรางผลิตภัณฑใหมๆ บริการใหม ความรูใหมเพ่ือ
นําไปใชประโยชนในหนวยงาน หนวยงานตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนใหการพัฒนาเกิดข้ึนได
โดยสะดวก ผลลัพธของระบบนี้  เอกสารวิชาการ ผลการดําเนินงาน  ผลงานวิจัย ท่ีตองใชระยะเวลาในการ

http://sql.ldd.go.th/
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ดําเนินการจึงจะนําข้ึนเผยแพรผานระบบสารสนเทศ ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงนอย  พิจารณาความถ่ีต่ําในการ
สํารองขอมูล (สัปดาหละ 1 ครั้ง)

3) ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง (Executive Information System - EIS) เปน
ระบบท่ีชวยผูบริหารในการตัดสินใจสําหรับปญหา หรือท่ีมีโครงสรางหรือข้ันตอนในการหาคําตอบท่ีแนนอนเพียง
บางสวน ขอมูลท่ีใชตองอาศัยท้ังขอมูลภายในกิจการและภายนอกกิจการประกอบกัน ระบบยังตองสามารถเสนอ
ทางเลือกใหผูบริหารพิจารณา เพ่ือเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับสถานการณนั้น หลักการของระบบ สราง
ข้ึนจากแนวคิดของการใชคอมพิวเตอรชวยการตัดสินใจ โดยใหผูใชโตตอบโดยตรงกับระบบ ทําใหสามารถวิเคราะห
ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขและกระบวนการพิจารณาได โดยอาศัยประสบการณ และ ความสามารถของผูบริหาร
เอง ผูบริหารอาจกําหนดเง่ือนไขและทําการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตางๆ ไปจนกระท่ังพบสถานการณท่ีเหมาะสมท่ีสุด
แลวใชเปนสารสนเทศท่ีชวยตัดสินใจ รูปแบบของผลลัพธ อาจจะอยูในรูปของ รายงานเฉพาะกิจ รายงานการ
วิเคราะหเพ่ือตัดสินใจ การทํานาย หรือ พยากรณเหตุการณ (สัปดาหละ 1 ครั้ง)

สวนท่ี 2 ขอมูลในสวนของ Software หรือ Source Code
เปนขอมูลในสวนของ Software หรือ Source Code เปนชุดคําสั่งหรือโคดในโปรแกรมท่ี

พัฒนาข้ึนดวยภาษาคอมพิวเตอร ภาษาตางๆ เชน c, java, ASP, ASP.Net , PHP เปนตน ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
นอย  พิจารณาความถ่ีต่ําในการสํารองขอมูล (เดือนละ 1 ครั้ง)

แนวทางการปฏิบัติในการสํารองขอมูล (Backup)
การสํารองขอมูล สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการสํารองขอมูล 2 สวน ดังนี้
สวนท่ี 1 ขอมูลในสวนของ Data
ขอมูลแบงเปนขอมูลท่ีจัดเก็บในรูปของไฟลตางๆ รวมท้ังขอมูล Website และ Database ท่ี

จัดเก็บในรูปแบบของ Microsoft SQL Server โดยมีรูปแบบในการสํารองขอมูล 3 รูปแบบ ดังนี้
1) การสํารองขอมูล (Backup) ท่ีเก็บไวท่ี Network Attach Storage เปนการจัดทําการสํารอง

ขอมูลแบบอัตโนมัติบนเครื่อง Storage ทุกวัน วิธีการสํารองขอมูลเปนลักษณะ Full Backup คือ การสํารองขอมูลท้ัง
ระบบ โดยจัดเก็บเปนรายเครื่องจําแนกตามวัน (ตามแผนการสํารองขอมูล)

2) การสํารองขอมูล (Backup) ลงมวนเทป (Tape Backup) โดยการ Backup ณ หองควบคุม
ระบบ เดือนละ 1 ครั้ง

3) การสํารองขอมูล (Backup) โดยใชบริการ CAT Internet Data  Center (CAT-IDC) ซึ่งตั้งอยู
ท่ีบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สวนงานท่ีตั้ง ณ บางรัก ไตรมาสละ 1 ครั้ง (เฉพาะขอมูลท่ีสําคัญ)

สวนท่ี 2 ขอมูลในสวนของ Software หรือ Source Code
ชุดคําสั่งหรือ Source Code โปรแกรมตาง ๆ ท่ีอยูในระบบของกรมพัฒนาท่ีดิน  ดําเนินการ

สํารองขอมูล  โดยมีรูปแบบในการสํารองขอมูล 3 รูปแบบ ดังนี้
1) การสํารองขอมูล (Backup) ท่ีเก็บไวท่ี Network Attach Storage เปนการจัดทําการสํารอง

ขอมูลแบบอัตโนมัติบนเครื่อง Storage เดือนละ 1 ครั้ง  วิธีการสํารองขอมูลเปนลักษณะ Full Backup คือ การ
สํารองขอมูลท้ังระบบ

2) การสํารองขอมูล(Backup) ลงมวนเทป (Tape Backup) โดยการ Backup ณ หองควบคุม
ระบบ เดือนละ 1 ครั้ง
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8. มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
- มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัยของเครือขายครอบคลุมทุก

โฮสต (Host) รวมถึงเสนทางท่ีขอมูลอาจเดินทาง เพ่ือปองกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และขอมูลบน
เครือขายภายในสวนราชการ

มีระบบตรวจสอบการบุกรุกและปองกันความปลอดภัยของเครือขาย ผานทางระบบ Firewall
ระบบ Intrusion Detect System (IDS) และระบบ Intrusion Prevent System (IPS) โดยท่ีระบบดังกลาว จะทํา
การปด Protocol และ Port ท่ีไมมีการใชงานท้ังหมด ยกเวนมีการรองขอใหเปดใชงานชั่วคราวบาง Port จาก
หนวยงานภายในกรมฯ และในกรณีท่ีมีการกระทําอันเขาขายการบุกรุก เชน Scan Port, Ping of Death, UDP
Bomb, IP Spoofing เปนตน ระบบจะบันทึกเหตุการณดังกลาวไวใน Logs จากนั้นเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบการดูแล
รักษาความปลอดภัยของระบบ จะทําการตรวจสอบแกไข โดยการปดชองทางบุกรุกหรือดําเนินการ  อ่ืน ๆ ตาม
นโยบายรักษาความปลอดภัยเครือขายของกรมฯ

- มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใชงานระบบสารสนเทศของสวนราชการ และตรวจ
ตราการละเมิดความปลอดภัยท่ีมีตอระบบขอมูล ท่ีเปนไปตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

มีระบบบันทึกและติดตามการใชงานระบบสารสนเทศของหนวยงานผานทาง Software ISA
(Internet Security and Acceleration) ซึ่งทําหนาท่ีเปน Proxy Server บันทึกเสนทาง การเขา-ออก Internet เก็บ
ไวใน Logs File เพ่ือใชตรวจสอบการกระทําความผิดฐานละเมิดความปลอดภัยตาง ๆ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร 2550
และกําหนดใหมีการเขาถึงไฟลท่ีบันทึกไวได เฉพาะเจาหนาท่ีท่ีมีสิทธิเฉพาะเทานั้น

9. มีแผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
- มีแผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ และกระบวนการท่ีแสดงถึงการ

ตอบสนองตอการบุกรุกท่ีเสี่ยงตอการทํางานของระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานได
อยางตอเนื่องภายใตสภาวะวิกฤต (เชน ไฟไหม น้ําทวม แผนดินไหว เปนตน) เพ่ือใหสามารถลดความเสียหายได
อยางรวดเร็ว รวมถงึการปองกันเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนและดําเนินการตามแผน

มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาท่ีดิน (IT Risk
Management) เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง และการกําหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง
โดยมุงหวังใหสวนราชการบรรลุผลตามเปาประสงคขององคกร เนื่องจากความเสี่ยงอาจนําไปสูผลเสียหรือความ
สูญเสียไดท้ังทางตรงและทางออม องคกรจึงตองเขาใจประเภทของความเสี่ยงท่ีเผชิญอยูเพ่ือท่ีจะไดเลือกวิธีการท่ี
เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงเหลานั้นใหอยูในระดับท่ีองคกรสามารถรองรับได และทําใหองคหรบรรลุ
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

10. มีระบบ Access Right ท่ีถูกตองและทันสมัย
- มีการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลใหเหมาะสมกับการเขาใชงานของ

ผูใชงานระบบและหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบสารสนเทศ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรหัสผาน (Password) เม่ือผูใชงานระบบลาออก พนจากตําแหนง หรือยกเลิกการใชงาน
และมีการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสมํ่าเสมอ
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 รอบ 12 เดือน

มีการกําหนดระดับชั้นการเขาถึงขอมูล  กําหนดรายชื่อผูใชงาน (User Account) และ
รหัสผาน (Password) เพ่ือใชในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชขอมูลในแตละชั้นความลับของขอมูล มีการทบทวน
สิทธิเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  เม่ือเปลี่ยนตําแหนงงานภายในองคกร ลดตําแหนง ยายตําแหนง หรือ สิ้นสุดการจาง
งาน หมดวาระ เกษียณอายุราชการ และมีการทบทวนความเหมาะสมของสิทธิในการเขาถึงขอมูลของผูใชงานอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง  เพ่ือใหม่ันใจไดวาสิทธติางๆ ท่ีใหไวยังคงมีความเหมาะสม

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ไมมี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ไมมี

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : มีฐานขอมูลท่ีครอบคลุมท่ีใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เอกสารการวิเคราะหและทบทวนขอมูลตามยุทธศาสตร
หลักฐานอางอิงท่ี 2 : มีระบบสนับสนุนการวิเคราะหผลการดําเนินการ

อางอิง URL : http://eis.ldd.go.th/lddeis/
หลักฐานอางอิงท่ี 3 : มีระบบตรวจสอบความถูกตอง และความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีจัดเก็บ ในระบบฐานขอมูล

แผนจัดเก็บและตรวจสอบขอมูลและระบบฐานขอมูล
หลักฐานอางอิงท่ี 4 : มีการอัพเดทขอมูลท่ีจําเปนอยางสมํ่าเสมอและทันทวงที

ตารางการปฏิบัติงานการจัดเก็บและตรวจสอบขอมูลระบบฐานขอมูล
หลักฐานอางอิงท่ี 5 : มีระบบสืบคนขอมูลบนเว็บไซตของสวนราชการท่ีมีประสิทธิภาพ

อางอิง URL : http://sql.ldd.go.th/LDDSearch/
หลักฐานอางอิงท่ี 6 : มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนของ

ผูใชงาน
บันทึกแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2556

หลักฐานอางอิงท่ี 7 : มีแนวทาง/มาตรการปองกันความเสียหายและมีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (Backup)
แผนการสํารองขอมูล  รายงานการสํารองขอมูล  รายงานการทดสอบการ     กูคืนขอมูล

หลักฐานอางอิงท่ี 8 : มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
แสดงภาพหนาจอ (Capture) ของระบบตรวจสอบการบุกรุกฯ

หลักฐานอางอิงท่ี 9 : มีแผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
แผนบริหารความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักฐานอางอิงท่ี 10 : มีระบบ Access Right ท่ีถูกตองและทันสมัย
เอกสารการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงของผูใชงาน

http://eis.ldd.go.th/lddeis/
http://sql.ldd.go.th/LDDSearch/
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด :  10 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ
10.1 สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจ ในการพัฒนาปรับปรุง

วัฒนธรรมองคการ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางณัฐิยา  หิรัญวัฒนศิริ

ผอ.กพร.
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอังคณา  ไฝฝน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวนิโลบล  นวลอินทร
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน

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

คําอธิบาย :
 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ เปนการประเมินโดยใชแบบสํารวจ

บรรยากาศภายในองคการ (Organization Climate Survey) ผานระบบออนไลน ซึ่งจะรวมอยูในแบบสํารวจการ
พัฒนาองคการ (Organization Development Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใชการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญขององคการ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองคการ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี
2

 ขอคําถามในแบบสํารวจบรรยากาศภายในองคการ (Organization Climate Survey) ประกอบดวย
14 ขอ ดังนี้

1. ขาพเจาเขาใจทิศทางและกลยุทธของสวนราชการ
2. ขาพเจาเชื่อม่ันวาผูบริหาร7 สามารถบริหารจัดการองคการใหบรรลุเปาหมายไดตามยุทธศาสตร
3. ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชา8 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการ

ปฏิบัติงานไดอยางอิสระ เพ่ือการพัฒนาองคการใหดีข้ึน
4. สภาพแวดลอมการทํางาน9 ในปจจุบันทําใหขาพเจาทํางานอยางมีความสุข
5. ปริมาณงานท่ีขาพเจาไดรับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน
6. ขาพเจาไดรับการสนับสนุนใหมีอุปกรณและเครื่องมือท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน10 อยางเพียงพอ
7. ขาพเจามีความมุงม่ันตั้งใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีเพ่ือใหสวนราชการบรรลุ

เปาหมาย
8. สวนราชการของขาพเจามีการใหรางวัลหรือยกยองชมเชยบุคลากรท่ีทุมเทใหแกองคการอยาง

เหมาะสม
9. ขาพเจาสามารถขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน11 ไดตลอดเวลา รวมท้ังไดรับการ

สนับสนุนเพ่ือใหการทํางานประสบความสําเร็จ
10. ผูบังคับบัญชา/หัวหนางานของขาพเจามักจะติดตามความคืบหนาของงาน เพ่ือชวยเหลือในการ

ปฏิบัติงาน
11. สวนราชการของขาพเจาสงเสริมการทํางานเปนทีม เพ่ือใหเกิดความรวมมือ และการทํางานท่ีมี

คุณภาพดี
12. สวนราชการของขาพเจาสามารถปรับตัวไดไวตอการเปลี่ยนแปลง12 ของสถานการณภายนอกท่ี

สงผลตอการบรรลุภารกิจ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

13. ขาพเจารูสึกวางานของขาพเจามีความทาทาย และชวยใหขาพเจาไดเรียนรู พัฒนาทักษะ
ความสามารถใหม ๆ และมีประสบการณมากข้ึน

14. สวนราชการของขาพเจามีการนําการเรียนรูจากบุคลากรภายใน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียมาใชในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ข้ันตอนทํางานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556

สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอ
ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองคการ

- 0.3 0.9

เกณฑการใหคะแนน :
การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคลองกับผลการสํารวจสวนตางระหวางความเห็นและ

ความสําคัญตอความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ (GAP) ครั้งท่ี 1 แบงเปน 2 กรณี ดังนี้

กรณีท่ี 1 : สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ
(GAP) ครั้งท่ี 1 นอยกวาหรือเทากับคาเฉลี่ยกลาง

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ
1 X2 ≥ Xmax
2
3
4
5 X2 ≤ X1

กรณีท่ี 2 : สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ
(GAP) ครั้งท่ี 1 มากกวาคาเฉลี่ยกลาง

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ
1 X2 ≥ Xmax

2 − × −−
3 X2 = X1

4 + × −− คาเฉลี่ยกลาง

5 X2 ≤ คาเฉลี่ยกลาง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หมายเหตุ :
X1 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ครั้งท่ี 1 (15 – 30 ธ.ค. 55)
X2 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ครั้งท่ี 2 (1 – 15 ก.ย. 56)
Xmax คือ คาสูงสุดของคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งท่ี 1 ของทุกสวนราชการ

ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงใหทราบคาเฉลี่ยกลาง และคา Xmax พรอมผลการสํารวจครั้งท่ี 1 ผานระบบ
ออนไลน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวง

น้ําหนัก
สวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจในการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ

1.5 N/A 1.0000 0.0150

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:
1. กรมแจงใหขาราชการทุกรายประเมินตนเองในแบบสํารวจการพัฒนาองคการผานระบบออนไลน

ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค.55-4 ม.ค.56 ขาราชการตอบแบบสอบถามจํานวน 642 ราย
2. สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลสํารวจการพัฒนาองคการ ครั้งท่ี 1 ผานเวปไซด

http://www.opdc.go.th/ges/admin.php

กพร. ทําสรุปเสนอกรมฯ โดยแจงผลสํารวจความพึงพอใจใน 3 เรื่อง ดังนี้
2.1 ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร (ขอ 1-10) เฉลี่ยภาพรวม Gap เทากับ 1.2
2.2 ความพึงพอใจผูใชงานสารสนเทศ (ขอ 11-16) เฉลี่ยภาพรวม Gap เทากับ 0.9
2.3 ในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ (ขอ 17-30) เฉลี่ยภาพรวม Gap เทากับ 0.9

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ไมมี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

http://www.opdc.go.th
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ไมมี

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : หนังสือ กลุมพัฒนาระบบบริหาร ดวนท่ีสุด ท่ี กษ 0800.5/352 ลงวันท่ี 20 ธ.ค.56 เรื่องแจง

กรอบการประเมินผลการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ 2556

หลักฐานอางอิงท่ี 2 : หนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1205.3/45 ลงวันท่ี 15 มกราคม 56 แจงคาเฉลี่ยของผล
สํารวจสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งท่ี 1 ของทุกสวนราชการและ
รายละเอียดผลสํารวจการพัฒนาองคการ ทาง เวปไซด
http://www.opdc.go.th/ges/admin.php

http://www.opdc.go.th


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด :  10 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ
10.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางณัฐิยา  หิรัญวัฒนศิริ
ผอ.กพร.

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอังคณา  ไฝฝน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวนิโลบล  นวลอินทร
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน

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

คําอธิบาย :
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาวัฒนธรรมองคการ เปนการจัดทําแผนพัฒนาวัฒนธรรมองคการ

ของสวนราชการท่ีมีความสอดคลองกับผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาองคการ (Organization
Development Survey) ผานระบบออนไลน ประกอบกับขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีไดจากการคนหาสาเหตุ และวิเคราะห
จัดลําดับความสําคัญ สวนราชการอาจจัดทําเปนแผนพัฒนาองคการ เพ่ือกําหนดกิจกรรมและผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน
โดยเนนดําเนินการในเรื่องท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอองคการสูง นอกจากนี้ในการทําแผนตองคํานึงถึงระยะเวลาของ
การจัดกิจกรรม  ควรกําหนดชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดปงบประมาณ และควรมี
การติดตามวาแผนดําเนินการครบถวน ตรงตามกําหนดระยะเวลาหรือไม ควรมีการรายงานใหผูบริหารทราบเปนระยะ
ๆ การทําแผนท่ีดีควรทําใหครอบคลุม โดยสิง่สําคัญท่ีจะตองคํานึงถึง คือการสื่อสารภายในองคการใหรูวาสวนราชการมี
แผนท่ีจะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการสรางบรรยากาศท่ีดีภายในองคการ

ขอมูลผลการดําเนินงาน :

หมายเหตุ : ดําเนินการในป งบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนปแรก

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ

- - -
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
วัดความสําเร็จของผลลัพธจากการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2556 โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 จัดสงแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
2 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไมครบถวนตาม

ประเด็นในแบบฟอรม และขาดความสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาท่ีใชในการวิเคราะห
3 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตาม

ประเด็นในแบบฟอรม แตไมสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาท่ีใชในการวิเคราะห
หรือ ไมครบถวนตามประเด็นในแบบฟอรม แตสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาท่ีใชในการ
วิเคราะห

4 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตาม
ประเด็นในแบบฟอรม และสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาท่ีใชในการวิเคราะห

5 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตาม
ประเด็นในแบบฟอรม และสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาท่ีใชในการวิเคราะห
และ ผลการสํารวจครั้งท่ี 2 มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของ
สวนราชการ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวง

น้ําหนัก
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ

1.5 3 3.0000 0.0450

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ:
1. ผลสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization  Development Survey) ผานระบบออนไลนครั้งท่ี 1

(ระหวางวันท่ี 17 ธ.ค.55 -4 ม.ค.56)
2. นําขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey) ผาน

ระบบออนไลน ในครั้งท่ี 1 มาวิเคราะหขอมูลปจจัยนําเขา (Input) เพ่ือใชในการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องคการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องคการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มี.ค. 2556 ณ หองประชุม 801 กรมพัฒนาท่ีดิน

3. แผนปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ กรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
4. จัดสงแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ กรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปยัง

สํานักงาน ก.พ.ร. เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2556



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ไมมี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
- สํานักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงกรอบการประเมินประจําป พ.ศ.2556 เม่ือวันท่ี 6 พ.ย.55 และใหจัดสงแผน

ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการภายใน วันท่ี 31 มี.ค.56 ซึ่งสวนราชการ รับทราบกรอบการประเมินลาชา  และกําหนดท่ี
ใหสงแผนภายในวันท่ี 31มีนาคม 56 ซึ่งนับวาเปนการเรงรัดระยะเวลาท่ีกระชั้นชิดเกินไปทําใหสวนราชการตองเรงรัด
การปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด อาจทําใหการปฏิบัติงานไมไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณเพียงพอ
เพ่ือการแกปญหาท่ีแทจริงและภายในระยะเวลาท่ีจํากัด

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิงท่ี 1 : หนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1205.3/45 ลงวันท่ี 15 มกราคม 56 แจงคาเฉลี่ยของผล

สํารวจสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งท่ี 1 ของทุกสวนราชการและ
รายละเอียดผลสํารวจการพัฒนาองคการ ทาง เวปไซด
http://www.opdc.go.th/ges/admin.php

หลักฐานอางอิงท่ี 2 : หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ท่ี กษ 0800.5/114 ลงวันท่ี 4 มี.ค.56 เรื่องขอเชิญประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ กรมพัฒนาท่ีดิน ประจําป พ.ศ.
2556

หลักฐานอางอิงท่ี 3 : หนังสือ กรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี กษ 0800.5/656 ลงวันท่ี 28 มี.ค.56 เรื่อง จัดสงแผนพัฒนา
บุคลากร และแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําป พ.ศ.2556

http://www.opdc.go.th
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ช่ือตัวช้ีวัด : 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด: นางสาวภัทราภรณ  โสเจยยะ
ผอ.กกจ.

ผูจัดเก็บขอมูล : นางมาลินี คุณะดิลก จําปาทอง
ผอ.กลุมงานคุมครองจริยธรรม

โทรศัพท : 0-2941-2608 โทรศัพท : 0-2579-2656

คําอธิบาย :
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ เปนการวัด

ประเมินจากระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ เม่ือเทียบกับคาเปาหมายในแผนการดําเนินการ (Action Plan)

 เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 ใหเกิดผลสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรม รวมท้ัง สอดคลองกับแนวทางดําเนินการตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล
ในภาคราชการ เพ่ือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอยางยั่งยืน ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 24 เมษายน
2555 ตลอดจนเปนการผลักดันใหสวนราชการและจังหวัดดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของสวน
ราชการและจังหวัด อันจะเปนการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ปองกันความเสี่ยงและลดการทุจริต
คอรรัปชั่นภายในหนวยงาน
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

กรมพัฒนาท่ีดินไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 1
กระบวนงานโดยการวิเคราะหและคัดเลือกกระบวนงานท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น กระบวนงานท่ี
เก่ียวของกับการใหบริการประชาชนมีผลกระทบตอสิทธิของประชาชน และกอใหเกิดสวนไดสวนเสียตอประชาชนสูง
โดยกรมฯ ไดนําเสนอกระบวนงานการกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทานตอกรรมการกลั่นกรองซึ่งรัฐบาล
แตงตั้งข้ึน โดยคณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบขอเสนอการเปลี่ยนแปลง เม่ือวันท่ี 16 กรกฏาคม 2555
โดยใหรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานทุก 3 เดือน ไปยังสํานักงน ก.พ.ร. ผานระบบ online ครั้งท่ี 1
วันท่ี 1-7 พ.ย. 2555 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 1-7 ก.พ. 2556 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 1-7 พ.ค. 2556 ซึ่งการประเมินผล online
จะประเมินเดือน กรกฏาคม 2556
เกณฑการใหคะแนน :

ระดับ รายละเอียด เกณฑการใหคะแนน
1 ดําเนินการไดตามแผนงานท่ีวางไว และมีการรายงานผลความกาวหนา

ครบถวนตามท่ีกําหนด (ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เทากับ 1 คะแนน

2
คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัด
เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย

เทากับ 2 คะแนน
3 เทากับ 3 คะแนน
4 เทากับ 4 คะแนน
5 เทากับ 5 คะแนน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
สรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

4 1 1.0000 0.0400

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ
1. เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2555 อธิบดีแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ

สรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
2. เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2555 อธิบดีแตงตั้งคณะทํางานจัดทําเอกสารเผยแพรเก่ียวกับกระบวนงาน

การกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน
3. มีการวางแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน และสามารถดําเนินงานไดตามแผนท่ีวางไว
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานท่ีชัดเจนท้ัง 3 ตัวชี้วัด

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. ผูบริหารใหความสําคัญตอการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว
2. ไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ีผูเก่ียวของทุกฝาย
3. ใชงบประมาณภายในของกรมพัฒนาท่ีดินทําใหการดําเนินงานไมมีขอยุงยากเก่ียวกับการขอ

งบประมาณเพ่ิมเติม

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวช้ีวัด )  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง :
หลักฐานอางอิง 1 : คําสั่งกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี 555/2555 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2555 แตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
หลักฐานอางอิง 2 : คําสั่งกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี 879/2555 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2555 แตงตั้งคณะทํางานจัดทํา

เอกสารเผยแพรเก่ียวกับกระบวนงานการกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน
หลักฐานอางอิง 3 : คูมือ/แผนพับ การดําเนินงาน โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน
หลักฐานอางอิง 4 : หนังสือรายงานความกาวหนาของผลการดําเนินงานใหอธิบดีทราบ ในรอบการรายงานผาน

ระบบ online ครั้ง 1 และ 2


