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ตัวชี้วัดที่ 1.3  จํานวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ําทีเ่พิม่ขึ้น (ไร่) 
หน่วยวัด :   ไร่ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 20 
คําอธิบาย :  
  การเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์จากแหล่งนํ้า หมายถึง พ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นจากการดําเนินงานของกรม
ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ประกอบด้วยพ้ืนที่/โครงการต่างๆ 
ดังน้ี  (ปี 2557 จํานวน 264 โครงการ พ้ืนที่ทั้งหมด  315,039 ไร่) 
    1. กรมชลประทาน : การก่อสร้างโครงการชลประทานพร้อมระบบส่งนํ้า และระบบระบายนํ้า 
จํานวน 96 โครงการ รวมพ้ืนที่ 250,690 ไร่ ประกอบด้วย 
        - โครงการขนาดใหญ่ จํานวน 1 โครงการ พ้ืนที่ 10,000 ไร่ 
        - โครงการขนาดกลาง จํานวน 7 โครงการ พ้ืนที่ 129,600 ไร่ 
        - โครงการขนาดเล็ก จํานวน 88 โครงการ พ้ืนที่ 111,090 ไร่ 
     2. กรมพัฒนาที่ดิน : การก่อสร้างแหล่งนํ้าชุมชนและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
จํานวน 145 โครงการ รวมพ้ืนที่ 61,836 ไร่ ประกอบด้วย 
         - แหล่งนํ้าชุมชน จํานวน 10  โครงการ พ้ืนที่ 6,551 ไร่ 
         - แหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า จํานวน 135 โครงการ พ้ืนที่ 55,285 ไร่ 
     3. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม : การก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพ้ืนที่
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ประกอบด้วย ขุดสระเก็บนํ้า ก่อสร้างฝายและระบบส่งนํ้า จํานวน 23 แห่ง รวม
พ้ืนที่ 2,513 ไร่ ประกอบด้วย 
        - ขุดสระเก็บนํ้า จํานวน 18 แห่ง พ้ืนที่ 2,123 ไร่ 
        - ก่อสร้างฝาย จํานวน 3 แห่ง พ้ืนที่ 240 ไร่ 
        - ระบบส่งนํ้า จํานวน 2 แห่ง พ้ืนที่ 150 ไร่ 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน แต่ละระดับเพ่ิมขึ้นจากระดับ 3 ระดับละ 31,504 ไร่ ต่อ         
1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
189,023 220,527 252,031 283,535 315,039 

 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

จํานวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ําที่
เพิ่มขึน้  

ไร่ - - 181,941 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล :  
1) สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ ดิน รวบรวมข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่งให้กองแผนงาน 
2) สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินจัดทํารายงานผลการดําเนินงานจํานวนโครงการและพ้ืนที่ 

ที่ก่อสร้าง(ไร่) แล้วเสร็จ รวมท้ังพ้ืนที่โครงการที่มีปัญหาจากปัจจัยภายนอกตามเง่ือนไขและรายงานส่ง ก.พ.ร. ซึ่ง
เ ป็นข้อมูลผลการ ดํา เ นินงาน  รอบ  6  เ ดือน  ( 31  มี .ค . 57 )  9  เ ดือน  (30  มิ .ย . 57 )  และสรุปผล 
สิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.57) 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด:  
 

นายชาติชาย  พูนพาณิชย์ 
ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

 

เบอร์ติดต่อ : 02-941-2116 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:      
 

1) นายอุดม  วิภาสไพสิฐ   
ผู้อํานวยการกลุ่มวางโครงการ 

 

เบอร์ติดต่อ : 02-579-8537 
                 ต่อ 101 

 2) นายธนภัทร  งามดี  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                             

 3) นางนิรามัย  พลีกระบัง 
พนักงานธุรการ ส.2 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4  ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการทบทวนการประกาศเขตพื้นที่มีความ
  เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของสินค้าเกษตร 13 ชนิด (Output Joint KPI : Zoning) 
หน่วยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :  
  ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการทบทวนการประกาศเขตพ้ืนที่มีความ
เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของสินค้าเกษตร 13 ชนิด หมายถึง ระดับความสําเร็จในการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการทบทวนการประกาศเขตพ้ืนที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของสินค้าเกษตร 13 
ชนิด 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
 

ระดับคะแนน    เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 วิเคราะห์ข้อมูลประกาศเขตความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 13 ชนิด เป็นรายตําบล ตาม

ผลสรุปการประกาศเขตความเหมาะสมที่ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องและเป็นไปตาม
หลักวิชาการเบ้ืองต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทบทวนการประกาศเขตพ้ืนที่มีความ
เหมาะสมฯ ต่อไป 

2 - 
3 จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินการตรวจสอบระดับ

พ้ืนที่และได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการจากงบกลางของกระทรวงฯ 
4 - 
5 ดําเนินการสํารวจภาคสนามและตรวจสอบข้อมูลในพ้ืนที่เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลในการ

ทบทวนการประกาศเขตพื้นที่ความเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่สินค้า 13 ชนิด แล้วเสร็จ 
 

 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ระดับความสาํเร็จของการเตรียมความ
พร้อมในการทบทวนการประกาศเขต
พื้นที่มีความเหมาะสมกับศกัยภาพพ้ืนที่
ของสนิคา้เกษตร 13 ชนิด 

ระดับ - - - 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเบ้ืองต้น โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์การประเมินความ

เหมาะสมทางกายภาพ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากน้ันนําข้อมูลมาคัดกรองและสรุปผลเพ่ือแจ้งพ้ืนที่ที่
สามารถตรวจสอบได้เบ้ืองต้น สําหรับพ้ืนที่ที่จําเป็นต้องตรวจสอบในพ้ืนที่ดําเนินการสํารวจภาคสนาม  
เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลและใช้ประกอบการทบทวนการประกาศเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 13 ชนิด จะ
จัดเก็บข้อมูลในรูปตารางสรุปรายตําบล  
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด:  

 

นายธีระยุทธ  จิตต์จํานงค์     
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนการใช้ทีดิ่น 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-2270 

ผู้จัดเก็บข้อมลู:  
     

1) นายกิตตินันท์  วรอนุวัฒนกุล 
ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7589 

 2) นางไพจิตร  ชัยสิทธิ 
ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1473 

 3) นางสุธารา  ยินดีรส   
ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนทรัพยากรน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1093 

 4) นางจุฬาลักษณ์  สุทธิรอด 
ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1409 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5  จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงคณุภาพดิน (ไร่) 
หน่วยวัด :  ไร่ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :  
  พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน หมายถึง พ้ืนที่ที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพ
ดินที่มีปัญหาทางการเกษตร มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ 
และดินที่มีอินทรียวัตถุตํ่า โดยการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด และวัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนมาร์ล ไดโล
ไมท์ หินปูนบด ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพจาก
ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ ในการปรับปรุงคุณภาพดินด้วย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนนพ้ืนที่ทางการเกษตรกรรมได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน +/- 3,000 ไร่ 
ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 
คะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 พ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน จํานวน 180,800  ไร่ 
2 พ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน จํานวน 183,800  ไร่ 
3 พ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน จํานวน 186,800  ไร่ 
4 พ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน จํานวน 189,800  ไร่ 
5 พ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน จํานวน 192,800  ไร่ 

 
 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ
ปรับปรุงคณุภาพดิน 
 

ไร่ 192,560 194,135 198,320 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
1. แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ข้อมูลข้างต้นได้จากการติดตามผลการดําเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพดิน โดยมีวิธีการเก็บข้อมูล ดังน้ี 
-  ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน รายงานแผน/ผลการดําเนินงานมายังกรม 
-  กรมรวบรวมข้อมูลแผน/ผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ มาตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล 
   เพ่ือรายงานผลการติดตามการดําเนินงานในภาพรวม 
-  กรมจัดทําเอกสารรายงานแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ และแผน/ผล 
  การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณจัดส่งสํานักงบประมาณเป็นรายไตรมาส 

 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด:  

 

นางตุลญา  จงสกุล     
ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:      
 

1) นางสาวสุนันท์  ไวยพาลี   
ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 

 2) นางสาวธัมญลักษณ ์ เสือคง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                     

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 
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ตัวชี้วัดที่ 1.6  ระดับความสาํเร็จของการจัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดิน  

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ําหนัก :   ร้อยละ 5 

คําอธิบาย :  

 ระดับความสําเร็จของการจัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดิน หมายถึง กระบวนการนํา
ข้อมูลทรัพยากรดินในระดับชุดดิน  (Soil Series) ที่ได้จากการศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ ลักษณะและสมบัติของ
ดิน มาจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดิน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือรองรับการประยุกต์ใช้ข้อมูลใน
งานวิจัยการวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ ซึ่งกรม
พัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพหลักในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งเดิมกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทําฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินในลักษณะของกลุ่มชุดดิน (Soil Groups) มาตราส่วน 1:25,000 และเพ่ือต้องการให้ข้อมูล
ทรัพยากรดินดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ดังน้ันกรมพัฒนาที่ดินจึงได้ดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง
และพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดินในระดับชุดดินขึ้นใหม่ เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการใช้ที่ดิน ติดตามคุณภาพดิน ปรับปรุงบํารุงดิน รวมท้ังการจัดการดินเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิตพืชให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างย่ังยืนและสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือ
พัฒนาต่อยอดในกิจกรรมการขับเคล่ือนนโยบายด้านการเกษตรในภาคส่วนอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
โดยในปี พ.ศ. 2557 จะดําเนินการในพ้ืนที่ภาคกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ 13 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 
กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง อยุธยา ครอบคลุม
พ้ืนที่  57.4 ล้านไร่ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 รวบรวมและสงัเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิด้านทรัพยากรดินเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ

สํารวจดินในภาคสนาม 
2 สํารวจ ตรวจสอบสมบัติดินในภาคสนาม พร้อมทั้งปรับปรุงขอบเขตดินให้ถูกต้องและ

เป็นปัจจุบัน ตามมาตราส่วน 1:25,000  
3 จัดทําแผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
4 จัดทําแผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5 จัดทําแผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 พร้อมคําบรรยายลักษณะและสมบัติของดิน

แล้วเสร็จสามารถนําไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ระดับความสาํเร็จของการจัดทําและ
พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 

ระดับ - - - 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
  1. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะและสมบัติของทรัพยากรดินมาจัดทํา
และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรดินระดับชุดดิน (Soil Series) โดยใช้โปรแกรมทางภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
(GIS) ซึ่งประกอบด้วย แผนที่ชุดดิน (ฉบับต้นร่าง) มาตราส่วน  1:25,000 พร้อมตารางคําอธิบายลักษณะและ
สมบัติของดิน (Attributes) รวม 13 จังหวัด ในพ้ืนที่ภาคกลาง 
  2. ข้อมูลทุติยภูมิด้านทรัพยากรดิน ได้แก่ ข้อมูลดิน (ในระดับมาตราส่วนต่างๆ คือ 
1 : 100,000  , 1 : 50,000  และ 1 : 25,000) ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ข้อมูลทางธรณีวิทยา ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา ข้อมูลกรมการปกครอง และข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด: 

 

นายศรจิตร  ศรีณรงค์ 
ผู้อํานวยการสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

 

เบอร์ติดต่อ : 02-5792270 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
 

1) นายสถิระ  อุดมศรี 
ผู้อํานวยการกลุ่มสํารวจจําแนกดิน 

 

เบอร์ติดต่อ : 02-9412054 
 

 2) นายพัลลภ  หงส์เจริญไทย 
นักสํารวจดินปฏิบัติการ 

เบอร์ติดต่อ : 02-5614523 
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ตัวชี้วัดที่ 1.7  จํานวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทีเ่ผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน ์
หน่วยวัด :   เรื่อง 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :  
  จํานวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
จํานวนผลงานวิจัย รวมถึงเทคโนโลยีที่ได้ดําเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ซึ่งครอบคลุมสหสาขาวิชาต่างๆ ในด้าน
การพัฒนาที่ดินที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ 2557ที่ดําเนินการแล้วเสร็จในระหว่างปีบัญชี 2552-
2556 ทั้งน้ี งานวิจัย ได้แก่ การอนุรักษ์ดินและนํ้า การปรับปรุงบํารุงดิน การสํารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้
ที่ดินและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และเศรษฐสังคมและ
ประเมินผล เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมสําหรับใช้เพ่ือการถ่ายทอดและให้บริการแก่เกษตรกร
และประชาชน รวมถึงการต่อยอดหรือพัฒนาผลงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ การอ้างอิงผลงานวิชาการ และเกษตรกรนําผลงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 จํานวนผลงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินที่เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง 
2 จํานวนผลงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินที่เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง 
3 จํานวนผลงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินที่เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง 
4 จํานวนผลงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินที่เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง 
5 จํานวนผลงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินที่เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง 
 
 

เงื่อนไข   : 
  ทั้งน้ี จะต้องมีการจัดทําฐานข้อมูลผลงานวิจัย เพ่ือเป็นฐานองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) ให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาค้นคว้า ศึกษาต่อยอดได้ หรือนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างสะดวก เข้าถึงง่าย นอกจากน้ี รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดน้ี จะต้องมีการสรุปผลการนํา
งานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในแต่ละเรื่อง ตามหัวข้อดังน้ี 
 ช่ืองานวิจัย  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย   ประเภทงานวิจัย (สังเคราะห์/ประยุกต์/นวัตกรรม)           
 วันที่เผยแพร่งานวิจัย ช่องทางการเผยแพร่ จํานวนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/ประชาชน/เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และนํางานวิจัยมาใช้ประโยชน์  ผลประโยชน์หรือคุณค่าหรือมูลค่าเพ่ิมที่ได้รับจาก
งานวิจัย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน)เช่น ใช้ต่อยอดงานวิจัย เพ่ิมผลผลิต  เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย หรือต้นทุน ยกระดับมาตรฐานหรือความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น     ความสอดคล้องของผลประโยชน์ที่ได้รับกับวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย   ความสอดคล้องของงานวิจัยที่มีต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและตัวช้ีวัดของกระทรวง     
 งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับประเทศ หรือ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล หรือมีการจดสิทธิบัตร หรือยกระดับ
เป็นนวัตกรรมของหน่วยงาน (ถ้ามี) 
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

จํานวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินทีเ่ผยแพร่หรือนาํไปใช้
ประโยชน ์

เรื่อง - - - 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
 1. กองแผนงานรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย จัดเก็บข้อมูลในระบบ E – Library และระบบบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) รวมท้ังเอกสารการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน 
 2. จัดทําสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารเพ่ือรวบรวมส่งสํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด: 

 

นางตุลญา  จงสกุล     
ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
 

1) นางสาวประเทือง วันแอเลาะ   
ผู้อํานวยการกลุ่มระบบงานวิจัย 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2562-0731  

 2) นางสาววิไลพร น้อยบุรี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2562-0731  

 3) นายกฤษฎา  ทัศนานุกุลกิจ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2562-0731  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติภายใน 
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ตัวชี้วัดที่ 3  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1  ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
หน่วยวัด :   ร้อยละ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 2.5 
คําอธิบาย :  
  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตรา การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งน้ี ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว จากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของ
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ้าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ้า) จะน้า ยอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
   รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไมม่ีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่
ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รบัน้าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบ ได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจทีส่ํานักงบประมาณกําหนดให้ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

70 73 76 79 82 
 

เงื่อนไข : 
  1. กําหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 82 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 
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  2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ 
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน ตาม 
พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการคํานวณ 
  3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทนุ 

ร้อยละ 78.36 82.28 92.55 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล :  
  ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด: 

 

นางกัญญาภัค ทองจันทร์ 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-2583 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
 

1) นางเกษร พรพิจิตรทรัพย์ 
ผู้อํานวยการกลุ่มงบประมาณ 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0504  

 2) นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย์ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-8681  
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ตัวชี้วัดที่ 3  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3.2  ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
หน่วยวัด :   ร้อยละ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 2.5 
คําอธิบาย :  
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตรา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี 
วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 
  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ้าไปรายจ่ายลงทุน หรือ
รายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ้า) จะน้ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
87 89 91 94 97 

 
เงื่อนไข : 
  1. กําหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 95 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณ ที่
สํานักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการคํานวณ 
  3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 87.86 90.56 95.07 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล :  
  ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด: 

 

นางกัญญาภัค ทองจันทร์ 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-2583 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
 

1) นางเกษร พรพิจิตรทรัพย์ 
ผู้อํานวยการกลุ่มงบประมาณ 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0504  

 2) นางสาวจาริณี  กรรขํา 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-8681  
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ตัวชี้วัดที่ 4  การประหยัดพลังงานของสว่นราชการ 
หน่วยวัด :  ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :  
  ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ามันเช้ือเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ามันเช้ือเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 
 
เหตุผล :  
  พลังงานเป็นปัจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท้าให้ต้อง
พ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางสําคัญที่จะช่วยลด
อัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการ
ดําเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการ
ช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน้าเข้าน้ามันจากต่างประเทศ 
 
สูตรการคํานวณ :    
  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
  1. ด้านไฟฟ้า 
  2. ด้านน้ามันเช้ือเพลิง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 

 คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน
ทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่ต้ังขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในกรมน้ันที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับ
ขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 

 

 1. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี 
ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2557รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบท่ีสนพ. กําหนด 

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ 2557ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557

0.2500 
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ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจําปีงบประมาณ 2557ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2556 ถึงเดือนกันยายน 2557

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามสูตร
การคํานวณท่ีสนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามสูตร

การคํานวณท่ีสนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามสูตร
การคํานวณท่ีสนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

รวม 2.5 
 
หมายเหตุ : 
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในข้ันตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน้าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมิน
คะแนน 
3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการค้านวณที่ สนพ. กําหนด มีค่าน้อยกว่า 
-0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล 
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน 
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉล่ียจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ้านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
 

 2. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี 
ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
น้ํามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2557รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 
2557) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบท่ี
สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 
2557ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 
12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช้จริง (ลิตร) 
ประจําปีงบประมาณ 2557ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 
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ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามสูตรการคํานวณท่ีสนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ตามสูตรการคํานวณท่ีสนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามสูตรการคํานวณท่ีสนพ. กําหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีท่ีผลการคํานวณค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

รวม 2.5 

 
หมายเหตุ : 
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในข้ันตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน้าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมิน
คะแนน 
3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้น้ามันเช้ือเพลิงประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด มีค่า
น้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล 
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน 
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉล่ียจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ้านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 

 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิการ
ตามมาตรการประหยัดพลงังานของส่วน
ราชการ 

ระดับ - 5.0000 2.4370 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
  กําหนดให้ สวพ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการใช้
พลังงานไฟฟ้า/นํ้ามัน ของกรมฯ โดยรายงานผลการใช้พลังงานต่อสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานท่ี 
www.e-report.energy.go.th 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด:  

 

นายชาติชาย  พูนพาณิชย์     
ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2116 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:      
 

1) นายธนภัทร  งามดี  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2152 

 2) นายชูเกียรติ  แซ่ปึง 
วิศวกรโยธา                             

เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2152 
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ตัวชี้วัดที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 
หน่วยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 10 
คําอธิบาย :  
  เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพ่ือเป็นการ ลด 
ต้นทุน และ ลดความซ้ําซ้อน ในการใช้งบประมาณ ด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั้งสรา้งความร่วมมือระหว่าง 
ส่วนราชการต่างๆ ในการพัฒนาหรือนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่าย 
สารสนเทศภาครัฐ ในการ เช่ือมโยงรับ-ส่งข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน 
  เป็นการวัดประสิทธิภาพของส่วนราชการในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ ตามแผน 
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์เช่ือมโยงข้อมูลของ 
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน และนําไปสู่ “ Single Government” 
  เป็นการรายงานสถานะระบบสนเทศของหน่วยงาน ในการดําเนินการและพัฒนาหน่วยงาน 
ไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มีทั้งหมด 
5 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 
  1. บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง มีนํ้าหนักร้อยละ 1(Chief Information Officer : 
CIO) ของส่วนราชการ 
  2. โครงสร้างพ้ีนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) มีนํ้าหนักร้อยละ 4 
  3. ระบบเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e- service) มีนํ้าหนักร้อยละ 2 
  4. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสาร มีนํ้าหนักร้อยละ 1 ในภาครัฐ
(MailGoThai) 
  5. รายงานสถานการณ์จัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม มีนํ้าหนักร้อยละ 2 
(Department Operation Center:DOC) 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ :  

ประเด็นการวัด นํ้าหนัก 
(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ 
ความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 

(SM) 

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก 

(M x SM) 1 2 3 4 5 
ประเด็นที ่1 W1 1 2 3 4 5 SM1 (W1 x SM1)
ประเด็นที ่2 W2 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2)
ประเด็นที ่3 W3 1 2 3 4 5 SM3 (W3 x SM3)
ประเด็นที ่4 W4 1 2 3 4 5 SM4 (W4 x SM4) 
ประเด็นที ่5 W5 1 2 3 4 5 SM5 (W5 x SM5)

 ∑W1-5= 10       ∑ (W1-5xSM1-5)
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ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก เท่ากับ 
 
          หรือ  
 
โดยท่ี : 
  W  หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ในแต่ละประเด็นที่กําหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ําหนัก 
     ของทุกประเด็นเท่ากับ 10 
  SM  หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละ
     ประเด็น 
  1 – 5  หมายถึง ลําดับที่ของประเด็นที่กําหนดขึ้น 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1  
2 
3 
4 
5 

 

 
เงื่อนไข : การประเมินผลตัวช้ีวัดน้ีจะใช้แบบสํารวจ (แบบฟอร์มรายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ) ไปยังทุกส่วนราชการ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทําหน้าที่เป็นผู้
ประเมินรายงานสถานะปัจจุบันของส่วนราชการในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่การ
เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาในการพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัดด้วย 

 

 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

ระดับ - - - 

   

 

∑(W1-5xSM1-5) 
∑W1-5 

(W1xSM1) + (W2xSM2) + (W3xSM3) + (W4xSM4) + (W5xSM5) 
W1 + W2 + W3 + W.4 + W5 

∑(W1-5xSM1-5)
∑W1-5
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
  กําหนด ศสท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของกรมฯ พร้อมรายงานไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด:  

 

นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2131 

ผู้จัดเก็บข้อมลู:  
     

1) นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร 
ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2994-0530 

 2) นางวราภรณ์  อินทรทิพย์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1181 

 3) นางสาวอริศรา  พ่ึงพา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1181 
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ตัวชี้วัดที่ 6  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม
  องค์การ) 
ตัวชี้วัดที่ 6.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
หน่วยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 1 
คําอธิบาย :  
  การจัดทําลักษณะสําคัญขององค์การ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ เห็นความสําคัญ
ของทบทวนตนเอง ซึ่งจะทําให้หน่วยงานสามารถสร้างความพร้อมและปรับเปลี่ยนบริบทของหน่วยงานได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
   การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพ
ในปัจจุบันของส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชน ความท้าทายที่สําคัญ
ในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ ตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส่วนราชการเข้าใจและนําไปใช้ประกอบการวางแผน
พัฒนาองค์การ รวมทั้งประกอบการดําเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่สําคัญ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
  วัดความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่ง
ออกเป็นดังน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงาน

รอบ 6 เดือน  
2 - 
3 จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 

6 เดือน  
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 

6 เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย  
 

 
เงื่อนไข : 
  1. จัดทําข้อมูลลักษณะสําคญัขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลักษณะสําคญัของ
องค์การ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1 หรอืดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ความรู้> 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) โดยส่วนราชการต้อง
จัดทําข้อมูลใหค้รบถ้วน ถูกต้อง และทันสมยัเป็นปัจจุบัน 
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  2. จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การตามแบบฟอร์มที่ 1 ผ่านระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
ระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน (30 เมษายน 2557) 

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ระดับความสาํเร็จของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคญัขององค์การ 

ระดับ    

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
  ลักษณะสําคญัขององค์การเบ้ืองต้นในแต่ละประเด็นคําถาม โดยใช้ข้อมูลลักษณะสําคญัของ
องค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาทบทวนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด:  

 

นางณัฐิยา  หิรญัวัฒน์ศิริ     
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7740 

ผู้จัดเก็บข้อมลู:  
     

1) นางพัชชานันท์  พันวา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7740 
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ตัวชี้วัดที่ 6  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม
  องค์การ) 
ตัวชี้วัดที่ 6.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 
หน่วยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 4 
คําอธิบาย :  
  ความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากผลส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ 
(Gap) ของบุคลากรต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ซึ่งประเมินโดยใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ที่มีการประเมิน 
2 ครั้ง 
   - ครั้งที่ 1 (pre-test) ใช้ผลสํารวจระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2556 เป็นฐานการประเมิน
เพ่ือค้นหาประเด็นที่ต้องจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ซึ่งพิจารณาจากข้อคําถามที่มีค่าส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญ สูงที่สุด จํานวน 5 ข้อคําถาม 
    - ครั้งที่ 2 (post-test) สํารวจระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2557 เพ่ือประเมินผลลัพธ์ของ
การดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ซึ่งจะพิจารณาจากค่าเฉล่ียส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ
ขององค์การ (Gap) ในข้อคําถามตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่ส่วนราชการสามารถลดลงได้ 
  สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งผลการสํารวจของส่วนราชการผ่านระบบออนไลน์ ภายหลังกําหนดปิด
การสํารวจ 15 วัน (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) 
    แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประกอบด้วยคําถาม
จํานวน 30 ข้อ ที่แบ่งกลุ่มของคําถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ด้านทุนสารสนเทศ 
(Information Capital) และด้านทุนองค์การ (Organization Capital) 
    คําถามด้านทุนมนุษย์ (10 ข้อ) เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดนโยบายและเป้าหมาย
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การส่ือสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนา
บุคลากร ทั้งน้ี ส่วนราชการควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนขององค์การ (Human 
Capital) เพ่ือให้ได้มาซึ่งการใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเน่ืองแก่บุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีต่อองค์การ 
อันนําไปสู่การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมีความสามารถ สร้าง
ความได้เปรียบในการดําเนินงาน และความสําเร็จขององค์การ 
    คําถามด้านทุนสารสนเทศ (6 ข้อ) เป็นการวัดในเรื่องการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศที่สะท้อนในรูปแบบความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบ
เครือข่าย (Network) และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจําเป็นต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน 
    คําถามด้านทุนองค์การ (14 ข้อ) เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน 3 เรื่อง ดังน้ี 
  1. ความสอดคล้องเช่ือมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction) ผู้นํา
(Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate) 
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  2. ความสําเร็จขององค์การ ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) การจูงใจ 
(Motivation) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการกํากับติดตาม (Coordination and 
Control) และ การทํางานเป็นทีม (Teamwork) 
  3. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External Orientation) 
และการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning) 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน:  
  วัดความสําเร็จของการพัฒนาองค์การจาก  
  1. ความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ โดยพิจารณาจากผลการ
จัดส่งแผนฯ ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ทันตามเวลาที่กําหนด (ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน)  
  2. ผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ (Gap) ครั้งที่ 2 ที่
ลดลง 
 

สูตรการคํานวณค่าคะแนนตัวชี้วัด:  
 
 
 
  โดยที่ X = ค่าคะแนนตามระดับการดําเนินการในการจัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองคก์าร และ
ค่าเฉล่ียส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที ่2  
  Y = จํานวนข้อคําถามในแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 โดยมีนํ้าหนัก ข้อละ 
0.2  
  ระดับการดําเนินการ (X) มคี่าเป็นดังน้ี 
 

X ระดับการดาเนินการ 
1 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน

ระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน  

และ ค่าเฉล่ีย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 มากกว่า 
ครั้งที่ 1  

2 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน  

และ ค่าเฉล่ีย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 น้อยกว่า
หรือเทา่กับ ครั้งที่ 1  

3 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน  

และ ค่าเฉล่ีย Gap โดยรวม ครั งที่ 2 
มากกว่า ครั้งที่ 1  

4 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน  

และ ค่าเฉล่ีย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 น้อยกว่า
หรือเทา่กับ ครั้งที่ 1  

คะแนนตัวช้ีวัดที่ 6.2 = X + (0.2 x Y) 
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หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม หมายถึง ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึง
พอใจในการพัฒนาองค์การ จากคําถามทั้ง 30 ข้อ 
 
เงื่อนไข :  
  1. จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การตามแบบฟอร์มที่ 2 : แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ความรู้> คู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 
  2. กรณีที่ส่วนราชการมีแผนดําเนินการพัฒนาองค์การ หรือแผนใดๆ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
คําถาม 5 ข้อที่มีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญสูงที่สุดอยู่แล้ว สามารถส่งแผนดังกล่าวไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้โดยไม่จําเป็นต้องปรับรูปแบบตามแบบฟอร์มที่ 2 
  3. จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การตามแบบฟอร์มที่ 2 ผ่านทางระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ 6 เดือน (30 เมษายน 2557) หากส่วนราชการไม่จัดส่ง จะได้คะแนนในตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 
1.0000 
  4. ในรอบการสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 (1 – 15 กันยายน 2557) ส่วนราชการที่มี
ผู้ตอบแบบสํารวจน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กําหนดไว้ จะได้คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 
คะแนน เน่ืองจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 

 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ระดับความสาํเร็จของการพฒันา
องค์การ 

ระดับ    

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
  แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ 
ในครั้งที่ 1 ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด:  

 

1) นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
2) นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ 
3) นางณัฐิยา  หิรัญวัฒน์ศิริ     
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7740 
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ผู้จัดเก็บข้อมลู:  
     

1) นางปวีณา  แสงเดือน 
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล 
2) นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร 
ผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
3) นางพัชชานันท์  พันวา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7740 
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ตัวชี้วัดที่ 7  ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 7.1  ระดับความสาํเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
หน่วยวัด :   ระดับ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 1.5 
คําอธิบาย :  
  ส่วนราชการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะห์กระบวนงานท่ี
คัดเลือกแบบ Top Down เพ่ือหาความเสี่ยงที่อาจเกิดความไม่โปร่งใส ทุจริต ซึ่งมีผลต่อการบริการประชาชน
และภาคธุรกิจ พร้อมกําหนดแนวทางการสร้างความโปร่งใสเพ่ือลดช่องว่าง และป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
  เกณฑ์ความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการพิจารณาใน 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) เกณฑ์พ้ืนฐาน และ (2) เกณฑ์คุณภาพ 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

 กําหนดเป็นระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ดังน้ี 
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

3 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

4 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 

เงื่อนไข : 
  1. ความครบถ้วนของแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ มีเกณฑ์การพิจารณา 
ใน 2 องค์ประกอบ ดังน้ี 
  (1) เกณฑ์พื้นฐาน : พิจารณาองค์ประกอบหลักของแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ให้ครบถ้วนทั้ง 5 องค์ประกอบ เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้อย่างเป็น 
ขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการสร้างความโปร่งใส ดังน้ี 
  - หลักการและเหตุผล ที่อธิบายถึงความสําคัญ ผลกระทบ ของปัญหาหรือความเสี่ยงในการ
ทุจริต ไม่โปร่งใสของกระบวนงานที่ดําเนินการ 
  - วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดําเนินงานที่ชัดเจน 
  - แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา ระบุขั้นตอนของกระบวนงาน เพ่ือระบุปัญหา หรือความเสี่ยง
ในการทุจริต ไม่โปร่งใส 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
              ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

29 
 

  - แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้ภายในกรอบระยะเวลา
ที่กําหนด 
  - ตัวชี้วัดความสําเร็จที่สะท้อนถึงการพัฒนาในด้านความโปร่งใสในภาพรวมของการ
ดําเนินงานของทั้งโครงการ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนมีการกําหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
  (2) เกณฑ์คุณภาพ : พิจารณาความสอดคล้องของแนวทางการดําเนินงานและการแก้ไขปัญหา 
ที่สอดคล้องกับปัจจัยสําคัญในการสร้างความโปร่งใสของแต่ละประเภทกระบวนงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ประเภทกระบวนงาน ปัจจัยสําคัญในการสร้างความโปร่งใส 
1. กระบวนงานเก่ียวกับการให้บริการ 
ประชาชนและบริการสาธารณะ 

 ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของกระบวนงาน 
 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 
 ให้บริการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
 มีมาตรฐานการให้บริการและประกาศให้

ผู้รับบริการทราบ 
2. กระบวนงานเก่ียวกับการออกใบ 
อนุญาต อนุมัติ และใบรับรอง 

 มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ 
 มีการให้ข้อมลู และสร้างความเข้าใจกับ

ผู้รับบริการ 
 เน้นถูกต้องตามกฎระเบียบ 
 มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

3. กระบวนงานเก่ียวกับการกํากับและ 
บังคับใช้กฎหมาย 

 มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ 
 มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
 เน้นถูกต้องตามกฎหมาย ลดการใช้ดุลพินิจ 
 เน้นความเป็นธรรม เสมอภาค 

4. กระบวนงานการให้บริการข้อมูล 
สารสนเทศ วิเคราะห์และ 
เสนอแนะนโยบาย 

 มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
 มีฐานข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบาย

และให้บริการ 
 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ (เช่น มี

ติดตามหลังจากนโยบายได้มีการปฏิบัติ) 
5. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ 
แก้ไขความขัดแย้ง/ ข้อพิพาท 

 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 
 มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ 
 มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ 
 มีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดการข้อร้องเรียน 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ระดับความสาํเร็จในการจัดทําแผนสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ระดับ - - - 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล :  
  กําหนดให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด: 

 

นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2608 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
 

1) นางปวีณา  แสงเดือน 
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-8514  
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ตัวชี้วัดที่ 7  ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 7.2  ระดับความสาํเร็จในการดําเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
หน่วยวัด :   ระดับ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 1.5 
คําอธิบาย :  
  พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
และระดับความสําเร็จถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามตัวช้ีวัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนด 
  ตัวช้ีวัด หมายถึง ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่ง
จํานวนตัวช้ีวัดขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทั้งน้ี ตัวช้ีวัดควรสะท้อนความโปร่งใสของส่วนราชการ สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนด       
   การประเมินความสําเร็จในระดับผลลัพธ์จะประเมินตามแบบสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการรอบ 12 เดือน 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการระดับคะแนนท่ี 1 (Milestone) และ
ระดับความสําเร็จถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามตัวช้ีวัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนดในระดับคะแนนที่ 
2-5 
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100 
2 มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

และมีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดร้อยละ 70 
3 มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

และมีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดร้อยละ 80 
4 มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

และมีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดร้อยละ 90 
5 มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

และมีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดร้อยละ 100 
 

เงื่อนไข : 
  สํานักงาน ก.พ.ร. จะประเมินผลตัวช้ีวัดที่ 7.2 เมื่อส่วนราชการมีผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด
ที่ 7.1 ไม่น้อยกว่าระดับคะแนนที่ 3 คือ มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการครบตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 5 
องค์ประกอบและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  การดําเนินการครบถ้วนตามแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ หมายถึง การ
ดําเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแผน และภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ระดับความสาํเร็จในการดําเนินการตาม
แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับ - - - 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล :  
  กําหนดให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด: 
 

นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2608 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
 

1) นางปวีณา  แสงเดือน 
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-8514  
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ตัวชี้วัดที่ 7  ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 7.3  ผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
หน่วยวัด :   ระดับ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 2 
คําอธิบาย :  
  เพ่ือเป็นการประเมินความสําเร็จของการดําเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
โดยวัดผลลัพธ์จากความเห็นของผู้รับบริการท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนงานที่ส่วนราชการดําเนินการสร้างความ
โปร่งใส 
  ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 
  พิจารณาจากผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
  ประเด็นการสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่ (1) ด้านความ 
โปร่งใส (2) ด้านความเช่ือถือ ไว้วางใจ และ (3) ด้านการคอร์รัปช่ัน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังน้ี 

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

 
เงื่อนไข : 
  สํานักงาน ก.พ.ร. จะประเมินผลตัวช้ีวัดที่ 7.3 เมื่อส่วนราชการมีการดําเนินการตามแผนได้ 
ครบถ้วนร้อยละ 100 (รายละเอียดตามตัวช้ีวัดที่ 7.2) 
 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับ - - - 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล :  
  กําหนดให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดําเนินงาน 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
              ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

34 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด: 

 

นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2608 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
 

1) นางปวีณา  แสงเดือน 
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-8514  

 
  
 
 
 


