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มิตภิายนอก

ชื่อตวัชี วดั :  1 ตวัชี วดัภารกิจหลกัของกระทรวงตามแนว

ทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยทุธศาสตร์กระทรวง

ตวัชี วดัระหวา่งกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

ตัวชี้วดัที่ 1.1  รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉล่ีย

ต่อครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี)

บาท/

ครัวเรือน/

ปี

5 144,356 146,298 148,240 150,182 152,124 N/A 1.0000 0.0500

ตัวชี้วดัที่ 1.2 ระดับความส าเร็จของการจดัท ายทุธศาสตร์

งานวจิยัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระดับ 5 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.1000

ตัวชี้วดัที่ 1.3 ผลผลิตพืชส าคัญเฉล่ียต่อไร่ (กโิลกรัมต่อไร่) 

(ร้อยละ 11)

ตัวชี้วดัที่ 1.3.1 ขา้วนาปี ระดับ 2.50 433 446 459 472 485 N/A 1.0000 0.0250

ตัวชี้วดัที่ 1.3.2 ขา้วนาปรัง
กโิลกรัม

ต่อไร่
2.50 617 633 649 665 681 N/A 1.0000 0.0250

ตัวชี้วดัที่ 1.3.3 มนัส าปะหลัง
กโิลกรัม

ต่อไร่
2.00 3,351 3,456 3,561 3,666 3,771 N/A 1.0000 0.0200

ตัวชี้วดัที่ 1.3.4 ปาล์มน้ ามนั
กโิลกรัม

ต่อไร่
2.00 2,872 2,943 3,014 3,085 3,156 N/A 1.0000 0.0200

ตัวชี้วดัที่ 1.3.5 ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
กโิลกรัม

ต่อไร่
2.00 676 684 692 700 708 N/A 1.0000 0.0200

ตัวชี้วดัที่ 1.4 จ านวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ าที่เพิ่มขึ้น

(ไร่)
ไร่ 10 263,128 269,280 275,432 281,584 287,736 23,844 1.0000 0.1000

ตัวชี้วดัที่ 1.5 จ านวนพื้นที่บริหารจดัการน้ านอกเขตพื้นที่

ชลประทาน (ไร่)
ไร่ 10 26,825 26,831 26,837 26,843 26,849 N/A 1.0000 0.1000

ตัวชี้วดัที่ 1.6 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉล่ียถว่งน ้าหนัก

ในการบรรลุเป้าหมายในการด้าเนิน มาตรการชว่ยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558

 - มาตรการหลัก ร้อยละ 2.5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 46.19 1.0000 0.0250

 - มาตรการเสริม ร้อยละ 2.5 80.00 90.00 100.00 0.00 0.00 94.75 2.4756 0.0619

ตัวชี้วดัที่ 1.7 ร้อยละต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงหลัง

การใชส้ารอนิทรีย ์ลดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร
ร้อยละ 7 1 6 11 16 21 N/A 1.0000 0.0700

ตัวชี้วดัที่ 1.8 ค่าเฉล่ียปริมาณอนิทรียวตัถทุี่เพิ่มขึ้นของพื้นที่

เมอืงเกษตรสีเขยีว
ร้อยละ 5 0.01 0.11 0.21 0.31 0.41 N/A 1.0000 0.0500

ตัวชี้วดัที่ 1.9 ร้อยละของผลผลิตขา้วที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับ

การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
ร้อยละ 7 7 9 11 13 15 N/A 1.0000 0.0700

ชื่อตวัชี วดั : 2    คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service

 Level Agreement: SLA) : กระบวนงานการออก

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจยัการผลติทางการเกษตร

การประเมินประสทิธผิล (ร้อยละ 75)

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
กรมพัฒนาที่ดนิ  กลุ่มภารกิจดา้นบริหารจดัการทรัพยากรเพ่ือการผลติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ( √ ) รอบ  6 เดอืน

                                                                                                                    ( ) รอบ 12 เดอืน

ตวัชี วดัผลการปฏิบัตริาชการ หน่วยวดั
น  าหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน



1 2 3 4 5

ผลการ

ด าเนิน 

งาน

ค่า

คะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วง

น  าหนัก

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
กรมพัฒนาที่ดนิ  กลุ่มภารกิจดา้นบริหารจดัการทรัพยากรเพ่ือการผลติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ( √ ) รอบ  6 เดอืน

                                                                                                                    ( ) รอบ 12 เดอืน

ตวัชี วดัผลการปฏิบัตริาชการ หน่วยวดั
น  าหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน

ตัวชี้วดัที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการจดัท าขอ้ตกลงระดับการ

ให้บริการ

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ

2 1  - 3  - 5.00 5 5.0000 0.1000

ตัวชี้วดัที่ 2.2 ร้อยละ (เฉล่ีย) ผลส าเร็จของการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนงานบริการเทียบกบัแผนการปรับปรุง

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ

4 60 70 80 90 100 N/A 1.0000 0.0400

ตัวชี้วดัที่ 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ

กระบวนการให้บริการตามขอ้ตกลงระดับการให้บริการ

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ

4 65 70 75 80 85 N/A 1.0000 0.0400

มิตภิายใน (ร้อยละ25)
ตวัชี วดัที่ 3 การเบิกจา่ยเงินงบประมาณ

ตัวชี้วดัที่ 3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจา่ยเงิน

งบประมาณรายจา่ยลงทุน
ร้อยละ 2.50 75 78 81 84 87 45.86 1.0000 0.0250

ตัวชี้วดัที่ 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจา่ยเงิน

งบประมาณรายจา่ยภาพรวม
ร้อยละ 2.50 88 90 92 94 96 46.39 1.0000 0.0250

ตวัชี วดัที่ 4 การประหยดัพลงังานของสว่นราชการ ระดับ 5 1 2 3 4 5 1.0000 1.0000 0.0500

ตวัชี วดัที่ 5 การพัฒนาประสทิธภิาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ระดับ 5 1 2 3 4 5 2.5000 2.5000 0.1250

ชื่อตวัชี วดั : 6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ

ชื่อตัวชี้วดั : 6.1 ระดับความส าเร็จของการจดัท ารายงาน

ลักษณะส าคัญขององค์การ
ระดับ 1 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0500

ชื่อตัวชี้วดั : 6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ ระดับ 4 1 2 3 4 5 3.0000 3.0000 0.1200

ตวัชี วดัที่ 7. ระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน
ระดับ 5

0-19.99 

คะแนน

20-39.99 

คะแนน

40-59.99

คะแนน

60-79.99

 คะแนน

80-100 

คะแนน
N/A 1.0000 0.0500

100 1.3619

ข้อมูล ณ วนัที่   31 มีนาคม 2558

ผู้รายงาน        1. นางณัฐิยา หิรัญวฒัน์ศิริ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

                   2. น.ส.เบญจพร  บุรมยช์ยั ต าแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ

                   3. นางพัชชานันท์  พันวา ต าแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ

                   4. น.ส.องัคณา  ไฝ่ฝน ต าแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

                   5. น.ส.นริศรา  อนุวงศ์วรเวทย์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

น  าหนักรวม 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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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   1 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
                   ตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

1.4 จ านวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ าที่เพิ่มขึ้น(ไร่) 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายชาติชาย พูนพาณิชย์ 
             ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1) นายอุดม วิภาสไพสิฐ 
                     ผู้อ านวยการกลุ่มวางโครงการ 
                     2) นายธนภทัร งามดี 
                     วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
                     3) นางนิรามัย พลีกระบัง 
                     พนักงานธุรการ ส.2 

โทรศัพท์ :02-941-2116 โทรศัพท์ :02-579-8537ต่อ 101 

ค าอธิบาย :  
                   การเ พ่ิมพ้ืนที่ รับประโยชน์จากแหล่งน้ า  หมายถึง พ้ืนที่ที่ เ พ่ิมขึ้นจากการด าเนินงานของ              
กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ประกอบด้วยพ้ืนที่ /โครงการต่างๆ 
ดังนี้  (ปี 2558 จ านวน 425 โครงการ พ้ืนที่ทั้งหมด  317,941 ไร่) 
    1. กรมชลประทาน : การก่อสร้างโครงการชลประทานพร้อมระบบส่งน้ า และระบบระบายน้ า 
จ านวน 185 รายการ รวมพ้ืนที่ 234,321 ไร่ ประกอบด้วย 
        - โครงการขนาดใหญ่ จ านวน 1 รายการ พื้นท่ี 24,200 ไร่ 
        - โครงการขนาดกลาง จ านวน 3 รายการ พื้นท่ี 11,800 ไร่ 
        - โครงการขนาดเล็ก จ านวน 181 รายการ พ้ืนที่ 198,321 ไร่ 
     2. กรมพัฒนาที่ดิน : การก่อสร้างแหล่งน้ าชุมชนและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
จ านวน 158 โครงการ รวมพ้ืนที่ 78,384 ไร่ ประกอบด้วย 
         - แหล่งน้ าชุมชน จ านวน 8 โครงการ พ้ืนที่ 5,987 ไร่ 
         - แหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า จ านวน 150 โครงการ พ้ืนที่ 72,397 ไร่ 
     3. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม : การก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าในพ้ืนที่ปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จ านวน 82 แห่ง รวมพ้ืนที่ 5,236 ไร่ ประกอบด้วย 
        - ขุดสระเก็บน้ า จ านวน 69 แห่ง พื้นที่ 2,253 ไร่ 
        - ก่อสร้างฝาย จ านวน 10 แห่ง พื้นที่ 1,068 ไร่ 
        - ระบบส่งน้ า จ านวน 3 แห่ง พื้นที่ 1,915 ไร่ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             2 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
จ านวนพื้นที่ชลประทานและแหล่ง
น้ าที่เพ่ิมขึ้น(ไร่) 

25,082 60,346 20,908 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 6,152 ไร่ ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

263,128 269,280 275,432 281,584 287,736 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ าที่
เพ่ิมข้ึน(ไร่) 

10 23,844 ไร่ 1.0000 0.1000 
 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน :  
1. กรมพัฒนาท่ีดนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    - โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชนจ านวน 8 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 5,987 ไร่ 
      กรมฯ ด าเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 

- งานพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าจ านวน 150 แห่ง พื้นที่พ้ืนที่รับประโยชน์ 72,397 ไร่ 
      กรมฯ ด าเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จ 40 แห่ง ครอบคลุม  
      พ้ืนที่รับประโยชน์ 20,908 ไร่ จากเป้าหมาย 72,397 ไร่   
2. กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 - ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
3. ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 - ด าเนินการ แล้วเสร็จ 2,936 ไร่ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
     ไม่มี 
 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
1. เนื่องจากในแต่ละปี กรมฯ ต้องรอการอนุมัติวงเงินงบประมาณจากส านักงบประมาณ จากนั้นจึงท าการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการไม่น้อยกว่า 45 วัน เมื่อ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จก็เข้าใกล้ฤดูฝนท าให้มีช่วงระยะเวลาในการก่อสร้างสั้นลง จึงท าให้เกิดความ

ล่าช้าของงานแต่ละโครงการ 

2. ผู้รับจ้างที่ได้รับการประมูลต้องรับผิดชอบงานหลายโครงการซึ่งอาจมีผลท าให้ไม่สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด จึงเกิดปัญหาการก่อสร้างบางโครงการ 

3. บางโครงการเกิดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ข้างเคียง ท าให้ประสบปัญหาการก่อสร้างเนื่องจากเส้นทาง

การล าเลียงวัสดุก่อสร้างไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ด าเนินการได้ 

ปัญหาฤดูกาลเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิด ต่างช่วงเวลากันท าให้ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้างได้ 
หรือในระหว่างการด าเนินการก่อสร้างเกษตรกรมีความจ าเป็นต้องใช้น้ าจากพ้ืนที่บริเวณก่อสร้างท าให้การก่อสร้างต้อง
หยุดชะงักเป็นการชั่วคราว 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
1. เกณฑ์การให้คะแนนวัดผลส าเร็จจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานจริงเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก

ปัจจัยจากปัญหาในพ้ืนที่ ผู้รับจ้างก่อสร้างและฤดูกาล ควรมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่ 

2. ควรให้ความส าคัญกับข้อตกลงในสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาและไม่เข้า
ด าเนินการ ให้บอกเลิกสัญญาและด าเนินการประกวดราคาเพ่ือหาผู้รับจ้างอ่ืนโดยทันที 

หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แบบแปลนงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชนจ านวน 8 แห่ง (CD) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 :  แบบแปลนงานก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าจ านวน 150 แห่ง (CD) 
หลักฐานอ้างอิงที่ 3 :  ส าเนาสัญญาจ้าง 
หลักฐานอ้างอิงที่ 4 :  หนังสือตรวจรับงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

1.5 จ านวนพื้นที่บริหารจัดการน้ านอกเขตพื้นที่ชลประทาน (ไร่) 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายชาติชาย  พูนพาณิชย์ 
                          ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรม 
                             เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1) นายอุดม  วิภาสไพสิฐ   
                  ผู้อ านวยการกลุ่มวางโครงการ 
                     2) นายศุภกร  แสงจันทร์ 
                  วิศวกรการเกษตรช านาญการ  

โทรศัพท์ : 02-941-2116 โทรศัพท์ : 02-579-8537 ต่อ 101 

ค าอธิบาย :   

พ้ืนที่บริหารจัดการน้ านอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช 
นอกเขตพ้ืนที่รับบริการน้ าจากระบบชลประทาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้ด าเนินงานพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์
ดินและน้ า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนที่ท า
การเกษตรนอกเขตชลประทาน รวมทั้งพ้ืนที่ที่ระบบส่งน้ าไปไม่ถึง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร ลักษณะงานแหล่ง
น้ าเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. งานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก (แหล่งน้ าต้นทุน) และ 2. 
งานระบบส่งน้ าในไร่นา (ระบบกระจายน้ า) ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินโครงการ
งานระบบส่งน้ าในไร่นา จ านวน 50 โครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ 26,849 ไร่ โดยมุ่งเน้นถึงการกระจายน้ าจากแหล่ง
น้ าที่มีอยู่เดิม ซึ่งอาจเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติหรือแหล่งน้ าต้นทุนของกรมพัฒนาที่ดินเอง และกระจายน้ าลงสู่พ้ืนที่
เกษตรกรรมของเกษตรกร ผ่านทางระบบคลองส่งน้ า หรือระบบท่อส่งน้ า โดยพิจารณาคัดเลือกจากพ้ืนที่ของ
เกษตรกร ตามค าขอรับการสนับสนุนโครงการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางอ าเภอ/จังหวัด หรือ 
สพข./สพด. ของกรมพัฒนาที่ดิน          
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :    

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

จ านวนพื้นที่บริหารจัดการน้ านอกเขต
พ้ืนที่ชลประทาน 

ไร่ - - N/A 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 6 ไร่ ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

26,825 26,831 26,837 26,843 26,849 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนพ้ืนที่บริหารจัดการน้ านอกเขต
พ้ืนที่ชลประทาน 

10 N/A 1 0.1000 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  : 

      การปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 อยู่ในระหว่างการจัดท ารูปแบบของแบบสอบถาม
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ านอกเขตชลประทาน และท าความเข้าใจในวิธีการจัดเก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
ของสถานีพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเก็บข้อมูล ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินการจัดหาแหล่งน้ า
ต้นทุนและระบบกระจายน้ า ในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งจะเริ่มด าเนินการเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม 2558  โดย
มีการสอบถามข้อมูลจากเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรงและจัดเก็บข้อมูลเพื่อสรุปผลต่อไป 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :     
1.ความร่วมมือจากหน่วยงานและเกษตรกรที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล 
2.งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :        

เมื่อกรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าแล้วเสร็ จ และได้มี
การส่งมอบพื้นท่ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลการใช้ประโยชน์ ซึ่งกรมพัฒนา
ที่ดินท าได้เพียงให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ ไม่ได้มีการเข้าไปบริหารจัดการหรือควบคุมการ
ใช้น้ าโดยตรง การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับเกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ ก ากับดูแล 
ซึ่งท าให้ข้อมูลที่ได้รับอาจมีการคลาดเคลื่อนและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากนัก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่ควรใช้จ านวนพื้นที่บริหารจัดการน้ านอกเขตชลประทานเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากลักษณะงาน

พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าที่กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินการแล้ว กรมฯ ไม่สามารถเข้าไปก ากับดูแล
และควบคุมการใช้น้ าและบริหารจัดการน้ าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว กรมฯ จะต้อง
ถ่ายโอนงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นไปดูแลบ ารุงรักษาและบริหารจัดการ ดังนั้นการใช้ประโยชน์ของ
พ้ืนที่จึงขึ้นอยู่กับเกษตรกรและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ก ากับดูแลและเป็นผู้บริหารจัดการ 

 

หลักฐานอ้างอิง :       

หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แบบสอบถามข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก กรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
1.6 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายในการด้าเนิน   
     มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางตุลญา  จงสกุล 
               ผอ.กองแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1 ) ผชช.พรรณพิศ  บ่วงนาวา 
                ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  
                     2) นางสาวพิไลพร  ทับเปีย  
                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

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

ค าอธิบาย :   
    พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร      

ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 ในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าแม่กลอง ซึ่งประกอบด้วย             
2 มาตรการ คือ 1) มาตรการหลัก เป็นการด าเนินการจ้างแรงงานเพ่ือซ่อมคูคลองในฤดูแล้ง และ 2) มาตรการ
เสริม เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ การส่งเสริมอาชีพด้านประมง การฝึกอาชีพด้านการเกษตร การ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว และการสนับสนุนให้ปลูกพืชปุ๋ยสด เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชฤดูแล้งที่สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทน 

1. การจ้างแรงงานเพ่ือซ่อมแซมคูคลองในช่วงฤดูแล้ง เป็นการจ้างแรงงานเพ่ือซ่อมคูคลองในฤดูแล้ง          
โดยกรมชลประทาน 

2. การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ เป็นการอบรมเกษตรกรพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยกรมปศุสัตว์ 
3. การส่งเสริมอาชีพด้านประมง เป็นการอบรมเกษตรกรพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตซึ่งแบ่งเป็ น              

2 ประเภท คือ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก โดยกรมประมง 
4. การฝึกอาชีพด้านการเกษตร เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรกับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วม

โครงการ แบ่งเป็น 9 หลักสูตร ได้แก่ การท าปุ๋ยหมัก การผลิตสารชีอินทรีย์ การเพาะถั่วงอก การเพาะเห็ด   
การขยายพันธุ์ไม้ผล การเลี้ยงผึ้ง การผลิตแมลงเศรษฐกิจ การซ่อมเครื่องจักรกล และการแปรรูปถนอม
อาหาร โดยเกษตรกร 1 ราย สามารถเลือกหลักสูตรการฝึกอาชีพได้เพียงหลักสูตรเดียว ซึ่งด าเนินการ
โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

5. การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว เป็นการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วเหลือง ถั่วเขียว หรือ ถั่วลิสง 
ให้กับเกษตรกรที่มีสมัครเข้าร่วมมาตรการ มีความประสงค์จะปลูกพืชตระกูลถั่ว โดยเกษตรกร  1 ราย 
สามารถเลือกรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วได้เพียงชนิดเดียว ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

6. การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เป็นการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพ่ือปลูกเป็นพืชปุ๋ยสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 
มาตรการหลัก 
ระดับ 1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของ  โครงการ ได้ร้อยละ 60 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 80 
ระดับ 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 90 
ระดับ 5 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 100 
 

มาตรการเสริม 
ระดับ 1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 80 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 90 
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 100 

กิจกรรม เป้าหมาย และน ้าหนัก 
กิจกรรมหลกั เป้าหมาย น ้าหนัก หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มาตรการหลัก    
1.การจา้งแรงงานเพื่อซ่อมคูคลองในฤดูแล้ง 3.3 ล้านคน วัน 2.5 กรมชลประทาน 
มาตรการเสริม    
2.การส่งเสริมอาชีพ  2.5  

2.1 ส่งเสริมอาชีพด้านปศสุัตว ์ 13,389 ราย (0.5) กรมปศุสตัว ์
2.2 ส่งเสริมอาชีพด้านประมง 3,574 ราย (0.5) กรมประมง 
2.3 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 17,804 ราย (0.5) กรมส่งเสรมิการเกษตร 
2.4 สนับสนุนเมลด็พันธ์ุพืชตระกลูถั่ว 30,000 ราย (0.5) กรมส่งเสรมิการเกษตร 
2.5 การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชปุย๋สด 8,000 ราย (0.5) กรมพัฒนาท่ีดิน 

รวม  5  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ระดับ 4 น าความรู้จากการอบรมและ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วน าไปปรับใช้  
           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ระดับ 5 น าความรู้จากการอบรมและ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วน าไปปรับใช้  
           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
           โดยระดับ 4-5เป็นเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมมาตรการเสริมที่ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร
และ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วน าความรู้และ/หรือปัจจัยที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อเพ่ิมรายได้หรือลด
ต้นทุนการผลิตในภาวะน้ ามีปริมาณน้อย 
 
 
 
 

 

เงื่อนไข :  
1. ต้องมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของโครงการ จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
2. ไม่นับรวมพ้ืนที่ที่มีปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ปัจจัยจากภัยพิบัติหรือสภาพอากาศ        

ที่ส่งผลต่อเป้าหมายผลผลิตและการด าเนินงานตามมาตรการ ส่วนราชการจะขออุทธรณ์ เพ่ือพิจารณาให้ปรับ
เกณฑ์การให้คะแนนในภายหลัง 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :    
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายในการ
ด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 

ร้อยละ - - N/A 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

วัดระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายในการด าเนิน มาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย

แล้ง ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 80 
2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย

แล้ง ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 90 

เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการอบรมความรู้ทางการเกษตรและ/หรอืได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลติแล้วน าไปปรับใช้ x 100 

เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการอบรมความรู้ทางการเกษตรและ/หรอืได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลติทั้งหมด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย
แล้ง ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 100 

4 น าความรู้จากการอบรมและ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วน าไปปรับใช้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

5 น าความรู้จากการอบรมและ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วน าไปปรับใช้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

      โดยระดับ 4-5เป็นเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมมาตรการเสริมที่ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรและ/
หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วน าความรู้และ/หรือปัจจัยที่ได้รับไปปรับใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้หรือลดต้นทุน
การผลิตในภาวะน้ ามีปริมาณน้อย 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น  าหนักในการบรรลุเป้าหมายในการ
ด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ภั ย แ ล้ ง ปี 
2557/2558 

5 N/A 1 0.0500 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :   

             กรมพัฒนาที่ดินด าเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดไปแล้ว จ านวน 34,776 ไร่ โดยแจกจ่ายให้กับ
เกษตรกรได้ไม่เกินรายละ 5 ไร่ จ านวน 6,955 ราย และไม่เกินจากเป้าหมายที่สถานีพัฒนาที่ดินได้รับการจัดสรร
จากกรมพัฒนาที่ดินให้ด าเนินการ 

 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :     
       ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :     
1. พ้ืนที่การเกษตรที่ติดกับชายฝั่งทะเลมีปัญหาน้ าเค็มรุกล้ าหากท าการเพาะปลูกจะส่งผลต่อคุณภาพดินในฤดูท า

นาจึงไม่ขอรับการสนับสนุนตามโครงการ 
2. เมล็ดพันธุ์ที่กรมฯให้การสนับสนุนตามโครงการเป็นเมล็ดพันธ์จากการด าเนินตามงบปกติ ซึ่งข้ันตอนการจัดหา

และการแจกจ่ายไม่ตรงกับแผนการด าเนินงานของโครงการ 
3. ขาดการประสานงานและการท าความเข้าใจการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    

     ไม่มี 
 

หลักฐานอ้างอิง :       
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ว ปี 2557/2558  
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : สรุปเป้าหมายการด าเนินงานตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 
                          จากภัยแล้ง ปี 2558      
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
1.7 ร้อยละต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงหลังการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี 

ทางการเกษตร 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางตุลญา  จงสกุล     
                           ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1) นางสาวสุนันท์  ไวยพาลี   
                     ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 
                     2) นางสาวธัมญลักษณ์  เสือคง 
                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                             

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

ค าอธิบาย :   

ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงหลังการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
หมายถึง ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่ลดลงโดยประเมินจากกลุ่มเกษตรกรที่กรมฯ มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
เครือข่ายการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งปัจจัยการผลิตในการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรในพ้ืนที่ของเกษตรกร ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง  ทั้งนี้
ต้นทุนการผลิตที่ลดลง หมายถึง การลดต้นทุนของปัจจัยการผลิตที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของกรม
พัฒนาที่ดิน ได้แก่ การลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งองค์ความรู้ที่กรมฯ 
ได้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมี การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวิธีการใช้ในอัตราที่เหมาะสมและถูกต้อง
สอดคล้องตามลักษณะดินและพืชแต่ละชนิด ซึ่งส่งผลโดยรวมให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและ            
เพ่ิมรายได ้      
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :    

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ร้อยละต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง
หลังใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 

ร้อยละ - - N/A 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 6 11 16 21 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง
หลังการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี 
ทางการเกษตร 

7 N/A 1 0.0700 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  : 

     อยู่ระหว่างด าเนินการเก็บข้อมูล 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :     
     ไม่มี 
 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :        
     ไม่มี 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
     ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :       

หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : รายละเอียดโครงการการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร/เกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2558 

หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : แบบสอบถามเกษตรกรการประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2558 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             15 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ 
                   ตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

1.8 ค่าเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุทีเ่พิ่มขึ้นของพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  1) นายสมโสถติ์  ด าเนินงาม 
                               ผู้อ านวยการกองวิจัยและ 
                               พัฒนาการจัดการที่ดิน 
                            2) นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธุ์ 
                            ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ า 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นางสาวพยัตติกา  พลสระคู 
                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                           ช านาญการ 
                       2) นายพงศ์ธร  เพียรพิทักษ์ 
                           นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0-2941-2924, 0-2579-5546 โทรศัพท์ : 0-2579-6297, 0-2579-5546 

ค าอธิบาย :  
                 ค่าเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว  หมายถึง ค่าเฉลี่ยการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter : OM) ในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
ปีงบประมาณ 2558 เทียบกับปริมาณอินทรียวัตถุในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
ปีงบประมาณ 2557 เป้าหมาย 6 จังหวัดน าร่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพดินเข้าสู่เมืองเกษตรสีเขียวซึ่งน าไปสู่การผลิตพืช
อย่างยั่งยืนและปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี และพัทลุง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 180,000 ไร่ ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 18,000 ราย ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการ
คัดเลือกเกษตรกรจากกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรที่กรมฯ ได้จัดตั้งไว้และมีความเข้มแข็งมา
ฝึกอบรมโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น วิธีการเพ่ิมผลผลิตพืชตามหลักวิชาการ การศึกษาดูงาน 
ในพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ ส่งเสริมการปรับปรุ งบ ารุงดิน การสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และ พด.7              
พร้อมอุปกรณ์การผลิตให้เกษตรกรน าไปท าน้ าหมักชีวภาพ กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังพืช รวมทั้งการส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยพืชสดและการปรับปรุงดินด้วยปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที ่

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ค่าเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุท่ีเพ่ิมข้ึนของพื้นที่เมือง
เกษตรสีเขียว 

- - N/A 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
               ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
0.01 0.11 0.21 0.31 0.41 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา) 

 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

ค่าเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุท่ีเพ่ิมข้ึนของ
พ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว 

5 N/A 1 0.0500 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :  
1. ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างดินจ านวน 300 จุด โดยพิจารณาจากชุดดินและชนิดพืชเป็นตัวก าหนด กระจายใน

พ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย 31 จุด เชียงใหม่ 61 จุด ศรีสะเกษ 81 จุด จันทบุรี 52 จุด 
ราชบุรี 41 จุด และพัทลุง 34 จุด 

2. เก็บตัวอย่างดินจุดละ 5 ซ้ า โดยเก็บตัวอย่างดินทั้งหมด 3 ครั้ง 
- ครั้งที่ 1 เป็นการเก็บตัวอย่างดินก่อนใส่อินทรียวัตถุ (ซ้ าที่ 1) 
- ครั้งที่ 2 ทีร่ะยะติดผล ส าหรับไม้ผล และช่วงกลางอายุปลูกหรือช่วงก่อนออกดอก ส าหรับพืชไร่ โดยเก็บเป็น

ระบบเปิด 1 ตัวอย่าง (ซ้ าที่ 2) และระบบปิด 1 ตัวอย่าง (ซ้ าที่ 3) 
- ครั้งที่ 3 หลังจากการเก็บเกี่ยว โดยเก็บตัวอย่างดินระบบเปิด 1 ตัวอย่าง (ซ้ าที่ 4) และระบบปิด 1 ตัวอย่าง 

(ซ้ าที่ 5) 
หมายเหตุ:  
- การเก็บตัวอย่างดินก่อนใส่อินทรียวัตถุ ในพ้ืนที่ 1 x 1 ตารางเมตร จ านวน 3 ซ้ า 
- การเก็บตัวอย่างดินระบบปิด เป็นการเก็บตัวอย่างดินโดยฝังท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 15 

เซนติเมตร จ านวน 2 ท่อ ส าหรับซ้ าที่ 3 และ 5 
- การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ต้องระบุวัสดุที่ใช้ในการท าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และอัตราที่ใช้ 
- การใส่ปุ๋ยพืชสด ต้องระบุชนิดพืชปุ๋ยสด อัตราเมล็ดที่ใช้ปลูก และเก็บตัวอย่างพืชปุ๋ยสด เพ่ือหาน้ าหนักสด       

ในพ้ืนที่ 1 x 1 ตารางเมตร จ านวน 3 ซ้ า ก่อนสับกลบลงดิน 
- งบประมาณที่ได้รับ 750,000 บาท โดย 60 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ ใช้ในการด าเนินการเก็บตัวอย่างดิน 

เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จ านวน 300 จุด จุดละ 5 ตัวอย่าง รวมตัวอย่างดินทั้งหมด 1,500 ตัวอย่าง  
ส่วนงบประมาณที่เหลือ ใช้ในการด าเนินการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ปฏิทินการเก็บตัวอย่างดิน 
ชนิดพืช ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

ข้าวโพด ก่อนใส่วัสดุปรับปรุงดิน ช่วงออกไหม หลังเก็บเกี่ยว 
ส้ม ก่อนใส่วัสดุปรับปรุงดิน ระยะติดผล หลังเก็บเกี่ยว 
ยางพารา ก่อนใส่วัสดุปรับปรุงดิน กลางฤดูฝน ก่อนผลัดใบ 
กาแฟ ก่อนใส่วัสดุปรับปรุงดิน ปลายฤดูฝน หลังเก็บเกี่ยว 
ปาล์มน้ ามัน ก่อนใส่วัสดุปรับปรุงดิน กลางฤดูฝน ปลายฤดูฝน 
สับปะรด ก่อนใส่วัสดุปรับปรุงดิน ระยะติดผล หลังเก็บเกี่ยว 
ทุเรียน ก่อนใส่วัสดุปรับปรุงดิน ระยะติดผล หลังเก็บเกี่ยว 
อ้อย ก่อนใส่วัสดุปรับปรุงดิน เริ่มออกดอก หลังเก็บเกี่ยว 
ล าไย ก่อนใส่วัสดุปรับปรุงดิน ระยะติดผล หลังเก็บเกี่ยว 
ถั่วเหลือง ก่อนใส่วัสดุปรับปรุงดิน ช่วงเจริญเติบโตสูงสุด หลังเก็บเกี่ยว 
ข้าว ก่อนใส่วัสดุปรับปรุงดิน ข้าวแตกกอ หลังเก็บเกี่ยว 
มันส าปะหลัง ก่อนใส่วัสดุปรับปรุงดิน อายุ 6 เดือน หลังเก็บเกี่ยว 

หมายเหตุ :  1. ไม้ผล  ครั้งที่ 1 ก่อนใส่วัสดุปรับปรุงดิน 
    ครั้งที่ 2 ระยะติดผล 
    ครั้งที่ 3 หลังเก็บเกี่ยว 
  2. พืชไร่  ครั้งที่ 1 ก่อนใส่วัสดุปรับปรุงดิน 
    ครั้งที่ 2 ช่วงกลางอายุปลูก หรือช่วงก่อนออกดอก 
    ครั้งที่ 3 หลังเก็บเกี่ยว 
3. วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน และค านวณปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ความอุดมสมบูรณ์ 

และปริมาณคาร์บอนในดิน ด้วยวิธีการ Pedotransfer functions และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic 
Regression Analysis) 

4. จัดท าแผนที่ และรายงานผลการศึกษารายปี ในเรื่องปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน ของประเทศไทยของปีที่ศึกษา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. กรมฯ สนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินการ 
2. หน่วยงานในพื้นท่ี ได้แก่ สพข. สพด. และเกษตรกรให้ความร่วมมือในการด าเนินการ 
3. หน่วยงานส่วนกลางให้การสนับสนุนในการด าเนินการเป็นอย่างดี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. ได้รับงบประมาณในเดือนมีนาคม 2558 ท าให้การเริ่มด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ก าหนด 

2. มีการปรับหมุดหลักฐานส าหรับใส่ปัจจัยการผลิตให้คงที่ เพ่ือใช้ในการเก็บตัวอย่างดินระยะยาวใน

ปีงบประมาณต่อไป ซึ่งในระยะแรกใส่ปัจจัยการผลิตยังไม่มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จึงต้องมีการ

ปรับปรุงแผนการด าเนินงานส าหรับสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และพืชเศรษกิจ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

1. เพ่ิมกิจกรรมตั้งต้นในการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น การปลูกและไถกลบพืชปุ๋ยสด การท าปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจากเศษพืช 

2. เก็บตัวอย่างดิน 300 จุด อย่างต่อเนื่อง เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 

3. เพ่ิมจุดเก็บตัวอย่างดิน ให้ครอบคลุมทุกชุดดินและทุกพืชเศรษฐกิจ 

 

หลักฐานอ้างอิง :  

หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แผนที่จุดตัวอย่างดิน 6 จังหวัดน าร่อง ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี เชียงใหม่ หนองคาย พัทลุง ราชบุรี 
ศรีสะเกษ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1 ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ 
                   ตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

1.9 ร้อยละของผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางตุลญา  จงสกุล     
                           ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นางสาวสุนันท์  ไวยพาลี   
                     ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 

                       2) นางสาวพยัตติกา  พลสระคู  
                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                             

 

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

ค าอธิบาย :   
ผลผลิตข้าวที่เพ่ิมข้ึนในพื้นท่ีที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม หมายถึง ผลผลิตข้าวนาปีที่เพ่ิมขึ้น

ต่อไร่ในพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 
พ้ืนที่เป้าหมาย 46,000 ไร่ จ านวน 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ นครพนม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร และบึงกาฬ 
เปรียบเทียบกับผลผลิตข้าวเฉลี่ยของเกษตรกร ก่อนและหลังได้รับการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่ดินเค็มน้อยและ
ปานกลางในพ้ืนที่ของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม ปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดินเค็มโดยการแบ่งพ้ืนที่การด าเนินงานตามระดับของการเกิดปัญหาดินเค็ม ได้แก่ พ้ืนที่ดินเค็ม  ปานกลาง พ้ืนที่ดินเค็ม
น้อย และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย กิจกรรมทางด้านวิศวกรรม เช่น การปรับรูปแปลงนา การปลูกไม้ยืนต้ นทน
เค็มและหญ้า มาตรการทางด้านเขตกรรมและระบบการปลูกพืช การควบคุมการแพร่กระจายของดินเค็ม มาตรการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดท าแปลงสาธิต ซึ่งการด าเนินงานทั้งหมดเน้นการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามศักยภาพของดินเพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสามารถใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรได้อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :    
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ร้อยละของผลผลิตข้าวที่เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม 

- - N/A 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
            ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
7 9 11 13 15 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา) 

 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของผลผลิตข้าวที่เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ที่
ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม 

7 N/A 1 0.0700 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :  

     อยู่ระหว่างด าเนินการเก็บข้อมูล 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

      ไม่มี 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
     ไม่มี 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

     ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : รายละเอียดโครงการการประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตข้าวในพื้นท่ีดินเค็มน้อยและ

ปานกลาง ประจ าปี 2558 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : แบบสอบถามการประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตข้าวในพ้ืนที่ดินค็มน้อยและปานกลาง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 2    คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) 
     : กระบวนงานการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอรทัย  ศุกรียพงศ์ 
                            ผอ.ส านักวิทยาศาสตร์ 
                            เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นายจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม 
                           ผอ.กลุ่มมาตรฐานและพัฒนา 
                           ระบบการวิเคราะห์ดิน 
                       2) นางสาวจุฑารัตน์  ค านึงกิจ 
                           ผอ.กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน 

โทรศัพท์ : 0-2579-2583 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-0504 

ค าอธิบาย :   

 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เป็นเอกสารที่บันทึกข้อตกลง
ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ถึงระดับการให้บริการ (Level of Service)       
ขั้นต่ าที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ ซึ่งข้อตกลงระดับการให้บริการเปรียบเสมือนพันธะสัญญาถึงระดับคุณภาพของบริการ
และความโปร่งใสที่ผู้ให้บริการมีให้แก่ผู้รับบริการ ดังนั้น องค์ประกอบของข้อตกลงจะประกอบด้วย  ขอบเขตการ
ให้บริการ ข้อก าหนดการให้บริการ ระดับการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ และการรับเรื่องราวร้องเรียน 

 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ หมายถึง ส่วนราชการจัดท าข้อตกลง
ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ในงานบริการที่ส าคัญตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด โดยมีการ
จัดท าแผนการปรับปรุงกระบวนงานบริการ เพ่ือให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงระดับการให้บริการ 
(SLA) ที่สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการปรับปรุงกระบวนงานต้องพิจารณาให้
ครอบคลุมใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการจนแล้วเสร็จ 2) ขั้นตอนการการให้บริการ               
3) คุณภาพของบริการที่ส่งมอบและการให้บริการ 4) รูปแบบ/การเข้าถึงบริการ 5) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และ 
6) ค่าใช้จ่ายในการบริการ 

 กรมพัฒนาที่ดินได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ในงานการ
ออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :    
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับ 
การให้บริการ 

- - N/A 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

                ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ที่ต้องมีการด าเนินการจัดท า
แผนปรับปรุงกระบวนงานที่น าไปสู่ข้อตกลงระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ มีการด าเนินการ
ตามแผนปรับปรุง/พัฒนางานบริการ และมีผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงฯ โดยมีเกณฑ์การประเมินเป็น 3 
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  

 
ตัวช้ีวัด
ย่อย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 

2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ดังนี้ 

ระดับ 1 จัดส่งข้อมูลกระบวนงานบริการใหม่ที่น ามาจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ) แบบฟอร์มการปรับปรุงกระบวนงาน  (A – F) 

ระดับ 2  -  

ระดับ 3 จัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนางานบริการ (กระบวนงานบริการใหม่) และจัดท า
ข้อตกลงระดับการให้บริการงานบริการ (กระบวนงานบริการใหม่) 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการส าหรับกระบวนงานบริการใหม่ ให้
ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2  ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส าเร็จของการปรับปรุง/พฒันากระบวนงานบริการเทียบกับแผนการ

ปรับปรุง ดงันี้  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลส าเร็จของการปรับปรุง
บริการฯ  

ร้อย
ละ 60 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

 

4 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                รอบ 12  เดือน 

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลส ารวจความ
พึงพอใจ  

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 

4 

รวม 10 

 
เงื่อนไข 

1. ส านักงาน ก.พ.ร. จะสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการและ
การจัดท าแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการให้แก่ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

2. ให้ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด าเนินการจัดส่ง
เอกสารข้อมูล ดังนี้ ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในรอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือนทางอีเมล์ 
goodservice@opdc.go.th 
2.1 จัดส่งแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ 
2.2 จัดส่งข้อตกลงระดับการให้บริการ 
2.3 ภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ณ จุดให้บริการ 

3.  ให้ทุกส่วนราชการ (ยกเว้นกระบวนงานบริการตามเงื่อนไขข้อ 2 ) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ
ตามแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการที่ได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้ บริการตามแบบฟอร์ม 1 และ
จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล์ goodservice@opdc.go.th หรือเป็นหนังสือราชการ ภายในรอบการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

4.  ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลส าเร็จของการด าเนินการปรับปรุงงานบริการตามแผนการปรับปรุงฯ        
ตามแบบฟอร์ม 2 ในระบบการร่ายงานผลการปฏิบัติราชการ (e-Sar) รอบ 12 เดือน 

5.  ส าหรับส่วนราชการที่มีกระบวนงานที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการมากกว่า 1 งานบริการ               
การประเมินผลจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลส าเร็จของการปรับปรง/พัฒนาบริการของกระบวนงานที่น ามา
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ 

6.  การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ 
ด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ.ร. 

 
 

mailto:goodservice@opdc.go.th
mailto:goodservice@opdc.go.th%20หรือ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
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ค านวณคะแนนและผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ความส าเร็จของตัวชี้วัด (ร้อยละ) ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

 
1 2 3 4 5 

2.1. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ 

2 1 - 3 - 5 5 5 0.1000 

2.2 ร้อยละ (เฉลีย่) ผลส าเร็จของการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 
เทียบกบัแผนการปรับปรุง 

4 60 70 80 90 100 NA 1 0.0400 

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ตามข้อตกลงระดับการใหบ้ริการ 

4 65 70 75 80 85 NA 1 0.0400 

 10                  ผลรวมคะแนนตัวชี้วัด                                   0.1800 

เงื่อนไข : การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (ตัวชี้วัดที่ 
2.3)  ด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ.ร. ในรอบ 12 เดือน 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  : 

1. ทบทวนประเด็นปัญหาอุปสรรค ความต้องการความคาดหวัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการในแต่
ละกระบวนงาน ที่ได้จากช่องทางการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังความคิดเห็นเสนอแนะของผู้รับบริการ 

2. จัดท า Flow Chart กระบวนงานการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  
ทั้ง Flow Chart ก่อนปรับปรุง และ Flow Chart หลังปรับปรุง 

3. จัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 
4. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ และเข้าร่วม

คลินิกใหค้ าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ ที่ส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 11 และ 19 มีนาคม 2558          
5. จัดท าการแก้ไขโปรแกรม Q center เพ่ือให้มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ หรือนัดวันได้เองจากผู้ขอรับบริการ 

ค านวณวันวิเคราะห์ ท าระบบแจ้งให้ทราบ และจัดท าขั้นตอนข้อตกลงระดับการให้บริการ เขตพ้ืนที่การ
ให้บริการ ขั้นตอนการบริการ 

6. ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ และขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (ส านักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต 1-12) 

7. จัดส่งแบบฟอร์มการปรับปรุงกระบวนงาน A - F และภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ  
ณ จุดให้บริการและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงงานบริการ ให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
ในรอบการรายงานรอบ 6 เดือน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ goodservice@opdc.go.th 

mailto:goodservice@opdc.go.th
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :      

       เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงาน 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :     

1. ด้านบุคลากร มีไม่เพียงพอ    
2. เครื่องมือวิทยาศาสตร์มีอายุการใช้ที่นานท าให้ประสิทธิภาพลดลง    
3. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนในปรับปรุงทันทีที่เกิดปัญหา ท าให้ไม่สามารถแก้ไขได้ทันที 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      

1. ควรปรับปรุงระบบพ้ืนฐานให้สมบูรณ์ และด าเนินการประสานผู้รับผิดชอบ  เปิดกว้างให้หน่วยงานอื่นๆ 
เข้าร่วม 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
 หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : แบบฟอร์มการปรับปรุงกระบวนงาน A – F 
 หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : ข้อตกลงระดับการให้บริการ 
 หลักฐานอ้างอิงที่ 3 : ภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ณ จุดให้บริการ 
 หลักฐานอ้างอิงที่ 4 : รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงงานบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

มิติภายใน 
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ชื่อตัวชี้วัด : 3    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
     3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร์               
                                   ผอ.กองคลัง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นางเกษร  พรพิจิตรทรัพย์ 
 ผอ.กลุ่มงบประมาณ 
 2) นางสาวปวีณา  นภาธาราทิพย์ 
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

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

ค าอธิบาย :   

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถใน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่
ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :    
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น  

2556 2557 2558 2557 2558 
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 92.55 95.13 45.86 2.58 -50.45 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
                ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
 
 
 

 

ระดับ 1 ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

75 78 81 84 87 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา) 

 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

2.5 45.86 1 0.0250 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  : 
       การด าเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ของกรมพัฒนา
ที่ดิน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ โดย
จะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจ าทุกเดือนทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   

    ในการด าเนินงานจะมีการวางแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส และมี
การจัดประชุมเพ่ือติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :      

        - มีการวางแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือประชุมให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปตามมติ ครม.       
มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ถูกต้องตามประเภทที่ส านักงบประมาณก าหนดและเป็นไปตามแผน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :     
1. งบประมาณส่วนใหญ่ของกรมพัฒนาที่ดินจะเป็นงบลงทุน ซึ่งต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยด าเนินการ

เป็นรายพ้ืนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction) ซึ่งจะต้องเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์ เปิดโอกาสให้มีการวิจารณ์ได้ ท าให้ต้องใช้เวลา
ในการปรับปรุงรายละเอียดใหม่ และช่วงระยะเวลาด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ จนได้ผู้รับจ้างใช้เวล าประมาณ    
1-2 เดือน จึงท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในช่วงไตรมาส 2 และ 3  
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         2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะมีการเบิกจ่ายตามผลการด าเนินงาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น งวด ๆ จะ

จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ก็ต่อเมื่อผลงานบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามงวดที่ระบุในสัญญา 

         3. ในรายการค่าก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็นการน าความต้องการที่เกษตรกรได้
สมัครเข้าร่วมโครงการไว้แล้วในระบบมาใช้ในการขอตั้งงบประมาณ ท าให้เมื่อถึงเวลาด าเนินการจริงตาม
ปีงบประมาณเกิดปัญหา เนื่องจากบางครั้งเกษตรกรเปลี่ยนใจไม่ต้องการขุดสระน้ าแล้ว  ท าให้ต้องเปลี่ยนพ้ืนที่ หรือ
รายชื่อเกษตรกรรายใหม่ ซึ่งจะต้องขออนุมัติจากส านักงบประมาณ   

        4. ในการด าเนินงานบางกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน จะต้องด าเนินการตามฤดู จึงจะเกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น หญ้าแฝก และวัสดุปรับปรุงบ ารุงดินจะต้องด าเนินการในฤดูฝน การก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก จะต้อง
ด าเนินการในฤดูร้อน ซึ่งถ้าฝนตกก็ไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ เป็นผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าไปด้วย     

       5. รหัสงบประมาณมีเป็นจ านวนมากท าให้เสียเวลาในการเข้าระบบ EGP และเบิกจ่ายงบประมาณ จาก
ที่เคยด าเนินการ 1 รายการ ต่อ 1 รหัส เข้าระบบ 1 ครั้ง แต่ปัจจุบัน 1 รายการต้องใช้รหัสเป็น 100 รหัส เข้าระบบ
เป็น 100 ครั้ง จึงท าให้เกิดความล่าช้า และผิดพลาดได้ง่าย 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
     ไม่มี 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  

หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3 การเบิกจ่ายเงินประมาณ 
  3.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 
                                   ผอ.กองคลัง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นางเกษร พรพิจิตรทรัพย์ 
 ผอ.กลุ่มงบประมาณ 
 2) นางสาวจาริณี  กรรข า 
 นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 

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

ค าอธิบาย :   

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่ เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ                    
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจาณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ              
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุนหรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :    
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น  

2556 2557 2558 2557 2558 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

95.07 96.82 46.39 1.75 -51.20 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
              ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน 
 

 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
88 90 92 94 96 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

 
 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น้ าหนัก 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม  

2.5 46.39 1 0.0250 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  : 
 

      การด าเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้ อัตราการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่าย                      
ของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม ระหว่าง
ปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลัง
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจ าทุกเดือนทั้งหน่วยงานส่วนกลางและ   
ส่วนภูมิภาค   
       ในการด าเนินงานจะมีการวางแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส        
และมีการจัดประชุมเพ่ือติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง 
  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

         1. มีการวางแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส   
        2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพ่ือประชุมให้มีการเร่งรัด        
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปตามมติ  ครม. 
        3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ถูกต้องตามประเภทที่ส านักงบประมาณก าหนดและเป็นไป
ตามแผน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
     ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12 เดือน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :   
     ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             32 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                       รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 4 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายชาติชาย  พูนพาณิชย์ 
             ผอ.สวพ. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1) นายธนภัทร  งามดี 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
2) นายชูเกียรติ  แซ่ปึง 
วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0-2941-2116 โทรศัพท์ :   0-2579-8537 ต่อ 101 
ค าอธิบาย : 

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่  
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 

พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1. ด้านไฟฟ้า   
2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2557รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2557 - มีนาคม 2558) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 
2558) ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

0.5000 0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2558
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จและ
ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือน
กันยายน 2558 

0.2500 - 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ ไฟฟ้าที่ ใช้จริ ง (kWh; 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ประจ าปีงบประมาณ 2558ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                       รอบ 12  เดือน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ ในช่วง -0.200          
ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 

- 

4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ ในช่วง -0 .091          
ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

- 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามสูตรการค านวณที่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 
คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

- 

รวม 2.5 0.5000 
 

2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2558รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 
- กันยายน 2558) ตามรูปแบบทีส่นพ. ก าหนด  

0.5000 0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ประจ าปีงบประมาณ 2558ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 - 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

 

0.2500 - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                       รอบ 12  เดือน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ตามสูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.200 
ถึง -0.333 
 

0.0001 
- 

0.5000 

- 

4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ตามสูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.091 
ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

 
- 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ตามสูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -
0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 
คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

 
- 

รวม 2.5 0.5000 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณณฑ์การให้คะแนน +/-1 ต่อ 1 คะแนน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                                       รอบ 12  เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

5 1 1 0.0500 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมฯ ได้ด าเนินการทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน  

ก าหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน และติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานที่ได้ก าหนด
ขึ้น ณ วันที่รายงานผลการด าเนินการ (10 เม.ย. 58) ยังไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือนได้ 
เนื่องจากในระบบ  www.e-report.energy.go.th ยังประมวลผลข้อมูลไม่ครบถ้วน 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 

ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญในการประหยัดพลังงาน โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
     ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

1) สนพ. ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมและเป็นกลาง สอดคล้องกับลักษณะงาน           
ของแต่ละหน่วยงานที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

2) กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ดังนั้น            
การปฏิบัติงานส าหรับกองส่วนกลาง จะต้องออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่ เช่น งานส ารวจและ 
วางแผนการใช้ที่ดิน การส ารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง และงานวิจัยในระดับพ้ืนที่ที่มีปัญหาสภาพดิน       
ในลักษณะต่างๆ ดังนั้น การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง ควรมีความสอดคล้อง และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

 

หลักฐานอ้างอิง :  
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า / น้ ามัน ที่ Website โครงการลดการใช้พลังงาน

ในภาคราชการ  www.e-report.energy.go.th 
 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 
ผอ.ศทส. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1) นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร 
ผอ.กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
2) นางวราภรณ์  อินทร์ทิพย์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
3) นางสาวอริศรา  พ่ึงพา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ :  0-2941-2131 
 

โทรศัพท์ :   0-2579-7767 
 0-2579-1181 

ค าอธิบาย :  

 เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพ่ือเป็นการ        
ลดต้นทุน และ ลดความซ้ าซ้อน ในการใช้งบประมาณ ด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการต่างๆ ในการพัฒนาหรือน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ    ในการ เชื่อมโยงรับ – ส่งข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน 

 เ ป็ น ก า ร พัฒนาประสิ ท ธิ ภ าพร ะบบสา รสน เทศภ าครั ฐ  มุ่ ง เ น้ น ให้ ส่ ว น ร าชกา ร 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงงานบริการและการท างาน มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มี
ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการกระบวนงานภายในกระทรวงให้มีการบริการ ณ จุดเดียว โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Single Gateway) และสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวทางการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มีทั้งหมด 7 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 
1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการ

พัฒนา Online e-Govermment Service เพ่ือให้บริการภาครัฐและ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

น้ าหนักร้อยละ 1 

2. การจัดท าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department 
Operation Center : DOC) 

น้ าหนักร้อยละ 0.5 

3. การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนว
ท า ง ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง รั ฐ บ า ล อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ แ ห่ ง ช า ติ  ( Thailand                  
e-Government Imteroperability Frameework : Th e-GIF) 

น้ าหนักร้อยละ 1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย (Secure Intranet) 

น้ าหนักร้อยละ 0.5 

5. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและ
ระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ 

น้ าหนักร้อยละ 0.5 

6. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

น้ าหนักร้อยละ 0.5 

7. ระดับความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 
ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

น้ าหนักร้อยละ 1 

 

 

ตารางและสูตรการค านวณ :  
ประเด็นการวัด น้ าหนัก 

(W) 
เกณพ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ

ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 
คะแนนที่ได้ 

(SM) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(W X SM) 
1 2 3 4 5 

ประเด็นที่ 1 1 1 2 3 4 5 3 0.6000 

ประเด็นที่ 2 0.5 1 2 3 4 5 4 0.4000 
ประเด็นที่ 3 1 1 2 3 4 5 1 0.2000 
ประเด็นที่ 4 0.5 1 2 3 4 5 5 0.5000 
ประเด็นที่ 5 0.5 1 2 3 4 5 2 0.2000 
ประเด็นที่ 6 0.5 1 2 3 4 5 4 0.4000 
ประเด็นที่ 7 1 1 2 3 4 5 1 0.2000 

  W1-7 = 5  2.5000 
 
 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 
 

- - - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนนโดยก าหนดเกณพ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน เกณพ์การให้คะแนน 

1  

 (W1-7 x SM1-7) 

 W1-7 

2 

3 

4 

5 
 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น้ าหนัก 
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

5 2.5000 2.5000 0.1250 

  
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  
 

1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online e-Govermment Service 
เพื่อให้บริการภาครัฐและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ผลการด าเนินงาน 
1) มีค าสั่งแต่งตั้ง  CIO   
2)  CIO ได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO(Chief  Information  

Officer) โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน  (พ.ศ. 2557 - 

2561) 
2. การจัดท าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC) 

ผลการด าเนินงาน 
1)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดประชุมการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

 
2)  มีการทบทวนแผนการด าเนินงาน การจัดท าระบบศูนย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 
3)  มีการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบ DOC  ให้มีความทันสมัย 
4)  มีการส ารองข้อมูล (Backup) 

3. การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (Thailand  e-Government Imteroperability Frameework : Th e-GIF) 

ผลการด าเนินงาน 
 

- ยังไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากได้รับรายละเอียดเกณฑ์ เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2558 
4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มีความม่ันคงปลอดภัย 

(Secure Intranet) 
ผลการด าเนินงาน 
 

- มีนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน  โดยได้รับ
การรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการ และผ่านความเห็นชอบตามมาตรา 7 ภายใต้พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ว่าด้วยการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามประกาศ ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   โดยมีองค์ประกอบของนโยบาย ดังนี้ 

1) นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Acceptable  Use  
Policy) 

2) นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless  Policy) 
3) นโยบายการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไฟล์วอลล์ (Firewall Policy) 
4) นโยบายการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Use  Of  Electronic  Mail) 
5) นโยบายการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet  Policy) 
6) นโยบายการควบคุมการเข้าถึง (Access  Control  Policy) 
7) นโยบายการใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (Intrusion  Detection  System : IDS  

And  Intrusion  Prevention  System : IPS) 
8) การก าหนดผู้รับผิดชอบ 

5. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ 
ผลการด าเนินงาน 
 

- มีการจัดท าแผนการส ารองข้อมูล และแผนกู้คืนข้อมูล ครอบคลุมเฉพาะส่วนที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่า
มีความส าคัญต่อการน าไปใช้งาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             40 
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6. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลการด าเนินงาน 
1) มีนโยบายการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Use Of Electronic Mail) ซึ่งอยู่ภายใต้ นโยบายและ

แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน (หน้า 16-18)   
2) มีการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ ใช้งานระบบรับ – ส่ง Mail ของกรมพัฒนาที่ดิน (ระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ไปรษณีย์ พด. LDD Mail) ประกอบด้วย 
2.1)  ประเภท Official Account ของผู้บริหารระดับสูง  ผู้อ านวยการกอง/ส านัก และกลุ่ม/ฝ่าย 
2.2)  ประเภท  Personal Account 

7. ระดับความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผลการด าเนินงาน 
 

- ยังไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากได้รับรายละเอียดเกณฑ์ เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2558 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

     ไม่มี 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :            
     ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
     ไม่มี 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
  

1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online e-Govermment Service 
เพื่อให้บริการภาครัฐและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักฐานอ้างอิง 
-   ค าสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1041/2556  เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติ

ราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  (เอกสารแนบ 1) 
-   ส าเนาประกาศนียบัตร CIO ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

CIO(Chief  Information  Officer) (เอกสารแนบ 2) 
-   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2557 - 2561) (เอกสาร
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แนบ 3) 
 

2. การจัดท าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC) 
หลักฐานอ้างอิง 
- รายงานการประชุมการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2558  (เอกสารแนบ 4) 
- แผนการด าเนินงาน การจัดท าระบบศูนย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน (เอกสารแนบ 5) 
- หน้าจอระบบ DOC ที่เป็นปัจจุบัน (เอกสารแนบ 6) 
- คู่มือการส ารองข้อมูล (เอกสารแนบ 7) 

3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
(Secure Intranet) 

หลักฐานอ้างอิง 
- หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน (เอกสารแนบ 8) 
- ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2555 (เอกสารแนบ 9) 
- เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน  

(เอกสารแนบ 10) 
4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ 

หลักฐานอ้างอิง 
- แผนการส ารองข้อมูล และแผนกู้คืนข้อมูล (เอกสารแนบ 11) 

5. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักฐานอ้างอิง 
- เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน  

(เอกสารแนบ 12) 
-  บัญชีรายชื่อผู้ใช้งานระบบรับ – ส่ง Mail ของกรมพัฒนาที่ดิน (ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปรษณีย์ 

พด. LDD Mail) (เอกสารแนบ 13) 
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ชื่อตัวชี้วัด : 6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  

6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางณัฐิยา  หิรัญวัฒน์ศิริ 
                                   ผอ.กพร. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางพัชชานันท์  พันวา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

โทรศัพท์ :  02-5797740 โทรศัพท์ :   02-5797740 

ค าอธิบาย :  
 การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นการด าเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพใน

ปัจจุบันของส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จ านวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนความท้าทายที่ส าคัญในเชิง
ยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส่วนราชการเข้าใจและน าไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้ง
ประกอบการด าเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่ส าคัญ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญ
ขององค์การ 

5 5 - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
วัดความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงาน 

รอบ 6 เดือน 
2 - 
3 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน 

รอบ 6 เดือน 
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน 
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รอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น้ าหนัก 
ระดับความส าเร็จของการจัดท า
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

1 5 5 0.0500 

  
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  
          กรมพัฒนาที่ดินท าการทบทวนลักษณะส าคัญขององค์การเบื้องต้นในแต่ละประเด็นค าถาม โดยใช้ข้อมูล
ลักษณะส าคัญขององค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาทบทวนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
- ผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดินเห็นความส าคัญ และให้ความสนับสนุนในการด าเนินงาน 
- หน่วยงานภายในของกรมฯ ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    
    ไม่มี 

 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
    ไม่มี 
 

 
หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1  :  รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ กรมพัฒนาที่ดิน ปีพ.ศ.2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
                  6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   นางณัฐิยา  หิรัญวัฒน์ศิริ 

ผอ.กพร. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางพัชชานันท์  พันวา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

โทรศัพท์ :  02-5797740 โทรศัพท์ :   02-5797740 

ค าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากการน าผลส ารวจการพัฒนาองค์การ 

(Organization Development Survey) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการส ารวจผ่านระบบออนไลน์ 
(http://www.opdc.go.th/ges) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 ไปใช้วางแผนและ
ด าเนินการพัฒนาองค์การในประเด็นที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง 

 แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยค าถามจ านวน 36 ข้อ   
ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ 
(Management) และแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน 
(Department) และระดับบุคคล (Individual) ข้อค าถามตามภาคผนวก 2  

 ค าถามด้านการก าหนดเป้าหมาย (Goal) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนด

เป้าหมายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว การสื่อสารทิศทางขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั้งมี
การวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์การ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความ
สอดคล้องระหว่างเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน       
การก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายหน่วยงานจากการรับฟังความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการก าหนดแผนปฏิบัติการ  และการจัดการ
ความเสี่ยง 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้อง
ระหว่างเป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การก าหนด

http://www.opdc.go.th/ges)%20ใน
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เป้าหมายที่ท้าทายมากข้ึน การก าหนดภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของบุคคล 
 

 ค าถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัด

ระบบงาน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการ
ท างานให้สามารถท างานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์การและช่วยสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนด
ภาระหน้าที่ที่ชัดเจนของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุง
กระบวนการการพัฒนาบริหารใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม การน าเทคโนโลยีมา
ช่วยในการท างานจากความต้องการขอผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดขั้นตอน
การท างานและการประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน 
กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ รวมทั้งออกแบบลักษณะงาน
ให้สามารถท าแทนกันได้ 

 ค าถามด้านการบริหารจัดการ (Management) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการ

ติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ 
รูปแบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใสของการ
บริการภายใน 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและ
การมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความ
จ าเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรให้บุคลากรสามารถท างานได้บรรลุตามเป้าหมาย 
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในการท างาน และความผูกพัน
ของบุคลากร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

 
 

 ล าดับความส าคัญของการพัฒนา เรียงตามล าดับดังนี้  Organization Goal              
 Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management                   
 Department Design Department Management  Individual Design  Individual Management   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
- - - 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของระดับการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
คะแนน ระดับความส าเร็จ (Milestone) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

  

การก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal : DG) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
ระดับ 2 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วน

ราชการ และพันธกิจ โดยน าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา 
ระดับ 3 หน่วยงานมีจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ระดับหน่วยงาน 
ระดับ 4 หน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับ

หน่วยงาน 
ระดับ 5 หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6  เดือน 
                                                                                               รอบ 12  เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น้ าหนัก 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 4 3 3 0.1200 

  
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:   
          1. จากผลส ารวจการพัฒนาองค์การ ของกรมพัฒนาที่ดิน Organization Development Survey 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สรุปผลได้ดังนี้ Cells 1 การก าหนดเป้าหมายระดับองค์การ สัญลักษณ์เป็นสีเขียว 
แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวของกรมฯ ดีอยู่แล้วควรรักษาการด าเนินการนั้นไว้ แต่ส าหรับในส่วน Cells 
2 – 9 สัญลักษณ์เป็นสีเหลืองทั้งหมด แสดงว่ากรมฯ จะต้องด าเนินการปรับปรุงการด าเนินการในแต่ละ Cells 
ตามล าดับโดยให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมาย (Goal) เป็นอันดับแรก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
กรมฯได้ด าเนินการปรับปรุงองค์การใน Cells 2 การก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน Department Goal 
เพ่ือให้หน่วยงานมีเป้าหมายที่สอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของกรมฯ และมีเป้าหมายในการพัฒนางานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 
          2. ก าหนดเป็นตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกรมฯ 
และพันธกิจ โดยน าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา           

           3. หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพ่ือผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 25 หน่วยงาน 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    
           1. ผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดินเห็นความส าคัญ และให้ความสนับสนุนในการด าเนินงาน 
           2. หน่วยงานภายในของกรมฯ หน่วยงานให้ความร่วมมือในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน(IPA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
          ไม่มี 
 
 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :   
           ไม่มี 
 
 
  
หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 : ค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 : แผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพ่ือผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
                          ของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                               รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  น.ส.ภทัราภรณ์ โสเจยยะ 

ผอ.กกจ. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางปวีณา  แสงเดือน 

                     ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคคล 

โทรศัพท์ :02-9142608 โทรศัพท์ : 02-5798514 

ค าอธิบาย :  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA)เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment)      
ขององค์การต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights 
Commissilon: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. โดยได้
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็น
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน โดยจ าแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการ
ประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 

องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

3. การทุจริตคอรัปชั่น (Corrupion) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

5. คุณธรรมในการท างาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                               รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

- - - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

80-100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 

60-79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 

 40-59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 

20-39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 

0-19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 
 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5 อยู่ระหว่างจัดส่งข้อมูลรายชื่อ

ผู้ตอบแบบประเมินให้กับผู้

ประเมิน 

1 0.0500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ( รายตัวชี้วัด )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                               รอบ 12 เดือน 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
          ด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายชื่อข้าราชการเพ่ือตอบแบบประเมิน Internal Integrity & Transparency 
Assessment จ านวน 200 ราย และรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตอบแบบประเมิน 
External Integrity & Transparency Assessment จ านวน 200 ราย แล้วจัดส่งให้ผู้ประเมินภายในเดือนเมษายน 
2558 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
          ข้อมูลรายชื่อข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน และข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย 
จากสถานีพัฒนาที่ดิน 

 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    
     ไม่มี 

 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
     ไม่มี 

 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงที่ 1 :  ข้อมูลรายชื่อข้าราชการ สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 200 ราย 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 :  ข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย จ านวน 200 ราย 

 
 

 


