




 
 
 

กรมพัฒนาที่ ดิน ได้จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพปีงบประมาณ  พ .ศ . 2563 ตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด จํานวน 5 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยแผนการลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรมฯ จํานวน  
2 เรื่องแผนการปรับปรุงกิจกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน จํานวน 2 เรื่อง และ
แผนการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริงจํานวน 1 เรื่อง ดังน้ี 

1. แผนการลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมกรมฯ จํานวน 2 เรื่อง  ประกอบด้วย 
1.1 ค่าวัสดุ โดยได้กําหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังน้ี 

1.1.1  กรมฯ ได้กําหนดราคากลางวัสดุสํานักงาน โดยมีการแต่งต้ังคณะทํางาน
กําหนดราคากลางวัสดุสํานักงาน (คําสั่ งกรมพัฒนาที่ ดิน ที่ 784/2562 และคําสั่ งกรมพัฒนาที่ ดิน               
ที่ 860/2562 ) เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับ ทุกหน่วยงาน ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และใช้เป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้
การจัดซื้อวัสดุของกรมพัฒนาที่ดิน ได้วัสดุที่มีราคาที่เหมาะสมมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ     
อย่างแท้จริง 

1.1.2 กรมฯ ได้มีข้อสั่งการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2562   
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 มอบหมาย กองแผนงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พิจารณาวิธีการจัดเก็บข้อมูลโครงการในรูปแบบดิจิตอล เพ่ือเตรียมความพร้อมตามนโยบายรัฐบาล ในการลด
ใช้กระดาษ 

1.1.3  กรมฯ มีการรณรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ได้แก่ 
   - การลดกระดาษ เช่น นํากระดาษท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในการพิมพ์ โดย

ใช้กระดาษให้ครบท้ังสองหน้า สําหรับหนังสือราชการภายในหน่วยงาน , ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายใน
หน่วยงานทางระบบ Intranet หรือ ทาง E-mail , ใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร  เป็นต้น 

-  การพิมพ์เอกสาร ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและแก้ไขจาก
คอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนสั่งพิมพ์ เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ และหมึกพิมพ์ 

- การกําหนดรูปแบบของการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม โดยการใช้  QR Code ในการเก็บข้อมูลการประเมินผล เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดทําเอกสาร และ
การสําเนาเอกสาร 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น       
การสแกนไฟล์งานจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ เพ่ือลดปริมาณการเก็บสําเนาเอกสาร 

-  ลดการทําเอกสารการประชุมหรือการอบรมโครงการต่างๆ โดยแจ้งให้
ผู้เข้าร่วมประชุม / อบรม upload ข้อมูลในเว็บไซต์ หรือการใช้ QR Code แทนการแจกกระดาษในที่ประชุม 
/ อบรม 

- กลุ่มตรวจสอบใบสําคัญ กองคลัง กําหนดแนวทางการจัดทําเอกสาร
ใบสําคัญประกอบการเบิกจ่ายตามมาตรการลดปริมาณกระดาษ เพ่ือลดจํานวนเอกสารในการจัดทําใบสําคัญ
การเบิกจ่าย  

     
      - ประชาสัมพันธ์ ... 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบถึงมาตรการลดการใช้
กระดาษ เพ่ือให้บุคลากรใช้กระดาษของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด 
 

1.2 ค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ ได้ กํ าหนดแผนการป ฏิ บั ติ งาน เพ่ื อ               
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1.2.1  กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีคําสั่งมอบอํานาจให้รองอธิบดีด้านบริหาร มีอํานาจอนุมัติ
ให้ข้าราชการระดับอาวุโส (ยกเว้นผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ ดิน) ระดับชํานาญงาน ระดับปฏิบัติงาน       
ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจําซึ่งสังกัดหน่วยงานที่อยู่ภายใต้        
การควบคุม กํากับ ดูแล เดินทางไปราชการโดยเคร่ืองบินในกรณีจําเป็นเร่งด่วน เว้นแต่ การเดินทางไปราชการ
เป็นคณะกับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เลขานุการกรม ผู้อํานวยการสํานัก/ศูนย์/กอง 
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
   1.2.2  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และการประชุมอ่ืนๆที่ส่วนกลาง ให้มีการใช้ 
ระบบการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference การใช้ Mobile Conference  Web Conference ผ่าน
แอปพลิเคชัน Avaya Scopia Mobile เพ่ือความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของ
เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดข้อมูลของกรมฯ ให้กับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างที่ไม่ได้
เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 
   1.2.3  การจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค    
โดยจัดโครงการฝึกอบรมผ่านสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ LDD e – Training ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง      
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถ Download  เอกสารประกอบการเรียนรู้ และ           
VDO การเรียนรู้  โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2563  กรมฯ ได้เปิดสอนผ่านระบบ LDD e – Training  รุ่นที่ 1 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  ซึ่งมีหลายหลักสูตรให้เรียน เช่น หลักสูตร “การอนุรักษ์
ดินและนํ้าในพ้ืนที่ลาดชัน”  หลักสูตร “การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทิ้งร้างให้เกิดประโยชน์”  หลักสูตร “หญ้าแฝกเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและนํ้า” เป็นต้น ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเดินทางมาอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ 
 

2. แผนปรับปรุงกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน จํานวน 2 เรื่อง 
ประกอบด้วย 

2.1  กิจกรรมด้านระบบบริหารจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน (e - FormICT)       

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ ดําเนินการจัดทําโครงการ       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรวบรวมข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณ และเพ่ือขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
จากหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ ดิน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสรุปเป็นภาพรวมโครงการจัดหา         
ระบบคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาที่ดิน เสนอต่อคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ     
กรมพัฒนาที่ ดิน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามแบบฟอร์มโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่      
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนด ซึ่งการรวบรวมข้อมูลโครงการเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณ และการขอ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามแบบฟอร์มโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มักพบปัญหาการกรอก                  

 
ข้อมูลไม่ครบถว้น ... 
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ข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะข้อมูลในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มักไม่เป็นไป     
ตามข้อกําหนดเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ทําให้ต้องมีการแก้ไขข้อมูลโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบฟอร์ม เป็นการ
สิ้นเปลืองทรัพยากร 

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน (e - FormICT) ขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้งาน     
ในหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถบันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านทาง Web Browser ในลักษณะ 
Online Real Time  ตามแบบฟอร์มขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสาร  และแบบฟอร์มขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร การบันทึกข้อมูลสามารถเลือกรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลตาม
ปีงบประมาณ  ซึ่งระบบจะทําการรวบรวมข้อมูลการเสนอขอต้ังงบประมาณและขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ เป็นภาพรวมหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน และภาพรวมด้านงบประมาณ โดยไม่ต้องพิมพ์เอกสาร 
ซึ่งระบบจะทําการส่งไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอัตโนมัติ โดยมี
ขั้นตอนการใช้ งานระบบ ดังน้ี 

1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ Intranet เลือก Icon “ระบบบริหารจัดการงบประมาณ e- FormICT” หรือ 
เข้าใช้งานโดยตรงผ่าน URL http://sql.ldd.go.th/eformict 

2. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพ่ือเข้าสู่ระบบ e- FormICT 
3. ผู้ใช้งาน กรอกรายละเอียดโครงการลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และกดปุ่มส่งข้อมูล 
4. ระบบจะส่งรายละเอียดของโครงการไปยัง ผอ. กอง/สํานัก เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 
5. ระบบจะส่งโครงการที่ ผอ. กอง/สํานัก อนุมัติแล้ว มายัง ศทส เพ่ือทําการตรวจสอบรายละเอียด

ของโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

2.2 กิจกรรมด้านการจัดทําสํามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินโดยใช้แบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์  

ตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 20) หมวดที่ 
16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยด้านต่างๆ ให้เกิดผลดังต่อไปน้ี...   
ช.ด้านอ่ืนๆ  (2) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิและการ
ถือครองที่ดินทั้งประเทศ แก้ไขปัญหากรรมสิทธ์ิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ ประกอบกับตามมาตรา 16     
แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน ต้องจัดทําสํามะโนที่ดินในพ้ืนที่การเกษตร ดําเนินการสํารวจภาวะการถือครอง
ที่ ดินอย่างละเอียด รายช่ือเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ที่ ดินเพ่ือการเกษตร ที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ และ           
การอุตสาหกรรม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้น้ันอยู่ในรูปของสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ แผนที่การถือครองที่ดินทาง
การเกษตรรายแปลง และฐานข้อมูลจากการสํารวจ สามารถนําไปบูรณาการร่วมกับข้อมูลอ่ืนเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ 

                                 ในด้านวิธีการ ... 
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  ในด้านวิธีการดําเนินงานน้ัน แต่เดิมงานเก็บข้อมูลสนามในโครงการสํารวจ จัดทํา    
สํามะโนที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดิน เป็นงานที่ต้องใช้แบบบันทึกข้อมูลในรูปของกระดาษจํานวนมาก เพ่ือใช้เป็น
แบบสอบถามเพ่ือการสํารวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และบันทึกข้อมูลภาวะการถือครองที่ดินอย่างละเอียด 
รายช่ือเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม เช่น การทํานา ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์นํ้า       
ของเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ที่ ดินตามแผนงาน/โครงการ ตามนิยามของพระราชบัญญัติพัฒนาที่ ดินปี         
พ.ศ. 2551 ทั้งนี้เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาบันทึกให้อยู่ในรูปไฟล์ตารางข้อมูลสเปรดชีต และนําเข้าสู่ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล โดยฐานข้อมูลเหล่าน้ัน จะถูกเช่ือมโยงเข้ากับแผนที่การถือครองที่ดินทางการเกษตรราย
แปลงที่อยู่ในรูปแผนที่เชิงเลขทุกแปลง ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลสามารถนําไปใช้งานต่อในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

  ต่อมา ทางกลุ่มผู้ดําเนินงานโครงการ พบว่าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ     
ในผลิตภัณฑ์ของกูเกิล (Google Suite) มีเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ทําการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสนาม
สะดวกมากขึ้น และสามารถช่วยลดการใช้กระดาษ ลดรายจ่ายจากการทําสําเนาเอกสารได้ แต่มีข้อจํากัดคือ 
ต้องทํางานในพ้ืนที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่าน้ัน (ซึ่งต่อมาแก้ปัญหาด้วยการสร้างแบบสอบถามด้วย
โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล : Microsoft Access) และผู้ใช้งานสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนได้เป็นอย่างดี ถึง
จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเคร่ืองมือดังกล่าวคือ “Form” application เป็นเครื่องมือสําหรับสร้างแบบสอบถาม
อย่างง่าย กล่าวคือ เมื่อทําการออกแบบ วางแบบ จัดรูปแบบฐานข้อมูล และผ่านการทดลองใช้งานเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว สามารถส่งต่อให้ทีมสัมภาษณ์ในรูปของ QR Code หรือ URL สําหรับปฏิบัติงานในสนามได้ทันที 

  ข้อดีอีกประการหน่ึง คือ สามารถลดข้ันตอนการเปลี่ยนข้อมูลในกระดาษเป็นข้อมูล
เชิงเลขได้อย่างสมบูรณ์ เพราะการบันทึกข้อมูลของแอปพลิเคชันน้ีอยู่ในรูปของไฟล์ตารางข้อมูลสเปรดชีตแล้ว 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อถ่ายโอนย้ายข้อมูลเข้าสู่งานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีหน้าที่เพียงตรวจสอบ
คุณภาพของข้อมูล จัดระเบียบฐานข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานงานแผนที่ ก็สามารถเช่ือมฐานข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เข้ากับแผนที่แปลงถือครองที่ดินทางการเกษตร(รายแปลง) ได้สะดวก 

  กล่าวโดยสรุป การนําแอปพลิเคชันFormของกูเกิลมาใช้เป็นเครื่องมือสร้าง
แบบสอบถามสําหรับการสํารวจด้วยวิธีสัมภาษณ์ของโครงการสํารวจ จัดทําสํามะโนที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดิน  
ทําให้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อยู่ในรูปของข้อมูลเชิงเลข สามารถลดปริมาณกระดาษเพ่ือกรอกข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ลดหมึกพิมพ์จากการพิมพ์แบบสอบถาม ลดค่าใช้จ่ายในงานถ่ายเอกสารแบบสอบถาม ลด
ขั้นตอน และลดเวลาการบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลเชิงเลข ส่งผลให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตาม
กําหนดเวลาในปีงบประมาณได้เป็นอย่างดี 

3.  แผนการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง 

     กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (โปรแกรมแบบรายงานเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี) 

      ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ      
ส่วนราชการ เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ  ทั้งด้านบัญชี
การเงินและด้านบัญชีบริหาร แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และ
ความมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และมีการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ด้านบัญชี เพ่ือประเมินความสําเร็จในการจัดทําบัญชีของส่วนราชการ โดยจะส่งผลให้การจัดทําบัญชีและ 

รายงานการเงิน ... 
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รายงานการเงินของหน่วยงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเช่ือถือ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  โดยต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเกณฑ์ และจัดส่งให้ทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งน้ี กลุ่มบัญชี  กองคลัง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานเกณฑ์การประเมินผล        
การปฏิบัติงานด้านบัญชี  จึงได้ขอความอนุเคราะห์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศทส.) สร้าง
โปรแกรมแบบรายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  สําหรับให้ส่วนภูมิภาคได้จัดส่งรายงานฯ 
ผ่านทางเว็บไซต์กองคลัง โดยไม่ต้องส่งข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ         
ในหน่วยงาน ที่จะถูกจัดทําเป็นเอกสาร ลดปริมาณขยะกระดาษที่จะเกิดขึ้น ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ลดการใช้
วัสดุธรรมชาติและพลังงานในการผลิตกระดาษอีกด้วย รวมทั้งยังลดขั้นตอน และระยะเวลาการจัดส่งเอกสารมา
ให้กองคลังตรวจสอบของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สร้างความสะดวกในการทํางาน ซึ่งจะทําให้กองคลังได้รับ
เอกสารต่างๆรวดเร็วขึ้น ซึ่งมีการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
(โปรแกรมรายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี) ดังน้ี 
 1. กําหนดแนวทางและข้ันตอนกระบวนการจัดส่งรายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีผ่านระบบออนไลน์ 
 2. นําระบบสารสนเทศมาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ โดยการจัดทําโปรแกรมแบบ
รายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพ่ือความสะดวก ลดขั้นตอนการจัดส่งเอกสาร และลด
ปริมาณกระดาษ 
 3. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดส่ง
รายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีได้ถูกต้อง ทันตามกําหนดเวลา 
 4. แจ้งให้หน่วยงานภูมิภาคทราบ โดยจัดทําบันทึกข้อความแจ้งเวียน พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น e-mail , Line , เว็บไซต์กองคลัง โดยผู้ใช้งานเข้าผ่านเว็บไซต์กองคลัง เลือกไอคอน
แบบรายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ด้านขวามือ เ พ่ื อ เ ข้ า สู่
โปรแกรมแบบรายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
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กิจกรรมการเพิ่มประสทิธิภาพประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม สถานะปัจจุบัน 
(ปีงบประมาณก่อน พ.ศ. 2562) 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ.2563) 

1.ค่าวัสดุ มีค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 เป็นจํานวนเงิน 
802,618,378.03 บาท 
 

ลดค่าวัสดุ ร้อยละ 5 ของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คิดเปน็เงิน 
ท่ีลดได้ 40,130,918.90 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ มีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562  
เป็นจํานวนเงิน 
181,341,110.94 บาท 
 

ลดค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ร้อยละ 5  
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คดิเป็นเงิน 
ท่ีลดได้ 9,067,055.55 บาท 

3. กิจกรรมด้านระบบบริหารจัดการ
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมพัฒนาท่ีดิน (e - FormICT) 

 

มีการดําเนินการตามนโยบาย       
กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 

หน่วยงานสามารถลดต้นทุนเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณของกิจกรรมโดยสามารถลดข้ันตอน ด้าน
ระบบบริหารจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาท่ีดิน      
(e-FormICT) ลดลงจากเดิมของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จาก 22 วันทําการ  เป็น 19    
วันทําการ  (เอกสารแนบ 1) 
 

4. กิจกรรมด้านการจัดทําสํามะโนท่ีดินเพ่ือ
การพัฒนาท่ีดิน โดยใช้แบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

มีการดําเนินการตามนโยบาย      
กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 

หน่วยงานสามารถลดต้นทุนเชิงคุณภาพของ
กิจกรรมโดยสามารถลดขั้นตอน ด้านการจัดทํา   
สํามะโนท่ีดินเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน โดยใช้
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ลดลงจากเดิมของ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จาก 25 ชั่งโมง เป็น 
16 ชั่วโมง 30 นาที  (เอกสารแนบ 2) 
 

5.กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (โปรแกรม
แบบรายงานเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบญัชี) 
 

มีการดําเนินการตามนโยบาย      
กรมพัฒนาท่ีดิน 

หน่วยงานสามารถลดต้นทุนเชิงคุณภาพของ
กิจกรรมโดยสามารถลดระยะเวลาด้านการเงินและ
บัญชี (โปรแกรมแบบรายงานเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี) ลดลงจาก
เดิมปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จาก 9 วันทําการ
เป็น 5 วันทําการ  (เอกสารแนบ 3) 
 

 



การกําหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสทิธิภาพ 
 

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1. ค่าวัสดุ 
 

            ทุกสํานัก / กอง / ศูนย์ / สพข. / สพด. 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 

            ทุกสํานัก / กอง / ศูนย์ / สพข. / สพด. 

3. กิจกรรมด้านระบบบริหารจัดการ
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน  
(e - FormICT) 

            ศทส. 

4. กิจกรรมด้านการจัดทําสํามะโนที่ดิน 
เพื่อการพัฒนาที่ดินโดยใช้แบบสอบถาม 
อิเล็กทรอนิกส์ 

            สสผ. 

5. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี  
(โปรแกรมแบบรายงานเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี) 

            กค. 

 
 
 
 
 

   



เอกสารแนบ 1

 เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ - ต้นทุนรวม - ต้นทุนรวม

1. ด้านเวลา 1. ด้านเวลา 4,310,211.77 4,094,701.18

- ภายใน 22 วันทําการ - ภายใน 19 วันทําการ บาท บาท

2. ด้านความพึงพอใจ 2. ด้านความพึงพอใจ

ของผู้ขอรับบริการ ของผู้ขอรับบริการ - ปริมาณงาน - ปริมาณงาน

- ปานกลางถึงมาก - มากถึงมากที่สุด เป้าหมาย 1 ระบบ เป้าหมาย 1 ระบบ

- ต้นทุนต่อหน่วย - ต้นทุนต่อหน่วย

เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 4,310,211.77 4,094,701.18

ใช้กระดาษประมาณ ลดการใช้การดาษ บาท บาท

2,000 แผ่น เป็น 0 แผ่น

(ต่อ 1 ปี (ต่อ 1 ปี

งบประมาณ) งบประมาณ)

ระบบบริหารจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน (e-FormICT)

ระบบบริหาร
จัดการ

งบประมาณด้าน
เทคเทคโนโลยี

สารสนเทศ  และ
การสื่อสาร กรม
พัฒนาที่ดิน 
(e-FormICT)

ก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดําเนินงาน)

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน)

วิธีการดําเนินการ Output (สินค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ลดขั้นตอน/
ลดจํานวนวัน

ยกเลิก
ขั้นตอน

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น

ก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน 
จัดทํารายละเอียดโครงการฯ 

ลงในแบบฟอร์ม

หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน 
จัดส่งโครงการฯให้ ศทส.

ศทส. รวบรวมข้อมูลโครงการฯเสนอ
คณะกรรมการ IT 

ของกรมพัฒนาที่ดิน

ผอ.กอง/สํานัก พิจารณา อนุมัติ
โครงการ

หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน 
บันทึกข้อมูลโครงการฯ
ผ่านระบบ e-FormICT

ศทส. รวบรวมข้อมูลโครงการฯเสนอ
คณะกรรมการ IT 

ของกรมพัฒนาที่ดิน

ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์

แก้ไข/ปรับปรุง
ข้อมูล

ศทส. ตรวจสอบโครงการตาม
หลักเกณฑ์

ผอ.กอง/สํานัก พิจารณา อนุมัติ
โครงการ

แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล

ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์

22 วัน

19 วัน

ศทส. ตรวจสอบโครงการตาม
หลักเกณฑ์

15 วัน

7 วัน

12 วัน

7 วัน



เอกสารแนบ 2

  เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ - ต้นทุนรวม - ต้นทุนรวม

1. ด้านเวลา 1. ด้านเวลา 43,999,273.04 41,000,000

- ภายใน 25 ชั่วโมง - ภายใน 16.30 ชั่วโมง บาท บาท

- ปริมาณงาน - ปริมาณงาน

2. ด้านความพึงพอใจ 2. ด้านความพึงพอใจ เป้าหมาย เป้าหมาย 

ของผู้ขอรับบริการ ของผู้ขอรับบริการ 316,379 ระวาง 300,000 ระวาง

- ปานกลางถึงมาก - มากถึงมากที่สุด - ต้นทุนต่อหน่วย - ต้นทุนต่อหน่วย

139.07 บาท/ 136.66 บาท/

ระวาง ระวาง

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมด้านโครงการจัดทําสํามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินโดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมด้าน
โครงการจัดทําสํา
มะโนที่ดินเพื่อการ
พัฒนาที่ดินโดยใช้
แบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/
ขั้นตอนในการดําเนินงาน)

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน)

วิธีการดําเนินการ Output (สินค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ลดขั้นตอน/
ลดจํานวนวัน

ยกเลิก
ขั้นตอน

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น

ก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

กําหนดพื้นที่ดําเนินงาน

ออกแบบสอบถาม

จัดพิมพ์ / ทําสําเนา

สัมภาษณ์เกษตรกร

ปรับเป็นฐานข้อมูลเชิงเลข

กําหนดพื้นที่ดําเนินงาน

ออกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์

สัมภาษณ์เกษตรกร

ดําเนินการด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์

ดําเนินการด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์

25 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

20 นาที

40 นาที

8 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

30 นาที

16 ชั่วโมง 30 นาที



เอกสารแนบ 3

  เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ - ต้นทุนรวม - ต้นทุนรวม
1. ด้านเวลา 1. ด้านเวลา 31,392,075.35 29,820,000
- ภายใน 9 วันทําการ - ภายใน 5 วันทําการ บาท บาท
2. ด้านความพึงพอใจ 2. ด้านความพึงพอใจ - ปริมาณงาน - ปริมาณงาน
ของผู้ขอรับบริการ ของผู้ขอรับบริการ 338,826 330,000
- ปานกลางถึงมาก - มากถึงมากที่สุด จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร

รายการ รายการ

- ต้นทุนต่อหน่วย - ต้นทุนต่อหน่วย

92.65 บาท/ 90.36 บาท/

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร

รายการ รายการ

กิจกรรมด้านบัญชี
และการเงิน 

(โปรแกรมแบบ
รายงานเกณฑ์การ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชี)

กิจกรรมด้านบัญชีและการเงิน (โปรแกรมแบบรายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี)
ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดําเนินงาน)

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน)

วิธีการดําเนินการ Output (สินค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ลดขั้นตอน/
ลดจํานวนวัน

ยกเลิกขั้นตอน ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง

เอกสารการประเมินผลการปฎิบัติงาน
ด้านบัญชี

ตรวจสอบ

ระยะเวลา 1 วัน

ระยะเวลา 1 วัน

เสนอ ผอ. สพด./ ผอ.สพข.

โปรแกรม " แบบรายงานเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี "

กลุ่มบัญชี รับเอกสาร

ระยะเวลา 1 วัน

ระยะเวลา 1 วัน

ระยะเวลา 1 วัน

เก็บรวรวมเอกสารในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 
PDF

แก้ไข

เอกสารการประเมินผลการปฎิบัติงาน
ด้านบัญชี

เสนอ ผอ. สพด.

ระยะเวลา 2 วัน

ระยะเวลา 1 วัน

เสนอ ผอ. กค. ผ่าน ผอ. สพข.

กองคลัง รับเอกสาร

ตรวจสอบ

ระยะเวลา 3 วัน

ระยะเวลา 1 วัน

ระยะเวลา 1 วัน

เก็บรวบรวมเอกสารในรูปแบบกระดาษ

กลุ่มบัญชี รับเอกสาร

ระยะเวลา 1 วัน

แก้ไข

9 วัน

5 วัน


