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กิจกรรม 
สถานะปัจจุบัน 

(ปีงบประมาณก่อนพ.ศ.2562) 

เป้าหมาย 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ระยะเวลา
จริง 

ผลการดําเนินงาน 
(ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ.2563) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เหตุผล 

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

สามารถลด                     
ค่าวัสดุสํานักงาน            
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ต.ค. 62 –  
ก.ย. 63 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563            
ค่าวัสดุ เป็นจํานวนเงิน 
712,368,109.27 บาท  
สรุป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563      
ค่าวัสดุลดลง 
จากปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
จํานวนเงิน  90,250,268.76 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 11.24    

ทุกหน่วยงาน หน่วยงานสามารถลด          
ค่าวัสดุสํานักงาน 
ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
 

2. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ภายในประเทศ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มีค่าใช้จ่ายเดินทาง
ภายในประเทศ  
เป็นจํานวนเงิน  
181,341,110.94 บาท 

สามารถลด           
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ภายในประเทศ               
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ต.ค.62 –  
ก.ย. 63 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563            
ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ  
จํานวนเงิน 134,568,034.32 บาท 
สรุป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศลดลง   
จากปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
จํานวนเงิน 46,773,076.62 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 25.79  

ทุกหน่วยงาน หน่วยงานสามารถลด          
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ภายในประเทศ             
ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
 

3. กิจกรรมด้านระบบบริหาร
จัดการงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน         
(e - FormICT) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- ต้นทุนรวม  
4,310,211.77 บาท 
- ปริมาณงาน  
1 ระบบ 
- ต้นทุนต่อหน่วย  
 4,310,211.77 บาท/
ระบบ 
- ด้านเวลา 22 วันทําการ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- ต้นทุนรวม  
4,097,701.18 บาท 
- ปริมาณงาน  
1 ระบบ 
- ต้นทุนต่อหน่วย  
4,097,701.18 บาท/ 
ระบบ 
- ด้านเวลา 19 วันทําการ 
 

ต.ค.62 –  
ก.ย. 63 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ต้นทุนรวม 
4,097,701.18 บาท 
- ปริมาณงาน 
1 ระบบ 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
4,097,701.18 บาท/ ระบบ 
- ด้านเวลาจํานวนที่ลด 1 วันทําการ 
คงเหลือเวลา 18 วันทําการ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
(กลุ่มระบบ

เครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์) 

 

หน่วยงานสามารถ
ดําเนินการตามเป้าหมายที่
กําหนด 
(เอกสารแนบ 2) 

เอกสารแนบ 1 
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กิจกรรม 
สถานะปัจจุบัน 

(ปีงบประมาณก่อนพ.ศ.2562) 

เป้าหมาย 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ระยะเวลา
จริง 

ผลการดําเนินงาน 
(ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ.2563) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เหตุผล 

4. กิจกรรมด้านการจัดทํา      
สํามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนา
ที่ดิน โดยใช้แบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- ต้นทุนรวม 
43,99,273.04 บาท 
- ปริมาณงาน 
316,379 ระวาง 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
139.07 บาท/ระวาง 
- ด้านเวลาจํานวน 25 
ชั่วโมง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- ต้นทุนรวม 
41,000,000.00 บาท 
- ปริมาณงาน 
300,000 ระวาง 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
136.66 บาท/ ระวาง 
- ด้านเวลาจํานวน      
16.30 ชั่วโมง 
 

ต.ค.62 –  
ก.ย. 63 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ต้นทุนรวม 
41,000,000.00 บาท 
- ปริมาณงาน 
303,030 ระวาง 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
 135.30 บาท/ ระวาง 
- ด้านเวลาจํานวนที่ลด  1  ชั่วโมง 
คงเหลือเวลา 15.30 ชั่วโมง 
 

สํานักเทคโนโลยี
การสํารวจและ   

ทําแผนที่ 
 

หน่วยงานสามารถ
ดําเนินการตามเป้าหมายที่
กําหนด  
(เอกสารแนบ 3) 

5. กิจกรรมด้านการเงินและ
บัญชี (โปรแกรมแบบรายงาน
เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบญัชี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- ต้นทุนรวม 
31,392,075.35 บาท 
- ปริมาณงาน 
338,826 จํานวนเอกสาร
รายการ 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
92.65 บาท/ จํานวน
เอกสารรายการ 
- ด้านเวลา 9  วันทําการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- ต้นทุนรวม 
29,820,000.00 บาท 
- ปริมาณงาน 
300,000 จํานวน
เอกสารรายการ 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
90.36 บาท/ จาํนวน
เอกสารรายการ 
- ด้านเวลา  5 วันทําการ    
 

ต.ค.62 –  
ก.ย. 63 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- ต้นทุนรวม 
  29,820,000.00 บาท 
- ปริมาณงาน 
318,944 จํานวนเอกสารรายการ 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
93.50 บาท/จํานวนเอกสารรายการ 
- ด้านเวลาจํานวนที่ลด 1 วันทําการ  
คงเหลือเวลา 4 วันทําการ 

กองคลัง     
(กลุ่มบัญชี) 

 

หน่วยงานสามารถ
ดําเนินการตามเป้าหมายที่
กําหนด 
(เอกสารแนบ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
















