


รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสทิธิภาพ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2564  
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิตัิงานด้านการจัดทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลติของส่วนราชการ 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 

กรมพัฒนาที่ ดิน ได้จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ .ศ .2564 ตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด จํานวน 4 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม
ระดับกรมฯ จํานวน 2 เรื่อง และแผนเพิ่มผลสัมฤทธ์ิด้านการปรับปรุงกิจกรรม จํานวน 2 เรื่อง โดย           
กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว  มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลสําเร็จตาม    
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. แผนการลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมกรมฯ จํานวน 2 เรื่อง  ประกอบด้วย 
1.1 ค่าใช้ จ่ายการฝึกอบรมภายใน โดยได้กําหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังน้ี 
1.1.1  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019)  โดยขอความร่วมมือให้งดหรือชะลอการจัด
กิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก และมีโอกาสติดต่อกันได้ง่าย เช่น การประชุม อบรม สัมมนา      
หากมีความจําเป็นให้พิจารณาดําเนินการโดยผ่านระบบออนไลน์  เช่น  ระบบ Video Conference  หรือ
ระบบ Zoom Meeting  

1.1.2  กรมฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรของกรมฯ  
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ LDD e – Training ซึ่งมีหลาย
หลักสูตรให้เรียน เช่น หลักสูตร “วินัยและการรักษาวินัย” หลักสูตร “กําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล (KPI)” 
หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม QGIS เบ้ืองต้น” หลักสูตร “การใช้งาน Agri – Map online” หลักสูตร     
“การใช้งานระบบ LDD Zoning” หลักสูตร “ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ” และหลักสูตร “การ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า” เป็นต้น 

1.1.3  กรมฯ มีการจัดทํา KM LDD การจัดการความรู้กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ผ่านสื่อระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ที่สะดวก เพ่ือให้ทุกคนสามารถแสวงหาและเพิ่มพูน
ความรู้ได้ตลอดเวลา  

1.1.4  กรมฯ มีการจัดทําถังความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน เผยแพร่ทางเว็บไซต์       
กรมพัฒนาท่ีดิน  เป็นแหล่งรวมข้อมูลเพ่ือให้บุคลากรกรมฯ  และผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เช่น  
ถังความรู้ “การจัดการดิน”  ถังความรู้ “วิเคราะห์ดิน”  ถังความรู้ “การอนุรักษ์ดินและนํ้า/หญ้าแฝก”            
ถังความรู้ “วางแผนการใช้ที่ดิน”  และถังความรู้ “การถอดบทเรียนจากหมอดินอาสา” เป็นต้น 

1.1.5  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID - 2019) กรมฯ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกรมพัฒนาที่ดินในรูปแบบสื่อ VDO สั้นๆ ผ่านทาง 
Youtube Channel ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ที่สะดวกและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

เช่น การประยุกต์... 
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เช่น  การประยุกต์ใช้ความรู้การพัฒนาที่ดินสู่ความสําเร็จ  การผลิตปุ๋ยหมัก  และการใช้หญ้าแฝกป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น  

ตารางที่ 1  ผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพแผนการลดค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายใน   
 
 

 
ตารางที่ 2 รายงานสรุปบัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
              เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูลจากรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS) 
 

  เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ผลการเปรียบเทียบจํานวนเงิน  

    จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท)  เพ่ิม / ลด   คิดเป็นร้อยละ (%)  

1 ตุลาคม                647,050.00              1,253,861.20  (606,811.20) (48.40) 

2 พฤศจิกายน                318,935.25                 198,492.73  120,442.52  60.68  

3 ธันวาคม             4,350,660.68              3,587,653.31  763,007.37  21.27  

4 มกราคม             1,300,663.59  2,646,903.23  (1,346,239.64) (50.86) 

5 กุมภาพันธ์                691,628.84  1,260,530.21  (568,901.37) (45.13) 

6 มีนาคม             1,617,369.80  835,393.46  781,976.34  93.61  

7 เมษายน             1,177,093.44  504,852.22  672,241.22  133.16  

8 พฤษภาคม                270,683.65  268,436.00  2,247.65  0.84  

9 มิถุนายน                347,025.30  257,526.16  89,499.14  34.75  

10 กรกฎาคม                406,578.50  753,062.56  (346,484.06) (46.01) 

11 สิงหาคม                618,676.70  2,446,603.12  (1,827,926.42) (74.71) 

12 กันยายน                955,127.20  8,499,123.58  (7,543,996.38) (88.76) 

รวม 12,701,492.95  22,512,437.78  (9,810,944.83) (43.58) 

ระยะเวลา เป้าหมาย หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน เหตุผล 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 
 

 
 
 

หน่วยงานสามารถลด 
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมภายใน      
ลงจากปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563             
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 

 

หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมภายใน  ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จงึทําให้ 
บัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมภายใน มีจํานวนเงิน 
ลดลง 9,810,944.83 บาท        
คิดเป็นร้อยละ 43.58 
(ตามตารางท่ี 2) 
 

หน่วยงานสามารถลด   
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมภายใน     
ได้ตามเป้าหมายท่ี
กําหนด 
 
 
 

แผนภูมิที ่1 ... 
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แผนภูมิที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบบัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายในภาพรวมกรมพัฒนาที่ดิน 

 

 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS    
               ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สรุปจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายใน 22,512,437.78 บาท 
               ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สรุปจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายใน 12,701,492.95 บาท 

1.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้กําหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1.2.1  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019)  โดยขอความร่วมมือให้งดหรือชะลอการจัด
กิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก และมีโอกาสติดต่อกันได้ง่าย เช่น การประชุม อบรม สัมมนา      
หากมีความจําเป็นให้พิจารณาดําเนินการโดยผ่านระบบออนไลน์  เช่น  ระบบ Video Conference  หรือ
ระบบ Zoom Meeting  

1.2.2  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมอ่ืนๆที่ส่วนกลาง ให้มีการใช้ 
ระบบการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference การใช้ Mobile Conference  Web Conference ผ่าน
แอปพลิเคชัน Avaya Scopia Mobile และการประชุมทางไกลระดับประเทศผ่านระบบ Zoom Webinar เพ่ือ
ความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอด
ข้อมูลของกรมฯ ให้กับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 

 1.2.3  การจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค    
โดยจัดโครงการฝึกอบรมผ่านสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ LDD e – Training ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถ Download เอกสารประกอบการเรียนรู้ และ           
VDO การเรียนรู้  ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเดินทางมาอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ 

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

ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางที่ 3 ... 
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ตารางที่ 3  ผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพแผนการลดค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
                  
 
 

 
 
ตารางที่ 4  รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
                เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ข้อมูลจากรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS)   
   
 

  เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ผลการเปรียบเทียบจํานวนเงิน  
1 ต.ค. 3,401,808.60  3,810,093.93  (408,285.33) (10.72) 
2 พ.ย. 3,510,883.26  3,890,826.46  (379,943.20) (9.77) 
3 ธ.ค. 6,320,955.89  5,814,329.40  506,626.49  8.71  
4 ม.ค. 6,702,754.11  9,650,592.99  (2,947,838.88) (30.55) 
5 ก.พ. 5,794,060.94  7,590,722.20  (1,796,661.26) (23.67) 
6 มี.ค. 11,619,657.54  11,200,541.61  419,115.93  3.74  
7 เม.ย. 12,311,012.98  12,467,577.40  (156,564.42) (1.26) 
8 พ.ค. 9,417,929.64  8,244,683.68  1,173,245.96  14.23  
9 มิ.ย. 11,153,843.15  11,280,905.44  (127,062.29) (1.13) 

10 ก.ค. 12,783,597.40  14,426,254.24  (1,642,656.84) (11.39) 
11 ส.ค. 13,150,162.14  18,651,615.25  (5,501,453.11) (29.50) 
12 ก.ย. 22,224,022.47  27,539,891.72  (5,315,869.25) (19.30) 

รวม 118,390,688.12  134,568,034.32  (16,177,346.20) (12.02) 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา เป้าหมาย หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน เหตุผล 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 
 

 
 
 

หน่วยงานสามารถลด 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 

 

หน่วยงานมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ   ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จํานวนเงิน 16,177,346.20 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 12.02 
(ตามตารางท่ี 4) 
 
 

หน่วยงานสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ     
ได้ตามเป้าหมายท่ี
กําหนด 
 

แผนภูมิที ่2 ... 
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แผนภูมิที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
 
 

 
 

 หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS 
               ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 134,568,034.32 บาท 
               ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สรุปจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 118,390,688.12 บาท 
 
                              2. แผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จํานวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย 

      2.1 กิจกรรมด้านการจัดทําสํามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินในแผนการใช้ที่ดินระดับ
ตําบลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (QR - CODE)  

   จากปัญหาการดําเนินงานโครงการท่ีไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทําให้ไม่สามารถ     
นําแปลงถือครองท่ีดินทางการเกษตรซึ่งเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการจัดทําสํามะโนที่ดินมาใช้เป็นข้อมูล      
ด้านพ้ืนที่ประกอบการดําเนินงานของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน ส่งผลให้เกิดความล่าช้า และเกิดความ
ไม่สมบูรณ์พร้อมด้านการจัดการฐานข้อมูลในแต่ละโครงการ เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวทางการ
ดําเนินงานสํามะโนท่ีดิน อีกรูปแบบหนึ่งโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ร่วมกับหมอดินอาสา         
หรือหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ซึ่งหมายความถึงเกษตรกรที่สนใจงานพัฒนาที่ดิน และสมัครใจเป็น
อาสาสมัครของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน และให้คําแนะนําแก่
เกษตรกรทั่วไปในหมู่บ้าน 
   โดยสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ (สสผ.) ขอความอนุเคราะห์จาก      
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศทส.) ช่วยพัฒนาโปรแกรมแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งแบบสอบถาม
น้ีอยู่ในรูปของ QR-Code หรือ Link ที่สามารถส่งผ่าน Social media หรือสื่อสังคมออนไลน์ ส่งให้ถึง       
หมอดินอาสาโดยผ่านความร่วมมือจากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดิน หน่วยพัฒนาที่ดิน 
(ประชาสัมพันธ์เพ่ิมเมื่อมีการทําประชาคม) เพ่ือส่งให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ภายหลังที่   ... 
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ภายหลังที่เกษตรกรกรอกข้อมูลแล้วเสร็จ ข้อมูลดังกล่าวถูกบันทึกข้อมูลใน Server ของกรมฯ เจ้าหน้าที่ของ
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ (สสผ.) รับฐานข้อมูลดังกล่าวกลับเข้ามาเพ่ือจัดทําแผนที่การถือครอง
ที่ดินทางการเกษตรและวิเคราะห์ข้อมูลจัดทําสํามะโนที่ดิน 
   การปฏิบัติงานเป็นการขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ซึ่งงบประมาณที่
ใช้เป็นงบประมาณที่แฝงอยู่ในการปฏิบัติงานประจําตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้ว เว้นแต่ใน
กรณีที่มีปัญหาที่ไม่สามารถเก็บข้อมูล หรือข้อมูลที่ได้มีน้อยมากไม่สามารถนํามาวิเคราะห์ได้ จึงอาจจะต้องมี
การเข้าพ้ืนที่เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกษตรกรในแต่ละแปลง นอกจากน้ัน ด้วยขนาดพ้ืนที่ที่มากขึ้นเจ้าหน้าที่ 
ในสํานักงานต้องมีทักษะด้านการจัดการฐานข้อมูลในระดับสูงและมีจํานวนมาก โดยสามารถแก้ปัญหาได้จาก  
การฝึกสอนด้วยวิธี Coaching and Mentoring หรือการเพ่ิมอัตรากําลังเพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น 
  สรุปได้ว่าการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานการจัดทําโครงการสํามะโนที่ดิน 
เป็นการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายของกรมพัฒนาที่ดิน ในการได้มาซึ่ง
ข้อมูลของเกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง (เจ้าของ ผู้เช่า หรือเข้าทําเปล่า) ทําให้เพ่ิมความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้พ้ืนที่มากขึ้น ได้ข้อมูลมากขึ้น ในปีงบประมาณที่วัดได้ในเชิงปริมาณ สําหรับในด้านคุณภาพ
ของข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการจัดทําแผนที่ในลักษณะข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพ
การดําเนินงานในทุกขั้นตอน 

 ขั้นตอนการตอบแบบสอบถามโครงการจัดทําสํามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินในแผนการใช้ที่ดิน
ระดับตําบลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (QR - COED) 

 
 

ตารางที่ 5 .... 
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ตารางที่ 5  ผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมด้านการจัดทําสํามะโนที่ดินเพ่ือการ     
พัฒนาที่ดินในแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (QR - CODE) 
                    

 

   2.2 กิจกรรมด้านบริหารบุคลากรลืมสแกนนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติราชการ ผ่าน
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 

   กองการเจ้าหน้าที่ มีอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการและการลงเวลากลับให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการของกรมฯ ให้ดําเนินการ
ตามระเบียบราชการที่กําหนด ทั้งน้ี ได้ลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยระบบสแกนน้ิวมือต้ังแต่เดือน ธันวาคม 
2561 หากลืมสแกนนิ้วมือ ให้ทําหนังสือตามแบบฟอร์มลืมสแกนน้ิวมือเสนอผู้บังคับบัญชารับรอง โดยมีการ
ปรับปรุงกรณีบุคลากรลืมสแกนนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติราชการ จากการกรอกแบบฟอร์มลืมสแกนนิ้วมือ เสนอให้
ผู้บังคับบัญชารับรอง เป็นระบบการย่ืนแบบฟอร์มลืมสแกนน้ิวมือลงเวลาปฏิบัติราชการ ผ่านระบบการลา
อิเล็กทรอนิกส์ 

   โดยกองการเจ้าหน้าที่ มีการปรับปรุงวิธีการของกิจกรรมด้านบริหารบุคลากรลืม
สแกนน้ิวมือลงเวลาปฏิบัติราชการ ผ่านระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังน้ี 

   1. กําหนดแนวทางและข้ันตอนกิจกรรมด้านบริหารบุคลากรลืมสแกนน้ิวมือลงเวลา
ปฏิบัติราชการ ผ่านระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตาม
แบบเดิม 
   2. ศึกษาประกาศ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   3. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ โดย
การจัดทําข้อมูล “แบบฟอร์มการลืมสแกนนิ้ว” ลงเวลาปฏิบัติราชการ ผ่านระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให้แก่บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ในการย่ืนแบบฟอร์มลืมสแกนนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ ผ่านระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 
   จากการปรับปรุงกิจกรรมด้านบริหารบุคลากรลืมสแกนนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติราชการ 
ผ่านระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวทําให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดังน้ี 
   

ระยะเวลา เป้าหมาย หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน เหตุผล 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564        
 

 
 
 

หน่วยงานสามารถลดต้นทุน  
- ด้านปริมาณงาน 
จากเดิม 6 ตําบล  
เป็น 70 ตําบล 

สํานักเทคโนโลยีการ
สํารวจและทําแผนท่ี 

 
 

เชิงปริมาณ   
- ด้านปริมาณงาน 
จากเดิม 70 ตําบล  
เป็น 77 ตําบล 
 
 

หน่วยงานสามารถดําเนินการ
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
 

1. ลดระยะเวลา .... 
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   1. ลดระยะเวลาการย่ืนแบบฟอร์มลืมสแกนน้ิวมือลงเวลาปฏิบัติราชการ จากเดิม
ภายใน 8 ช่ัวโมง เป็นภายใน 1 ช่ัวโมง 
   2. ลดค่าใช้จ่ายและปริมาณการใช้กระดาษในแต่ละหน่วยงาน 
   3. ลดขั้นตอนการทํางานให้มีความกระชับย่ิงขึ้น 
   4. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้นหลังจากนําแบบฟอร์มลืมสแกนนิ้ว
ลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ทดแทนการย่ืนแบบฟอร์มลืมสแกนนิ้วมือที่เป็น
เอกสาร 
   5. การจัดเก็บข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นระเบียบและสามารถค้นหาเพ่ือตรวจสอบได้
อย่างรวดเร็ว 
 

ขั้นตอนการใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส ์(แบบฟอร์มลืมสแกนน้ิว) 
 

 
การเข้าใช้งานระบบโดยเปิดหน้าจอ Internet Browser  ซึ่ง Web Browser ที่สามารถใช้งาน 

ระบบได้ดี คือ Google Chrome, Fire Fox และ Internet Explorer Version 11 ขึ้นไป ที่ช่อง Address   
ให้พิมพ์  http://eofficecit.ldd.go.th   สําหรับผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าสู่ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์      
ตามข้ันตอน  ดังน้ี  
 

1. กรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน เพ่ือทําการ  Login เข้าสู่ระบบ  ดังภาพที่ ๑ 
 

      

 ภาพที่ 1  การเข้าสู่ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรอกช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน 

2. การทําแบบฟอร์ม ... 
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2. การทําแบบฟอร์มลืมสแกนน้ิว  เริ่มคลิกที่เมนูด้านซ้าย “การลา” จะปรากฏเมนูย่อย 
เลือก “แบบฟอร์มลืมสแกนนิ้ว” ดังภาพที่ 2 

 
 

                                   
                                            ภาพที ่2  เมนูแบบฟอร์มลืมสแกนนิ้ว 

 
 
 
 

      3. การสร้างแบบฟอร์มลืมสแกนนิ้ว จากหน้าจอเมนูใบลา ให้คลิกที่ “สร้าง”  ดังภาพที่ 3 
 

  
   ภาพที่  3 การสร้างแบบฟอร์มลืมแสกนนิ้ว 
 

           
 
 
 

 

สร้างแบบฟอร์มลืมสแกน

คลิกท่ีเมน ู
แบบฟอร์มลืม
สแกนนิว้ 

แสดงช่ือผู้ใช้ 

4. การกรอกแบบ .... 
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 4. การกรอกแบบฟอร์มลืมสแกนนิ้ว  ระบบจะแสดงข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้ให้อัตโนมัติผู้ใช้กรอกเบอร์
โทร เลขท่ี กษ. แล้วเลือกประเภทเรื่องตรงสามเหลี่ยม Drop Down  จากน้ันระบุวันที่ ช่วงเวลา กดปุ่ม 
“บันทึก”ดังภาพที่ 4-5-๖ 

 
 
 

 
ภาพที่ ๔ การกรอกรายละเอียดข้อมูล 

 
 
 
 
 

 

        ภาพที่ ๕ รายละเอียดวันที่และช่วงเวลา 
 
 

 

๑.กรอกเบอร์โทร

๒.ระบเุลขท่ี 

   ๓.ระบเุร่ือง 

๕. ใสว่นัท่ีและช่วงเวลา 

๖.กดบนัทกึ 

๔.เลือกระบวุนัท่ี

ภาพที่ 6 แสดงวันที่ .... 
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ภาพที่ 6 แสดงวันที่และช่วงเวลาที่เลือกและบันทึกข้อมูล 

 
 
 
5. เมื่อผู้ใช้ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารแล้ว ให้คลิก “ลงนามเอกสาร” จากน้ันเลือกผู้อนุมัติ    

และผู้ตรวจสอบตามลําดับ กดปุ่ม “ลงนามและส่งเอกสาร” ภาพที่ ๗-๘ 

 

ภาพที่ ๗  ลงนามเอกสาร 
 

๗.กดบนัทกึ
ข้อมลูอีกครัง้ 

๑.ลงนามเอกสาร
 

๗.แสดงวนัท่ี
และชว่งเวลา 

ภาพที่ 8 เลือกผู้อนุมัติ .... 
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ภาพที่ ๘  เลือกผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบและส่งเอกสาร 

 
 
 

๖. ระบบจะแสดงลายเซ็นของผู้ใช้ในเอกสารที่สร้างและส่งเอกสารไปยังผู้อนุมัติและผู้ตรวจสอบ เมื่อ
เซ็นลงนามเอกสารครบตามลําดับแล้ว จะแสดงลายเซ็นดังภาพที่ ๙ 

 
 

 
 

ภาพที่  9 แสดงเอกสารในแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติตามเส้นทาง 
 
 

 

๒.เลือกผู้อนมุตัิ
และผู้ตรวจสอบ 

๑.แสดงลายเซน็ผู้สร้าง 

๒.แสดงลายเซน็
ผู้อนมุตัลิําดบัท่ี ๒ 

๔.แสดงลายเซน็ผู้
ลงนามลําดบั ๔ 

๓.ลงนามและสง่เอกสาร 

๓.แสดงลายเซน็
ผู้อนมุตัลิําดบัท่ี ๓ 

๕. แสดงลายเซน็
ผู้ตรวจสอบ 

7. เมื่อลงนาม .... 
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7. เมื่อลงนามเอกสารเสร็จสมบูรณ ์ ผู้สร้างสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารได้ ดังภาพที่ 10 
 

 
ภาพที่  10  ตรวจสอบสถานะการลงนามเอกสาร 

 
 
 

8. เมื่อขั้นตอนการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ทําการคลิก “ออกจากระบบ” ดังภาพที่ 11 
 

 

 
                     ภาพที่  ๑๑ ออกจากระบบ 

 

 

ตรวจสอบสถานะ
เอกสาร 

ออกจากระบบ 

ตารางที่ 6  .... 
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ตารางที่ 6  ผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมด้านบริหารบุคลากรลืมสแกนนิ้วมือลงเวลา
ปฏิบัติราชการ ผ่านระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 
                    

 
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา เป้าหมาย หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน เหตุผล 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 
 

 
 
 

หน่วยงานสามารถลดต้นทุน  
- ด้านเวลา 
จากเดิม 8 ชั่วโมง  
คงเหลือ 2 ชั่วโมง  

กองการเจ้าหน้าที่ 
 
 

เชิงคุณภาพด้านเวลา  
จากเป้าหมาย 2 ชั่วโมง  
คงเหลือ 1 ชั่วโมง  
 
 
 

หน่วยงานสามารถ
ดําเนินการตามเป้าหมายที่
กําหนด 
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สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม สถานะปัจจุบัน 
(ปีงบประมาณก่อน พ.ศ.2563) 

เป้าหมาย 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ระยะเวลา
จริง 

ผลการดําเนินงาน 
(ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ.2564) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เหตุผล 

1. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
ภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มีค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมภายใน 
เป็นจํานวนเงิน 
 22,512,437.78 บาท 

สามารถลด                  
ค่าค่าใช้จา่ยการ
ฝึกอบรมภายใน            
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ต.ค. 63 –  
ก.ย. 64 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564            
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมภายในเป็น
จํานวนเงิน 12,701,492.95 บาท  
สรุป ปีงบประมาณ พ.ศ.2564      
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมภายใน ลดลง 
จากปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จํานวนเงิน  9,810,944.83 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 43.58    

ทุกหน่วยงาน หน่วยงานสามารถลด          
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
ภายใน 
ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เป็นจํานวนเงิน  
134,568,034.32บาท 

สามารถลด           
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ต.ค. 63 –  
ก.ย. 64 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564            
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวนเงิน 118,390,688.12 บาท 
สรุป ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จํานวนเงิน 16,177,346.20 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 12.02  

ทุกหน่วยงาน หน่วยงานสามารถลด          
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ได้ตามเป้าหมายที่
กําหนด 
 

3. กิจกรรมด้านการจัดทําสํามะ
โนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินใน
แผนการใช้ที่ดินระดับตําบลผ่าน
แบบสอบถามออนไลน์       
(QR - CODE) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- ต้นทุนรวม  
41,076,389.87 บาท 
- เป้าหมาย  
300,000 ไร่ 
- ต้นทุนต่อหน่วย  
 136.92 บาท/ไร่ 
- ปริมาณงาน  6 ตําบล 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
- ต้นทุนรวม  
39,000,000.00 
บาท 
- เป้าหมาย  
300,000 ไร่ 
- ต้นทุนต่อหน่วย  
130.00 บาท/ ไร่ 
- ปริมาณงาน            
70 ตําบล 

ต.ค. 63 –  
ก.ย. 64 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ต้นทุนรวม 
 38,900,000.00 บาท 
- เป้าหมาย 
300,000 ไร่ 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
129.67 บาท/ ไร่ 
- ปริมาณงาน  77  ตําบล 
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 71 ตําบล 

สํานักเทคโนโลยี
การสํารวจและ   

ทําแผนที่ 
 

หน่วยงานสามารถ
ดําเนินการตามเป้าหมายที่
กําหนด 
(เอกสารแนบ 2) 

เอกสารแนบ 1 
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สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

กิจกรรม สถานะปัจจุบัน 
(ปีงบประมาณก่อน พ.ศ.2563) 

เป้าหมาย 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ระยะเวลา
จริง 

ผลการดําเนินงาน 
(ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ.2564) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เหตุผล 

4. กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร
ลืมสแกนนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติ
ราชการผ่านระบบการลา
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ต้นทุนรวม 
17,322,743.34 บาท 
- เป้าหมาย 
 3,154 ราย 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
5,492.31 บาท/ราย 
- ด้านเวลา 8  ชั่วโมง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
- ต้นทุนรวม 
16,000,000.00บาท 
- เป้าหมาย 
3,262 ราย 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
4,904.97 บาท/ ราย 
- ด้านเวลา  2  ชั่วโมง 
 

ต.ค. 63 –  
ก.ย. 64 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ต้นทุนรวม 
16,000,000.00 บาท 
- เป้าหมาย 
3,262 ราย 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
 4,904.97 บาท/ ราย 
- ด้านเวลา  1  ชั่วโมง 
จํานวนเวลาที่ลดลง  7  ชั่วโมง 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 

หน่วยงานสามารถ
ดําเนินการตามเป้าหมายที่
กําหนด  
(เอกสารแนบ 3) 



เอกสารแนบ 2

 เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ - ต้นทุนรวม - ต้นทุนรวม

ด้านความพึงพอใจ ด้านความพึงพอใจ 39,000,000.00 39,000,000.00

ของผู้ขอรับบริการ ของผู้ขอรับบริการ บาท บาท

- ปานกลางถึงมาก - มากถึงมากที่สุด เป้าหมาย เป้าหมาย 

300,000 ไร่ 300,000 ไร่

เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ - ต้นทุนต่อหน่วย - ต้นทุนต่อหน่วย

 ด้านปริมาณงาน  1. ด้านปริมาณงาน  130 บาท/ระวาง 130 บาท/ระวาง

  70 ตําบล 77 ตําบล

2. ลดการใช้กระดาษ

เป็น 0 แผ่นต่อ

ปีงบประมาณ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมด้านการจัดทําสํามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินในแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (QR - CODE)

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อกิจกรรม/กระบวนการ Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนใน

การดําเนินงาน)
Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน)
วิธีการดําเนินการ Output (สินค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

ลดขั้นตอน/
ลดจํานวนวัน

ยกเลิก
ขั้นตอน

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ผลหลังการปรับปรุง เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ผลหลังการปรับปรุง

ออกแบบแบบสอบถาม

ชี้แปลง

วิเคราะห์สํามะโน

ปริมาณงาน  6  ตําบล ปริมาณงาน  77  ตําบล

ด้านการจัดทําสํามะโน
ที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ในแผนการใช้ที่ดินระดับ
ตําบลผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์ (QR - CODE)

นัดหมาย

สัมภาษณ์

จัดทําฐานข้อมูล

ผลิตแผนที่ถือครองที่ดิน

เผยแพร่ผลงาน

ออกแบบแบบสอบถาม

ส่งแบบสอบถาม 
สพข. / สพด. (QR - CODE)

หมอดินอาสาส่งแบบสอบถาม
ให้ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

กรอกข้อมูล (QR - CODE)

จัดทําฐานข้อมูล

ผลิตแผนที่ถือครองที่ดิน

วิเคราะห์สํามะโน

เผยแพร่ผลงาน



เอกสารแนบ 3

 เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ - ต้นทุนรวม - ต้นทุนรวม

 ด้านความพึงพอใจ  ด้านความพึงพอใจ 16,000,000.00 16,000,000.00

ของผู้ขอรับบริการ ของผู้ขอรับบริการ บาท บาท

- ปานกลางถึงมาก - มากถึงมากที่สุด

เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ  - จํานวนบุคลากร  - จํานวนบุคลากร

 ด้านเวลา  ด้านเวลา  เป้าหมาย  เป้าหมาย

 - ภายใน  2  ชั่วโมง  - ภายใน  1  ชั่วโมง  3,262 ราย  3,262 ราย

 - ต้นทุนต่อหน่วย  - ต้นทุนต่อหน่วย

4,904.97 บาท 4,904.97 บาท

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมด้านบริหารบุคลากรลืมสแกนนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชื่อกิจกรรม/กระบวนการ Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดําเนินงาน)

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน)

วิธีการดําเนินการ Output (สินค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ลดขั้นตอน/
ลดจํานวนวัน

ยกเลิก
ขั้นตอน

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ผลหลังการปรับปรุง เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ผลหลังการปรับปรุง

8  ชั่วโมง 1 ขั่วโมง

ด้านบริหารบุคลากรลืม
สแกนนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติ
ราชการผ่านระบบการลา
อิเล็กทรอนิกส์

ลืมสแกนนิ้วมือลง
เวลาปฏิบัติราชการ

กรอกแบบฟอร์มลืม
สแกนนิ้วมือลงเวลา

ปฏิบัติราชการ

ยื่นแบบฟอร์มผ่าน       
ผอ.กลุ่ม / หน.ฝ่าย        
ให้ ผอ.กอง / สํานัก   
รับรองการมาปฏิบัติ

ราชการ

กองการเจ้าหน้าที่       
ลงเวลามาปฏิบัติราชการ

สิ้นสุดขั้นตอน

ลืมสแกนนิ้วมือลง
เวลาปฏิบัติราชการ

ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อกรอกและบันทึกข้อมูล
การลืมสแกนนิ้วมือลงเวลา

ปฏิบัติราชการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

สิ้นสุดขั้นตอน



รายงานการใชป้ระโยชน์ข้อมูลตน้ทนุผลผลติในการบรหิารจัดการ 

กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (โปรแกรมแบบรายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี) 

ข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยงข้อง 

 ต้นทุนกิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (โปรแกรมแบบรายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชี)และต้นทุนต่อหน่วย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 

ตารางที่ 1 ข้อมูลต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (โปรแกรมแบบรายงานเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ต้นทุนรวม (บาท) ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) 
2561 31,560,871.31 78.24 
2562 31,392,075.35 92.65 
2563 29,213,152.23 91.59 

 
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลในการบริหาร 
 ตามท่ีกรมบัญชีกลาง ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  เพ่ือ
เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ โดยต้องตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตามเกณฑ์ และจัดส่งให้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งน้ี กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน  
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี จึงได้ขอความอนุเคราะห์  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สร้างโปรแกรมแบบรายงานเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี สําหรับให้ส่วนภูมิภาคได้จัดส่งรายงานฯ ผ่านทางเว็บไซต์กองคลัง โดยไม่ต้องส่งข้อมูลใน
รูปแบบของเอกสาร สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษในหน่วยงาน ที่จะถูกจัดทําเป็นเอกสาร ลดปริมาณขยะ
กระดาษที่จะเกิดขึ้น ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ลดการใช้วัสดุธรรมชาติและพลังงานในการผลิตกระดาษอีกด้วย 
รวมทั้งยังลดขั้นตอน และระยะเวลาการจัดส่งเอกสารมาให้กองคลังตรวจสอบของ หน่วยงานส่วนภูมิภาค สร้าง
ความสะดวกในการทํางาน ซึ่งจะทําให้กองคลังได้รับเอกสารต่างๆ รวดเร็วขึ้น   

กิจกรรมที่ดําเนินการ 
 1. กําหนดแนวทางและข้ันตอนกระบวนการจัดส่งรายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีผ่านระบบออนไลน์ 
 2. นําระบบสารสนเทศมาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ โดยการจัดทําโปรแกรมแบบ
รายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพ่ือความสะดวก ลดขั้นตอนการจัดส่งเอกสาร และลด
ปริมาณกระดาษ 
 3. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดส่ง
รายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีได้ถูกต้อง ทันตามกําหนดเวลา 

4. แจ้งให้หน่วยงาน ...  
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 4. แจ้งให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคทราบ โดยจัดทําบันทึกข้อความแจ้งเวียน พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น  e-mail  Line  เว็บไซต์กองคลัง โดยผู้ใช้งานเข้าผ่านเว็บไซต์กองคลัง  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตารางที่ 2  ผลการดําเนินงานกิจกรรมด้านการเงินและบัญชี  (โปรแกรมแบบรายงานเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชี) 

 

ระยะเวลา เป้าหมาย หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน เหตุผล 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

 
 
 
 

หน่วยงานสามารถลด
ต้นทุน  

- ด้านเวลา 
จากเดิม 9 วันทําการ 
คงเหลือ 5 วันทําการ 

กองคลัง 
 
 
 

เชิงคุณภาพด้านเวลา  
จากเป้าหมาย 5 วันทําการ 

คงเหลือ 4 วันทําการ 
 
 

หน่วยงานสามารถ
ดําเนินการตาม

เป้าหมายที่กําหนด 
 






