






รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

ตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ของสวนราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
 
 

กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนดจํานวน 5 เรื่อง  ซึ่งประกอบดวยเรื่องลดคาใชจายในภาพรวมระดับกรม  จํานวน 2 เรื่อง  
และปรับปรุงกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในรูปของตนทุนและปริมาณงาน  จํานวน 2 เรื่อง และดานการ
ปรับปรุงกิจกรรมอยางแทจริง จํานวน 1 เรื่อง  โดยกรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการตามแผนเรียบรอยแลว         
มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  ดังนี้     

แผนการลดคาใชจาย 

1. คาโทรศัพท โดยไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังนี้ 
1.1 สนับสนุนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผาน Social Network ไดแก E-mail / 

Line / Facebook เปนตน  
1.2 ใชโทรศัพทเทาที่จําเปนและใชเพื่อติดตอราชการเทานั้น หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทที่นาน

เกินควร และไมใชโทรศัพทในการติดตอเรื่องสวนตัว 
1.3 กรณีโทรทางไกลหรือโทรเขาโทรศัพทเคลื่อนที่ ใหเตรียมขอมูลในการสนทนาใหพรอม

เพื่อลดเวลาการใชโทรศัพท 
1.4 ใชโทรศัพทระบบหมายเลขภายใน 4 หลัก ในการติดตอสื่อสารภายในหนวยงานสวนกลาง 
1.5 ใหหนวยงานจัดทําทะเบียนคุมการใชโทรศัพทจดบันทึกควบคุมการใชโทรศัพททางไกล 

และโทรศัพทเคลื่อนที่ของหนวยงานอยางเครงครัด 
 

ตารางที่ 1   ผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานการลดคาใชจาย : คาโทรศัพท  
 

ระยะเวลา เปาหมาย หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน เหตุผล 

ตุลาคม 2560 - 
กันยายน 2561 
 

 
 
 

หนวยงานสามารถลด
ปริมาณการใชโทรศัพท
ลงจากปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ไดไมนอย
กวารอยละ 5 

ทุกหนวยงาน 
 
 
 

 

หนวยงานมีตนทุนดานการใชโทรศัพท
ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 
จํานวนเงิน 427,980.40 บาท        
คิดเปนรอยละ 8.38 
(ตามตารางที่ 2) 

หนวยงานสามารถลด
ปริมาณการใช
โทรศัพทลงไดตาม
เปาหมายทีก่ําหนด 
(ตามเอกสารแนบ 1) 
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ตารางที่ 2  รายงานปริมาณการใชโทรศัพทของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ ๒๕60 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ ๒๕๖1 
 

เดือน ปงบประมาณ ๒๕60 ปงบประมาณ ๒๕๖1 ผลการเปรียบเทียบจํานวนเงิน 
จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) เพิ่ม / ลด คิดเปนรอยละ (%) 

๑ ต.ค. 117,620.08 112,144.46 (5,475.62) (4.66) 
๒  พ.ย.  488,389.46 507,822.33 19,432.87 3.98 
๓  ธ.ค.  442,014.78 265,023.93 (176,990.85) (40.04) 
๔  ม.ค.  428,031.40 403,203.70 (24,827.70) (5.80) 
๕  ก.พ.  369,601.64 253,679.38 (115,922.26) (31.36) 
๖  มี.ค.  514,226.29 459,417.44 (54,808.85) (10.66) 
๗  เม.ย.  257,982.89 324,045.90 66,063.01 25.61 
๘  พ.ค.  436,854.16 410,429.06 (26,425.10) (6.05) 
๙  มิ.ย  540,678.94 405,158.51 (135,520.43) (25.06) 

๑๐  ก.ค.  395,433.79 314,629.48 (80,804.31) (20.43) 
๑๑  ส.ค.  479,088.21 612,133.93 133,045.72 27.77 
๑๒ ก.ย. 638,830.05 613,083.17 (25,746.88) (4.03) 

ผลรวม 5,108,751.69 4,680,771.29 (427,980.40) (8.38) 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบการใชโทรศัพท 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คาโทรศัพท

 
 
  

       หมายเหตุ : ใชยอดจํานวนเงินที่มีการเบิกจายจริงโดยไมรวมที่ปรับปรุงคาใชจายคางจายสิ้นปงบประมาณ       
                                ขอมูลจากรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS                                                                    

                  ปงบประมาณ 2560  สรุปจํานวนเงินการใชโทรศัพท  5,108,751.69 บาท 
                    ปงบประมาณ 2561  สรุปจํานวนเงินการใชโทรศพัท  4,680,771.29 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560        ปงบประมาณ พ.ศ. 2561    
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๒. คาไปรษณีย  โดยไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 จัดสงเอกสารและรายงานตางๆ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสแทนการจัดสงทางไปรษณีย 

 2.2 หนังสือสําคัญใหจัดสงโดยวิธีลงทะเบียนธรรมดาหรือลงทะเบียนตอบรับ 
  2.3 การจัดสงไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ควรพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม 
 

ตารางที่ 3  ผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานการลดคาใชจาย : คาไปรษณีย 
 

ระยะเวลา เปาหมาย หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน เหตุผล 

ตุลาคม 2560 - 
 กันยายน 2561 

 
 
 
 

หนวยงานสามารถลด
คาไปรษณียลงจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ไดไมนอยกวา
รอยละ 5 

ทุกหนวยงาน 
 
 
 
 
 

หนวยงานมีตนทุนคาไปรษณียลดลง
จากปงบประมาณพ.ศ.2560  
จํานวนเงิน 36,478.58 บาท        
คิดเปนรอยละ 2.38 
(ตามตารางที่ 4) 
 

หนวยงานสามารถลดคาไปรษณียลงได 
แตไมเปนไปตามเปาหมายทีก่ําหนด 
สาเหตุเกิดจาก ในปงปม.พ.ศ.2561 
หนวยงานสวนภูมภิาคมีการจัดสงเอกสาร
ทางไปรษณียลงทะเบียนดวนพิเศษ(EMS) 
และแบบตอบรับ (EMS) ในเร่ืองการ
จัดซื้อจัดจางงานกอสรางแหลงน้ําในไร
นานอกเขตชลประทาน ซึ่งมีกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางในแตละขั้นตอน ไดแก การ
สงเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจางใหแกผู
ยื่นเสนอราคา การเสนอราคาและนัดทาํ
สัญญาการตรวจหลักประกันสัญญา 
ตลอดจนการสงสําเนาสัญญา เพื่อเปน
หลักฐานการดาํเนินงานตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุปงปม.
พ.ศ.2560 นอกจากนี้ไดสงหนังสือเชิญ
หมอดินอาสาประจําตาํบล เขารับการ
ฝกอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม และ
ประสานงานกับเกษตรกรในเครือขาย
ตามนโยบายของรัฐบาล  
(ตามเอกสารแนบ 1) 

 
ตารางที่ 4 รายงานคาไปรษณยีของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปงบประมาณ ๒๕60 เปรยีบเทียบกบัปงบประมาณ ๒๕๖1 
 

เดือน ปงบประมาณ ๒๕60 ปงบประมาณ ๒๕๖1 ผลการเปรียบเทียบจํานวนเงิน 
จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) เพิ่ม / ลด คิดเปนรอยละ (%) 

๑ ต.ค. 57,922.00 47,683.00 (10,239.00) (17.68) 
๒  พ.ย.  173,178.34 114,661.00 (58,517.34) (33.79) 
๓  ธ.ค.  198,277.03 145,057.00 (53,220.03) (26.84) 
๔  ม.ค.  156,628.00 179,053.00 22,425.00 14.32 
๕  ก.พ.  114,430.50 143,564.00 29,133.50 25.46 
๖  มี.ค.  129,955.00 117,891.00 (12,063.32) (9.28) 
๗  เม.ย.  115,709.86 143,624.00 27,914.14 24.12 
๘  พ.ค.  101,304.93 107,886.00 6,581.07 6.50 
๙  ม.ิย  99,714.77 131,422.00 31,707.23 31.80 

๑๐  ก.ค.  137,166.22 120,935.00 (16,231.22) (11.83) 
๑๑  ส.ค.  103,976.00 118,723.77 14,747.77 14.18 
๑๒ ก.ย. 144,548.38 125,832.00 (18,716.38) (12.95) 

ผลรวม 1,532,811.03 1,496,332.45 (36,478.58) (2.38) 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคาไปรษณีย 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คาไปรษณยี

 
 

 หมายเหตุ : ใชยอดจํานวนเงินที่มกีารเบิกจายจริงไมรวมที่ปรับปรุงคาใชจายคางจายสิ้นปงบประมาณ 
         ขอมูลจากรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS                                                                    
         ปงบประมาณ 2560  สรปุจํานวนเงินคาไปรษณีย 1,532,811.03 บาท 
         ปงบประมาณ 2561  สรปุจํานวนเงินคาไปรษณีย 1,496,332.45 บาท 
 

แผนการปรับปรุงกิจกรรม 

1. กิจกรรมดานบริหารบุคลากร (กระบวนการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐออนไลน) 
  กรมพัฒนาที่ดิน มีแนวทางการประเมินผลในการใชประโยชนขอมูลตนทุนในการบริหารจัดการ
ภาพรวมจากการจัดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนจากปกอนของกิจกรรมสนับสนุนดานบริหารบุคลากร
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 และ พ.ศ. 2560 พบวา  
กรมพัฒนาที่ดิน มีตนทุนตอหนวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทากับ 6,032.89 บาท ซึ่งอยูในลําดับที่ 10  
จากจํานวน 13 หนวยงาน (ดังตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 3 ) 
 

ตารางที่ 5  การวิเคราะหเปรยีบเทียบตนทุนจากปกอนของกิจกรรมสนบัสนุนดานบรหิารบุคลากร (หนวยนับ : ราย)          
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 

 

 
            หมายเหตุ : ขาด 2 หนวยงาน ไดแก  
     สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีขอมูลขึ้นเว็บไซต แตไมถูกตอง  
  สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  ไมมีขอมูลขึ้นเว็บไซต 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560        ปงบประมาณ พ.ศ. 2561    
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แผนภูมิที่ 3  การจัดลําดับตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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จํานวนเงิน (บาท)

 ดังนั้นจากขอมูลดังกลาวจึงนํามาวิ เคราะหจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรม          
ดานบริหารบุคลากร (กระบวนการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐออนไลน) กรมพัฒนาที่ดินปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  โดยกองการเจาหนาที่ มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดานการดําเนินการออกบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และจัดทําบัตรพนักงานราชการ 
ลูกจางจางเหมาของกรมฯ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542 ทั้งนี้ ไดดําเนิน
กิจกรรมกระบวนการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ตามแผนพัฒนาและปรับปรุงในปงบประมาณ 2561  
ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 จากการปรับปรุงกระบวนการจัดทําบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เปนกระบวนการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผานระบบออนไลน             
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การกําหนดแนวทางและขั้นตอนกระบวนการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผานระบบออนไลน 
โดยมีเปาหมายการปรับปรุง กระบวนการ / ขั้นตอนในการดําเนินงานที่ชัดเจน ทําใหไดขั้นตอนการจัดทําบัตรที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

2. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสวนราชการ โดยการจัดทํา
โปรแกรมการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผานระบบออนไลน เพื่อความสะดวก ทําใหการจัดทําบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผานระบบออนไลนเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

3. ลดขั้นตอนและระยะเวลาการยื่นทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐลงจากเดิม ภายใน 3 วันทําการ 
เปนภายใน 2 วันทําการ 

4. ลดคาใชจายและปริมาณการใชกระดาษในแตละหนวยงาน 
5. ปองกันการสูญหายของเอกสารที่สงมาขอทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
6. ผูรับบริการไดรับการบริการที่ดี สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะดําเนินการ และติดตอรับบัตรได

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 6   ผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมดานบริหารบุคลากร (กระบวนการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐออนไลน)  
 

ระยะเวลา เปาหมาย หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน เหตุผล 

ตุลาคม 2560 - 
 กันยายน 2561 

 
 
 
 

ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 หนวยงาน
สามารถลดตนทุนตอ
หนวยและดานเวลา
ดังนี้                     
- ตนทุนรวม  
18,700,000 บาท  
- ปริมาณงาน  
3,275 ราย            
-  ตนทุนตอหนวย 
5,709.92/บาท      
- ดานเวลา 
จํานวนที่ลด 2 วัน 
คงเหลือเวลา 3 วัน 
 

กองการ
เจาหนาที ่

(กลุมทะเบียน
ประวัติและ
บําเหน็จ

ความชอบ) 
 
 
 
 
 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561  
  -  ตนทนุรวม  18,700,000 บาท  
  - ปริมาณงาน  3,292 ราย         
  - ตนทุนตอหนวย 5,680.44/บาท     
เชิงคุณภาพดานเวลา 

- จํานวนที่ลด 3 วัน 
- คงเหลือเวลา 2 วัน 

 

หนวยงานสามารถดําเนินการตาม
เปาหมายทีก่ําหนด (ตามเอกสารแนบ 2) 

    

 2. กิจกรรมดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กระบวนการฝกอบรม ในสวนของการประเมินผล
ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม) 

  กรมพัฒนาที่ดิน มีแนวทางการประเมินผลในการใชประโยชนขอมูลตนทุนในการบริหารจัดการ
ภาพรวมจากการจัดทําการวิ เคราะห เปรียบเทียบตนทุนจากปกอนของกิจกรรมสนับสนุนดานการ           
พัฒนาทรัพยากรบุคคล หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 และ 
พ.ศ. 2560 พบวา  กรมพัฒนาที่ดิน มีตนทุนตอหนวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทากับ 616.92 บาท   
ซึ่งอยูในลําดับที่ 12  จากจํานวน 13 หนวยงาน (ดังตารางที่ 7 และแผนภูมิที่ 4) 

 

   ตารางที่ 7  การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนจากปกอนของกิจกรรมสนับสนุนดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (หนวยนับ : ชั่วโมง)                     
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 

 

 
      หมายเหต ุ: ขาด 2 หนวยงาน ไดแก  
                     สํานักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มขีอมูลขึน้เว็บไซต แตไมถกูตอง  
                    สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ ไมมีขอมูลขึ้นเว็บไซต 
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แผนภูมิที่ 4  การจัดลําดับตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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 ดังนั้นจากขอมูลดังกลาวจึงนํามาวิเคราะหจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมดานการ      
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (กระบวนการฝกอบรม ในสวนของการประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม)  
กรมพัฒนาที่ดินปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในการจัดฝกอบรมแตละโครงการ กองการเจาหนาที่จะ
ดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการจัดฝกอบรมที่มีมาตรฐานตามเกณฑประกันคุณภาพของการฝกอบรม 
โดยในแตละโครงการจะตองมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอภาพรวมของการจัด
โครงการ และท่ีมีตอวิทยากรในหลักสูตรนั้น ๆ ซึ่งมีวิธีการดําเนินการประเมินผลฯ ทางผูจัดการฝกอบรมจะตอง
ออกแบบเอกสารและสําเนาเอกสารตามจํานวนผูเขารับการฝกอบรม และใหผูเขารับการฝกอบรมกรอกขอมูล 
จากนั้นนําขอมูลดังกลาวเขาสูโปรแกรมสถิติ เพื่อประมวลผลความพึงพอใจ 

จากขั้นตอนการดําเนินการเดิม จะเห็นไดวาจะตองมีการใชงบประมาณในการสําเนาเอกสาร
และมีขั้นตอนของการกรอกขอมูลหลายครั้ง ทั้งจากผูเขารับฝกอบรมและผูจัด กองการเจาหนาที่จึงมีแนวคิดใน
การลดขั้นตอน และลดคาใชจายของการดําเนินการดานเอกสาร โดยการนํา IT เขามาใชใหเกิดประโยชนและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีการดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรม ในสวนของการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม ดังนี ้

2.1 จัดประชุมชี้แจงเปาหมายในการดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรม
ในสวนของการประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม ในระดับสํานัก/กอง และในกลุมผูที่
รับผิดชอบงานฝกอบรม 

ผลการดําเนินงาน  บุคลากรที่เกี่ยวของเขาใจในแนวทางการดําเนินงาน และสนับสนุนในการ
ดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรม  
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2.2 กําหนดรูปแบบและวิธีการดําเนินการในการนํา IT เขามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการฝกอบรม ในสวนของการประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม โดยการใช QR Code 
ในการเก็บขอมูลการประเมินผล 

ผลการดําเนินงาน  กําหนดรูปแบบของ QR  Code และแนวทางในการดําเนินการประเมินผล
ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม โดยใหดําเนินการกับทุกโครงการของแผนการพัฒนาบุคลากรประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 

2.3 ดําเนินการทดสอบ QR Code สําหรับใชในการประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับ
การฝกอบรม และยืนยันรูปแบบ และแนวทางในการดําเนินการ ใหผูที่เกี่ยวของรับทราบและนําไปใชใน
กระบวนการจัดโครงการที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน  ผลการทดสอบ QR Code สําหรับใชประเมินผลฯ ไมพบขอผิดพลาด 
2.4 ดําเนินการใช QR Code ในการประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมทุก

หลักสูตรที่กองการเจาหนาที่จัดขึ้น โดยใชรูปแบบและแนวทางการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว 
ผลการดําเนินงาน  กองการเจาหนาที่ ไดดําเนินการนํารูปแบบและวิธีการประเมินผล        

ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมดวย QR Code มาใชครบถวนทุกหลักสูตร  
2.5 ทบทวนผลการดําเนินงานใช QR Code ในการประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการ

ฝกอบรม เมื่อดําเนินการจัดฝกอบรมแลวเสร็จ 
ผลการดําเนินงาน  มีการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม

และดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ โดยสรุปไดวาสามารถดําเนินการตามรูปแบบและวิธีการที่กําหนดไวได
อยางสมบูรณ  โดยสงผลใหการดําเนินการรวดเร็วขึ้น โดยไมตองเตรียมสําเนาเอกสารหลายฉบับ รวมทั้งไมตอง
ใชงบประมาณในการดําเนินการ 

 

ตารางท่ี 8   ผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กระบวนการฝกอบรม     
ในสวนของการประเมินผลความพงึพอใจของผูเขารับการฝกอบรม)  

 

ระยะเวลา เปาหมาย หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน เหตุผล 

ตุลาคม 2560 - 
 กันยายน 2561 

 
 
 
 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
หนวยงานสามารถลดตนทุน
ตอหนวยและดานเวลาดังนี้                     
- ตนทุนรวม  
15,000,000 บาท  
- ปริมาณงาน  
28,000 จํานวนชั่วโมง/คน
การฝกอบรม                
-  ตนทุนตอหนวย 
535.71 /บาท         
-  ดานเวลา 
จํานวนที่ลด 5 วัน 
คงเหลือเวลา 5 วัน 
 

กองการเจาหนาที ่
(กลุมพัฒนาบุคคล) 

 
 
 
 
 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561  
  -  ตนทุนรวม  15,000,000 บาท  
  -  ปริมาณงาน  33,465  จาํนวน
ชั่วโมง/คนการฝกอบรม        
   - ตนทุนตอหนวย 448.23/บาท              
เชิงคุณภาพดานเวลา 

- จํานวนที่ลด 6 วัน 
- คงเหลือเวลา 4 วัน 

 

หนวยงานสามารถดําเนินการตาม
เปาหมายทีก่ําหนด  
(ตามเอกสารแนบ 3) 
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แผนการปรับปรุงกิจกรรมอยางแทจริง 
 

1.  กิจกรรมดานการบริการยานพาหนะ (กระบวนการใหบริการยานพาหนะสวนกลาง) 

 กรมพัฒนาที่ดิน มีแนวทางการประเมินผลในการใชประโยชนขอมูลตนทุนในการบริหาร
จัดการภาพรวม จากการจัดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนจากปกอนของกิจกรรมสนับสนุนดานการบริการ
ยานพาหนะ หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 
พบวากรมพัฒนาที่ดิน มีตนทุนตอหนวยในปงบประมาณ 2560 เทากับ 13.39 บาท ซึ่งอยูในลําดับที่ 6 จาก
จํานวน 13 หนวยงาน (ดังตารางที่ 9 และแผนภูมิที่ 5 ) 

 

ตารางที่ 9 การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนจากปกอนของกิจกรรมสนับสนุนดานการบริการยานพาหนะ (หนวยนับ : กิโลเมตร) 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 

 

 
         หมายเหตุ : ขาด 2 หนวยงาน ไดแก  
    สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีขอมูลขึ้นเว็บไซต แตไมถูกตอง  
      สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  ไมมีขอมูลขึ้นเว็บไซต 
 

แผนภูมิที่ 5  การจัดลําดับตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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ดังนั้นจากขอมูลดังกลาวจึงนํามาใชในการวิเคราะหจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรม
ดานยานพาหนะ (กระบวนการใหบริการยานพาหนะสวนกลาง) กรมพัฒนาที่ดิน ปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย 
กรมฯ ไดใหความสําคัญเรื่องการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยแตงตั้งคณะทํางานดาน   
การจัดการพลังงานพิจารณามาตรการ การใชยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง (เอกสารแนบ 5)  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพลดใชพลังงานน้ํามนั และสั่งการใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติอยางเครงครัดตามมาตรการ ดังนี้ 

1. การเตรียมพรอมกอนใชยานพาหนะ 
1.1 วางแผนกอนการเดินทาง ใชเสนทางลัดหรือศึกษาเสนทางที่จะไป ทางไหนใกล

ที่สุด และใชเวลานอยที่สุด หรือใชอุปกรณสื่อสารแทนการเดินทาง 
1.2 ตรวจเช็ครอยรั่วและสิ่งผิดปกติกอนการใชยานพาหนะ 
1.3 เติมลมยางใหไดมาตรฐานที่กําหนดและตรวจเช็คลมยางสม่ําเสมออยางนอย

สัปดาหละ 1 ครั้ง 
1.4 จัดเสนทางการเดินรถ โดยทางเดียวกันไปดวยกัน (CAR POOL) 
1.5 ไมควรบรรทุกหรือเก็บสัมภาระสิ่งของที่ไมจําเปนไวในรถ 

2. การใชยานพาหนะ ใหความรูแกพนักงานขับรถยนต ในการนํารถยนตออกไปปฏิบัติงานดังนี้ 
2.1 ไมควรเปดสวิทซเครื่องปรับอากาศ ไฟหนารถ และอุปกรณทุกชนิดกอนสตารท

เครื่องยนต 
2.2 ไมอุนเครื่องยนตกอนขับเคลื่อนตัวรถเพียงแตออกตัวรถเบาๆ 1-2 กิโลเมตร 

เครื่องยนตจะอุนเอง 
2.3 ใชเครื่องปรับอากาศอยางถูกวิธี ไมปรับอุณหภูมิใหเย็นจนเกินไป ปดสวิทซความ

เย็นกอนถึงที่หมาย 2-3 นาที และเปดพัดลมแรงสุด ชวยลดความชื้นในตูแอร ลดการเกิดเชื้อราในตูแอรชวย
ประหยัดน้ํามัน 

2.4 ใชเกียรใหสัมพันธกับรอบเครื่องยนต ไมขับรถลากเกียร การขับรถลากเกียรทําให
รอบไมคงที่ เครื่องยนตรอน เกิดสึกหรองาย 

2.5 ขับรถทางธรรมดาดวยความเร็วไมเกิน 90 กม./ชม. ทางดวนดวยความเร็วไมเกิน 
110 กม./ชม และทางมอเตอรเวยดวยความเร็วไมเกิน 120 กม./ชม. 

2.6 ไมควรติดเครื่องยนตขณะจอดรถรอ จะทําใหสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 
3. ใหมีการบันทึกแบบรายงานการใชและการซอมบํารุงยานพาหนะ ใหถูกตอง ครบถวน   

เปนปจจุบัน เพื่อสามารถตรวจสอบประวัติการซอมดูแล/บํารุงรักษายอนหลังได เปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 20 และตามระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน     
วาดวยการใช และการควบคุมรถราชการ พ.ศ.2559 

4. สรุปรายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงทุกคัน ทกุเดือน ตอผูบริหารของหนวยงาน 
5. รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ การลดใชพลังงาน ใหทราบทั่วกันอยางตอเนื่อง ภายใน

กรมพัฒนาที่ดิน 
จึงทําใหในปงบประมาณ 2561 หนวยงานสวนกลาง กรมพัฒนาที่ดิน สามารถดําเนินการ   

ลดปริมาณการใชยานพาหนะ คิดเปนรอยละ 5.59 (ตารางที่ 10) และสามารถลดคาใชจายในการซอมแซม
บํารุงรักษายานพาหนะ คิดเปนรอยละ 6.23 (ตารางที่ 11) 
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ตารางที่ 10  สรุปเปรียบเทียบปริมาณการใชยานพาหนะสวนกลาง กรมพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 
                                           
                                                                                                                                                                       หนวย : กม. 

ศูนยตนทุน ป 2560 ป 2561 ผลการเปรียบเทียบ 
เพ่ิม / ลด คิดเปนรอยละ 

 0700800001  ตสน. 16,006 19,108 3,102 19.38 
 0700800002  กพร. 6,071 11,886 5,815 95.78 
 0700800003  สลก. 247,850 197,449 (50,401) (20.34) 
 0700800004  กกจ. 67,692 51,314 (16,378) (24.19) 
 0700800005   กค. 32,100 22,020 (10,080) (31.40) 
 0700800007  สวพ. 1,470,067 2,013,226 543,159 36.95 
 0700800008  กผง. 85,702 47,313 (38,389) (44.79) 
 0700800009  สสผ. 843,096 697,878 (145,218) (17.22) 
 0700800010  ศทส. 13,706 11,230 (2,476) (18.07) 
 0700800011  สวด. 165,747 96,388 (69,359) (41.85) 
 0700800012  กวจ. 400,158 394,936 (5,222) (1.30) 
 0700800013  กสด. 1,152,023 797,919 (354,104) (30.74) 
 0700800116  กทช. 184,818 72,127 (112,691) (60.97) 
 0700800117  กนผ. 989,843 924,601 (65,242) (6.59) 

ยอดรวม 5,674,879 5,357,395 (317,484) (5.59) 
 

 
ตารางที่ 11  สรุปเปรียบเทียบการซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะสวนกลาง กรมพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และพ.ศ.2561 
 

                                                                                                                                                                        หนวย : บาท 

ศูนยตนทุน ป 2560 ป 2561 ผลการเปรียบเทียบ 
เพ่ิม / ลด คิดเปนรอยละ 

 0700800001  ตสน.  28,758.71   50,188.87  21,430.16 74.52 
 0700800002  กพร.  9,892.50   8,155.54  (1,736.96) (17.56) 
 0700800003  สลก.  268,776.93   358,561.78  89,784.85 33.40 
 0700800004  กกจ.  162,125.18   85,558.81  (76,566.37) (47.23) 
 0700800005   กค.  15,709.14   59,509.87  43,800.73 278.82 
 0700800007  สวพ.  1,243,585.68   1,279,443.87  35,858.19 2.88 
 0700800008  กผง.  269,361.74   16,047.63  (253,314.11) (94.04) 
 0700800009  สสผ.  551,872.37   493,015.80  (58,856.57) (10.66) 
 0700800010  ศทส.  17,071.73   31,463.33  14,391.60 84.30 
 0700800011  สวด.  46,898.00   40,164.64  (6,733.36) (14.36) 
 0700800012  กวจ.  627,900.95   605,771.51  (22,129.44) (3.52) 
 0700800013  กสด.  1,389,125.21   1,088,202.73  (300,922.48) (21.66) 
 0700800116  กทช.  307,736.27   52,501.13  (255,235.14) (82.94) 
 0700800117  กนผ. 1,378,565.01   1,755,485.98  376,920.97 27.34 

ยอดรวม 6,317,379.42   5,924,071.49  (393,307.93) (6.23) 
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จากแผนเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมดานการบริการยานพาหนะ/กระบวนการดานการ
ใหบริการยานพาหนะสวนกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถสรุปรายงานผลการดําเนินงาน               
(ตามตารางที่ 12) ดังนี้ 

1) ดาน Output (สินคา/บริการ) ผลการดําเนินงานหลังการปรับปรุง : รักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใชบริการยานพาหนะเชิงคุณภาพดานเวลา จํานวนทีล่ด 40 นาท ี

2) ดานตนทุนตอหนวยผลผลิต ผลการดําเนินงานหลังการปรับปรุง : ตนทุนรวม 
65,000,000.00 บาท ปริมาณงาน 5,357,395 กม. ตนทุนตอหนวย 12.13 บาท 

 

ตารางที่ 12  ผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมดานยานพาหนะ/กระบวนการใหบริการยานพาหนะสวนกลาง 

ระยะเวลา เปาหมาย หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน เหตุผล 

ตุลาคม 2560 - 
กันยายน 2561 
 
 
 
 

 
 
 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หนวยงานสามารถลดตนทุนตอ
หนวยและดานเวลา ดังนี ้ 
- ตนทุนรวม 71,000,000 บาท 
- ปริมาณงาน 5,670,000 กม. 
- ตนทุนตอหนวย 12.52 
- ดานเวลา 
จํานวนที่ลด 30 นาท ี
คงเหลือเวลา 60 นาที (1 ชม.) 

หนวยงาน
สวนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
- ตนทุนรวม 
65,000,000 บาท 
- ปริมาณงาน 
5,357,395 กม. 
- ตนทุนตอหนวย 12.13 
เชิงคุณภาพดานเวลา 
- จํานวนท่ีลด 40 นาท ี
คงเหลือเวลา 50 นาท ี

หนวยงานสามารถดําเนินการ
ตามเปาหมายที่กําหนด 
(เอกสารแนบ 4) 

 
 
 
 
 

 

 
 



สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ หนวยงานกรมพัฒนาท่ีดิน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
  
 
 
 

กิจกรรม สถานะปจจุบัน 
เปาหมาย 

ท่ีคาดวาจะไดรับ 
ระยะเวลา

จริง 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เหตุผล 

1. คาโทรศัพท ปงบประมาณ พ.ศ.2560 
มีคาโทรศัพท 
เปนจํานวนเงิน 
5,108,751.69 บาท 

สามารถลดคา
โทรศัพทไดไมนอย
กวารอยละ 5 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561            
คาโทรศัพท เปนจํานวนเงิน 
4,680,771.29 บาท  
สรุป ปงบประมาณ พ.ศ.2561      
คาโทรศัพทลดลง 
จากปงบประมาณ พ.ศ.2560  
จํานวนเงิน  427,980.40 บาท      
คิดเปนรอยละ 8.38    

ทุกหนวยงาน หนวยงานสามารถคาโทรศัพทลดลง
ไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

2. คาไปรษณยี ปงบประมาณ พ.ศ.2560 
มีคาไปรษณีย  
เปนจํานวนเงิน  
1,532,811.03 บาท 

สามารถลดคา
ไปรษณียไดไม
นอยกวารอยละ 5 

ต.ค.60 –  
ก.ย. 61 
 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561            
คาไปรษณีย จํานวนเงิน 
1,496,332.45 บาท  
สรุป ปงบประมาณ พ.ศ.2561  
คาไปรษณียลดลง                     
จากปงบประมาณ พ.ศ.2560  
จํานวนเงิน 36,478.58 บาท  
คิดเปนรอยละ 2.38  

ทุกหนวยงาน หนวยงานสามารถลดคาไปรษณีย ลงได 
แตไมเปนไปตามเปาหมายทีก่ําหนด 
สาเหตุเกิดจาก ในปงปม.พ.ศ.2561 
หนวยงานสวนภูมภิาคมีการจัดสงเอกสาร
ทางไปรษณียลงทะเบียนดวนพิเศษ(EMS) 
และแบบตอบรับ (EMS) ในเร่ืองการจัดซ้ือ
จัดจางงานกอสรางแหลงน้ําในไรนานอก
เขตชลประทาน ซ่ึงมีกระบวนการจัดซ้ือจัด
จางในแตละขั้นตอน ไดแก การสงเอกสาร
ประกาศจัดซ้ือจัดจางใหแกผูยื่นเสนอราคา 
การเสนอราคาและนัดทาํสัญญาการตรวจ
หลักประกันสัญญา ตลอดจนการสงสําเนา
สัญญา เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงาน
ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 นอกจากนี้
ไดสงหนังสือเชิญหมอดินอาสาประจํา
ตําบล เขารับการฝกอบรมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม และประสานงานกับเกษตรกร
ในเครือขายตามนโยบายของรัฐบาล  

 

เอกสารแนบ 1 



สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ หนวยงานกรมพัฒนาท่ีดิน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 

กิจกรรม สถานะปจจุบัน 
เปาหมาย 

ท่ีคาดวาจะไดรับ 
ระยะเวลาจริง 

ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
เหตุผล 

3 .  กิ จกรรมด านบริ หาร
บุคลากร  
(กระบวนการจั ด ทํ าบัตร
ประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ
ออนไลน) 
 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- ตนทุนรวม 
20,258,439.16 บาท 
- ปริมาณงาน 
3,358 ราย 
- ตนทุนตอหนวย 
6,032.89 บาท 
- ดานเวลาจํานวน 5 วัน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- ตนทุนรวม 
18,700,000.00 บาท 
- ปริมาณงาน 
3,275 ราย 
- ตนทุนตอหนวย 
5,709.92 บาท 
- ดานเวลาจํานวนท่ีลด  2 วัน 
คงเหลือเวลา 3 วัน 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- ตนทุนรวม 
18,700,000 บาท 
- ปริมาณงาน 
3,292 ราย 
- ตนทุนตอหนวย 
5,680.44 บาท 
- ดานเวลาจํานวนท่ีลด 3 วัน 
คงเหลือเวลา 2 วัน 

กองการ
เจาหนาท่ี   

(กลุมทะเบียน
ประวัติและ
บําเหน็จ

ความชอบ) 

หนวยงานสามารถดําเนินการ
ตามเปาหมายท่ีกําหนด  
(เอกสารแนบ 2) 

4.  กิจกรรมดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(กระบวนการฝกอบรม     
ในสวนของการประเมินผล
ความพึงพอใจของผูเขารับ
การฝกอบรม) 
 
 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- ตนทุนรวม 
18,619,244.36 บาท 
- ปริมาณงาน 
30,181 ช่ัวโมง 
- ตนทุนตอหนวย 
616.92 บาท 
- ดานเวลาจํานวน 10 วัน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- ตนทุนรวม 
15,000,000 บาท 
- ปริมาณงาน 
28,000 ช่ัวโมง 
- ตนทุนตอหนวย 
535.71 บาท 
- ดานเวลาจํานวนท่ีลด  5 วัน 
คงเหลือเวลา 5 วัน 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- ตนทุนรวม 
15,000,000 บาท 
- ปริมาณงาน 
33,465 ช่ัวโมง 
- ตนทุนตอหนวย 
448.23 บาท 
- ดานเวลาจํานวนท่ีลด 6 วัน 
คงเหลือเวลา 4 วัน 

กองการ
เจาหนาท่ี   

(กลุมพัฒนา
บุคคล) 

 

หนวยงานสามารถดําเนินการ
ตามเปาหมายท่ีกําหนด  
(เอกสารแนบ 3) 

5. กิจกรรมดานยานพาหนะ 
: กระบวนการใหบริการ
ยานพาหนะสวนกลาง 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- ตนทุนรวม
75,988,022.94 บาท 
- ปริมาณงาน   
5,674,879 กม. 
- ตนทุนตอหนวย 
13.39 บาท 
- ดานเวลาจํานวน  
1.30 นาที 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- ตนทุนรวม    
71,000,000  บาท 
- ปริมาณงาน  
5,670,000 กม. 
- ตนทุนตอหนวย 
12.52 บาท         
- ดานเวลา                
จํานวนท่ีลด 30 นาที  
คงเหลือเวลา 60 นาที 

ต.ค. 59 –  
ก.ย. 60 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
- ตนทุนรวม 
65,000,000 บาท 
- ปริมาณงาน 
5,357,395 กม. 
- ตนทุนตอหนวย 
12.13 บาท 
- ดานเวลา                
จํานวนท่ีลด 40 นาที  
คงเหลือเวลา 50 นาที 

หนวยงาน 
สวนกลาง 

หนวยงานสามารถดําเนินการ
ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(เอกสารแนบ 4) 



การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพดานการปรับปรุงกิจกรรมดานบริหารบุคลากร 
กรมพัฒนาท่ีดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 

ช่ือกิจกรรม / 
กระบวนการ 

Process (เปาหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ข้ันตอนในการ

ดําเนินงาน) 

Process (ผลการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ข้ันตอนในการ

ดําเนินงาน) 

วิธีการดําเนินการ Output (สินคา / บริการ) ตนทุนตอหนวยกิจกรรม 
ลดขั้นตอน/
ลดจํานวนวนั 

ยกเลิก  
ขั้นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอื่น 

เปาหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลังการ
ปรับปรุง 

เปาหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลังการปรับปรุง 

 
กิจกรรมดาน 

บริหาร
บุคลากร/

กระบวนการ
จัดทําบัตร
ประจําตัว
เจาหนาท่ี    

ของรัฐปรับปรุง
เปน

กระบวนการ
จัดทําบัตร
ประจําตัว
เจาหนาท่ี    
ของรัฐผาน

ระบบออนไลน 

 
 
 
 
 

   

 
 

 
 

 รักษามาตรฐาน 
ระยะเวลา 
การจัดทําบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐ 
ดานเวลาใหม  
3 วัน 
 
เชิงคุณภาพ 
ดานเวลา 
จํานวนที่ลด  
2 วัน 
 
 

รักษามาตรฐาน 
ระยะเวลา 
การจัดทําบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐ 
ดานเวลาใหม  
2 วัน 
 
เชิงคุณภาพ 
ดานเวลา 
จํานวนที่ลด  
3 วัน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- ตนทุนรวม 
18,700,000 บาท 
- ปริมาณงาน 
3,275 ราย 
- ตนทุนตอหนวย 
5,709.92/บาท 

- ตนทุนรวม 
18,700,000 บาท 
- ปริมาณงาน 
3,292 ราย 
- ตนทุนตอหนวย 
5,680.44/บาท 

เอกสารแนบ 2 

เจาหนาที่ตรวจสอบ
ความถูกตองของ

เอกสารการขอมบีัตร
 

ผูขอมีบัตรสงบันทึกขอมบีัตรประจําตัว 
พรอมแนบแบบฟอรมทาํบัตร 

และรปูถาย 1 น้ิว จํานวน 2 รูป 

ผูขอมีบัตรประจําตัวติดตอรับบัตร 

เจาหนาที่ดําเนินการจัดพมิพบัตรประจําตัว 
และตรวจสอบความถูกตองของบัตร 

เจาหนาที่ตรวจสอบ 
ความถูกตอง 

ของคําขอมีบัตร 

ผูขอมีบัตรกรอกแบบฟอรมขอมีบัตรประจําตัว 
พรอมแนบไฟลลายเซ็นและรูปถาย 

 ผานระบบออนไลน 

ขอมูลไมครบ 
/ ขาดรูปถาย 

ผูขอมีบัตรประจําตัวติดตอรับบัตร 

เจาหนาที่แจงรายช่ือและสถานะการดําเนินการ
ของผูย่ืนคําขอมบีัตรออนไลนทางเว็บไซต กกจ. 

เจาหนาที่ดําเนินการจัดพมิพบัตรประจําตัว 
และตรวจสอบความถูกตองของบัตร 

ขอมูลไมครบ 
/ ขาดรูปถาย 

เจาหนาที่แจงรายช่ือและสถานะการดําเนินการ
ของผูย่ืนคําขอมบีัตรออนไลนทางเว็บไซต กกจ. 

3 วัน 2 วัน 



การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพดานการปรับปรุงกิจกรรมดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กรมพัฒนาท่ีดิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ช่ือกิจกรรม / 
กระบวนการ 

Process (เปาหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ข้ันตอนในการ

ดําเนินงาน) 

Process (ผลการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ข้ันตอนในการ

ดําเนินงาน) 

วิธีการดําเนินการ Output (สินคา / บริการ) ตนทุนตอหนวยกิจกรรม 
ลดขั้นตอน/
ลดจํานวนวนั 

ยกเลิก  
ขั้นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอื่น 

เปาหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลังการ
ปรับปรุง 

เปาหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลังการปรับปรุง 

 
กิจกรรมดาน 

ดานการ
พัฒนา

ทรัพยากร
บุคคล/

กระบวนการ
ประเมินผล

ความพึงพอใจ
ของผูเขารับการ
ฝกอบรมท่ีมตีอ

โครงการ
ฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

 
 

 รักษามาตรฐาน 
ระยะเวลา 
การประเมินผล
ความพึงพอใจ 
ดานเวลาใหม  
5 วันทําการ 
 
เชิงคุณภาพ 
ดานเวลา 
จํานวนที่ลด  
5 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 

รักษามาตรฐาน 
ระยะเวลา 
การประเมินผล
ความพึงพอใจ 
ดานเวลาใหม  
4 วันทําการ 
 
เชิงคุณภาพ 
ดานเวลา 
จํานวนที่ลด  
6 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- ตนทุนรวม 
15,000,000 บาท 
- ปริมาณงาน 
28,000 จํานวน
ชั่วโมง/คนการ
ฝกอบรม 
- ตนทุนตอหนวย 
535.71/บาท 

- ตนทุนรวม 
15,000,000 
บาท 
- ปริมาณงาน 
33,465 จํานวน
ชั่วโมง/คนการ
ฝกอบรม 
- ตนทุนตอหนวย 
448.23/บาท 

เอกสารแนบ 3 

กําหนดรายละเอียดของเอกสาร/โครงการ/ 
แบบประเมิน 

ไมถูกตอง 

ตรวจสอบความถูก
ตองครบถวน 

ถูกตอง 

แจง QR Code ใหกับผูเขารบัการฝกอบรม 
และช้ีแจงการดําเนินการประเมินผล 

ผาน QR Code 

ประมวลผลการวิเคราะหขอมลูการประเมินผล
ดวยระบบสําเร็จรูป 

สรปุผลการประเมินความพึงพอใจ 
รายงานตอผูบังคับบญัชา 

กําหนดรายละเอียดของเอกสาร/โครงการ/ 
แบบประเมิน 

ไมถูกตอง 

ตรวจสอบความถูก
ตองครบถวน 

ถูกตอง 

ไมผาน 

ทดสอบอQR 
 

จัดทํา แบบประเมินวิทยากร/โครงการผาน
ระบบออนไลน และสราง QR Code 

ทดสอบอQR 
 

ไมผาน 

ผาน 

ตรวจสอบการ
ดําเนินการประเมินผล 

ผาน QR Code  
ดวยระบบออนไลน 

ไมผาน 

ผาน 

จัดทํา แบบประเมินวิทยากร/โครงการผาน
ระบบออนไลน และสราง QR Code 

แจง QR Code ใหกับผูเขารบัการฝกอบรม 
และช้ีแจงการดําเนินการประเมินผล 

ผาน QR Code 

ตรวจสอบการ
ดําเนินการประเมินผล 

ผาน QR Code  
ดวยระบบออนไลน 

ประมวลผลการวิเคราะหขอมลูการประเมินผล
ดวยระบบสําเร็จรูป 

สรปุผลการประเมินความพึงพอใจ 
รายงานตอผูบังคับบญัชา 

ผาน 

ไมผาน 

ผาน 

5 วัน 4 วัน 



 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพดานการปรับปรุงกิจกรรมอยางแทจริงดานการบริการยานพาหนะ 
กรมพัฒนาท่ีดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ช่ือกิจกรรม / 
กระบวนการ 

Process (เปาหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ข้ันตอนในการ

ดําเนินงาน) 

Process (ผลการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ข้ันตอนในการ

ดําเนินงาน) 

วิธีการดําเนินการ Output (สินคา / บริการ) ตนทุนตอหนวยกิจกรรม 
ลดขั้นตอน/
ลดจํานวนวนั 

ยกเลิก  
ขั้นตอน 

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอืน่ 

เปาหมายหลัง
การปรับปรุง 

ผลหลังการ
ปรับปรุง 

เปาหมายหลังการปรับปรุง ผลหลังการปรับปรุง 

 
กิจกรรมดาน
การบริการ

ยานพาหนะ/
กระบวนการ

ดานการ  
ใหบริการ

ยานพาหนะ
สวนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

  รักษามาตรฐาน 
ระยะเวลา 
การใหบริการ
ยานพาหนะ 
ดานเวลาใหม 
60 นาที  
(1 ชม.) 
 
เชิงคุณภาพ 
ดานเวลา 
จํานวนที่ลด  
30 นาท ี
 

รักษามาตรฐาน 
ระยะเวลา 
การใหบริการ
ยานพาหนะ 
ดานเวลาใหม 
50 นาที  
 
 
เชิงคุณภาพ 
ดานเวลา 
จํานวนที่ลด  
40 นาท ี
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- ตนทุนรวม 
71,000,000 บาท 
- ปริมาณงาน 
5,670,000 กม. 
- ตนทุนตอหนวย 
12.52/บาท 

- ตนทุนรวม 
65,000,000 บาท 
- ปริมาณงาน 
5,357,395 กม. 
- ตนทุนตอหนวย 
12.13/บาท 

เอกสารแนบ 4 

รับใบขออนุญาตการใช
รถยนต ตามแบบฟอรม  

(5 นาที) 

ตรวจสอบ/จัดรถยนต 
ตามความเหมาะสมในการใชงาน 

(10 นาที) 

เสนอผูบริหารลงนามอนุมัติใชรถ 
และเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

(20 นาที) 

แจงผูขอใชรถและ 
พนักงานขับรถทราบ  

พรอมออกใบอนุญาตผานเขา-ออก 
(5 นาที) 

นํารถยนตออกปฏิบัติงาน 
ตามระยะทางและสถานที่ไป 

เสร็จภารกิจ/ตรวจสอบสภาพรถ 
เพื่อใหพรอมใชงานตอไป/ 

นํารถไปจอดในทีเ่กบ็รถและ 
คืนกุญแจ (5 นาที) 

ลงบันทึกการใชรถ 
ในแบบรายงาน 4 

(5 นาที) 

รับใบขออนุญาตการใช
รถยนต ตามแบบฟอรม  

(5 นาที) 

ตรวจสอบ/จัดรถยนต 
ตามความเหมาะสมในการใชงาน 

(15 นาที) 

เสนอผูบริหารลงนามอนุมัติใชรถ 
และเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

(20 นาที) 

แจงผูขอใชรถและ 
พนักงานขับรถทราบ  

พรอมออกใบอนุญาตผานเขา-ออก 
(5 นาที) 

นํารถยนตออกปฏิบัติงาน 
ตามระยะทางและสถานที่ไป 

เสร็จภารกิจ/ตรวจสอบสภาพรถ 
เพื่อใหพรอมใชงานตอไป/ 

นํารถไปจอดในทีเ่กบ็รถและ 
คืนกุญแจ (10 นาท)ี 

ลงบันทึกการใชรถ 
ในแบบรายงาน 4 

(5 นาที) 

 60 นาที 50 นาที 



 



(สําเนา) 

คําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน 
ที่  330/2561 

เรื่อง  มาตรการลดใช้พลังงาน กรมพัฒนาที่ดิน 
 

 

  ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405/9157 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 กําหนดให้ส่วนราชการลดใช้พลังงาน 
(ไฟฟ้า/นํ้ามันเช้ือเพลิง) ลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงาน
ของรัฐมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี ต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินทุกระดับ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างจิตสํานึกร่วมกัน ในการลดการ
ใช้พลังงานของกรมพัฒนาที่ดิน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายตามที่รัฐบาลกําหนด 

  ดังน้ัน  เพ่ือให้มาตรการประหยัดพลังงานของกรมพัฒนาท่ีดิน เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็น
รูปธรรม สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานของรัฐในระยะยาว กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้กําหนดมาตรการ 
ลดใช้พลังงาน เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน  ดังน้ี 

 ก.  การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
 1. การใช้ไฟฟ้าในหน่วยงาน 
 1.1 ปิดไฟฟ้าเมื่อเวลาพักเที่ยง กรณีปฏิบัติงานช่วงพักเที่ยง ให้เปิดไฟเฉพาะเท่าที่
จําเป็น 
 1.2 ไฟฟ้าตามระเบียงแต่ละช้ัน แต่ละตึก ให้เปิดเท่าที่จําเป็น และปิดเวลา 
18.30 น. เหลือไว้เฉพาะเท่าที่จําเป็น 
 1.3  การใช้ไฟฟ้าบริเวณถนนสาธารณะภายในสํานักงาน (ส่วนกลางกรมพัฒนาที่ดิน) 
ให้เปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดไฟ เปิด - ปิด ระบบอัตโนมัติ (Photo switch) และควรเปลี่ยนโคมเป็นชนิด LED 
 1.4 ปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่วนกลางกรมพัฒนาที่ดินของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็น
หลอดชนิด LED 

 2. เครื่องปรับอากาศ 
 2.1  ให้เปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศเวลา 9.00 – 11.30 น. และเวลา 13.30 – 
16.00 น.  
 2.2  ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ อยู่ที่ 25 - 26 องศาเซลเซียส 
 2.3  ควรปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งเมื่อเปิดเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือลดการ
สูญเสียความเย็น ซึ่งจะทําให้เครื่องปรับอากาศทํางานมากข้ึน 
 2.4  ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และเช็คล้างคร้ัง
ใหญ่เพ่ือทําความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้นํ้าทําความสะอาด 6 เดือน/ครั้ง 
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 2.5  การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ ควรจัดพ้ืนที่ทํางานเฉพาะส่วน เพ่ือใช้
เครื่องปรับอากาศรวมในจุดเดียวกัน 
 2.6 ปรับเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศส่วนกลางกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีอายุใช้งาน
มากกว่า 10 ปี ควรติดต้ังเครื่องปรับอากาศให้มีขนาด BTU เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ใช้งาน และควรใช้
เครื่องปรับอากาศแบบ Inverter 

 3.  ลิฟต ์
 3.1  อาคาร 8 ช้ัน ด้านทิศตะวันออก (ฝั่งห้องประชุม 802) เปิดเฉพาะช้ัน 1 2 
4 6 (ช้ัน 8 เปิดเฉพาะกรณีที่มีการประชุม) และทิศตะวันตก (ฝั่งห้องประชุม 801) เปิดเฉพาะช้ัน 1 3 5 7 
และ 8  
 3.2  อาคาร 6 ช้ัน ลิฟต์ด้านหน้าประชาสัมพันธ์ เปิดเฉพาะช้ัน 1 3 4  และลิฟต์
ด้านข้างห้องสมุด เปิดเฉพาะช้ัน 1 3 5   
 3.3  ลิฟต์ทุกอาคาร เปิดเวลา 7.30 น. และปิดเวลา 18.00 น. (ที่มา : สํานัก
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)  
 3.4 ควรใช้บันไดกรณีขึ้น - ลงช้ันเดียว 

 4. การใช้อุปกรณ์สํานักงาน 
 4.1   เครื่องคอมพิวเตอร ์
 4.1.1 ควรใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน 
 4.1.2  ต้ังโปรแกรมปิดหน้าจอภาพอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งานนานเกินกว่า 
15 นาที ต้ังการพักเคร่ืองเมื่อไม่ใช้งานเกิน 30 นาที หากไม่มีผู้ใช้งาน และให้ปิดเคร่ืองด้วยวิธีอัตโนมัติเมื่อไม่
ใช้งานเกิน 1 ช่ัวโมง 
 4.1.3  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสํารองไฟฟ้า และถอดปลั๊กหลังจาก
เลิกใช้งานทุกครั้ง 
 4.2 เครื่องถ่ายเอกสาร 
 4.2.1  ไม่ควรวางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 
 4.2.2  กดปุ่มพัก (Standby Mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ 
และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power Off) ควรต้ังเวลาปิดเครื่อง 30 นาที 
หากไม่มีผู้ใช้งาน  
 4.2.3  ให้มีการควบคุมการถ่ายเอกสารเท่าที่จําเป็นและประหยัด 
 4.2.4  ปิดเคร่ืองถ่ายเอกสารและถอดปลั๊กออกหลังจากเลิกใช้งาน 
 4.2.5  จัดทําสมุดบันทึกการใช้งานเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 5. จ้างการไฟฟ้าบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าในกรมพัฒนาที่ดินให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
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