






 

 
 
 

กรมพัฒนาที่ ดิน ได้จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ .ศ .  2562 ตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด จํานวน 5 เรื่อง  ซึ่งประกอบด้วย แผนการลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรมฯ จํานวน       
2 เรื่อง แผนการปรับปรุงกิจกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน จํานวน 2 เรื่อง และ
แผนการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริงจํานวน 1 เรื่อง ดังน้ี 

1. แผนการลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมกรมฯ จํานวน 2 เรื่อง  ประกอบด้วย 
1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน  โดยได้กําหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 
1.1.1  กรมฯ ได้กําหนดราคากลางวัสดุสํานักงาน โดยมีการแต่งต้ังคณะทํางาน

กําหนดราคากลางวัสดุสํานักงาน (คําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 188/2561) เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับ    
ทุกหน่วยงาน ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และใช้เป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทาง
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมพัฒนาที่ดิน  เพ่ือให้การจัดซื้อวัสดุของกรมพัฒนาที่ดิน ได้วัสดุที่มีราคาที่
เหมาะสม มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างแท้จริง 

1.1.2  กรมฯ มีการรณรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ได้แก่ 
   - การลดกระดาษ เช่น การถ่ายเอกสารสองหน้า การนํากระดาษกลับมาใช้ซ้ํา 

(Reuse)  การนําส่งเอกสารวาระการประชุมผ่านระบบ e-mail  การถ่ายเอกสารเฉพาะสาระสําคัญๆ เป็นต้น 
-  การพิมพ์เอกสาร ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและแก้ไขจาก

คอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนสั่งพิมพ์ และใช้ระบบ Electronic แทนกระดาษ เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ และ
หมึกพิมพ์ 

-  การเบิกวัสดุสํานักงาน ในลักษณะทดแทนของเดิม ให้แต่ละหน่วยงาน    
นําของเก่าที่ชํารุดมาคืนก่อนเบิกใหม่ เพ่ือควบคุมปริมาณการใช้วัสดุสํานักงาน 

-  การจัดส่งข้อมูลเพ่ือจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานราชการของกรมฯ ให้
จัดส่งข้อมูลทาง e-mail แนบไฟล์โดยไม่ต้องส่งข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร  

-  ลดการทําเอกสาร โดยใช้หนังสือ รายงานประจําปี คู่มือ เอกสารแผ่นพับ 
Electronic หรือ QR CODE 
 

1.2 ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ได้กําหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1.2.1  กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีคําสั่งมอบอํานาจให้รองอธิบดีด้านบริหาร มีอํานาจอนุมัติ
ให้ข้าราชการ ระดับอาวุโส (ยกเว้นผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน) ระดับชํานาญงาน ระดับปฏิบัติงาน        
ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา ซึ่งสังกัดหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้        
การควบคุม กํากับ ดูแล เดินทางไปราชการโดยเคร่ืองบินในกรณีจําเป็นเร่งด่วน เว้นแต่ การเดินทางไปราชการ
เป็นคณะกับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เลขานุการกรม ผู้อํานวยการสํานัก/ศูนย์/กอง 
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
    
 

1.2.2  การประชุม... 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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   1.2.2  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และการประชุมอ่ืนๆที่ส่วนกลาง ให้มีการใช้ 
Video Conference  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการ
ถ่ายทอดข้อมูลของกรมฯ ให้กับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 
   1.2.3  การจัดอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรของกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดย
จัดโครงการฝึกอบรมผ่านสื่อการเรียน การสอนระบบ LDD e – Training   ซึ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถ Download เอกสารประกอบการเรียนรู้ และ VDO การเรียนรู้ 
เช่น หลักสูตร “การจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าในเขตพัฒนาที่ดิน” ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเดินทางมาอบรมของ
เจ้าหน้าที่ได้ 

2. แผนปรับปรุงกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน จํานวน 2 เรื่อง 
ประกอบด้วย 

2.1   กิจกรรมด้านการให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดินมีสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ที่บริการแผนที่และ

ข้อมูลทางแผนท่ีแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ตามรายการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ที่
ระบุไว้ในบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนท่ีเป็นการเฉพาะราย ท้ายกฎกระทรวงฯ 
เว้นแต่เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่กรมแผนที่ทหารระบุว่า มีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือเสียหายต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศ จะไม่ให้บริการแก่เอกชน โดยจะให้บริการตามหลักเกณฑ์ วิธีการเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ และในการ
พิจารณาอนุญาตและจะปฏิบัติตามคู่มือสําหรับประชาชนเรื่อง “การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่   
กรมพัฒนาที่ดิน” ซึ่งผู้ขอรับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  2  ช่องทาง คือ การขอรับบริการด้วยตนเอง                
ณ กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
และการขอรับบริการผ่ านระบบบริการแผนที่ ออนไลน์  ไ ด้ที่ เ ว็บไซต์  http://lddservice.org  ซึ่ ง               
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมด้านการให้บริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือลดระยะเวลาในการให้บริการไว้ ดังน้ี 

2.1.1 ทบทวนขั้นตอนการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
2.1.2 ใช้เครื่องอ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card  

Reader) แทนการขอสําเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอรับบริการ 
2.1.3 ประสานงานการเช่ือมโยงข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้ากระทรวงพาณิชย์ แทนการขอสําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ของหน่วยงานเอกชนผู้ขอรับบริการ 
2.1.4 ทําหนังสือเสนอความเห็นชอบให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพิจารณามอบหมายให้

ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ มีอํานาจอนุมัติให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนท่ีโดย
อาศัยระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับคําขอในการบริการแผนที่
หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2553 ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็น
ลายลักษณ์อักษรมีอํานาจอนุมัติให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ เพ่ือผู้ขอรับบริการจะได้รับความสะดวก
รวดเร็วและมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมพัฒนาที่ดินมากย่ิงขึ้น 

 
 

2.2 กิจกรรม… 
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2.2 กิจกรรมด้านโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (โครงการยกเลิกสําเนาเอกสาร
ราชการ(No Copy) ของกรมพัฒนาที่ดิน) 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการ เร่งรัดยกเลิกการเรียกสําเนาเอกสารจาก
ประชาชนในการทําธุรกรรมหรือการติดต่อราชการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561 ตามคําสั่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ที่ 325/2561 ได้ให้แนวทางขับเคล่ือนประเทศด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการบูรณาการการ
ทํางานและการเช่ือมโยงข้อมูล เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสในการบริการราชการที่รวดเร็ว       
อํานวยความสะอาด สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ และเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารท่ีทางราชการ
ออกให้จากประชาชน) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.เสนอซึ่งกําหนดให้เมื่อประชาชนมาติดต่อขอรับบริการให้
เจ้าหน้าที่เป็นผู้สั่งพิมพ์เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้จากระบบที่เช่ือมโยงไว้และลงนามรับรอง โดยประชาชน   
ผู้มาติดต่อไม่ต้องเป็นผู้นําสําเนามาและไม่ต้องลงนามรับรอง โดยกําหนดให้มีผลภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2561  ทั้งน้ีกรมพัฒนาที่ดินจึงได้มีโครงการยกเลิกสําเนาเอกสารราชการ (No copy) โดยได้ดําเนินการ ดังน้ี 

 2.2.1 กําหนดหลักเกณฑ์การยกเลิกการเรียกขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจาก 
ผู้ขอรับบริการ เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผู้ปฎิบัติงาน โดยดําเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ ในการอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เพ่ือยกเลิกการขอสําเนา
บัตรประชาชนจากผู้ขอรับบริการ โดยใช้เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูล 

 2.2.2 เช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนและจัดทําระบบบริการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ
รองรับการอ่านข้อมูลประชาชนจากระบบคอมพิวเตอร์ของ สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ปรับปรุง
ระบบการบริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์  (Smart Card)  โดยให้สามารถ
เรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง แทนการใช้สําเนาเอกสาร 
  2.2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับให้บริการประชาชนเพ่ือยกเลิกการใช้สําเนา
เอกสาร โดยให้สามารถใช้บัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ร่วมกับเครื่องอ่านบัตร
ประจําตัวประชาชน (Smart Card) ร่วมกับเคร่ืองอ่านบัตรประจําตัวประชาชน (Smart CardReader)  
 2.2.4 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งอบรมการใช้งานโปรแกรม 
และการใช้เครื่องอ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2.5 ปักหมุดจุดบริการของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน บนแอปพลิเคชัน 
CITIZENInfo เพ่ือให้ได้พิกัดจุดบริการในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนผู้ขอรับบริการทราบจุดบริการของ   
กรมพัฒนาที่ดินและรายละเอียดของบริการท่ีมีแจ้งยกเลิกขอสําเนาเอกสารราชแผ่นแอปพลิเคช่ัน และ
ผู้รับบริการสามารถประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันได้ 
 
 

3. แผนการ ... 
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3. แผนการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง 

   กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบรับเรื่องแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์   

ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง เพ่ืออํานวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ดําเนินไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ เดิมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในส่วนกลางจะโทรศัพท์หรือมาแจ้งปัญหา
ขัดข้องในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย โดยตรงที่กลุ่มระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะรับเรื่องแจ้งซ่อม โดยกรอกในแบบฟอร์มกระดาษให้กับ
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพ่ือเข้าดําเนินการบํารุงรักษา เกิดปัญหาล่าช้าในการดําเนินการเข้าซ่อมบํารุง และไม่สะดวก
ในการค้นหา หรือติดตามผลการซ่อมบํารุง รวมท้ังการกรอกข้อมูลลงกระดาษเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดทํา “ระบบรับเรื่องแจ้งซ่อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย แบบ Online” ขึ้น เพ่ืออํานวยความสะดวก ลดระยะเวลาการให้บริการ เกิดความ
คล่องตัว ให้กับผู้รับบริการ และช่างผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการซ่อมบํารุง ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สามารถตรวจเช็คสถานการณ์ซ่อมบํารุง ค้นหาข้อมูลประวัติการซ่อมคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายของหน่วยงานส่วนกลางย้อนหลังได้ และสรุปรายงานการซ่อมบํารุงรายเดือน
ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องการลดการใช้กระดาษ โดยได้ปรับปรุงขั้นตอนการ
รับรองเร่ืองแจ้งซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง ดังน้ี 

 3.1 กําหนดแนวทางและขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายของหน่วยงานส่วนกลาง โดยสามารถแจ้งซ่อมได้ผ่านระบบ Online ซึ่งคาดว่าจะทําให้ระยะเวลาการ
ปฎิบัติงานจาก 30 นาที ลดลงเหลือ 25 นาที และลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้เดือนละ 100 แผ่นขึ้นไป 

 3.2 นําระบบเทคโนโยลีสารสนเทศมาใช้ โดยพัฒนา "ระบบรับเร่ืองแจ้งซ่อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย แบบ Online" เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเป็นการลดปริมาณการใช้
กระดาษช่วยประหยัดทรัพยากร ผู้ขอบริการ (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ส่วนกลาง) สามารถเข้าใช้
ระบบได้โดยเข้าที่ Intranet ของกรม ( http://intranet.ldd.go.th ) โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

        3.2.1 ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ Intranet เลือกที่ Icon "ระบบรับเรื่องแจ้งซ่อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย" ด้านซ้ายของหน้าจอ > เข้าสู่ระบบเพ่ือกรอกข้อมูลผู้แจ้งและกรอกปัญหาที่พบ 

        3.2.2 ระบบจะส่งคําร้องไปยังเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการซ่อมบํารุง (กลุ่มระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา และส่งต่อปัญหาไปยังช่างผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเข้าดําเนินการ       
ซึ่งช่างวิเคราะห์ปัญหาพบว่าเกิดจากอะไหล่ชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมบํารุงได้ จะแจ้งผู้ใช้งานเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

        3.2.3 เมื่อช่างผู้ปฏิบัติงานดําเนินการซ่อมบํารุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะกรอกผล   
การซ่อมบํารุงในระบบ เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลนํามาใช้สืบค้น ติดตามงาน สรุปผลการดําเนินงานรายเดือน 
และสามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ในอนาคตต่อไป 

    3.3 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ใช้งาน "พัฒนาระบบรับเร่ืองแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย" โดยทําบันทึกพร้อมคู่มือการเข้าสู่ระบบ นําเรียนกรมฯ ทราบ และแจ้งเวียนให้ สํานัก/กอง ส่วนกลาง
ทราบ เพ่ือให้ผู้ขอรับบริการทราบ ซึ่งได้เริ่มเปิดให้ใช้งานต้ังแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  
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กิจกรรมการเพิ่มประสทิธิภาพประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กิจกรรม สถานะปัจจุบัน 
(ปีงบประมาณก่อน พ.ศ. 2561) 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ.2562) 

1.ค่าวัสดุสํานักงาน มีค่าวัสดุสํานักงาน ใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 เป็นจํานวนเงิน 
890,198,115.16 บาท 
 

ลดค่าวัสดุสํานักงาน ร้อยละ 5 ของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คิดเป็นเงิน 
ที่ลดได้ 44,509,905.76 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ มีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561เป็น
จํานวนเงิน 
197,985,528.38 บาท 
 

ลดค่าใช้จ่ายเดนิทางไปราชการ ร้อยละ 5  
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คิดเป็นเงิน 
ที่ลดได้ 9,899,276.42 บาท 

3. กิจกรรมด้านการให้บริการแผนท่ีหรือ
ข้อมูลทางแผนท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 

 

มีการดําเนินการตามนโยบาย   
กรมพัฒนาที่ดิน 
 
 
 

หน่วยงานสามารถลดต้นทุนเชงิคุณภาพของ
กิจกรรมโดยสามารถลดระยะเวลาการ
ให้บรกิารแผนทีห่รือข้อมูลทางแผนที่ของกรม
พัฒนาที่ดิน ลดลงจากเดิมของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จาก 4 วันทําการ เป็น 3 วัน  
ทําการ  (เอกสารแนบ 1) 
 

4. กิจกรรมด้านโครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(โครงการยกเลิกสําเนาเอกสารราชการ
(No Copy) ของกรมพัฒนาท่ีดิน) 
  

มีการดําเนินการตามนโยบาย   
กรมพัฒนาที่ดิน 
 
 
 

หน่วยงานสามารถลดต้นทุนเชงิคุณภาพของ
กิจกรรมโดยสามารถลดระยะเวลาโครงการ
ยกเลิกสําเนาเอกสารราชการ (No copy) 
ลดลงจากเดิมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จาก  30 นาที เป็น 20 นาที          
(เอกสารแนบ 2) 
 

5. กิจกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(ระบบรับเรื่องแจ้งซ่อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายแบบ Online) 
 

มีการดําเนินการตามนโยบาย   
กรมพัฒนาที่ดิน 

หน่วยงานสามารถลดต้นทุนเชงิคุณภาพของ
กิจกรรมโดยสามารถลดระยะเวลารับเรือ่งแจง้
ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลดลงจากเดิมของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จาก 30 นาทีเป็น
25นาที  (เอกสารแนบ 3) 
 

 
 
 
 
 
 



 

การกําหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสทิธิภาพ 
 

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

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. ค่าวัสดุสํานักงาน 
 

            ทุกสํานัก / กอง / ศูนย์ / สพข. / สพด. 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 

            ทุกสํานัก / กอง / ศูนย์ / สพข. / สพด. 

3. กิจกรรมด้านการให้บริการแผนที่
หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนา
ที่ดิน 
 

            สสผ. 

4. กิจกรรมด้านโครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

            ศทส. 

5 .  กิ จ ก ร ร ม ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

            ศทส 



 เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ  - ต้นทุนรวม  - ต้นทุนรวม

1. ด้านเวลา 1. ด้านเวลา 60,367,494.48 บาท   44,000,000 บาท

-ภายใน 4 วันทําการ -ภายใน 3 วันทําการ  - ปริมาณงานเป้าหมาย  - ปริมาณงานเป้าหมาย

   403,550 ระวาง    303,500 ระวาง

-ปานกลาง ถึง มาก -มาก ถึงมาก ที่สุด

การให้บริการแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน

 - ต้นทุนต่อหน่วย  
149.59  บาท/ระวาง

 - ต้นทุนต่อหน่วย  
144.98  บาท/ระวาง

2. ด้านความพึงพอใจ
ของผู้ขอรับบริการ

2. ด้านความพึงพอใจ
ของผู้ขอรับบริการ

Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดําเนินงาน)

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน)

วิธีการดําเนินการ Output (สินค้า/บริการ)

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมด้านการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ลดขั้นตอน/ลด

จํานวนวัน
ยกเลิกขั้นตอน ยุบรวมกับ

กิจกรรมอื่น

ประจําปีงบประมาณ 2562

ก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง      เป้าหมายหลัง     
     การปรับปรุง

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

ยื่นคําขอ ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์
ขอรับบริการพร้อมเอกสาร หลักฐาน
ประกอบ/เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ ครบถ้วนของเอกสาร และ

หลักฐานประกอบ 
30 นาที

เจ้าหน้าที่ ตรวจพิจารณาจํานวนแผนที่
หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ที่ให้บริการได้และประเมินราคา
ค่าธรรมเนียม/เจ้าหน้าที่ แจ้งผลการตรวจ
พิจารณาข้อมูลจํานวนเงินค่าธรรมเนียมที่

ต้องชําระ 45 นาที                 

เสนอเรื่อง
เพื่ออธิบดีกรมพัฒนาที่ดินหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณาลงนามอนุมัติ/จัดทํา

ข้อมูลพร้อมให้บริการ
 4 วันทําการ

ยื่นคําขอ ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์
ขอรับบริการพร้อมเอกสาร หลักฐาน
ประกอบ/เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ ครบถ้วนของเอกสาร และ

หลักฐานประกอบ
 30 นาที

เจ้าหน้าที่ ตรวจพิจารณาจํานวนแผนที่
หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ที่ให้บริการได้และประเมินราคา
ค่าธรรมเนียม/เจ้าหน้าที่ แจ้งผลการตรวจ
พิจารณาข้อมูลจํานวนเงินค่าธรรมเนียมที่

ต้องชําระ
 30 นาที                      

เสนอเรื่อง
เพื่ออธิบดีกรมพัฒนาที่ดินหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณาลงนามอนุมัติ/จัดทํา

ข้อมูลพร้อมให้บริการ
 3 วันทําการ

เอกสารแนบ 1



   - ต้นทุนรวม    - ต้นทุนรวม

  13,734,435.95 บาท   13,200,000.00 บาท

 -  ปริมาณงาน   - ปริมาณงาน

     1  ระบบ      1  ระบบ

  - ต้นทุนต่อหน่วย   - ต้นทุนต่อหน่วย

  13,734,435.95 บาท   13,200,000.00 บาท

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ
ด้านเวลา 30 นาที 1.ด้านเวลา 20 นาที

เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ

30 นาที 20 นาที

เป้าหมายหลังการปรับปรุง
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

ลด
ขั้นตอน/
ลดจํานวน

วัน

ยกเลิก
ขั้นตอน

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการยกเลิกสําเนาเอกสารราชการ (No Copy) ของกรมพัฒนาที่ดิน

ก่อนการปรับปรุงก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดําเนินงาน)

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน)

วิธีการดําเนินการ Output (สินค้า/บริการ)

รักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ให้บริการ
ประชาชน ด้าน
เวลา และด้าน
การประหยัด
ทรัพยากร

รักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ให้บริการ
ประชาชนด้าน
เวลาและด้าน
ประหยัดทรัพยากร

2.ด้านบริการ
ยกเลิกการเรียก
สําเนาบัตร
ประชาชนจากผู้
ขอรับบริการ

กิจกรรมด้าน 
โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์/
โครงการยกเลิกสําเนา
เอกสารราชการ (No 

Copy) ของกรม
พัฒนาที่ดิน

ใช้กระดาษประมาณ 
3,000 แผ่น (ต่อ 1 
เดือน)

ใช้กระดาษ 
ประมาณ 0 แผ่น 
(ต่อ 1 เดือน)

ผู้ขอรับบริการติดต่อขอรับบริการ
 ณ หน่วยงานที่ใช้บริการ

ผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูล
การขอรับบริการในแบบฟอร์ม

ผู้ขอรับบริการยื่นแบบฟอร์มพร้อมสําเนาบัตร
ประชาชน

เจ้าหน้าที่ให้บลริการประชาชนตามรายการที่
ขอรับบริการ

เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ภายหลัง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน

ผู้ขอรับบริการยื่นบัตรประจําตัวประชาชนให้
เจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งบริการที่ต้องการ

เจ้าหน้าที่ใช้โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตร
ประชาชน และบันทึกข้อมูลการขอรับบริการ

ในระบบคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนตามรายการที่
ขอรับบริการ

เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่
ถูกต้อง

ครบถ้วน/ถูกต้อง

ผู้ขอรับบริการติดต่อขอรับบริการ
 ณ หน่วยงานที่ใช้บริการ

เอกสารแนบ 2



   ต้นทุนรวม   ต้นทุนรวม

  18,549,287.05 บาท   17,000,000.00 บาท

  ปริมาณงาน   ปริมาณงาน

  2,656 เครื่อง   2,600 เครื่อง

  ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหน่วย

  6,983.92 บาท   6,538.47 บาท

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ

30 นาที 25 นาที

  ใช้กระดาษประมาณ 
     100 แผ่น         
        (ต่อ 1 เดือน)

ลดการใช้กระดาษ
เป็น 0 แผ่น         
      (ต่อ 1 เดือน)

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น

ก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

กิจกรรมด้าน
เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ระบบ
รับเรื่องแจ้งซ่อม

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายแบบ 

Online

รักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ให้บริการรับเรื่อง
แจ้งซ่อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ด้านเวลา
และด้านการ
ประหยัดทรัพยากร

รักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ให้บริการรับเรื่อง
แจ้งซ่อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ด้านเวลา
ลดลง และลดการ
ใช้ทรัพยากร

ด้านเวลา 30 นาที
 และการประหยัด
ทรัพยากร

ด้านเวลาใหม่        
 25 นาที

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบรับเรื่องแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายแบบ Online
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดําเนินงาน)

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน)

วิธีการดําเนินการ Output (สินค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ลดขั้นตอน/
ลดจํานวนวัน

ยกเลิก
ขั้นตอน

ก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลังการปรับปรุง

ผู้ใช้งานแจ้งปัญหาของคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายทางโทรศัพท์

 (5 นาที)

เจ้าหน้าที่ ศทส. รับเรื่องและกรอกลงใน
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่าย และส่งเรื่องให้บริษัทฯ
 (10นาที)

เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ รับเรื่อง และดําเนินการ
บํารุงรักษาตามปัญหาที่ได้รับแจ้ง 

(10 นาที)

เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ดําเนินการแก้ไขปัญหา

เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ รายงานผลการบํารุงรักษา
ให้เจ้าหน้าที่ ศทส. รับทราบ

 (5นาที)

เจ้าหน้าที่ บริษัทฯตรวจสอบปัญหา

ผู้ใช้งานแจ้งปัญหาของคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายทางออนไลน์

 (5 นาที)

เจ้าหน้าที่ ศทส.เข้าระบบออนไลน์และส่งเรื่อง
แจ้งซ่อมปัญหาคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทฯ 

 (5นาที)

เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ รับเรื่อง และดําเนินการ
บํารุงรักษาตามปัญหาที่ได้รับแจ้ง 

(10 นาที)

เจ้าหน้าที่ บริษัทฯตรวจสอบปัญหา

เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ดําเนินการแก้ไขปัญหา

เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ รายงานผลการ
บํารุงรักษาให้เจ้าหน้าที่ ศทส. รับทราบ

 (5นาที)

ไม่สามารถดําเนินการได้ ไม่สามารถดําเนินการได้

เอกสารแนบ 3
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