
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
สํานักควบคุมพชืและวัสดุการเกษตร 

                                                                                                 (     )  รอบ    6  เดือน 

                 ( )  รอบ    9  เดือน  
(     )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ํา 
หนัก 
(ร้อย
ละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 

มิติภายนอก (น้าํหนักร้อยละ 60) 
     การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) (น้ําหนกัรอ้ยละ 50) 

1. ร้อยละของจาํนวนใบอนุญาตนําเข้า -
ส่งออก นําผ่าน ขาย รวบรวม เมล็ดพันธุ์
พืชที่ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ครบถ้วนทั้งระบบ 

ร้อย
ละ 

20 32 42 52 62 72 100.00 5.0000 1.0000

2. ร้อยละของจาํนวนการตรวจสอบ
โรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อ
เดียวกัน(Bulk Blending) ตาม
พระราชบัญญัตปิุ๋ย พ.ศ.2518 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2550 

ร้อย
ละ 

15 64 67 70 73 76 75.30 4.4600 0.6690

3. ร้อยละของการรกัษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ 
การออกใบอนญุาตนําเข้าส่ิงตอ้งห้าม
(เฉพาะสิ่งต้องหา้มที่ได้กําหนดเงื่อนไข
การนําเข้าไว้ชัดเจนแล้ว)  

ระดับ 15 80 85 90 95 100 31.43* 1.0000 0.1500

     การประเมินคุณภาพ (น้ําหนักรอ้ยละ  10)  

4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
เสนอกรมเรื่อง  การตรวจพืช(ส่ิงกํากัด) 
ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร(กรณีนําเข้า
มาเพื่อบริโภค อุปโภค และอุตสาหกรรม) 

ร้อย
ละ 

5 65 70 75 80 85 N/A* 1.0000 0.0500

5. ระดับความสําเร็จของการปรบัปรุง
กระบวนการ 
เรื่องการออกหนังสือสําคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมี
ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสรมิ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A* 1.0000 0.0500



แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ํา 
หนัก 
(ร้อย
ละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนนที่

ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 

มิติภายใน (น้ําหนักร้อยละ 40) 
     การประเมินประสิทธิภาพ (น้ําหนักร้อยละ  20)  

6. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อย
ละ 

5 88 90 92 94 96 68.02* 1.0000 0.0500

7. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อย
ละ 

5 75 78 81 84 87 1.92* 1.0000 0.0500

8. ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แบบ สงป.301/302 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.00* 5.0000 0.2500

9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.512* 3.5120 0.1756

     การพัฒนาองค์กร (น้ําหนักร้อยละ  20)  

10. ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคล 

ร้อย
ละ 

4 1 2 3 4 5 3.00 3.0000 0.1200

11. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 N/A* 1.0000 0.0400

12. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ /
โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
โครงการผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ท่ีมีคุณภาพ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 2.00 2.0000 0.0800

13. ระดับความสําเร็จของการจดัการความรู้ ระดับ 4 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1600

14. ระดับความสําเร็จของการควบคุม
ภายใน 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 1.00 1.0000 0.0400

รวม 100 2.7166 

หมายเหตุ   * รอคะแนนจากหน่วยงานกลาง 

รายงาน ณ วันที่   30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
ผู้รายงาน นายทศพล  สุเณรุ    หน่วยงาน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   โทรศัพท์  02-579-4856 

มายเหตุ  กรุณากรอกข้อมลูช่อง ทึบสี 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
สํานักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร 

   รอบ  6  เดือน 
   รอบ  9  เดือน 
   รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที ่ 1 : ร้อยละของจาํนวนใบอนุญาตนําเขา้–ส่งออก นําผ่าน ขาย รวบรวม เมล็ดพนัธุพ์ืชที่ออกโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกสแ์บบครบถ้วนทั้งระบบ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(นายธีระ  รัตนพันธ์ุ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มควบคมุพันธ์ุพืช
(นางทัศนีย์  ศรีโสภา) 

โทรศัพท์ :  0-2579-8576 โทรศัพท ์:  0-2579-0229 

คําอธบิาย :   

ร้อยละของจํานวนใบอนุญาตนําเข้า-ส่งออก นําผ่าน ขาย รวบรวม เมล็ดพันธ์ุพืชที่ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ครบถ้วนทั้งระบบ หมายถึง สัดส่วนของจํานวนใบอนุญาตนําเข้า-ส่งออก นําผ่าน ขาย รวบรวม เมล็ดพันธ์ุพืชที่ออกโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบครบถ้วนทั้งระบบเทียบกับจํานวนใบอนุญาตนําเข้า-ส่งออก นําผ่าน ขาย รวบรวม เมล็ดพันธ์ุพืชทั้งหมด 
 
 
 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
         ใบอนุญาตนําเข้า-ส่งออก นําผ่าน ขาย รวบรวม เมล็ดพันธุ์พืชที่ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิคส์แบบครบถ้วนทั้งระบบ      1,932  ใบ 
         จํานวนใบอนุญาตนําเข้า-ส่งออก นําผ่าน ขาย รวบรวม เมล็ดพันธุ์พืชทั้งหมด                                              1,932  ใบ 

         ร้อยละของจํานวนใบอนุญาตนําเขา้–ส่งออก นําผ่าน ขาย รวบรวม เมล็ดพันธุ์พืชที่ออกโดยระบบอเิลก็ทรอนิกส์
แบบครบถ้วนทั้งระบบ                       100 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

32 42 52 62 72 

 
 
 

ใบอนุญาตนําเข้า-ส่งออก นําผ่าน ขาย รวบรวม เมล็ดพันธุ์พืชที่ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิคส์แบบครบถ้วนทั้งระบบ  x  100 

จํานวนใบอนุญาตนําเข้า-ส่งออก นําผ่าน ขาย รวบรวม เมล็ดพันธุ์พืชทั้งหมด 



 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 

2555 2556 2557 2557 2558
ร้อยละของจํานวนใบอนุญาตนําเข้า–
ส่งออก นําผ่าน ขาย รวบรวม เมล็ดพันธ์ุ
พืชที่ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ครบถ้วนทั้งระบบ 

ร้อยละ - 31.13 21.32 -9.81 -

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน  

ถ่วง
น้ําหนัก 

ร้อยละของจํานวนใบอนุญาตนําเข้า–
ส่งออก นําผ่าน ขาย รวบรวม เมล็ด
พันธ์ุพืชที่ออกโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกสแ์บบครบถ้วนทั้งระบบ 

20 100.00 5.0000 1.0000

 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :    
        ให้บริการออกใบอนุญาตออนไลน์ และมีเจ้าหน้าทีอ่อกใบอนุญาตออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ณ กลุ่มควบคุมพันธ์ุพืช 
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
         ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับออกใบอนุญาตเพิ่ม 2 เครื่อง ทําให้บริการประชาชนเร็วขึ้น 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :           
      ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ 
 

หลักฐานอา้งองิ :  
1. ข้อมูลจํานวนใบอนุญาตนําเข้า–ส่งออก นําผ่าน ขาย รวบรวม เมล็ดพันธ์ุพืชที่ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิคส์แบบ

ครบถ้วน 
2. ข้อมูลจํานวนการขออนุญาตนําเข้า-ส่งออก นําผ่าน ขาย รวบรวม เมล็ดพันธ์ุพืชทั้งหมด 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
สํานักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร 

   รอบ  6  เดือน 
   รอบ  9  เดือน 
   รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที ่ 2 : ร้อยละของจาํนวนการตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Bulk blending) ตาม
พระราชบญัญติัปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(นายธีระ  รัตนพันธ์ุ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  กลุ่มสารวัตรเกษตร
   (นายอํานาจ  รุ่งจรูญ) 

โทรศัพท์ :  0-2579-8576 โทรศัพท ์:  0-2940-5434 

คําอธบิาย :   

ร้อยละของจํานวนการตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Bulk blending) หมายถึง สัดส่วนของโรงงานผลิตปุ๋ย
เชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้เข้าตรวจสอบต่อจํานวนโรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตผลิต
ปุ๋ยเคมีตามพ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  และจํานวนการตรวจสอบโรงงานผลิต
ปุ๋ยในปี 2558 ต้องไม่น้อยกว่าจํานวนการตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ยในปี 2557  (ทั้งนี้จํานวนโรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อ
เดียวกันทั้งหมดอาจไม่คงที่ เนื่องจากโรงงานผลิตบางแห่งไม่มีใบอนุญาตแต่ยังมีการผลิตปุ๋ยเคมีที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง) 

สูตรการคํานวณ :  

จํานวนโรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกันที่ไดเ้ข้าตรวจสอบ X 100 
จํานวนโรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกันทัง้หมด 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
         จํานวนโรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้เข้าตรวจสอบ         247       โรง 
         จํานวนโรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด                     328       โรง 

         ร้อยละของจํานวนการตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกัน     75.30  

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

•   โรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้เข้าตรวจสอบร้อยละ  64 เท่ากับ   1   คะแนน

•   โรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้เข้าตรวจสอบร้อยละ  67 เท่ากับ   2   คะแนน

•   โรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้เข้าตรวจสอบร้อยละ 70 เท่ากับ   3   คะแนน

•   โรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้เข้าตรวจสอบร้อยละ  73 เท่ากับ   4   คะแนน

•   โรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้เข้าตรวจสอบร้อยละ  76 เท่ากับ   5   คะแนน

 

 



 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 

2555 2556 2557 2557 2558 
ร้อยละของจํานวนการตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ย
เชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Bulk 
blending) ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 

ร้อยละ 65 68 70 2 -

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน  

ถ่วง
น้ําหนัก 

ร้อยละของจํานวนการตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ยเชงิ
ผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Bulk blending) ตาม
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

15 75.30 4.4600 0.6690

 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :    
1. ดําเนินการตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Bulk blending) ที่ได้รับอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมี

ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
2. เก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมีจากโรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Bulk blending) เพื่อควบคุมคุณภาพ 

 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :           
- 

หลักฐานอา้งองิ :  
1. ข้อมูลจํานวนการตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Bulk blending) ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย 

พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ที่เข้าตรวจสอบ ทั้งนี้จํานวนการตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ย

ในปี 2558 ต้องไม่น้อยกว่าจํานวนการตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ยในปี 2557 
2. ข้อมูลจํานวนการตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ยเชิงผสมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Bulk blending) ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย 

พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ทั้งหมด 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
สํานักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร 

   รอบ  6  เดือน 
   รอบ  9  เดือน 
   รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที ่ 3 : ร้อยละของการรักษารอบมาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิาร 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(นายธีระ  รัตนพันธ์ุ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการ 
  (นางสาวศิรินภา  มีแก้ว) 

โทรศัพท์ :  0-2579-8576 โทรศัพท ์:  0-2940-6670 ต่อ 128

คําอธบิาย :   

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดย
เปรียบเทียบกับผู้รับบริการทั้งหมดในแต่ละกระบวนงาน 

• รอบระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ หมายถึง ระยะเวลาให้บริการที่หน่วยงานลดได้มากกว่าร้อยละ 30 และดําเนินการได้
จริง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

• รอบระยะเวลามาตรฐานการให้บริการสําหรับกระบวนงานใหม ่หมายถึง ระยะเวลาให้บริการ ณ ปัจจุบัน 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมายถึง    
1) กระบวนงานที่หน่วยงานได้ดําเนินการลดรอบระยะเวลาได้ต้ังแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
    ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และ/หรือ 
2) กระบวนงานใหม่ท่ีหน่วยงาน 
    - มีการสํารวจกระบวนงานบริการของหน่วยงานใหม่ 
    - มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจ หรือหน้าท่ีของหน่วยงานใหม่  

• การคัดเลือกกระบวนงานเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้องเป็นกระบวนงานหลักที่สําคัญ 
และ/หรือมีผู้มารับบริการจํานวนมาก และ/หรือมีผู้ร้องเรียนจํานวนมาก และ/หรือมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และ/หรือ
สอดคล้องกับงานบริการในตัวชี้วัดร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

• กระบวนงานที่นําเสนอเพื่อประเมินความสําเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
คือ การออกใบอนุญาตนําเข้าสิ่งต้องห้าม(เฉพาะสิ่งต้องห้ามที่ได้กําหนดเงื่อนไขการนําเข้าไว้ชัดเจนแล้ว) 

 
สูตรการคํานวณ  
 

จํานวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
จํานวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในแต่ละงานบริการ 

 



ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
แบบฟอร์ม 1 รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 

ที่ส่วนราชการเสนอประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ชื่อกระบวนงาน 
ปีงบประมาณที่
เสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

น้ําหนัก 
รอบระยะเวลา

มาตรฐาน 
(ที่ให้บริการจรงิ) 

 การออกใบอนญุาตนาํเข้าสิ่งต้องห้าม(เฉพาะสิง่
ต้องห้ามที่ได้กําหนดเงื่อนไขการนําเขา้ไว้ชดัเจนแล้ว) 

2557 
15 3 วันทําการ

25 นาท ี

รวม 15  

 
แบบฟอร์ม 3 ตารางสรปุการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

ชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก 
รอบระยะเวลา    

มาตรฐาน 

จํานวน
ผู้รับบริการ    

ที่ได้รับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผู้รับ 

บริการ
ทั้งหมด 

ร้อยละของผู้รับบรกิาร
ที่ได้รับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผู้รับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 

 การออกใบอนญุาตนาํเข้า
สิ่งต้องหา้ม(เฉพาะสิ่ง
ต้องห้ามที่ได้กําหนด
เงื่อนไขการนาํเขา้ไว้
ชัดเจนแล้ว) 

15 3 วันทําการ
25 นาที 

157 490 31.43 1.0000 0.1500

 
รวม 15 

ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถ่วงน้ําหนักของทุกกระบวนงาน) 

 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

งานบริการประชาชน 
(i) 

น้ําหนัก(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผู้รับบริการ
ที่ได้รับบริการตามเวลามาตรฐาน               

คะแนน
ที่ได้ (Ci) 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก     
(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

1 10 80 85 90 95 100 5 0.5000

2 10 80 85 90 95 100 5 0.5000

น้ําหนักรวม Σ Wi =1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000
 



 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 

2555 2556 2557 2557 2558
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ 

ร้อยละ - - 99.5088 99.5088 -

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน  

ถ่วง
น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ 

15 31.43 1.0000 0.1500

 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  - 
        สคว. มอบหมายให้ กลุ่มวิชาการ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล เรื่อง การออกใบอนุญาตนําเข้าสิ่งต้องห้าม(เฉพาะสิ่งต้องห้ามที่ได้
กําหนดเงื่อนไขการนําเข้าไว้ชัดเจนแล้ว) 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :    
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :           
         ผู้ประกอบการยื่นเอกสารไม่ครบถว้นและเอกสารไม่ถูกต้อง 
 

หลักฐานอา้งองิ :  
 - แบบฟอร์ม 2 รายชื่อผู้ใช้บริการ การออกใบอนุญาตนําเข้าสิ่งต้องห้าม(เฉพาะสิ่งต้องห้ามที่ได้กําหนดเงื่อนไขการ
นําเข้าไว้ชัดเจนแล้ว) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 9  เดือน (ม.ค. 58 – มิ.ย. 58) 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
สํานักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร 

   รอบ  6  เดือน 
   รอบ  9  เดือน 
   รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที ่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(นายธีระ  รัตนพันธ์ุ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  (นายทศพล  สุเณรุ) 

โทรศัพท์ :  0-2579-8576 โทรศัพท ์:  0-2940-6670  ต่อ 126

คําอธบิาย :   

• ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า“การบริหารราชการต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่นการกระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จําเป็นอย่างย่ิงเพื่อให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 

• ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้ให้บริการ) หรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน 

• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  
(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

• ระดับกรมฯ สํานักงานสถิติแห่งชาติจะเป็นผู้สํารวจ วิเคราะห์ และกรมฯคัดเลือกงานบริการของสมพ. 

• ระดับหน่วยงาน คณะทํางานประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานบริการของ
หน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 
งานบริการที่ประเมินความพึงพอใจ คือ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการตรวจพืช(สิ่งกํากัด)ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร(กรณีนําเข้ามาเพื่อบริโภค อุปโภค 
และอุตสาหกรรม) 
 
 
 



เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2  ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 85 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 

2555 2556 2557 2557 2558
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 91.7 - - - -

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน  

ถ่วง
น้ําหนัก 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

5 N/A 1.0000 0.0500

 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการตรวจพืช(สิ่งกํากัด)ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร(กรณีนําเข้ามาเพื่อ
บริโภค อุปโภค และอุตสาหกรรม)โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แนวทางการวิเคราะห์ผลการสํารวจในส่วนของการ
ประเมนิความพึงพอใจต่อประเด็นต่างๆ นั้นแบบสอบถามในแต่ละข้อจะมคีะแนนตั้งแต่ 0-5 ซึ่งคะแนน 0 หมายถึง ไม่พึงพอใจ 
คะแนน 1 คือพึงพอใจน้อยที่สุด คะแนน 2 คือพึงพอใจน้อย คะแนน 3 คอืพึงพอใจปานกลาง คะแนน 4 คือพึงพอใจมาก และ
คะแนน 5 คือพึงพอใจมากทีสุ่ด กําหนดกลุม่ผู้รับบริการเป้าหมาย คอื บริษัทนําเข้า ตัวแทนผู้นําเข้า และผูท้ี่ต้องการออก การ
ตรวจพืช(สิ่งกํากัด)ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร(กรณีนําเข้ามาเพื่อบริโภค อุปโภค และอุตสาหกรรม) ณ ด่านตรวจพืช  

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล : จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกรอบและขั้นตอนของการ
ออกใบอนุญาต นําเข้า-นําผ่าน สิ่งต้องห้าม จากนั้นส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น กพร. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบฟอร์ม 

ขั้นตอนที่ 2 การประมวลผลข้อมูล : โดยส่งแบบฟอร์มที่ได้ทําการสํารวจแล้วให้ กพร. เพื่อดําเนินการประเมินผลความ
พึงพอใจ  จํานวนทั้งสิ้น   ชุด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสําหรับการประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายแบบสอบถามใหแ้ก่บริษัทนําเขา้ ตัวแทนผู้นําเข้า ซึ่งได้
แสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถามอย่างซื่อตรง และชัดเจน 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
         ความเกรงใจ เกรงกลวั และต้องการตอบแบบสอบถามเพื่อเอาใจเจ้าหน้าที ่รวมถึงเจ้าหน้าทีอ่าจวางอํานาจขม่ขู่ หรือชักจูง
ให้ตอบแบบสอบถามในทางบวก 
 

หลักฐานอา้งองิ :  
   ใช้ข้อมูลการประเมินจากคณะทํางานประเมินผลความพึงพอใจกรมฯ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
สํานักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร 

   รอบ  6  เดือน 
   รอบ  9  เดือน 
   รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที ่ 5 : ระดับความสาํเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(นายธีระ  รัตนพันธ์ุ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มควบคมุปุ๋ย 
  (นายศุภรัตน ์ โฆษิตเจรญิกลุ) 

โทรศัพท์ :  0-2579-8576 โทรศัพท ์:  0-2579-5536-7 

คําอธบิาย :   

• ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ หมายถึง หน่วยงานดําเนินการปรับปรุงกระบวนการหลักของหน่วยงานอย่างน้อย 
จํานวน 1กระบวนการ ท้ังนี้การปรับปรุงดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นแผนการเพิ่มประสิทธิภาพที่ชัดเจนในปี พ.ศ. 2557 และประสิทธิผลของการดําเนินการที่
ชัดเจนซ่ึงประเมินผลจากตัวชี้วัดท่ีสะท้อนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และผลของการปรับปรุงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการ นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการการทํางานของภาคส่วนต่างๆ  และการลดต้นทุน เป็นต้น(ซ่ึงจะวัดผลต่อในปี พ.ศ. 2558) 

• กระบวนการหลักของกรมวิชาการเกษตรที่กําหนดไว้ มีดังนี้ 
  1. “กระบวนการที่สร้างคุณค่า” หมายถึง กระบวนการสําคัญที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลต่อการ
บรรลุพันธกิจหลักของหน่วยงาน ตามที่กรมฯ กําหนด ได้แก่ 
  (1)  กระบวนการผลิตผลงานวิจัยทางด้านการเกษตร 
  (2)  กระบวนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 
  (3)  กระบวนการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบ GAP และเกษตรอินทรีย์ 
  (4)  กระบวนการตรวจรับรองโรงงานผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชตามระบบ GMP และ HACCP  
  (5)  กระบวนการตรวจวิเคราะห์สินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก 
  (6)  กระบวนการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลติและศัตรูพืช 
  (7)  กระบวนการออกใบรับรอง และใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. 
 2.  “กระบวนการสนับสนุน” หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์การ บุคลากร 
และการปฏิบัติงานประจําวันตามที่กรมฯกําหนด ได้แก่  
  (1)  กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
  (2)  กระบวนการจัดทําฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  (3)  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  (4)  กระบวนการแผนงานและจัดสรรงบประมาณ  
  (5)  กระบวนการติดตามประเมินผล 
  (6)  กระบวนการตรวจสอบภายใน 
  (7)  กระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการ 

 
งานบริการที่ปรับปรุงกระบวนงาน คือ 
 การออกหนังสือสําคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม 
 



ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

1 คําสั่งคณะทํางานเรื่องปรับปรุงกระบวนงาน

2-3 เอก 
 
สารประกอบการประชุมและหรือหนังสือเชิญประชุมคณะทํางาน 

4-5  
 
 
  

เกณฑ์การให้คะแนน :  

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับความสาํเร็จของ Milestone 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2    

3   

4  

5  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 

2555 2556 2557 2557 2558
ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการ 
การออกหนังสือสําคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุ
อาหารรองธาตุอาหารเสริม 

ร้อยละ - - 1 1 -

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน  

ถ่วง
น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการ 
การออกหนังสือสําคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมี
ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม 
 

5 1.00 1.0000 0.0500

 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
 
 

หลักฐานอา้งองิ :  
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
สํานักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร 

   รอบ  6  เดือน 
   รอบ  9  เดือน 
   รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที ่ 6 : ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(นายธีระ  รัตนพันธ์ุ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  (นางสุภาวดี  อับดุลเลาะฟากียะห์) 

โทรศัพท์ :  0-2579-8576 โทรศัพท ์:  0-2579-4856 ต่อ 114

คําอธบิาย :   

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิก
จ่ายเงินของหน่วยงาน ทั้งนี้รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย
ดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  ของหน่วยงาน
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

 

เหตุผล :   
ตามที่ประกาศใช้พระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่ ายประจํ า ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2558 เมื่ อ วันที่ 

1 ตุลาคม 2558 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความสําคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลา 
สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558        21,727,332    บาท 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558        31,943,780    บาท 

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม                    68.02                                

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย 

ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ 

ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 



 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2ต่อ 1คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

88 90 92 94 96 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 

2555 2556 2557 2557 2558
ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 97.92 134.79 94.84 39.95 -

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน  

ถ่วง
น้ําหนัก 

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

5 68.02 1.0000 0.0500

 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
 

หลักฐานอา้งองิ :  

•   ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกองคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของหน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 จากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• แบบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558   (ตามแบบฟอร์มที่กองคลังกําหนด) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
สํานักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร 

   รอบ  6  เดือน 
   รอบ  9  เดือน 
   รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที ่ 7 : ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(นายธีระ  รัตนพันธ์ุ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  (นางสาวพัชรินทร์  ลือทอง) 

โทรศัพท์ :  0-2579-8576 โทรศัพท ์:  0-2579-4856 ต่อ 114

คําอธบิาย :   

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ของหน่วยงานทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน 
ท้ังนี้รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  ของหน่วยงานเทียบกับวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่าย
ลงทุนไปรายจ่ายประจํา)จะนํา           ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลว้มาเป็นฐานในการคํานวณ 

• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ท้ังที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน 
ตลอดจนรายจ่ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ     โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหา
ทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบ        ได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ี
สํานักงบประมาณกําหนดให้ 

 

เหตุผล : 
ตามท่ีประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 

ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความสําคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้
แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลา  

 
ตารางและสูตรการคาํนวณ :  
 
                                   เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานเบิกจ่าย  x 100 
                                       วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับ 

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
      เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานเบิกจ่าย                                       40,170      บาท 

      เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับ                                      2,785,000.-     บาท 

      ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน                       1.92           



 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3ต่อ 1คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

75 78 81 84 87 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 

2555 2556 2557 2557 2557
ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 

ร้อยละ - 81.11 99.88 18.77 -

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน  

ถ่วง
น้ําหนัก 

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 

5 1.92 1.0000 0.0500

 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
 

หลักฐานอา้งองิ :  

• ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกองคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของหน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 จากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• แบบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558   (ตามแบบฟอร์มที่กองคลังกําหนด) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
สํานักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร 

   รอบ  6  เดือน 
   รอบ  9  เดือน 
   รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที ่ 8 : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ สงป.301/302 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(นายธีระ  รัตนพันธ์ุ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  (นางสาวปรีชญา  แก้วคํา) 

โทรศัพท์ :  0-2579-8576 โทรศัพท ์:  0-2579-4856 ต่อ 128

คําอธบิาย :   

วัดผลสําเร็จจากรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบรายงาน สงป.
301/302 ของหน่วยงานที่สามารถรายงานผลได้ทันเวลาตามกําหนด และมีข้อมูลครบถ้วนทุกผลผลติ/โครงการตามที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 

 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  

ระดับคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ความทันเวลา ข้อมูลครบถ้วน 
การส่งรายงานตามรอบเวลา 

(ต.ค.57-ก.ย.58 จํานวน 11 ฉบับ) 

1 ส่งรายงานตรงกาํหนด 
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

รายงานข้อมูลครบถ้วนทุกผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ส่งรายงานไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ

2 ส่งรายงานตรงกาํหนด 
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

รายงานข้อมูลครบถ้วนทุกผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ส่งรายงานไม่น้อยกว่า 7 ฉบับ

3 ส่งรายงานตรงกาํหนด 
ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง 

รายงานข้อมูลครบถ้วนทุกผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ส่งรายงานไม่น้อยกว่า 8 ฉบับ

4 ส่งรายงานตรงกาํหนด 
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 

รายงานข้อมูลครบถ้วนทุกผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ส่งรายงานไม่น้อยกว่า 9 ฉบับ

5 ส่งรายงานตรงกาํหนด 
ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง 

รายงานข้อมูลครบถ้วนทุกผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ส่งรายงานไม่น้อยกว่า 10 ฉบับ

เงื่อนไข :  
1. ความทันเวลา หมายถึง หน่วยงานส่งรายงาน สงป.301/302 ทันตามกําหนดการรายงานถึงกองแผนงานและวิชาการ ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป โดยการ

รายงานครั้งแรกกําหนดส่งภายในวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 (ผลงาน ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
2. ข้อมูลครบถ้วน หมายถึง ข้อมูลการปฏิบัติงานตามแบบ สงป.301 มีการรายงานครบทุกผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม และข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแบบ สงป.302 ครบทุกผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
3. การส่งรายงานตามรอบเวลา (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) รวมท้ังส้ิน จํานวน 11 ฉบับ โดยช่องทางการส่งรายงานได้ทาง email/หนังสือราชการ 
4. กรณีท่ีหน่วยงานสามารถบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานปี 2558 ลงระบบการติดตามและประเมินผลเชิงประจักษ์ได้ครบถ้วนทุกเดือนตั้งแต่เริ่มเปิดใช้

ระบบจะได้คะแนนเพิ่มอีก 0.5 คะแนน 



ข้อมูลการดําเนินงาน : 

ครั้งที ่ 1 2 3 4 5 6 

ประจําเดือน ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 

ส่งถึงกองแผนงานและ
วิชาการวนัที ่

4 ธ.ค. 
2557 

4 ธ.ค. 
2557 

12 ม.ค. 
2558 

5 ก.พ. 
2558 

11 มี.ค. 
2558 

3 เม.ย. 
2558 

ครั้งที ่ 7 8 9 10 11 12 

ประจําเดือน เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 

ส่งถึงกองแผนงานและ
วิชาการวนัที ่

1 พ.ค. 
2558 

5 มิ.ย. 
2558 

3 ก.ค. 
2558    

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 

2555 2556 2557 2557 2558
ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแบบ สงป.301/302 

ร้อยละ 5.00 5.00 5.00 - -

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน  

ถ่วง
น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการรายงานผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบ สงป.301/302 

5 5.00 5.0000 0.2500

 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูล เพื่อส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณตามแบบ สงป.301/302 ให้กองแผนงานและวชิาการ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
          ความล่าช้าในการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ สงป.301/302 มายังฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
 

หลักฐานอา้งองิ :  
ใช้หลักฐานจากรายงาน สงป.301/302 ประจําปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยงานที่ส่งให้กองแผนงานและวิชาการ 

 



 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
สํานักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร 

   รอบ  6  เดือน 
   รอบ  9  เดือน 
   รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที ่ 9 : ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(นายธีระ  รัตนพันธ์ุ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  (นางสาวรัตนาพร  พิมสิม) 

โทรศัพท์ :  0-2579-8576 โทรศัพท ์:  0-2940-6670 ต่อ 122

คําอธบิาย :   

• เป็นตัวชี้วัดระดับกรมฯ ซึ่งทุกหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนให้เกิดผลลพัธ ์

• การประเมนิใหค้ะแนนหน่วยงานระดบัสํานัก/กอง จะพิจารณาจากข้อมูลใน www.e-report.energy.go.th
ขอให้หน่วยงานระดับสาํนัก/กอง พิจารณาดําเนนิการในส่วนทีเ่ก่ียวข้องตามรายละเอียดนี ้

คําอธิบาย: 

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถ
จัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงได้
อย่างน้อยร้อยละ 10 จากค่ามาตรฐาน 

 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
1.  ด้านไฟฟ้า(2.5 คะแนน)  
ระดับ

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2558 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 2558) ตาม
รูปแบบท่ี สนพ. กําหนด  

0.5000

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า
ประจําปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน 
นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500

2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ประจําปีงบประมาณ 2558 
ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558

0.2500

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดย
อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001-
0.5000 

4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดย
อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001-
0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดย
อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 ส่วนราชการจะได้คะแนน
ระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน

0.0001-
0.5000 



 
 
2.  ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง (2.5 คะแนน) 

ระดับ

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ํามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 
2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 2558) 
ตามรูปแบบท่ี สนพ. กําหนด  

0.5000

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้
น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และ
ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558  

0.2500

2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจําปีงบประมาณ 2558 ครบถ้วน 
12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558  

0.2500

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001-
0.5000 

4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001-
0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลการคํานวณค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 ส่วนราชการ
จะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001-
0.5000 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 

2555 2556 2557 2557 2558
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังของส่วนราชการ 

ร้อยละ - 3.50 - - -

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน  

ถ่วง
น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังของส่วน
ราชการ 

5 3.5120 3.5120 0.1756

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
1. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 
2558 รอบ 6 เดือน 
2. รายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. 
กําหนด 
3. มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
 มีการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมิน จากหน่วยงานภายใน
สํานัก 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :           
 
 

หลักฐานอา้งองิ :  
ข้อมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานข้อมลู www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
สํานักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร 

   รอบ  6  เดือน 
   รอบ  9  เดือน 
   รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที ่ 10 : ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากหน่วยงานสู่ระดบับคุคล 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(นายธีระ  รัตนพันธ์ุ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  (นางสุมาล ี ม่วงมณี) 

โทรศัพท์ :  0-2579-8576 โทรศัพท ์:  0-2940-6670 ต่อ 123

คําอธบิาย :   

ความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเท่าสู่ระดับบุคคล 
หมายถึง ความสําเร็จที่หน่วยงานจัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานย่อย/กลุ่ม/ฝ่าย หรือเทียบเท่า
จนถึงระดับบุคคล  (Internal Performance Agreement: IPA)  

ในการนี้ หน่วยงานระดบัสํานัก/กอง หรือเทียบเท่า จะต้องมีกระบวนการกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในระดับ
หน่วยงานย่อย/กลุม่/ฝ่าย หรอืเทียบเท่าจนถงึระดับบุคคล ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ถ่ายทอดมาจากระดับสํานัก/กอง หรือ
เทียบเท่า มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าหน่วยงานย่อย/กลุม่/ฝ่าย/หรือเทยีบเท่าจนถึงระดับบุคคล กับ
หวัหน้าหน่วยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเท่า รวมถึงมกีารติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายในระดับบุคคล ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  

 
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

1 จัดต้ังคณะทํางานพิจารณาจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคล ของ สคว. 
มีการประชุมช้ีแจงหน่วยงานย่อย กลุ่ม/ฝ่าย/ด่านฯ กําหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
และเกณฑ์การประเมินผลความสําเร็จ 
 

2 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่าง
ผู้อํานวยการสํานักฯ กับผู้อํานวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าด่านฯ ระบุ
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผลตัวช้ีวัด 
 

3 ดําเนินการตามแผนงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4  

5  
 



 

เกณฑ์การให้คะแนน 

        แบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2     

3    

4   

5   

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 

2554 2555 2556 2556 2557
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ - - - - -

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน  

ถ่วง
น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวช้ีวัด
และเป้าหมายจากหน่วยงานสู่ระดับบุคคล 

4 3.00 3.0000 0.1200

 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
1. จัดต้ังคณะทํางานพิจารณาจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคล ของ สคว. 
2. มีการประชุมช้ีแจงหน่วยงานย่อย กลุ่ม/ฝ่าย/ด่านฯ กําหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผล

ความสําเร็จ 
3. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างผู้อํานวยการสํานักฯ กับผู้อํานวยการ

กลุ่ม/หัวหน้าฝา่ย/หัวหน้าด่านฯ ระบุตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผลตัวช้ีวัด 
4. ดําเนินการตามปฏิทินการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
- 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
- 
 

หลักฐานอา้งองิ :  
1. รายงานการประชุม คณะทํางานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ สคว. ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 
2. คําสั่งที่ 21/2558 แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณาจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคล ของ สคว.  
3. สําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกับผู้อํานวยการกลุ่ม หนึ่ง

หน่วยงานย่อย 
4. รายชื่อหน่วยงานย่อย ที่อยู่ภายในสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
5. ปฏิทินการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
สํานักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร 

   รอบ  6  เดือน 
   รอบ  9  เดือน 
   รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที ่ 11 : ระดับคณุธรรมและความโปร่งใส การดําเนนิงานของหน่วยงาน 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(นายธีระ  รัตนพันธ์ุ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  (นายทศพล  สุเณรุ) 

โทรศัพท์ :  0-2579-8576 โทรศัพท ์:  0-2940-6670 ต่อ 126

คําอธบิาย :   

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เป็นการ
ประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จคือ องค์การต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสํานักงาน ป.ป.ช. 
โดยได้กําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักท่ี
สําคัญและจําเป็นในการประเมิน โดยจําแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คําถามที่ใช้ในการ
สอบถาม          ความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน  

 องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 
แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
  1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
ประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงใน
การดําเนินงานของหน่วยงาน   
  2. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
ประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
  3. การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
  4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน   
  5. คณุธรรมในการทาํงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่  
 1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT) เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน
ภาครัฐที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา เกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม (Integrity Culture) และคุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ใช้วิธีการ
สํารวจ โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview) หรือทางไปรษณีย์ 
 2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment (EIT) เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานภาครัฐในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) และการทุจริตคอรัปชัน (Corruption) ใช้
วิธีการสํารวจ โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview) 
 3) แบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment (EBIT) เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบคําถาม
ตามความเป็นจริงตามแบบประเมิน โดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิง โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน 
 



 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานหน่วยงาน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีเอกสารหลักฐานตามแบบประเมิน EBIT น้อยกว่าร้อยละ 50 จากประเด็นในการสํารวจท่ี 
เกี่ยวข้องและส่งเอกสารหลักฐานให้ กกจ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2 มีเอกสารหลักฐานตามแบบประเมิน EBIT ร้อยละ 51 - 60 จากประเด็นในการสํารวจท่ี 
เกี่ยวข้องและส่งเอกสารหลักฐานให้ กกจ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

3 มีเอกสารหลักฐานตามแบบประเมิน EBIT ร้อยละ 61 - 70 จากประเด็นในการสํารวจท่ี 
เกี่ยวข้องและส่งเอกสารหลักฐานให้ กกจ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

4 มีเอกสารหลักฐานตามแบบประเมิน EBIT ร้อยละ 71 - 80 จากประเด็นในการสํารวจท่ี 
เกี่ยวข้องและส่งเอกสารหลักฐานให้ กกจ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5 มีเอกสารหลักฐานตามแบบประเมิน EBIT มากกว่าร้อยละ 81 จากประเด็นในการสํารวจท่ี 
เกี่ยวข้องและส่งเอกสารหลักฐานให้ กกจ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 

2555 2556 2557 2557 2558
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 

ร้อยละ - - - - -

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน          
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน  

ถ่วง
น้ําหนัก 

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 

4 N/A 1.0000 0.0400

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
- ใช้แบบฟอร์มการประเมินตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ส่งมายงัหน่วยงาน 
- หน่วยงานตอบแบบฟอร์มการประเมินและรวบรวมส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ทันตามกําหนด 

 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
       หน่วยงานให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
 
 

หลักฐานอา้งองิ :  
        หนังสือสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ที่ กษ 0913/1695 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เรื่องการดําเนินการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ
หน่วยงาน 
 



 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
สํานักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร 

   รอบ  6  เดือน 
   รอบ  9  เดือน 
   รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที ่ 12 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(นายธีระ  รัตนพันธ์ุ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มสารวัตรเกษตร
  (นายอํานาจ  รุ่งจรูญ) 

โทรศัพท์ :  0-2579-8576 โทรศัพท ์:  0-2940-5434 

คําอธบิาย :   

• พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นการปรับระบบราชการสู่การบริหาร
ราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน 

• การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทํา
ความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาโดยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ 
  ระดับการให้ข้อมูลเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซ่ึงเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่เป็นระดับท่ีสําคัญ เพราะเป็นการเริ่มต้นที่
หน่วยงานเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซ่ึงจะนําไปสู่กระบวนการอื่นๆ ต่อไป  
  ระดับการปรึกษาหารือ   เป็นการรับฟังความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น บอกข้อปัญหา และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ กับหน่วยงาน 

  ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง   เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการกําหนดนโยบาย  
การวางแผนงาน/โครงการ  การมีส่วนร่วมในระดับนี้ อาจดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาร่วม  

ระดับการร่วมมือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทหรือฐานะหุ้นส่วนหรือภาคีในการดําเนิน
กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ 

ระดับการเสริมอํานาจประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นระดับของการมอบอํานาจการ
ตัดสินใจให้ประชาชนเป็นผู้กําหนด 

 

 



 
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

1 ดําเนินการตามโครงการที่ได้จัดทําไว้ในปี 2557 และรายงานสรุปผล
ความก้าวหน้าเสนอต่อผู้บริหาร 

2 รายงานการประชุมให้กับผู้มสีว่นได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทราบ 

3 

4 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1   

2   

3   

4   

5   

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 

2555 2556 2557 2557 2558
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ/
โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

ร้อยละ 1.90 4.10 1.00 - 3.1 -

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน          
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน  

ถ่วง
น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ/
โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

4 2.00 2.0000 0.0800

 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
1. ดําเนินการตามโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เรื่องโครงการสถานที่รวบรวม

เมล็ดพันธ์ุควบคุมที่มีคณุภาพ และจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
2. รายงานการประชุมโครงการสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธ์ุควบคุมที่มีคณุภาพ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ให้ผู้บริหารทราบ 
3. รายงานการประชุมโครงการสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธ์ุควบคุมที่มีคณุภาพ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ให้กลุ่มผู้มสี่วนได้

ส่วนเสียทราบ 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
- 

หลักฐานอา้งองิ :  
1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธ์ุควบคุมที่มีคณุภาพ 
2. รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารลงนาม 
3. รายงานการประชุมกับประชาชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดําเนินการ 
 



 
 

(รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
สํานักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร 

   รอบ  6  เดือน 
   รอบ  9  เดือน 
   รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที ่ 13 : ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู ้

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(นายธีระ  รัตนพันธ์ุ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มสารวัตรเกษตร
  (นายอํานาจ  รุ่งจรูญ) 

โทรศัพท์ :  0-2579-8576 โทรศัพท ์:  0-2940-5434 

คําอธบิาย :   

 ระบบการจัดการความรู้  หมายถึง  การที่หน่วยงานมีรูปแบบท่ีชัดเจนในการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน  ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล

หรือเอกสาร  มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้  และมีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบ  เพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้  พัฒนาตนเองให้

เป็นผู้รู้  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาหน่วยงานเข้าสู่รูปแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน  

 โดยที่ความรู้มี 2 ประเภทคือ 

   1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจ

ในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 

 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี 

คู่มือต่างๆ  

    กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ในองค์การประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้

เป็นระบบ การประมวลกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในองค์การให้ดียิ่งขึ้น 

  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  พิจารณาจากความสําเร็จที่หน่วยงานจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ในหน่วยงาน  ใน

ขั้นตอนที่สําคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

  1) ขั้นการระบุความรู้ ได้แก่ การนํากระบวนการหลักตามภารกิจของหน่วยงานมากําหนดให้ชัดเจนว่าขั้นตอนใดเป็นงานประจํา (Work Center : 

WC) ขั้นตอนใดเป็นความรู้ (Knowledge Center : KC) และความรู้นั้นเป็นลักษณะองค์ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หรือ องค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit 

Knowledge) โดยอยู่ที่ไหนและอยู่ที่ใคร ใครเป็นผู้ทรงความรู้นั้น (Knowledge Carrier : KCr) หรือคลังสมองของกรมฯ (ภาคผนวก 7) 

  2) ขั้นการสร้างและแสวงหาความรู้ คือ การปรับปรุงองค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในขั้นตอนที่ถูกระบุว่าเป็นองค์ความรู้ทั้งนี้ ในส่วนขององค์

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) ต้องถูกจับความรู้จากผู้ทรงความรู้ (Knowledge Carrier) หรือคลังสมองของกรมฯ เพื่อให้ได้ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 

Knowledge) 

  3) ขั้นการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ คือ ทุกหน่วยงานนําองค์ความรู้ที่ได้ปรับปรุงและสร้างองค์ความรู้ใหม่ จัดเก็บในระบบ E-leaning ของกรม

วิชาการเกษตร 

 หมายเหตุ: 

  1) Work Center : WC คือ งานประจําที่ใช้ความรู้ทั่วไปซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามคู่มือ 

  2) Knowledge Center : KC เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ในการตัดสินใจ 

  3) ผู้ทรงความรู้ (Knowledge Carrier : KCr) คือ ผู้ที่มีความรู้ที่คนอื่นจําเป็นต้องพึ่งพาจึงจะทําให้ปฏิบัติงานชิ้นต้นสําเร็จ หากสูญเสียผู้นี้ไปแล้ว 

องค์การจะเสียหายมาก 



 

ผลการดําเนินงาน : 
โดยที่ : ปีพ.ศ. 2558 ดําเนินการดังนี ้

 

ระดับคะแนน ผลการดําเนนิงานในปี พ.ศ. 2558 

1-3 ปรับปรุงองค์ความรู้ (Explicit Knowledge) ที่มีอยู่เดิมและเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่ยังขาดอยู่
ตามท่ีระบุในปี 2557 โดยดําเนินการจับความรู้ (Capture Knowledge) ในส่วนที่เป็นองค์
ความรู้ที่ยังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) โดยใช้กระบวนการดังนี้  After Action 
Review(AAR) การทบทวนหลังปฏิบัติงาน  Coahing (การสอนงาน) 

4 นําความรู้ที่ได้มารวบรวมประมวลผล กลั่นกรองความรู้ เขียนเป็นคู่มือปฏิบัติงาน 

5  

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 - 3 สํานัก/กอง ปรับปรุงองค์ความรู ้ (Explicit Knowledge) ท่ีมีอยู่เดิมและเพิ่มเติมองค์ความรู้ท่ียังขาดอยู่
ตามที่ระบุในปี 2557 โดยดําเนินการจับความรู้ (Capture Knowledge) ในส่วนที่เป็นองค์ความรู้ท่ียังอยู่
ในคน (Tacit Knowledge) โดยใช้กระบวนการต่างๆ เช่น 

 Coahing  OJT        After Action Review      CoP  อื่นๆ........... 

4 นําความรู้ท่ีได้มารวบรวมประมวลผล กลั่นกรองความรู้ นําเข้าจัดเก็บในระบบ E-leaning ของกรมวิชาการ
เกษตร เขียนเป็นคู่มือปฏิบัติงานหรือตําราวิชาการ เป็นต้น 

5 นําความรู้ท่ีได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เช่น 

 จัดบอร์ด/โปสเตอร์   นําเสนอในการประชุม      Morning Talk       อื่นๆ..... 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 

2555 2556 2557 2557 2558
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ 
 

ร้อยละ 4.31 4.00 5.00 1.00 -

 
 



 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน  

ถ่วง
น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรู้ 

4 4.00 4.0000 0.1600

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  

1. ประชุมคณะทํางานการจัดทําความรู้ของสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2558 เพื่อดําเนินการปรับปรุงองค์ความรู้เดิมและเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้วีธี การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  
After Action Review (AAR) 

2. ระบุองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

3. ดําเนินการจับความรู้ในส่วนที่เป็นองค์ความรู้ที่ยังอยู่ในคนโดยเลือกกระบวนการที่เหมาะสมกับการทํางาน ได้แก่  
Coahing การสอนงาน ,OJT (On the Job Traning) การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานจากสถานที่จรงิ 

4. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร ที่ได้จากองค์ความรู้เดิมและองค์ความรู้ใหม่ มาจัดทําคูม่ือการเก็บตัวอย่างปุ๋ยที่ให้ธาตุ
อาหารพืชทางใบ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
 
 

หลักฐานอา้งองิ :  
1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 (เอกสารแนบ 1) 
2. การปรับปรุงองค์ความรู้เดิมและเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม ่(เอกสารแนบ 2) 
3. ภาพถ่ายกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ยังอยู่ในคน โดยกระบวนการ  OJT (On the Job Traning) การฝึกอบรม

ในขณะปฏิบัติงานจากสถานที่จริง(เอกสารแนบ 3) 
4. คู่มือการเก็บตัวอย่างปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารพืชทางใบ (เอกสารแนบ 4) 
 



 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
สํานักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร 

   รอบ  6  เดือน 
   รอบ  9  เดือน 
   รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดที ่ 14 : ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(นายธีระ  รัตนพันธ์ุ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  (นายทศพล  สุเณรุ) 

โทรศัพท์ :  0-2579-8576 โทรศัพท ์:  0-2579-6670  ต่อ 126

คําอธบิาย :   

 การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น 
เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติ
คณะรัฐมนตรี 

ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานในการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้กําหนดเป็นแนวทางไว ้
 

ผลการดําเนินงาน :    
ระดับคะแนน การดําเนินงานในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2558 

1 - มีการประชุมคณะทํางานจัดทําระบบควบคุมภายใน สคว. เพื่อติดตามผลการดําเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 57 – มี.ค. 58) 

- รายงานผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย.2 ส่งให้คณะทํางานติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการระบบการควบคุมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน 
(ต.ค. 57 – มี.ค. 58) และรายงานผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย.2 ส่งให้คณะทํางานติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการระบบการควบคุมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2 มีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน 
(ต.ค. 57 – ก.ย. 58) และรายงานผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย.2 ส่งให้คณะทํางานติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการระบบการควบคุมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

3 มีการประเมินเกี่ยวกับการมีอยู่และความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้วนําผลท่ีได้มาจัดทํา
เป็นรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 

4 
 

 

ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองตามกิจกรรม/งานที่ดําเนินการอยู่ และนํากิจกรรม/งานที่มีความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่
จากแบบติดตาม ปย.2 รอบ 12 เดือน และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงท่ีพบใหม่ตามแบบ ปย.2 มาประมวล เพื่อ
จัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

5 จัดส่งรายงาน ปย.1 ปย.2 และแบบติดตาม ปย.2 ภายในระยะเวลาที่กําหนด

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ 

2555 2556 2557 2557 2558
ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 
 

ร้อยละ - - 5.00 5.00 -

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน  

ถ่วง
น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการควบคุม
ภายใน 
 

4 1.00 1.0000 0.0400

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :    
1. สคว. ได้จัดส่งรายงานผลการดําเนินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ตามระเบียบฯ ข้อ 2) ระดับองค์กร งวดสิ้นสดุ วันที่ 30 ก.ย. 2557 ของกรมวิชาการ
เกษตร ให้ กลุม่/ด่านตรวจพืช เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 
ปี 2558 ของ กลุ่ม/ด่านตรวจพืช 
2. คณะทํางานจัดระบบควบคุมภายใน สคว. ได้พิจารณาจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี 2558 ของ สคว. และ
รายงานผลการดําเนินการควบคุมภายในของ สคว. รอบ 6 เดือน (ต.ค. 57 – มี.ค. 58) 
4. สคว. จัดส่งรายงานรอบ 6 เดือน ให้ กพร. ตามหนังสือ สคว. ที ่กษ.0913/744 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558  
 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :  
 
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :        
    
 
 

หลักฐานอา้งองิ :  
1.  รายงานการประชุม คณะทํางานจัดทําระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2558 วันที ่13 มีนาคม 2558 
2. หนังสือ สคว. ที่ กษ.0913/744 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 เรื่อง การรายงานผลการควบคุมภายใน พ.ศ. 2558 รอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)      
 
 


