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   วิสัยทัศน 
กรมชลประทานเปนองคกรนําดานการพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ  

ใหมีพ้ืนที่ชลประทาน อยูในลําดับ  1 ใน 10 ของโลก 
 

• พันธกิจ 
       1.  พัฒนาแหลงนํ้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทานตามศักยภาพของลุมนํ้าใหเกิดความสมดุล     
       2.   บริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการใหเพียงพอ ท่ัวถึง และเปนธรรม  
       3.   ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า  
       4.   เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงนํ้า และการบริหารจัดการนํ้า 

• ประเด็นยุทธศาสตร 
       1.   การพัฒนาแหลงนํ้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 
       2.   การบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 

 3.   การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้าตามภารกิจ 

• เปาประสงค 
 เปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ดาน คือ ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ ดานคุณภาพ
การใหบริการ ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และดานการพฒันาองคกร มีจํานวน 19 เปาประสงค คือ 

ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
1. ปริมาณนํ้าเก็บกัก และพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น 
2. ทุกภาคสวนไดรับนํ้าอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
3. ความสูญเสียท่ีลดลงอันเน่ืองมาจากภัยอันเกิดจากนํ้า 

ดานคุณภาพการใหบริการ 
4. อาคารชลประทานอยูในสภาพพรอมใชงาน 
5. ผูใชนํ้าไดรับนํ้าความพึงพอใจจากการบริหารนํ้า 
6. คุณภาพนํ้าไดเกณฑมาตรฐาน 
7. ระบบพยากรณเพื่อเตือนภัยอยูในสภาพพรอมใชงาน 

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
8. การกอสราง ซอมแซม และปรับปรุงแลวเสร็จตามแผนงาน 
9. การเตรียมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน 
10. ประชาชน ชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีสวนรวม 
11. มีการประชาสัมพันธอยางตอเน่ืองและท่ัวถึง 
12. มีการวางแผน และการดําเนินการบริหารจัดการนํ้าท่ีดี 
13. มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนาสนับสนุนการดําเนินงาน 
14. มีระเบียบและกฎหมายท่ีทันสมัย 
15. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี  1 
แผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน  



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
ดานการพัฒนาองคกร 

16. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกําลังใจในการทํางาน 
17. องคกรมีการจัดการความรู 
18. มีระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
19. เครื่องจักร เครื่องมือ อยูในสภาพพรอมใชงาน 

 
      ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 
 

แผนการบริหารราชการแผนดิน/
นโยบาย 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ/แผนงาน 

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน 
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/เปาหมายการ

ใหบริการหนวยงาน 
กลยุทธหนวยงาน 

นโยบายท่ี 1 นโยบายเรงดวนท่ีจะ
เร่ิมดําเนินการในปแรก 
3. การสรางความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรเพ่ือการเกษตร 

1.4 แผนงานบริหารจัดการ
น้ําอยางบูรณาการ 

1.4 สงเสริมใหมีการบริหาร
จัดการนํ้าอยางบูรณาการ
และเรงรัดขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน  

เกิดกลไกในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า 
แบบบูรณาการทุกระดับโดย
การมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน 

1.เปาหมายกระทรวง: 
ทรัพยากรการเกษตรไดรับ
การพัฒนา 
 1. เปาหมายหนวยงาน :
ปริมาณนํ้าเก็บกักและพื้นที่
ชลประทานเพิ่มขึ้น 
2. เปาหมายหนวยงาน :ทุก
ภาคสวนไดรับนํ้าอยางทั่วถึง
และเปนธรรม 
3. เปาหมายหนวยงาน:ความ
สูญเสียที่ลดลง อันเน่ืองจาก
ภัยอันเกิดจากนํ้า 

 
 
 
1. พัฒนาแหลงนํ้าและระบบ
ชลประทานใหมใหเต็ม
ศักยภาพ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการนํ้า 
 
1. ปองกันและบรรเทาภัยอัน
เกิดจากนํ้า 
 

2.เปาหมายกระทรวง : เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ําชลประทาน 
1.เปาหมายหนวยงาน : เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการนํ้าโดยการผันนํ้าและ
กระจายนํ้า 
 
 

1. ผันนํ้าจากลุมนํ้าขางเคียง
มาใชประโยชน 
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1.1   การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

โดยในปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ยังคงใชระบบการบูรณาการการติดตามและประเมินผล
ภาครัฐ ตามมติของคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2554 ซ่ึงไดดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ  พ.ศ. 
2555 เปนกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ดังแผนภาพท่ี  1 - 1 โดยแบงออกเปน   
2 มิติ ไดแก มิติภายนอก และมิติภายใน  

1) มิติภายนอก (น้ําหนักรอยละ 70)  

• ตัวชี้วัดการประเมินดานประสิทธิผล พิจารณาจากแผนยุทธศาสตรของกระทรวง

และยุทธศาสตรประเทศ รวมท้ังตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน 

(Joint KPIs)  

• ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพ พิจารณาจากการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ 

(Service Level Agreement) ซ่ึงกําหนดประเมินสําหรับกรมท่ีมีภารกิจ

ใหบริการกับประชาชนสวนใหญหรือใหบริการตอภาคธุรกิจท่ีมีผลกระทบในเชิง

กวาง ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. รับเปนเจาภาพ  

2) มิติภายใน (น้ําหนักรอยละ 30)  

• กําหนดเปนตัวชี้วัดบังคับ มีหนวยงานเจาภาพเปนผูกําหนดแนวทาง การ

ดําเนินการ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัด เจาภาพตัวชี้วัด 

การเบิกจายเงินงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

การประหยัดพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กระทรวงพลังงาน 

การพัฒนาสมรรถนะองคการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศภาครัฐ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารรวมกับสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
•   การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐซ่ึงทุกสวนราชการตอง

ดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐบาล  
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แผนภาพท่ี 1-1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
 

1.1 หลักในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1) สํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเปนรายกระทรวง จํานวน 19 กระทรวง 
รวมท้ังสวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 10 สวนราชการ สวนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิาร จํานวน 5 สวนราชการ และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง จํานวน 9 สวนราชการ  

ระดบักระทรวง จํานวน 19 กระทรวง ไดแก  
 กระทรวงกลาโหม  
 กระทรวงการคลัง  
 กระทรวงการตางประเทศ  
 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 กระทรวงคมนาคม  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 กระทรวงพลังงาน  
• กระทรวงพาณิชย  
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มติภิายนอก 
(รอ้ยละ70 ) 

การประเมนิประสทิธผิล (รอ้ยละ 60)  
ระดบัความสําเร็จในการบรรลเุป้าหมาย 

• ตวัชีว้ดัตามภารกจิหลกัของกระทรวง
ตามยทุธศาสตรข์องประเทศ/แผน
ยทุธศาสตรก์ระทรวง/ตวัชีว้ดัระหวา่ง
กระทรวงทีม่เีป้าหมายรว่มกนั 
(Joint KPI) 

 

การประเมนิคณุภาพ (รอ้ยละ10) 

• คณุภาพการใหบ้รกิารประชาชน 
(Service Level Agreement : 
SLA) 

 

มติภิายใน 
(รอ้ยละ30 ) 

               การพฒันาองคก์าร  
                 (รอ้ยละ10) 

• การพฒันาสมรรถนะองคก์าร (ทนุ
มนุษย ์สารสนเทศ และวฒันธรรม
องคก์าร) 

• ความโปรง่ใสในการปฏบิตัริาชการ 
 

การประเมนิประสทิธภิาพ 
 (รอ้ยละ20) 

• การเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ 
• มาตรการประหยัดพลงังาน 
• การพฒันาประสทิธภิาพระบบ 

สารสนเทศภาครัฐ 

มิ
ต ิ
ภ
า
ย
น
อ
ก 

มิ
ต ิ
ภ
า
ย
ใ
น 

 

กรอบการประเมนิผลของสว่นราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

 กระทรวงมหาดไทย  
 กระทรวงยุตธิรรม  
 กระทรวงแรงงาน  
 กระทรวงวัฒนธรรม  
 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 กระทรวงสาธารณสุข  
 กระทรวงอุตสาหกรรม  
 สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค)  

สวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 10 สวนราชการ ไดแก สํานักขาวกรองแหงชาติ 
สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน
สภาความม่ันคงแหงชาติ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกองอานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง จานวน 9 สวนราชการ ไดแก 
ราชบัณฑิตยสถาน สํานักงาน กปร. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง ศูนยอานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
และสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

สวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 5 สวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

2) กระทรวงรับเปนเจาภาพการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับกรม ตามหลักการท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  

3) การกําหนดตัวชี้วัดของกระทรวง ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ และยุทธศาสตรกระทรวง  
4) ตัวชี้วัดท่ีกําหนดตองสามารถวัดผลไดในปงบประมาณ 2557 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถวัดผลได

ภายในปงบประมาณ 2557 จะตองถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด Monitor  
5) ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) กําหนดเปนตัวชี้วัดในคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนผูกําหนดตัวชี้วัด Joint 
KPIs ในระดับ Impact JKPI  

6) ตัวชี้วัดการประเมินดานประสิทธิผล ควรมีจํานวนไมเกิน 5 ตัวชี้วัด  
7) ตัวชี้วัดคุณภาพการใหบริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) วัดผลในกรมท่ี

ใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจเปนจํานวนมาก 
8) เพ่ิมตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ในมิติดานประสิทธิภาพ ซ่ึงเนนการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ  
9) ก.พ.ร. จะดําเนินการจัดสรรเงินรางวัลใหแกกระทรวง  โดยปลัดกระทรวงเปนผูรับผิดชอบการ

จัดสรรเงินรางวัลใหกับสวนราชการระดับกรมในสังกัด ตามท่ี ก.พ.ร. กําหนด 
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1.2 หลักการการกําหนดตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)  
 

ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน  (Joint KPIs) ท่ีตองดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ. 
2557 มีจํานวน 11 เรื่อง จากประเด็นยุทธศาสตร  29 ประเด็นในยุทธศาสตรประเทศ  และยังคงมี Joint KPIs 
จํานวน อีก 2 เรื่อง ท่ีตองขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐ  ไดแก National Single Window 
(NSW) และอันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย  เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก  รวม
จํานวน 13 เรื่อง ดังนี ้

 

ลําดับท่ี เรื่อง หนวยงานเจาภาพ 
1 การจัดโซนนิ่งการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2 การสรางรายไดจากการทองเท่ียว  กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
3 การเพ่ิมขีดความสามารถ SME & OTOP  กระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงมหาดไทย 
4 การสงเสริมการลงทุน  กระทรวงอุตสาหกรรม 
5 การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต (Live Cycle)  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
6 การปฏิรูปการศึกษา  กระทรวงศึกษาธกิาร 
7 การปฏิรปูแรงงาน และอาชีวศึกษา  กระทรวงแรงงาน 
8 การคุมครองทางสังคม (OSSC)  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
9 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/เมืองท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม (Green City)  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/
กระทรวงมหาดไทย/ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
10 การแกไขปญหาความไมสงบและนําสันติสุข

กลับสูจังหวัดชายแดนภาคใต  
สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

11 การดําเนินการกอนเขาสูประชาคมอาเซียน 
2558  

กระทรวงพาณิชย 

12 Thailand National Single Window (NSW)  กระทรวงการคลัง 
13 อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย 

เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก  
สํานักงาน ก.พ.ร. 

 
 

1) การวัดผลสําหรับตัวชี้วัด Joint KPIs ในคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ แบงเปน 3 ระดับ ไดแก  
  ระดับ Impact Joint KPIs ถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด Joint KPIs ในคํารับรองฯ ระดบักระทรวง และ

วัดเฉพาะกระทรวงท่ีเปนเจาภาพหลักเทานั้น โดยกําหนดมีน้ําหนักใน แตละเรื่อง เทากับ 10  
 ระดับ Outcome Joint KPIs ถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด Joint KPIs ในคํารับรองฯ ระดบักรม และ

วัดเฉพาะกรมท่ีเปนเจาภาพหลักในแตละ Chain มีน้ําหนักรวมกันในแตละเรื่องไมเกิน 10  
 ระดับ Output Joint KPIs จะถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด Joint KPIs ในคํารับรองฯ ระดบักรม       

วัดเฉพาะกรมท่ีมีสวนสําคัญในการผลักดัน Joint KPIs ใหบรรลุผลเปาหมาย ดังแผนภาพท่ี 1-2 
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แผนภาพท่ี 1-2 การกําหนด Joint KPIs 3 ระดับ 
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1.3 การเช่ือมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.3.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมินผล 2557 น้ําหนัก 
(%) 

มิติภายนอก  70 
การประเมินประสิทธิผล (60)  1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร

ของประเทศ/ แผนยุทธศาสตรกระทรวงตัวช้ีวัด
ระหวางกระทรวง และตัวช้ีวัดระหวางกระทรวงท่ีมี
เปาหมายรวมกัน (Joint KPIs )  

(60) 

การประเมินคุณภาพ (10)  2. คุณภาพการใหบริการประชาชน (Service Level 
Agreement: SLA) หมายเหต ุหากกระทรวงไมมี
ตัวช้ีวัดน้ีใหนํานํ้าหนักไปไวท่ีตัวช้ีวัดท่ี 1  

(10) 

มิติภายใน  30 
การประเมินประสิทธิภาพ 
(20)  

3. การเบิกจายเงินงบประมาณ  (5) 
4. การประหยัดพลังงาน (5) 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (10) 

การพัฒนาองคการ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองคการ (ทุนมนุษย 
สารสนเทศ และวัฒนธรรมองคการ) 

(5) 

7. การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ (5) 
รวม 100 

 

แนวทางการกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง  
1) การกําหนดตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง พิจารณาจากแผนยุทธศาสตรกระทรวงปงบประมาณ 

2557 และหนาท่ีของกระทรวงท่ีตองดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร 29 ประเด็นในยุทธศาสตรประเทศ  

2) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงและตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวง (Joint KPIs) ไมควรมีจํานวน
เกิน 5 ตัวชี้วัด  

3) คงหลักการถายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวงไปสูตัวชี้วัดระดับกรม เพ่ือเชื่อมโยงการทํางานระหวาง
กระทรวง-กรม โดยกระทรวงพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการให
คะแนนกับสวนราชการระดับกรมในสังกัด ท้ังนี้ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาฯ ขอตกลงและ
ประเมินผลสวนราชการระดับกระทรวง  

4) หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หนวยงานไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง สวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ก.พ.ร. กําหนดใหจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับ
กรม  

5) หากกระทรวงหรือสวนราชการตาม 4) ไมมีตัวชี้วัดคุณภาพการใหบริการท่ีจะจัดทําขอตกลงระดับ
การใหบริการ (Service Level Agreement) ใหนําน้ําหนักไปรวมไวในตัวชี้วัดภารกิจหลักของหนวยงาน  

6) ตัวชี้วัดคุณภาพการใหบริการและตัวชี้วัดมิติภายในของกระทรวง เปนการประเมินผลในระดับกรม 
โดยนําผลคะแนนเฉลี่ยของระดับกรมรวมเปนคะแนนของกระทรวง  
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1.3.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมินผล 2557 น้ําหนัก 
(%) 

มิติภายนอก 70 
การประเมินประสิทธิผล (60)  1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ /

แผนยุทธศาสตรกระทรวง /ตัวช้ีวัดระหวางกระทรวงท่ีมี
เปาหมายรวมกัน (Joint KPIs ) และตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม  

(60) 

การประเมินคุณภาพ (10)  2. คุณภาพการใหบริการประชาชน (Service Level Agreement: 
SLA) หมายเหต ุหากกรมไมมีตัวช้ีวัดน้ีใหนานาหนักไปไวท่ี
ตัวช้ีวัดท่ี 1  

(10) 

มิติภายใน  30 
การประเมินประสิทธิภาพ (20)  3. การเบิกจายเงินงบประมาณ  (5) 
 4. การประหยัดพลังงาน  (5) 
 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ  (10) 
การพัฒนาองคการ (10)  6. การพัฒนาสมรรถนะองคการ (ทุนมนุษย สารสนเทศ และ

วัฒนธรรมองคการ)  
(5) 

 7. การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ (5) 
รวม 100 

 
 

แนวทางการกาหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม  
1) กรมเลือกตัวชี้วัดของกระทรวงเฉพาะท่ีเปนภารกิจหลักของกรมหรือมีสวนท่ีเก่ียวของ  และตอง

กําหนดน้ําหนักของตัวชี้วัดไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง   
2) กรมใดไมมี SLA ใหนําน้ําหนักไปรวมไวท่ีตัวชี้วัดระดับกรมเปนน้ําหนักรอยละ 70  
3) กรณีสํานักงานปลัดกระทรวงในฐานะท่ีเปนหนวยยุทธศาสตรกํากับและขับเคลื่อนการทํางานของ

สวนราชการในสังกัดของกระทรวง จึงกําหนดใหวัดผลตัวชี้วัดของกระทรวงทุกตัว โดยไดกําหนด
เปนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของ
กระทรวง วัดผลโดยการถวงน้ําหนักผลคะแนนตัวชี้วัดกระทรวงทุกตัว และกําหนดน้ําหนักเทากับ
รอยละ 30  

4) การกําหนดน้ําหนักของตัวชี้วัดกระทรวงท่ีถายทอดไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงพิจารณากําหนด
น้ําหนักตามลักษณะสําคัญของตัวชี้วัด ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการเจรจาฯ กับคณะกรรมการเจรจาขอตกลง
ระดับกระทรวง  
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1.3.3  การเช่ือมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางระดับกระทรวง /กรม โดยใหมีการ
ถายทอดตัวชี้วัดของกระทรวงไปยังกรมท่ีเก่ียวของ  ใหมีน้ําหนักไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในระดับ
กระทรวง ดังแผนภาพ ท่ี 1-3 

 

 

แผนภาพท่ี 1-3 การเช่ือมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางระดับกระทรวง/กรม 

 

1.3.2 การเช่ือมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางระดับกระทรวง /สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กําหนดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดของกระทรวงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง  โดยจะตอง
วัดผลตัวชี้วัดกระทรวงทุกตัวชี้วัด  ซ่ึงไดกําหนดตัวชี้วัด  : ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง คือ การถวงน้ําหนักผลคะแนนตัวชี้วัดกระทรวงทุกตัว 
และกําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 30 ดังแผนภาพ ท่ี 1-4 

 

 
 

แผนภาพท่ี 1-4 การเช่ือมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางระดับกระทรวง/สานักงานปลัดกระทรวง 
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1.4 กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

1.4.1 วิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี 1-5 วิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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1.4.2 แนวทางการเจรจาขอตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  

การเจรจาขอตกลงในระดับกระทรวง  
สํานักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบดําเนินการเจรจาขอตกลงฯ ในระดับกระทรวง โดยมีคณะกรรมการเจรจา

ขอตกลงและประเมินผลสวนราชการในระดับกระทรวงท่ี ประธาน ก.พ.ร. แตงตั้ง ทําหนาท่ีเจรจาความ
เหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และน้ําหนักของตัวชี้วัด ในมิติภายนอก ดาน
ประสิทธิผล เพ่ือใชในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง และใหกระทรวงนําไปดาเนินการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงตอไป  

การเจรจาขอตกลงในระดับกรม  
กระทรวงดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการระดับกรม โดย

มีปลัดกระทรวงเปนประธาน ทําหนาท่ีกําหนดกรอบ หลักเกณฑ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงใหสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กําหนด เพ่ือ
เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนระดับกรมในสังกัดกระทรวง
กับคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการระดับกระทรวง รวมท้ังติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมในสังกัด  

 
1.5 องคประกอบและบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล 

 
1.5.1 คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกระทรวง เปนคณะกรรมการซ่ึง

แตงตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีจํานวน 23 คณะ โดยมีบทบาทอํานาจหนาท่ี 
ดังนี้  

1. พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และน้ําหนักของ
ตัวชี้วัดของสวนราชการระดับกระทรวง  

2. เจรจาขอตกลงกับหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง เก่ียวกับตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑ
การใหคะแนน และน้ําหนักของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของกระทรวง  

3. เจรจาขอตกลงความเหมาะสมของตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวง (Joint KPIs) คาเปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน และน้ําหนักของตัวชี้วัด ในบทบาทของกระทรวงท่ีเก่ียวของกับ Joint 
KPIs  

4. เจรจาขอตกลงความเหมาะสมของตัวชี้วัดดานประสิทธิผลของสวนราชการระดับกรมใน
สังกัดกระทรวงกับคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกรม   

5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย  

องคประกอบของคณะกรรมการฯ ในแตละคณะ มีดังนี้ 
1. กรรมการ ก.พ.ร./ผูทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน  เปนประธานกรรมการ  
2. เลขาธิการ ก.พ.ร.      เปนกรรมการ  
3. ผูทรงคุณวุฒิ จานวน 3 - 5 คน    เปนกรรมการ  
4. เจาหนาท่ีสานักงาน ก.พ.ร.     เปนเลขานุการ 
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1.5.2 คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกรม เปนคณะกรรมการซ่ึงแตงตั้งโดย
ปลัดกระทรวง มีบทบาทอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

1. กาหนดกรอบ หลักเกณฑ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ระดับกรมในสังกัดกระทรวงใหสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. 
กําหนด  

2. เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด นาหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนกับ สวน
ราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงกับคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล  สวน
ราชการระดับกระทรวง  

3. ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง   

4. พิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และน้ําหนัก
ของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง 
เฉพาะตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม  

5. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงตามกรอบในคํา
รับรองฯ ของสวนราชการระดับกรมในสงักัดกระทรวง  

องคประกอบในแตละคณะ มีดังนี้  
1. ปลัดกระทรวง      เปนประธาน  
2. รองปลัดกระทรวงท่ีไดรับมอบหมาย  เปนกรรมการ  
3. ผูตรวจราชการกระทรวงท่ีไดรับมอบหมาย  เปนกรรมการ  
4. ผูแทน ก.พ.ร.      เปนกรรมการ  
5. หัวหนาหนวยงานพัฒนาระบบบริหาร   เปนเลขานุการ  

 
1.5.3 คณะกรรมการพิจารณาคําขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนคณะกรรมการซ่ึงแตงตั้งโดยประธาน ก.พ.ร. มีบทบาทอํานาจ
หนาท่ี ดังนี้  

1. พิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และน้ําหนัก
ของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา  

2. พิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และน้ําหนัก
ของตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  

3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย  

องคประกอบในคณะนี้มีดังนี้  
1. กรรมการ ก.พ.ร./ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน   เปนประธานกรรมการ  
2. เลขาธิการ ก.พ.ร.      เปนกรรมการ  
3. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 - 7 คน     เปนกรรมการ  
4. เจาหนาท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.     เปนเลขานุการ  
5. เจาหนาท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.     เปนผูชวยเลขานุการ  
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ถือเปนคํารับรองของสวนราชการฝายเดียว ไมใชสัญญา 
และใชสําหรับระยะเวลา 1 ป โดยในคํารับรองฯ จะประกอบดวยขอตกลงเก่ียวกับแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 การ ลงนามคํา
รับรองการปฏิบตัิราชการจะมี 2 ระดับ คือ ระดบักระทรวง และระดับกรม โดยมีรูปแบบการ ลงนาม ดังนี้  

1.6.1 การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ผูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ เอกสารประกอบคํารับรองฯ 

หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 
ระดับกระทรวง  
รัฐมนตรีวาการกระทรวง  ลงนามกับ  นายกรัฐมนตรี   แผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง  
ปลัดกระทรวง  ลงนามกับ  รัฐมนตรีวาการกระทรวง   

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการ
ใหคะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง  

ระดับกรม  
 หัวหนาสวนราชการที่
ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี  
 

ลงนามกับ  นายกรัฐมนตรี   แผนปฏิบัติราชการของกรม  
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการ
ใหคะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกรม และตัวชี้วัดภาคบังคับ
ตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนดไว  

 หัวหนาสวนราชการที่
ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง 

ลงนามกับ รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

หัวหนาสวนราชการที่
ไมสังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรีหรือ
กระทรวง 

ลงนามกับ รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่
กํากับดูแล 

หัวหนาสวนราชการ
ระดับกรม (กรณีกรมใน
กระทรวงที่มีกลุมภารกิจ) 

ลงนามกับ รองปลัดกระทรวง หัวหนา
กลุมภารกิจรวมกับ
ปลัดกระทรวง 

 แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/แผนปฏิบัติราชการของ
กลุมภารกิจ/แผนปฏิบัติราชการ
ของกรม  
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการ
ใหคะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม 
และตัวชี้วัดภาค  

 
16 

 

1.6 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

ผูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ เอกสารประกอบคํารับรองฯ 
หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 

   บังคับตามกรอบการประเมนิผล
การปฏิบัติราชการที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดไว  

 หัวหนาสวนราชการ
ระดับกรม (กรณีกรมใน
กระทรวงที่ไมมีกลุม
ภารกิจ หรือกรณีกรมใน
กระทรวงที่มีกลุมภารกิจ 
แตมิไดเปนกรมในกลุม
ภารกิจ)  
 

ลงนามกับ ปลัดกระทรวง  แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/แผนปฏิบัติราชการของ
กรม  
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการ
ใหคะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง/กรมและตัวชี้วัด
ภาคบังคับตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว  

 ปลัดกระทรวง 
(สํานักงาน
ปลัดกระทรวง)  
 

ลงนามกับ รัฐมนตรีที่กํากับดูแล  แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/แผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวง  
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการ
ใหคะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง/สํานักงาน
ปลัดกระทรวงและตัวชี้วดัภาค
บังคับตามกรอบการประเมนิผล
การปฏิบัติราชการที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดไว  
 

 

1.6.2 เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย  

1. คํารับรองการปฏิบัติราชการ :  
 คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ : การลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปนการ 

ลงนาม ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการตามระดับของคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  

 ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ : ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึง
เริ่มตนและสิ้นสุดจะสอดคลองกับปงบประมาณของสวนราชการ  

2. แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ : การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงคของสวนราชการ  

3. รายละเอียดตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก : ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ผลงานในอดีต เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และเง่ือนไขเฉพาะของตัวชี้วัด  
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

2.1 ปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 
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2. แนวทางการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

วันท่ี กิจกรรม 

สิงหาคม 2556 – ธันวาคม 2556 • จ ัดทําร างกรอบการประเม ินผลการปฏ ิบัต ิราชการ ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก ี่ยวกับการพัฒนาค ุณภาพการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐ

พิจารณาให ความเห ็นชอบ 

• เสนอร างกรอบการประเม ินผลฯ ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และข้ันตอนในการจ ัดทํา

คํารับรองการปฏิบัติราชการตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาให ความเห็นชอบ 

มกราคม 2557 • จัดประช ุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลของสวนราชการ 

• จ ัดประช ุมช้ีแจงกรอบการประเม ินผลและแนวทางการจ ัดทําคําร ับรองปฏ ิบ ัต ิราชการก ับ

สวนราชการ 
กุมภาพันธ 2557 – มีนาคม 2557 • เจรจาความเหมาะสมของต ัว ช้ีว ัด นํ้าหน ัก ค าเป าหมาย และเกณฑ การให คะแนนตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการของส วนราชการระด ับกระทรวงและระด ับกรม ส วนราชการใน

ส ังก ัดสําน ักนายกร ัฐมนตร ีส วนราชการไม ส ังก ัดสํานักนายกร ัฐมนตรี กระทรวงหร ือทบวง 

และสวนราชการในส ังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

• กระทรวงจัดตั้งคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเม ินผลส วนราชการระด ับกรมเพ่ือพ ิจารณา

ความเหมาะสมของต ัวช ี้ว ัด นํ้าหน ัก ค าเป าหมาย และเกณฑ การให คะแนนตามคําร ับรอง

การปฏิบัตริาชการของสวนราชการระดับกรม 

เมษายน 2557 
(เลื่อนเปนภายในวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2557) 

• สํานักงาน ก.พ.ร. ส งเอกสารลงนามคําร ับรองการปฏ ิบ ัต ิราชการระด ับกระทรวงและระด ับ

กรม พร อมท้ังเอกสารประกอบคําร ับรองการปฏ ิบ ัต ิราชการให สําน ักงานปล ัดกระทรวงฯ 

จํานวน 1 ชุด เพ่ือดําเนินการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการตอไป 

• สํานักงานปล ัดกระทรวงฯ รวบรวมคําร ับรองการปฏ ิบัต ิราชการระด ับกระทรวงและสงสําเนา

คําร ับรองการปฏ ิบัต ิราชการระด ับกรม จํานวน 1  ชุด ให สํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือสําน ักงาน

ก.พ.ร. เสนอตอนายกร ัฐมนตรีเพ่ือลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตอไป 

ภายใน 30 เมษายน 2557 • สิ้นส ุดการร ับคําขอเปลีย่นแปลงรายละเอ ียดต ัวช้ีว ัด นํ้าหน ัก ค าเป าหมาย และเกณฑ การให 

คะแนนต ัวช้ีว ัด  ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบแรก ในกรณ ีท่ีส วนราชการ  (1) ได ร ับ

ผลกระทบจากปจจ ัยภายนอกที ไม สามารถควบค ุมได (2) ไม ได ร ับจ ัดสรรงบประมาณหร ือได ร ับ

จัดสรรไมเพียงพอ และไมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 

• ในกรณ ีกระทรวง ได แก ต ัวช้ีว ัดภารก ิจหล ักของกระทรวงตามย ุทธศาสตร ของประเทศ/แผน

ย ุทธศาสตร กระทรวง/ต ัวช ี้ว ัดระหว างกระทรวงท่ีม ีเป าหมายร วมก ัน และต ัวช ี้ว ัดกลางท่ีม ี

หน วยงานเจ าภาพร ับผ ิดชอบ ท้ังน้ีส วนราชการโดยสําน ักงานปล ัดกระทรวงฯต องส งคําขอ

เปล ียนแปลงรายละเอ ียดต ัวช ี้ว ัดฯ และเอกสารช้ีแจงเหต ุผลความจําเปน จํานวน 1 ชุดให

สํานักงาน ก.พ.ร. 

• ในกรณ ีกรม ได แก ต ัวช ี้ว ัดภารก ิจหล ักของกรม ให ขอเปลี่ยนแปลงไปย ังคณะกรรมการเจรจา

ขอตกลงและประเมินผลของสวนราชการระดับกรม 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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วันท่ี กิจกรรม 

ระหวาง 1 - 30 พฤษภาคม 2557 

(ยกเลิก) 
• ส วนราชการเป ็นผ ูรายงานการประเม ินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เด ือน 

(1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557) ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคําร ับรอง

การปฏิบัติราชการทางอ ิเล ็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ตามคําร ับรองการปฏ ิบัติ

ราชการ พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐานไวในระบบดวย 

ภายใน 31 กรกฎาคม 2557 • ส วนราชการเป ็นผ ูรายงานการประเม ินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เด ือน 

(1 ตุลาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำร ับรอง

การปฏิบัติราชการทางอ ิเล ็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ตามคําร ับรองการปฏ ิบัติ 

ราชการ พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐานไวในระบบดวย 

ภายใน 31 ตุลาคม 2557  

 
• สวนราชการเปนผูรายงานการประเมินผลตนเอง  (Self Assessment Report) รอบ 

12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ผานระบบรายงานผลการปฏิบตัิ

ราชการตาม  คํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส  (e-SAR) ของสํานักงาน  

ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที่กําหนด  * พรอมทั้งจัดสงรายงานการประเมินผลตนเอง  (Self 

Assessment Report) รอบ 12 เดือน จํานวน 1 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน ให

สํานักงาน ก.พ.ร. ตามเวลาที่กําหนด **  

• สิ้นสุดการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ  รอบสุดทาย  ในกรณีที่สวน

ราชการ (1) ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได  (2) ไมไดรับ

จัดสรรงบประมาณหรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอ  และไมสามารถโอนเปลี่ยนแปลง

รายการ  

 ในกรณีกระทรวง  ไดแก ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร

ของประเทศ  /แผนยุทธศาสตรกระทรวง /ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มี

เปาหมายรวมกัน  และตัวชี้วัดกลางที่มีหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบ  ทั้งนี้

สวนราชการโดยสานักงานปลัดกระทรวงฯ  ตองสงคําขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ  และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน  จํานวน 1 ชุด

ใหสํานักงาน ก.พ.ร.  

 ในกรณีกรม  ไดแก ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม  ใหขอเปลี่ยนแปลงไปยัง

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลของสวนราชการระดับกรม  

 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557  • สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน 
ผานระบบรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-SAR)  

 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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วันที ่ กิจกรรม 
ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558  • สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 

12 เดือน ณ กระทรวง  
 

ภายในเดือนกุมภาพันธ 2558  • สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระรวมกันวิเคราะหผลการดําเนินงานและประเมินผล
การปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง  

 
ภายในเดือนมีนาคม 2558  • สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระวิเคราะหผล และจัดทาสรุปผลคะแนนท่ีมีความ

ครบถวนสมบูรณเสนอตอ อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. พรอมท้ังแจงผลคะแนนใหกระทรวง  
 

หมายเหตุ *      หากสวนราชการใดรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) 
รอบ 12 เดือน ผานระบบเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. ลาชากวากําหนด จะถูกปรับลดคะแนน 0.0500 คะแนน 
ของคะแนนรวมท้ังหมด  

**  หากสวนราชการใดสงรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report : SAR) รอบ 12 เดือน ลาชากวากําหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนนของคะแนนรวม
ท้ังหมด (นับเฉพาะวันทําการ)  

 
 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

2.2 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองฯ ระดับกระทรวง สวนราชการในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง และสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 กระทรวง (โดยสํานักงานปลัดกระทรวงฯ) สวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี สวนราชการท่ีไม

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง และสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปน
ผูรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
ในระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในปฏิทิน หากกระทรวง สวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี สวน
ราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง และ สวนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิาร รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ทางอิเล็กทรอนิกส รอบ 12 เดือน ลาชา จะ
ถูกหัก 0.05 คะแนนจากคะแนนรวมท้ังหมด ท้ังนี้ การรายงานผลตัวชี้วัด ในมิติภายในของกระทรวง 
ข้ึนกับการคะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดในระดับกรม  

 กระทรวง (โดยสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ) สวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี สวนราชการ ท่ีไม
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง และสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนผู
จัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน มายังสานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ในปฏิทิน หากจัดสงรายงานฯ รอบ 12 เดือน ลาชากวาท่ีกําหนดจะถูกหักคะแนน วันละ 0.05 ตอ
วัน นับเฉพาะวันทําการเทานั้น  

 สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน ของ กระทรวง 
สวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี สวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ 
ทบวง และสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR)  

 สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระจะดําเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 
เดือน ณ สถานท่ีตั้งของกระทรวง สวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี สวนราชการท่ีไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง และสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
2.3 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการระดับกรม  
 กรมเปนผูรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ  

12 เดือน ในระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส  
(e-SAR) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในปฏิทิน ท้ังนี้ การรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ทาง
อิเล็กทรอนิกสลาชาจะถูกหัก 0.05 คะแนนจากคะแนนรวมท้ังหมดเชนเดียวกับการรายงานผลในระดับ
กระทรวง  
 คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกรม ทําหนาท่ีติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติราชการสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง เฉพาะตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม และ 
Joint KPI ระดับ Output ท้ังนี้ตัวชี้วัดท่ีมีเจาภาพรับผิดชอบ ไดแก  

 คุณภาพการใหบริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA)  
 การเบิกจายเงินงบประมาณ โดยตรวจผานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
 การประหยัดพลังงาน (ตรวจผาน www.e-report.energy.go.th)  
 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ  
 การพัฒนาสมรรถนะองคการ  
 การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

 
เจาภาพจะเปนผูดําเนินการตรวจประเมินตรวจ  
 ตัวชี้วัด Monitor หมายถึง ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรประเทศ/แผนยุทธศาสตร

กระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) ท่ีไมสามารถวัดผลไดภายใน
ปงบประมาณ ใหรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด Monitor ตามกําหนดการรายงานผลผานระบบ 
PMOC หรือระบบท่ีสานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
3. หลักเกณฑการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
3.1 เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัดฯ พิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้  

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล  
2. การไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก ไดแก สาธารณภัย หรือภัยกอการราย  
3. คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลไดกําหนดเง่ือนไขใหสวนราชการขอทบทวน

รายละเอียดตัวชี้วัดได เชน กรณีไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ  และไม
สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เปนตน  
 
3.2 ระยะเวลาในการสงคําขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัดฯ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดระยะ เวลา 

2 รอบ ดังนี้  
 รอบแรก ภายในวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2557 สิ้นสุดการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ตัวชี้วัดฯ  
 รอบสุดทาย ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สิ้นสุดการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ตัวชี้วัดฯ  

ท้ังนี้ สวนราชการตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความ
จําเปน จํานวน 1 ชุด โดยตองระบุในหนังสือนําสงใหชัดเจน  
 
3.3 การสงคําขอการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของตัวช้ีวัดฯ  

ระดับกระทรวง  
กระทรวงโดยสํานักงานปลัดกระทรวงฯ เปนผูสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ไดแก 

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน และตัวชี้วัดท่ีมีหนวยงาน
เจาภาพรับผิดชอบไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.  

สวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี สวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง 
และสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

สวนราชการเปนผูขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ซ่ึงไดแก ตัวชี้วัดภารกิจหลักของสวน
ราชการ/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน และตัวชี้วัดท่ีมีหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบโดยสงไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร.  

ท้ังนี ้สํานักงาน ก.พ.ร. จะไมรับพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ภายหลังระยะเวลา
ท่ีกําหนดไว 

สวนราชการระดับกรม  
กรมเปนผูขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดไดแก ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม ไปยัง

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกรม ซ่ึงเปนผูพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ  
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บทท่ี 2 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

2.1 วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มี 4 ประการ คือ 

1. เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล รวมท้ังเกณฑการประเมินผลกับ 
สวนราชการและตอบขอซักถามตางๆ  

2. เพ่ือติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง เยี่ยมชมระบบและกลไกการ
ติดตามประเมินผลของสวนราชการ 

3. เพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติราชการและหารือแนวทางการประเมินผล
ท่ีเหมาะสม 

4. เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของสวนราชการ โดยเฉพาะผลผลิต  (output)   ผลลัพธ 
(Outcome) รวมท้ังความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

 

2.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 การติดตามและประเมินผล ดําเนินการใน 4 ลักษณะ คือ  
1) การศึกษาขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ เชน 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report : SAR) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

 รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน 

 เอกสาร หลักฐานประกอบอ่ืนๆ เชน 
- รายงานการประชุม 
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
- แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
- ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 

2) การสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของตางๆ เชน 
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

 

3) การสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตางๆ ของสวนราชการ เชน 
 สภาพแวดลอมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
 ระบบฐานขอมูล 
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- ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล

กอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใน
การสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

- ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน
เจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

- ความทันสมัย เชน ความถ่ีในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูล 
มีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

- ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมในการให
คณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได
ตลอดเวลา ผูท่ีเก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลและเขามาตรวจสอบขอมูลได 

4) การขอความเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญ (Expert Panel) เชน คณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ เปนตน 

ในข้ันตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระ 
อาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใชหลายวิธีประกอบกันก็ไดตามความเหมาะสม เพ่ือใหไดทราบขอเท็จจริง
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

2.2.2  หลักเกณฑการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ พิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล 
2. การไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก ไดแก สาธารณภัย หรือภัยกอการราย 
3. คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลไดกําหนดเง่ือนไขใหสวนราชการขอทบทวน

รายละเอียดตัวชี้วัดได เชน กรณีไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ไมเพียงพอ และไมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เปนตน  

โดยสวนราชการตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 3 ชุด 

ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลา ดังนี้ 

• สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนักและเกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบแรก ภายในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 

• สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนักและเกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบสุดทาย ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดย

จัดสงมาพรอมกับรายงานประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน (Self Assessment Report - SAR) 
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สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตาม   
คํารบัรองการปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐพิจารณาตอไป และจะไมรับพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงฯ 
ภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

 
2.2.3 หลักเกณฑการจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 

สวนราชการตองจัดสงรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(Self-Assessment Report - SAR) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 255 6 - 30 กันยายน พ.ศ. 255 7) พรอม
ท้ังเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนท่ีสําคัญตอการคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงาน ท้ังระดับกระทรวง  
กลุมภารกิจ และกรม ใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 255 7 หากสวนราชการจัดสง
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report - SAR) ลาชากวา
กําหนดจะถูกหักคะแนน 0.05 00 คะแนนตอ 1 วันทําการ ท้ังระดับกระทรวง กลุมภารกิจ และกรม   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่สวนราชการรายงาน ถือเปนเอกสาร 
ทางราชการ ซึ่งตองมีหนังสือนําสง และไดรับการรับรองความถูกตองสมบูรณจากหัวหนาสวนราชการ       

เพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินผล 
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2.3 การคํานวณผลการประเมิน 
 

 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ เปนดังนี้ 
ผลการประเมิน                                                          ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีกวาเปาหมายมาก            5  
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีกวาเปาหมาย        4   
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับเปนไปตามเปาหมาย   3          
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับต่ํากวาเปาหมาย   2   
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับต่ํากวาเปาหมายมาก             1  

 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ สามารถแบงไดเปน 5 แบบ ดังนี้ 
1) การประเมินผลตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

2) การประเมินผลตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน (Milestones) 

3) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) 

3.1 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต 1 ตัว 

3.2 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิตมากกวา 1 ตัว 

4) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ (Outcome) 

5) การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 

5.1 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวางตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดําเนินงานและตัวชี้วัด

เชิงผลผลิต (Milestones + Output) 

5.2 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวางตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดําเนินงานและตัวชี้วัด

เชิงผลลัพธ (Milestones + Outcome) 

5.3 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวางตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน ตัวชี้วัดเชิง

ผลผลิตและตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ (Milestones + Output + Outcome) 
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หมายเหตุ :  กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 255 7 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เชน เปน
ตัวชี้วัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง หรือจัดเก็บไดตามฤดูกาล ใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1  
มากอน 

 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
ตัวอยางการประเมินผลตัวช้ีวัดแบบตาง  ๆ

แบบที่ 1 : การประเมินผลตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

คําอธิบาย :  การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ / ไมสําเร็จ  (Pass/Fail) เปนการประเมินผลความสําเร็จจาก                  
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนน 

ตัวอยางตัวชี้วัด :  ผลสําเร็จของการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใต 

เกณฑการใหคะแนน:  

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ระดับที่ 1 ไมสามารถจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตได หรือจัดทํา
รายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดหลังวันที่ 30 กันยายน 2557 

ระดับที่ 2 - 
ระดับที่ 3 - 
ระดับที่ 4 - 
ระดับที่ 5 จัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดแลวเสร็จภายในวันที่  

1 ตุลาคม 2557 
  

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง: 

 
ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 

สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงาน
การศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตได
แลวเสร็จ ภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557 

5 

 

 

สรุปผลการดําเนินงาน: 
สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดแลวเสร็จ ภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เมื่อพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนแลวสวนราชการจะไดเทากับระดับคะแนน 5.0000 
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บทท่ี 3 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
 
3.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมินผล 2557 น้ําหนัก 
(%) 

มิติภายนอก   70 
การประเมินประสิทธิผล 
(60)  

1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของ
ประเทศ /แผนยุทธศาสตรกระทรวง /ตัวชี วัดระหวาง
กระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)  

(60) 

การประเมินคุณภาพ (10)  2. ตัวช้ีวัดคุณภาพการใหบริการประชาชน (Service 
Level Agreement : SLA)  

หมายเหต ุหากกระทรวงไมมีตัวช้ีวัดน้ีใหนํานํ้าหนักไปไวท่ีตัวช้ีวัดท่ี 1  

(10) 

มิติภายใน   30 
การประเมินประสิทธิภาพ  3. ตัวช้ีวัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  (5) 
(20) 4. ตัวช้ีวัดการประหยัดพลังงาน (5) 
 5. ตัวช้ีวัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (10) 
การพัฒนาองคการ (10)  6. ตัวช้ีวัดการพัฒนาสมรรถนะองคการ  (5) 
 7. ตัวช้ีวัดการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ (5) 

รวม 100 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ /แผนยุทธศาสตรกระทรวง/

ตัวช้ีวัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)  
 เพ่ือใหกระทรวงมีการดําเนินการตามยุทธศาสตรของประเทศ และ/หรือยุทธศาสตรกระทรวง 

โดยมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงและระหวางกระทรวง ซ่ึงหนวยงาน
ภายในกระทรวงใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือใหกระทรวง
บรรลุเปาหมายยุทธศาสตรของประเทศ  
 เพ่ือเปนการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางกระทรวง ในการผลักดันยุทธศาสตรของ

ประเทศใหบรรลุเปาหมายและมีการถายทอดเปาหมายการปฏิบัติไปสูสวนราชการในสังกัด  
 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ตัวช้ีวัดคุณภาพการใหบริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) เปนการ

ปรับปรุงกระบวนงานท่ีใหบริการกับประชาชนสวนใหญและภาคธุรกิจโดยตรง  
 
ตัวช้ีวัดท่ี 3 : ตัวช้ีวัดการเบิกจายเงินงบประมาณ เปนการวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวน

ราชการ โดยมีเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  
 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 : ตัวช้ีวัดการประหยัดพลังงาน เปนการวัดความสามารถจัดการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงของ

สวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงไดอยางนอย
รอยละ 10  

 
ตัวช้ีวัดท่ี 5 : ตัวช้ีวัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ เพ่ือใหสวนราชการพัฒนาระบบ

สารสนเทศภาครัฐใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนราชการดวยกัน และเพ่ือใหกระบวนการ
ทํางานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน  

 
ตัวช้ีวัดท่ี 6 : ตัวช้ีวัดการพัฒนาสมรรถนะองคการ เปนการวัดสวนราชการใหมีการดําเนินการปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการภายในองคการท่ีเปนกลไกสรางใหองคการมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงประกอบดวย 3 
ดานหลัก ไดแก ดานทุนมนุษย ดานทุนสารสนเทศ และดานทุนองคการ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการดําเนินงานขององคการ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงาน ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ  

 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 : ตัวช้ีวัดการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  เปนการวัดเพ่ือใหสวนราชการสรางความ

โปรงใสในการปฏิบัติราชการในกระบวนงานท่ีมีผลกระทบตอประชาชน และภาคธุรกิจสูง 
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3.2 รายละเอียดตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

สวนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงมีน้ําหนักรวมรอยละ 100 โดยมีรายละเอียด 
พอสังเขปดังนี้ 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก (%) 
1.  มิติภายนอก 70 
2.  มิติภายใน  30 

3.2.1 มิติภายนอก 
สวนราชการ มีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติภายนอก ซ่ึงมีน้ําหนักรอยละ 70 โดยมี

รายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก (%) 
1.  การประเมินประสิทธิผล 60 
2.  การประเมินคุณภาพ 10 

 

3.2.1.1 มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล  
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ /แผนยุทธศาสตรกระทรวง /ตัวชี ้
วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

 น้ําหนัก: รอยละ 60 
 คําอธิบาย: 

• เพ่ือใหกระทรวงมีการดําเนินการตามยุทธศาสตรของประเทศ และ/หรือยุทธศาสตรกระทรวง 
โดยมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงและระหวางกระทรวง ซ่ึงหนวยงาน
ภายในกระทรวงใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือใหกระทรวง
บรรลุเปาหมายยุทธศาสตรของประเทศ  

• เพ่ือเปนการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางกระทรวง ในการผลักดันยุทธศาสตรของ
ประเทศใหบรรลุเปาหมายและมีการถายทอดเปาหมายการปฏิบัติไปสูสวนราชการในสังกัด  

 โดยแบงออกเปน 
 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ /แผนยุทธศาสตรกระทรวง 
 2. ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) กําหนดการวัดผลสําหรับตัวชี้วัด 

Joint KPIs ในคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ เปน 3 ระดับ ไดแก 
• ระดับ Impact Joint KPIs ถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด Joint KPIs ในคํารับรองฯ ระดับ

กระทรวง และวัดเฉพาะกระทรวงท่ีเปนเจาภาพหลักเทานั้น โดยกําหนดมีน้ําหนักใน แตละ
เรื่องเทากับ 10  

• ระดับ Outcome Joint KPIs ถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด Joint KPIs ในคํารับรองฯ ระดบักรม 
และวัดเฉพาะกรมท่ีเปนเจาภาพหลักในแตละ Chain มีน้ําหนักรวมกันในแตละเรื่องไมเกิน 
10  
 ระดับ Output Joint KPIs จะถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด Joint KPIs ในคํารับรองฯ ระดบักรม 

วัดเฉพาะกรมท่ีมีสวนสําคัญในการผลักดัน Joint KPIs ใหบรรลุผลเปาหมาย  
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3.3.1.2 มิติภายนอก: การประเมินคุณภาพ 
 
น้ําหนัก: รอยละ 10 
 
คําอธิบาย:  

ตัวชี้วัดคุณภาพการใหบริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) วัดผลในกรม      
ท่ีใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจเปนจํานวนมาก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการท่ีมีงานบริการติดตอ
กับประชาชน/ภาคเอกชนโดยตรง ไดมีการปรับปรุงกระบวนงานนั้น เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  :  กรมชลประทานไมมีตัวชี้วัดนี้ 
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3.3.2  มิติภายใน  

สวนราชการ มีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติภายใน ซ่ึงมีน้ําหนักรอยละ 30 โดยมี
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก (%) 
1.  การประเมินประสิทธิภาพ 20 
2.  การพัฒนาองคการ 10 

 
3.2.2.1  มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การเบิกจายเงินงบประมาณ  

น้ําหนัก : รอยละ 5 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน 2 กรณี ดังตาราง 

 
กรณีท่ี 1 สวนราชการไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน วัดผล 2 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
   การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 2.5 
   การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 2.5 
 
กรณีท่ี 2 สวนราชการไมไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน วัดผล 1 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
   การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 5 
 
 

ตารางแสดงสัดสวนน้ําหนัก (รอยละ 5 ) 
 

กรณีท่ี งบประมาณประจําป  น้ําหนัก 

รายจายลงทุน ภาพรวม รวม 

กรณีท่ี 1 2.5 2.5 5 
กรณีท่ี 2 - 5 5 
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3.2 กรอบการประเมินฯ  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมชลประทานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ํา 

หนัก 

(%) 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

มิติภายนอก (น้ําหนักรอยละ 70) 

การประเมินประสิทธิผล         

   1.  ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง/ตัวช้ีวัดระหวางกระทรวงท่ีมี

เปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม  (รอยละ 70)   

1.1 รายไดเงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยตอครัวเรือน 

(บาท/ครัวเรือน/ป) (ตัวช้ีวัดกระทรวง) 

10 143,334 144,834 146,334 147,834 149,334 

1.2 ผลผลิตพืชสําคัญเฉลี่ยตอไร (กิโลกรัมตอไร) (ตัวช้ีวัดกระทรวง) (20)      

1.2.1 ขาวนาป 4 454 456 458 460 462 

1.2.2 ขาวนาปรัง 4 654 659 664 669 674 

1.2.3 ยางพารา (3)      

1.2.3.1 ภาคเหนือ 0.45 49 73 97 121 145 

1.2.3.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.75 123 141 159 177 195 

1.2.3.3 ภาคกลาง 0.90 255 268 281 294 307 

1.2.3.4 ภาคใต 0.90 260 267 274 281 288 

1.2.4  มันสําปะหลัง 3 3,305 3,395 3,485 3,575 3,665 

1.2.5  ปาลมนํ้ามัน 3 2,765 2,845 2,925 3,005 3,085 

1.2.6  ขาวโพดเลี้ยงสัตว 3 691 699 707 715 723 

1.3 จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานและแหลงนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึน 20 189,023 220,527 252,031 283,535 315,039 

1.4 รอยละของ จํานวนแหลงนํ้าเพ่ือชุมชน/ชนบท ท่ีเพ่ิมข้ึนเทียบกับ

เปาหมายตามแผน (แหง) 

10 50 75 100 100 

เสร็จ

กอน 15 

ก.ย. 57 

100 

เสร็จ

กอน 1 

ก.ย. 57 

1.5 จํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการนํ้าในเขตชลประทาน (Cropping 

intensity)  (ลานไร) 

 

10 36.77 36.78 36.79 36.80 36.81 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ํา 

หนัก 

(%) 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

การประเมินคุณภาพ 
2. ตัวช้ีวัดคุณภาพการใหบริการประชาชน (Service 

Level Agreement : SLA)  (รอยละ 10) 

หมายเหต ุ หากกรมไมมีตัวชี้วัดนี้ใหนําน้ําหนักไปไวท่ีตัวชี้วัดท่ี 1   

- (กรมชลประทานไมมีตัวชี้วัดนี้ 
จึงนําน้ําหนักไปรวมท่ีตัวชี้วัดท่ี 1) 

มิติภายใน   (น้ําหนักรอยละ 30) 
การประเมินประสิทธิภาพ  (รอยละ  20) 

3. ตัวช้ีวัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  (5)      

3.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 2.5 70 73 76 79 82 

3.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวม 

2.5 87 89 91 93 95 

4. ตัวช้ีวัดการประหยัดพลังงาน 5 1 2 3 4 5 

5. ตัวช้ีวัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 10 1 2 3 4 5 

การพัฒนาองคการ  (รอยละ10) 

6. ตัวช้ีวัดการพัฒนาสมรรถนะองคการ  (5)      

6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของ
องคการ 

1 1 2 3 4 5 

6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ 4 1 2 3 4 5 

7. ตัวช้ีวัดการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ (5)      

7.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.5 1 2 3 4 5 

7.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนสรางความโปรงใสใน
การปฏิบัติราชการ 

1.5 1 2 3 4 5 

7.3 ผลสํารวจความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 2 65 70 75 80 85 
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มิติภายนอก 
 

การประเมินประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัดท่ี 1  ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง/

ตัวช้ีวัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม 
(รอยละ 70)   

 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1  รายไดเงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉล่ียตอครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ป) 

น้ําหนัก    :     รอยละ 10 
 

คําอธิบาย 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  
 
หมายเหตุ : 
 
เง่ือนไข : 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 
 
ผูจัดเก็บขอมูล  : 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ผลผลิตพืชสําคัญเฉล่ียตอไร (กิโลกรัมตอไร) 

น้ําหนัก    :     รอยละ 20 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.1  ขาวนาป    น้ําหนัก  รอยละ 4  

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.2 ขาวนาปรัง    น้ําหนัก  รอยละ 4  

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.3 ยางพารา    น้ําหนัก  รอยละ 3  

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.3.1 ภาคเหนือ   น้ําหนัก  รอยละ 0.45  

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.3.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น้ําหนัก  รอยละ 0.75  

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.3 ภาคกลาง   น้ําหนัก  รอยละ 0.90  

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.3 ภาคใต   น้ําหนัก  รอยละ 0.90  

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.4 มันสําปะหลัง    น้ําหนัก  รอยละ 3  

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.5 ปาลมน้ํามัน    น้ําหนัก  รอยละ 3  

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.6 ขาวโพดเลี้ยงสัตว   น้ําหนัก  รอยละ 3  
 
คําอธิบาย 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 
เกณฑการใหคะแนน  :  
 
หมายเหตุ : 
 
เง่ือนไข : 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 
 
ผูจัดเก็บขอมูล  : 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 พ้ืนท่ีชลประทานและแหลงน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน  

น้ําหนัก  :  รอยละ 20 

คําอธิบาย 
การเพ่ิมพ้ืนท่ีรับประโยชนจากแหลงน้ํา หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนจากการดําเนินงานของกรม

ชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ประกอบดวย พ้ืนท่ี/โครงการตางๆ  
รวม 3 กรม จํานวน 259 โครงการ พ้ืนท่ีท้ังหมด 315,039 ไร รายละเอียด ดังนี้ 

1. กรมชลประทาน : การกอสรางโครงการชลประทานพรอมระบบสงน้ํา และระบบระบายน้ํา รวม
พ้ืนท่ี 250,690 ไร  จํานวน 91 รายการ ประกอบดวย  

- โครงการขนาดใหญ   10,000 ไร  จํานวน    1  รายการ 
- โครงการขนาดกลาง 129,600 ไร  จํานวน    5  รายการ 
- โครงการขนาดเล็ก   111,090 ไร  จํานวน  85  รายการ 

2. กรมพัฒนาท่ีดิน : การกอสรางแหลงน้ําชุมชนและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 
จํานวน 145 โครงการ รวมพ้ืนท่ี 61,836 ไร ประกอบดวย 

- การกอสรางแหลงน้ําชุมชน จํานวน 10 โครงการ พ้ืนท่ี 6,551  ไร 
- พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา จํานวน 135 โครงการ พ้ืนท่ี 55,285 ไร 

3. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม : การกอสรางแหลงน้ําและระบบสงน้ําในพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จํานวน 23 แหง รวมพ้ืนท่ี 2,513ไร ประกอบดวย 

- ขุดสระเก็บน้ํา จํานวน 18 แหง พ้ืนท่ี 2,123 ไร 
- กอสรางฝาย จํานวน 3 แหง พ้ืนท่ี 240 ไร 
- ระบบสงน้ํา จํานวน 2 แหง พ้ืนท่ี 150 ไร 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 
   พ้ืนท่ีชลประทานและแหลงน้ํารวม 3 กรม จํานวน 315,039 ไร ไวท่ีระดับ 5 และ
กําหนดใหระดับ 3 รอยละ 80 หรือ 252,031 ไร  คะแนน ± 31,504 ไร 
 

  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
189,023 220,527 252,031 283,535 315,039 

 
 
เง่ือนไข  : 

1. ไมนับรวมโครงการ ท่ีถูกยกเลิก  หรือโครงการใน พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาจากปจจัยภายนอกท่ีควบคุม
ไมได เชน ปญหาเรื่องท่ีดิน ผูรับจางไมปฏิบัติงานตามสัญญา จาง หรือไมปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว ปจจัยจาก
ภัยพิบัติ และปจจัยจากสภาพอากาศ อาจสงผลกระทบตอเปาหมายผลผลิตและโครงการ สวนราชการจะขอ
อุทธรณ เพ่ือพิจารณาใหปรับเกณฑการใหคะแนนในภายหลัง 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : กรมชลประทาน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานและแหลงน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน 
(ไร) 

ระดับ 1.0000 
(137,317 ไร) 

3.6792 
(86,000 ไร) 

2.2290 
(181,538 ไร) 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :   

1. กรมชลประทาน 

1) ใหสํานักชลประทาน /สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ /สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง  
รวบรวมโครงการกอสรางท่ีกําหนดกอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณนี้ สงใหกองแผนงาน 
              2) กองแผนงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จ และจํานวนพ้ืนท่ี
ชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน สง ก.พ.ร.ในการรายงานรอบ 6 เดือน (เมษายน), 9 เดือน (กรกฎาคม) และสรุปผลสิ้น
ปงบประมาณ (กันยายน) รอบ 12 เดือน 

2. กรมพัฒนาท่ีดิน 
1) สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน รวบรวม ขอมูล โครงการกอสรางท่ีกอสรางแลวเสร็จ  

ในปงบประมาณ สงใหกองแผนงาน 
2) สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน จํานวน โครงการ และพ้ืนท่ี  

ท่ีกอสราง(ไร) แลวเสร็จ รวมท้ังพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีปญหาจากปจจัยภายนอกตามเง่ือนไขและรายงาน สง ก.พ.ร. 
ซ่ึงเปนผลการดําเนินงาน ขอมูล ในการรายงานรอบ 6 เดือน ( 31 มี.ค. ) 9 เดือน  (30 มิ.ย. ) และสรุปผล 
สิน้ปงบประมาณ (30 ก.ย.) 

3. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
1) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม รวบรวมขอมูลโดย สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน (สพป.) 

โครงการกอสรางท่ีกําหนดกอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณนี้ สงใหกรมชลประทาน 
2) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการจํานวนพ้ืนท่ี  

รับประโยชนจากแหลงน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน (ไร) สง สํานักงาน ก.พ.ร. ในการรายงานผลรอบ 6 เดือน (เมษายน), 9 เดือน 
(กรกฎาคม) และสรุปผลสิ้นปงบประมาณ (กันยายน) 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด /ผูจัดเก็บขอมูล :  

1. กรมชลประทาน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 1 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล 
   ผูอํานวยการกองแผนงาน 

เบอรติดตอ : 0-2241-2417 
 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 1. หัวหนากลุมตรวจสอบและติดตามผลงาน 
2. น.ส.อาวียศ  ดวงนุม 
3. ผูประสานแผนสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
4. ผูประสานแผนสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 
5. ผูประสานแผนสํานักชลประทานท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี
เปาหมาย 

เบอรติดตอ : 0-2243-1417 
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
2. กรมพัฒนาท่ีดิน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายสุรพล หิรัญวัฒนศิริ 
ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

เบอรติดตอ : 02-941-2116 
 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 1. นายอุดม วิภาสไพสิฐ 
ผูอํานวยการกลุมวางโครงการ 

2. นายธนภัทร งามดี 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

3. นางนิรามัย พลีกระบัง 
พนักงานธุรการ ส.2 

เบอรติดตอ : 02-579-8537 
ตอ 101 

 

  
3. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายวีรวัฒน อําพนนวรัตน 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน   

เบอรติดตอ : 02-271-1210 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 1. นายประกอบ ยิ่งชล   
ผูอํานวยการกลุมวิชาการวิศวกรรม 

2. นายเฉลิมศักดิ์ เพียรเลิศ   
นายชางโยธาชํานาญงาน 

เบอรติดตอ : 02-278-5420 
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
ตัวช้ีวัดท่ี  1.4  :  รอยละของจํานวนแหลงน้ําเพ่ือชุมชน/ชนบท ท่ีเพ่ิมข้ึนเทียบกับเปาหมายตามแผนงาน 

(แหง) 

น้ําหนัก    :    รอยละ 10 
 

คําอธิบาย :    
แหลงน้ําเพ่ือชุมชน/ชนบท ประกอบดวยโครงการกอสรางแหลงน้ําและระบบสงน้ํา  โครงการ

กอสรางแหลงน้ําและระบบสงน้ําในพ้ืนท่ีหมูบานปองกันชายแดน และโครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
พรอมระบบสงน้ํา ซ่ึงเปนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เชน อางเก็บน้ําขนาดเล็ก ฝาย เปนตน 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2557 มีเปาหมายดําเนินการ 138 แหง ลักษณะการดําเนินงาน เปนการจางเหมาและ
ดําเนินการเอง โดยมีหัวหนาโครงการกอสราง ซ่ึงเปนขาราชการตําแหนงวิศวกรหรือนายชางชลประทาน เปน  
ผูควบคุมงานกอสราง โครงการแตละแหงเริ่มสรางและเสร็จภายใน 1 ป  ท้ังนี้ ใหถวงน้ําหนักแตละแหงตาม
ปริมาณเงินงบประมาณ 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

โครงการ 
(P) 

งบประมาณ 
(b) 

น้ําหนัก 
(W) 

ระดับคะแนน คะแนนท่ีได 
(m) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 

P1 B1 W1 50 75 100 
 

100  
กอน 15 ก.ย. 57 

100  
กอน 1ก.ย. 57 

SM1 W1xSM1 

P2 B2 W2 50 75 100 
 

100  
กอน 15 ก.ย. 57 

100  
กอน 1ก.ย. 57 

SM2 W2xSM2 

. . . 50 75 100 
 

100  
กอน 15 ก.ย. 57 

100  
กอน 1ก.ย. 57 

. . 

. . . 50 75 100 
 

100  
กอน 15 ก.ย. 57 

100  
กอน 1ก.ย. 57 

. . 

. . . 50 75 100 
 

100  
กอน 15 ก.ย. 57 

100  
กอน 1ก.ย. 57 

. . 

P138 B138 W138 50 75 100 
 

100  
กอน 15 ก.ย. 57 

100  
กอน 1ก.ย. 57 

SM138 W141xSM138 

น้ําหนัก
รวม 

∑(Wi xSMi )    ∑(WixSMi) 

 

โดยท่ี :  
P   หมายถึง โครงการชลประทาน 

W   หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีใหกับโครงการชลประทาน 

SM   หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนน 

   i    หมายถึง จํานวนโครงการท่ีไดรบัการจัดสรรงบประมาณ ; i = 1-138 (นับรายโครงการ) 
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โดยคะแนนท่ีไดในแตละโครงการจะคูณดวยคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยน้ําหนักใหคิดงบประมาณท่ีไดรับใน
แตละโครงการคูณดวยผลท่ีไดจะเปนคะแนน และนําผลรวมคะแนนท่ีไดเปนคะแนนของตัวชี้วัด  



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

         หนวยวัด :  ระดับ 

 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของแหลงน้ําเพ่ือ
ชุมชน/ชนบท (แหง) 

 

10 50 75 100 
 

100  
กอน 15 ก.ย. 57 

100  
กอน 1ก.ย. 57 

 

เง่ือนไข  : 
1. ไมนับรวมโครงการท่ีมีปญหาจากปจจัยภายนอก เชน ปญหาท่ีดิน และปญหาผูรับจางไม

ปฏิบัติงาน โดยมีการแจงเตือนและเรงรัดเปนลายลักษณอักษร 
2. กรณีเกิดภัยธรรมชาติอยางรุนแรงซ่ึงเปนปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของ

กรมชลประทานและสงผลกระทบตอแผนปฏิบัติการ/ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดกรมชลประทานจะขอ
อุทธรณ เพ่ือใหพิจารณาปรับเกณฑการใหคะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของแหลงน้ําเพ่ือชุมชน/
ชนบท                      (จากเปาหมาย)                                                                 

ผลคะแนน              

แหง 149 
(151) 

1.8000 

119 
(165) 

1.0000 

137 
(137) 

3.4862 

 

 
 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : 

1. ใหสํานักชลประทาน/สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง รายงานผลการดําเนินงานกอสรางแหลงน้ํา
เพ่ือชุมชน/ชนบท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  รวบรวมสงใหกองแผนงาน  

2. กองแผนงาน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จ และรายงาน กพร.       
ในรอบ 6 เดือน (เมษายน)  9 เดือน (กรกฎาคม)  และ 12 เดือน (กันยายน)  
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล    เบอรติดตอ : 0-2241-2417 
 ผูอํานวยการกองแผนงาน   
 ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 1 - 17 
 

ผูจัดเก็บขอมูล    : หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน  เบอรติดตอ :  0-2243-1417 
 นางสาวอาวียศ  ดวงนุม    เบอรติดตอ :  0-2243-1417 
 กองแผนงาน   
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.5  :   จํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน (cropping intensity) 
น้ําหนัก     :  รอยละ 10 

คําอธิบาย  :  

                 จํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน หมายถึง จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก ไดแก นาขาว 
พืชผัก พืชไร ผลไม ไมยืนตน รวมท้ังพ้ืนท่ีบอปลา บอกุง ท่ีทําการผลิตสินคาการเกษตรในแตละป ในเขตพ้ืนท่ี
รับบริการน้ําจากระบบชลประทาน จํานวน 24.5 8 ลานไร (ตามท่ีระบุไวในงบประมาณรายจายประจําป)  จาก
พ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรมท้ังหมดของประเทศไทยจํานวน 131 ลานไร 
 

สูตรการคํานวณ  :    
 

 

เกณฑการใหคะแนน  :   
Interval  +/- 0.010   

                                                                                          
            หนวยวัด  : ลานไร 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

36.77 36.78 36.79 36.80 36.81 

 
เงื่อนไข : 

  1. กรณีปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของกรมชลประทาน และสงผลกระทบตอ
แผนปฏิบัติราชการ/ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด กรมชลประทานจะขออุทธรณ เพ่ือใหพิจารณาปรับเกณฑการให
คะแนน 

2. การใชพ้ืนท่ีทําการเกษตรมีผลมาจากนโยบายภาครัฐ  สภาพเศรษฐกิจ และราคาผลผลติ
เปนเหตุจูงใจ 
 
  รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขต
ชลประทาน (cropping intensity) 

ลานไร 34.213 34.974 36.793 
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 (พ้ืนที่ที่ทําการผลิตสินคาเกษตรในเขตชลประทานชวงฤดูแลง) + (พ้ืนที่ที่ทําการผลิตสินคาเกษตรในเขตชลประทานชวงฤดูฝน) 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

 1. โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด  และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา 93 โครงการ ท่ีมีพ้ืนท่ี
บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทานรวบรวมจํานวนพ้ืนท่ีท่ีทําการผลิตสินคาเกษตร  รายงานสํานักบริหาร
จัดการน้ําและอุทกวิทยา 
          2. สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา รวบรวมขอมูลท้ัง 7 6 จังหวัด และ 93 โครงการ รายงาน

ผูบริหารกรมและเผยแพรลง  Web Site  http://www.rid.go.th/2009 

          3. การรายงานขอมูลตัวเลขพ้ืนท่ีจะตอเนื่องทุกสัปดาหเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากแตละพ้ืนท่ีเริ่มทําการ

เพาะปลูกไมพรอมกัน บางพ้ืนท่ีเพาะปลูกปละหลายครั้ง แตมีการจัดเก็บขอมูลจะตัดยอดปละ 2 ครั้ง  ดังนี้ 

             3.1 รายงานขอมูลตัวเลขพ้ืนท่ีทําการผลิตสินคาการเกษตรในฤดูแลงตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2556 

ถึงเดือนเมษายน 2557  โดยงวดสุดทายของฤดูแลงสิ้นสุด  ณ วันท่ี 30 เมษายน 2557 

(http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm) 

             3.2 รายงานขอมูลตัวเลขพ้ืนท่ีทําการผลิตสินคาการเกษตรในฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคม 2557  

และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดยงวดสุดทายของฤดูฝนสิ้นสุด  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 

(http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm)  

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :     นายทองเปลว  กองจันทร   เบอรติดตอ : 0-2241-3348 

 ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

 ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 1-17  

ผูจัดเก็บขอมูล        :   นายศุภชัย  แกวลําไย                เบอรติดตอ : 0-2241-4794 
  น.ส.วราลักษณ  งามสมจิตร    เบอรติดตอ : 0-2669-3748 

  สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

ผูประสานแผน  สํานักชลประทานท่ี 1 - 17 
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การประเมินคุณภาพ      (กรมชลประทานไมมีตัวช้ีวัดนี้) 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 ตัวช้ีวัดคุณภาพการใหบริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) 
 
น้ําหนัก: รอยละ 10 
 
คําอธิบาย:  

• พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 37 
กําหนดใหสวนราชการตองกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน  และประกาศใหประชาชนรับทราบ
เปนการท่ัวไป  ซ่ึงสวนราชการไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกามาตราดังกลาว  โดยการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงรอยละ 30 - 50 ตั้งแตป พ.ศ. 2547 - 2550  

• ทุกสวนราชการไดพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดอยางทันการณและมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะกระบวนการใหบริการ
ท่ีสงผลโดยตรงตอความพึงพอใจของผูรับบริการ  และการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกองคกร  โดยมีตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกําหนดใหสวนราชการตองรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน  

• ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสวนราชการมีคุณภาพยิ่งข้ึน  สํานักงาน 
ก.พ.ร. ไดกําหนดใหมีตัวชี้วัดการปรับปรุงกระบวนการของสวนราชการระดับกรมในมิติภายใน  ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 โดยใหสวนราชการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ  3 
กระบวนการ  

• สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย  พ.ศ. 2556 - 
2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอสังคมและความตองการของประชาชน
ผูรับบริการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางมากและรวดเร็ว  ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  “การสรางความเปนเลิศใน
การใหบริการประชาชน  (Service Excellence)” โดยใหหนวยงานภาครัฐในฐานะผูใหบริการหลักแก
ประชาชนตองมีการปรับตัวและพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะคุณภาพการ
บริการท้ังเรื่องรูปแบบและการเขาถึงบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ  ข้ันตอนการใหบริการ  คุณภาพของ
บริการท่ีสงมอบ  ความโปรงใสในการใหบริการ  และคาใชจายในการขอรับบริการท่ีมุงเนนการตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ  และการสงมอบบริการท่ีเปนท่ียอมรับไดมาตรฐาน  ในรูปแบบของ  “ขอตกลงระดับ
การใหบริการ (Service Level Agreement : SLA)”  

• ขอตกลงระดับการใหบริการ  (Service Level Agreement : SLA) เปนเอกสารท่ีบันทึก
ขอตกลงระหวางผูใหบริการ  และผูรับบริการเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  โดยท้ัง 2 ฝายตองรวมกัน
กําหนดขอบเขตของการใหบริการ  ระดับการใหบริการ  (Level of Service) ข้ันต่ําท่ีท้ังสองฝายยอมรับได      
ซ่ึงขอตกลงระดับการใหบริการเปรียบเสมือนพันธะสัญญาถึงระดับคุณภาพของบริการและความโปรงใสท่ีผูให
บริการมีใหแกผูรับบริการ  ดังนั้น  องคประกอบของขอตกลงจะประกอบดวย  ขอบเขตการใหบริการ             
ขอกําหนดการใหบริการ ระดับการใหบริการ ข้ันตอนการใหบริการ และการรับเรื่องราวรองเรียน  
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• ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ  หมายถึง  สวนราชการจัดทํา
ขอตกลงระดับการใหบริการ  (Service Level Agreement : SLA) ในงานบริการท่ีสําคัญตามท่ีสํานักงาน  
ก.พ.ร. กําหนด โดยมีการจัดทําแผนการปรับปรุงกระบวนงานบริการ เพ่ือใหไดผลผลิตและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตาม
ขอตกลงระดับการใหบริการ  (SLA) ท่ีสอดคลองกับความตองการ  และความพึงพอใจของผูรับบริการ  
(Satisfaction) ซ่ึงการปรบัปรุงกระบวนงานควรพิจารณาใหครอบคลุมใน  6 ประเด็น ไดแก 1) ระยะเวลาท่ีใช
ในการใหบริการจนแลวเสรจ็  2) ข้ันตอนการการใหบริการ  3) คุณภาพของบริการท่ีสงมอบและการใหบริการ  
4) รูปแบบ/การเขาถึงบริการ  5) ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  และ 6) คาใชจายในการบริการ  โดยมีรายชื่อ
กระบวนงานบริการท่ีตองดาเนินการจัดทาขอตกลงระดับการใหบริการตามภาคผนวก 1  
ตารางและสูตรการคํานวณ : -  
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับความสําเร็จของการจัดทําขอตกลงระดบัการใหบริการ การจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนงาน
ที่นําไปสูขอตกลงระดับการใหบริการที่มีคุณภาพ และการดําเนินการตามแผนฯ ซึ่งจะแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 
ระดับ ดังนี ้ระดับคะแนน  

 
เกณฑการใหคะแนน  

 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 
จัดสงขอมูลกระบวนงานท่ีจัดทาขอตกลงระดับการใหบริการ ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
(แบบฟอรม A-E)  

2 
จัดทําแผนปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบรกิาร และสงใหสานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 30 
มิถุนายน 2557  

3 

-จัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 18 กรกฎาคม 
2557  
-ติดประกาศขอตกลงระดับการใหบริการ และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2557  

4 
รายงานผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบรกิาร ภายในรอบ 12 
เดือน  

5 

มีผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ตอกระบวนการใหบริการตามขอตกลงระดับการ
ใหบริการ ดังนี้ 
 
ระดับคะแนน   1   2   3   4   5  
 ผลสํารวจ   รอยละ 65   รอยละ 70   รอยละ 75   รอยละ 80   รอยละ 85 
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เง่ือนไข:  

1. จัดทําขอมูลกระบวนงานบริการ ตามแบบฟอรมในภาคผนวก 2 (แบบฟอรม A-E) และจัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล goodservice@opdc.go.th  

2. สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดคลินิกใหคําปรึกษาแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนางานบริการและการจัดทํา
แผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการแกสวนราชการ และใหสวนราชการจัดสงแผนดังกลาวไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2557  

3. จัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ ตามแบบฟอรม 1 (แบบฟอรมขอตกลงระดับการใหบริการ) และ
จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557  

4. ติดประกาศขอตกลงระดับการใหบริการใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน ณ จุดใหบริการ ท้ังนี้ 
รูปแบบของประกาศขอตกลงฯ ใหสวนราชการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยเนนใหผูรับบริการสามารถเห็น
หรือรับรูไดอยางชัดเจน และจัดสงภาพถายการติดประกาศขอตกลงระดับการใหบริการไปยังสํานักงาน  ก.พ.ร. 
ภายในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557  

5. สวนราชการรายงานผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบรกิาร ตาม
แบบฟอรม 2 (แบบฟอรมรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบรกิาร) ใน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR card) รอบ 12 
เดือน  

6. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ตอกระบวนการใหบริการตามขอตกลงระดับการใหบริการ 
ดําเนินการโดยสํานักงาน ก.พ.ร.  
หมายเหตุ:  

1. สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดสงผลการสํารวจความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการแกสวนราชการ เพ่ือ
ประโยชนตอสวนราชการในการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงกระบวนงาน รวมถึงการปรับปรุงขอตกลงระดับ
การใหบริการใหสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการตอไป  

2. กระบวนงานบริการท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ 
พิจารณาจากงานบริการท่ีมีประชาชนมาขอรับบริการเปนจํานวนมาก หรือเปนภารกิจหลักของ สวนราชการ 
หรือเปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงการบริการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของ
ประเทศไทย ตามผลการวิจัย เรื่อง Ease of Doing Business ของธนาคารโลก หรือเปนกระบวนงานท่ี
เก่ียวของกับการเชื่อมโยงระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการนําเขา-สงออกสินคา (National Single Window) รวมท้ังเปนกระบวนงานท่ีมีโอกาสในการ
ปรับปรุงเพ่ือยกระดับการบริการใหดีข้ึน  

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : -  
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : - 
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แนวทางการประเมินผล :  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1  จัดสงขอมูลกระบวนงานท่ีจัดทาขอตกลง
ระดับการใหบริการ ตามแบบฟอรมท่ี
กําหนด (แบบฟอรม A-E)  

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ  

 สวนราชการจัดสงเอกสารขอมูล
กระบวนงานบริการตามแบบฟอรม A-E ผาน
ทางอีเมล goodservice@opdc.go.th หรือ
เปนหนังสือ ไปยังสานักงาน ก.พ.ร.  
 
หมายเหตุ สานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงใหสวน
ราชการจัดสงขอมูลกระบวนงานบริการตาม
แบบฟอรม A-E ไปยังสานักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันท่ี 8 เมษายน 2557 แลว 

2 จัดสงแผนปรับปรุง/พัฒนากระบวนงาน
บริการ ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2557  

 ประเมินผลจาก  
- สวนราชการจัดทําแผนการปรบัปรุง/พัฒนา
งานบริการ โดยความสําเร็จของการจัดทํา
แผนปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบรกิาร
พิจารณาจากความสอดคลองกับผลการเขา
คลินิกใหคาปรึกษา ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. จัด
ใหแกสวนราชการ  

3 -จัดสงขอตกลงระดับการใหบริการ ภายใน
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2557  
-ติดประกาศขอตกลงระดับการใหบริการ 
และสงใหสานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2557  

 ประเมินผลจาก  
1. สวนราชการจัดทําขอตกลงระดับการ
ใหบริการ ตามแบบฟอรมท่ี สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนด (แบบฟอรม 1) ซ่ึง
ประกอบดวย 7 องคประกอบหลัก ไดแก  
 ชื่องานท่ีใหบริการ  
 ชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
 ขอบเขตการใหบริการ ประกอบดวย  

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ  
และระยะเวลาเปดใหบริการ  

 ขอกําหนดการใหบริการ ประกอบดวย  
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช และ
คาธรรมเนียม  

 ระดับการใหบริการ ประกอบดวย 
ระยะเวลา และคุณภาพของขอตกลง
ระดับการใหบริการ  

 ข้ันตอนการใหบริการ โดยระบุข้ันตอน
การใหบริการ และหนวยงานผูรับผิดชอบ  
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
 

แนวทางการประเมินผล 
 

   การรับเรื่องรองเรียน ใหระบุชองทางใน
การรองเรียน  
ท้ังนี้ การพิจารณาจะประเมินจากความ

ครบถวน สมบูรณของการจัดทําขอตกลง
ระดับการใหบริการ  
2. จัดสงขอตกลงระดับการใหบริการไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 18 กรกฎาคม 
2557  
3. ติดประกาศขอตกลงระดับการใหบริการให
ผูรับบริการทราบอยางชัดเจน ณ จุด
ใหบริการ ท้ังนี้ รูปแบบของประกาศขอตกลง
ฯ ให สวนราชการพิจารณาตามความ
เหมาะสมโดยเนนใหผูรับบริการสามารถเห็น
หรือรับรูไดอยางชัดเจน  
4. จัดสงภาพถายการติดประกาศขอตกลง
ระดับการใหบริการไปยังสานักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557  
 

4  
 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบรกิารภายใน
รอบ 12 เดือน  
 

 ประเมินผลจาก  
-รายงานผลการดําเนินการปรับปรงุ/พัฒนา
กระบวนงานบริการตามแผนการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนงานบริการเพ่ือใหเปนไปตาม
ขอตกลงระดับการใหบริการ โดยพิจารณา
จากผลการดําเนินการตามแผนฯ ท่ีสวน
ราชการจัดสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ใน
ระบบ e-Sar รอบ 12 เดือน 

5  
 

มีผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  มีผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ตอกระบวนการใหบริการตาม
ขอตกลงระดับการใหบริการ ซ่ึงดําเนินการ
โดยสํานักงาน ก.พ.ร. มีเกณฑการพิจารณา 
ดังนี้  

 

คะแนน 1 2 3 4 5 
 ผลสํารวจ  รอยละ 

65 
รอยละ 

70 
รอยละ 

75 
รอยละ 

80 
รอยละ 
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หนวยงานผูท่ีรับผิดชอบ : กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สานักงาน ก.พ.ร. 
 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาววิริยา เนตรนอย  
2. นางสาวภัทรอาภา จินดาวงศ  
3. นางมนัสสิรี เจียมวิจิตร  
4. นางสาวตวงทอง สังขแกว  

0 2356 9942  
0 2356 9999 ตอ 8915  
0 2356 9999 ตอ 8985  
0 2356 9999 ตอ 8939  
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มิติภายใน 
 
การประเมินประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การเบิกจายงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  

น้ําหนัก : รอยละ 2.5 

คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตรา             
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ  ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค         
เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ท้ังนี้ไมรวม              
เงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาว          
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  
ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา)  จะนํา           
ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ  

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายท่ีรัฐบาลจายเพ่ือจัดหาทรัพยสินประเภททุน ท้ังท่ีมีตัวตน
และทรัพยสินท่ีไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ     
โดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบ        
ไดจากรหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงท่ี 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณ
กําหนดให 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ :  
 
                                เงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการเบิกจาย  x 100 
                                    วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 73 76 79 82 
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เง่ือนไข :  
1. กําหนดระดับคะแนน 5 เทากับ รอยละ 82 ซ่ึงเปนคาเปาหมายรอยละเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณ  

รายจายลงทุนท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ กรณีสวนราชการไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงิน   
ตาม พรบ. จะใชวงเงินงบประมาณท่ีสํานักงบประมาณจัดสรรเปนฐานในการคํานวณ 

3. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนผานทางเว็บไซต
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย                  
เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

รอยละ 79.15 72.79 66.27 67.77 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใชขอมูล       
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค         
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 
แนวทางการประเมินผล :   
 

ที่ปรึกษาประเมินผล สวนราชการ 

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช
ขอมูลผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน ของสวนราชการ  ท้ังท่ีเบิกจายใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

 เอกสารการรายงานการใช เงิน งบประมาณของ     
สวนราชการท่ีสงใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 
1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจาย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตาม        
งบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557      
(แบบ สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2557 ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        
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หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาวปทุมมาลย  ไมเรียง 0 2127 7132 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ตอ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 
 
ผูรับผิดชอบกรมชลประทาน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล    เบอรติดตอ : 0-2241-2417 
 ผูอํานวยการกองแผนงาน   
 ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 1 - 17 
 

ผูจัดเก็บขอมูล    : หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน  เบอรติดตอ :  0-2243-1417 
 นางสาวอาวียศ  ดวงนุม    เบอรติดตอ :  0-2243-1417 
 กองแผนงาน   
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.2  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม  

น้ําหนัก : รอยละ 2.5 

คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม  12 เดือน จะใชอัตรา
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการ  ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค        
เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ท้ังนี้ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร
เพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม  
ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการไดรับ  ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556   
ถึงเดือนกันยายน 2557 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน 
หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการ 
 
สูตรการคํานวณ :   
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
87 89 91 93 95 

 
เง่ือนไข :  

1. กําหนดระดับคะแนน 5 เทากับ รอยละ 95 ซ่ึงเปนคาเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหวางปงบประมาณ กรณีสวนราชการไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงินตาม พรบ. จะใชวงเงินงบประมาณ       
ท่ีสํานักงบประมาณจัดสรรเปนฐานในการคํานวณ 

3. สวนราชการ สามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทาง
เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 
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เงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการเบิกจาย 
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 x 100 

วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการไดรับ 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย 
เงินงบประมาณรายจายภาพรวม       

รอยละ 95.76 94.58 90.27 90.48 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใชขอมูล      
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการ ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 จากระบบการบรหิารการเงินการคลงัภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สวนราชการ 

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช
ขอมูลผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวม ของสวนราชการ  ท้ังท่ีเบิกจายใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

 เอกสารการรายงานการใช เงินงบประมาณของ  สวน
ราชการท่ีสงใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 
1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจาย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ 
สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2557 ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาวปทุมมาลย  ไมเรียง 0 2127 7132 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ตอ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 

ผูรับผิดชอบกรมชลประทาน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล    เบอรติดตอ : 0-2241-2417 
 ผูอํานวยการกองแผนงาน   
 ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 1 - 17 
 

ผูจัดเก็บขอมูล    : หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน  เบอรติดตอ :  0-2243-1417 
 นางสาวอาวียศ  ดวงนุม    เบอรติดตอ :  0-2243-1417 
 กองแผนงาน   
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ตัวช้ีวัดท่ี 4  การประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

หนวยวัด  : ลดปริมาณการใชลงรอยละ 10 ของปริมาณการใชมาตรฐาน 

น้ําหนัก  :  รอยละ 5 

คําอธิบาย  :  
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ หมายถึง การท่ีสวน

ราชการสามารถจัดการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช
ไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงไดอยางนอยรอยละ 10  

เหตุผล : 
พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพ่ึงพา
พลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ท่ีปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญท่ีจะชวยลดอัตรา
การเพ่ิมความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดในทุกภาคสวน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 ไดมีมติใหหนวยงานราชการ
ดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% เพ่ือเปนตัวอยางใหกับภาคเอกชน ภาคประชาชน ใน
การชวยลดรายจายของประเทศโดยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ 

สูตรการคํานวณ :  

  พิจารณาจากรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ดานไฟฟา   
2.  ดานน้ํามันเชื้อเพลิง   

  สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 

1.  ดานไฟฟา  
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชไฟฟา 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน) – ปริมาณการใชไฟฟาจริง 
ปริมาณการใชไฟฟาจริง 

  

 กําหนดให  
- ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 

 (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) 
Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช
ไฟฟาท่ีควรจะเปนของสวนราชการนั้น ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึง 
30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ท่ีจัดทําข้ึนจากการนําปจจัยตางๆ ท
มีผลตอการใชไฟฟาของสวนราชการนั้น เชน พ้ืนท่ีใชสอย จํานวน
บุคลากร เวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนตน ของแตละเดือน แลวนําไป
รายงานผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใชไฟฟา
มาตรฐาน  (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

ตัวเลขประมาณการใชไฟฟาท่ีควรจะเปน (SEU) ของสวนราชการ
นั้นและมี การใชไฟฟาลดลงอยางนอยรอยละ 10  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 
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- 90% ของปริมาณการใชไฟฟา

มาตรฐาน  (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) 
ตัวเลขประมาณการใชไฟฟาท่ีควรจะเปน (SEU) ของสวนราชการ
นั้นและมี การใชไฟฟาลดลงอยางนอยรอยละ 10  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใชไฟฟาจริง 
 (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จํานวนหนวยไฟฟาท่ีใชไป
จริงในกิจการของสวนราชการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 
กันยายน 2557 รวม 12 เดือน โดยใชขอมูลจากใบแจงหนี้การใช
ไฟฟาท่ีการไฟฟาเรียกเก็บแตละเดือน  แลวนําไปรายงานผาน 
www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 

2.  ดานน้ํามันเช้ือเพลิง  
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชน้ํามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใชน้ํามันจริง 
ปริมาณการใชน้ํามันจริง 

 กําหนดให  
- ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

มาตรฐาน  (ลิตร) 
Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงท่ีควรจะเปนของสวนราชการนั้น ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
ถึง 30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ท่ีจัดทําข้ึนจากการนําปจจัยตาง  
ท่ีมีผลตอการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของสวนราชการนั้น เชน พ้ืนท่ีรับผิดชอ  
(ตารางกิโลเมตร) จํานวนบุคลากร เปนตน ของแตละเดือน แลวนําไป
รายงานผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีควรจะเปน (SFU) ของสวน
ราชการนั้นและมี การใชน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงอยางนอยรอยละ 10  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จํานวนน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ท่ีใช
ไปจริงในยานพาหนะของสวนราชการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
ถึง 30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ไดแก เบนซิน ดีเซล แกสโซฮอล 
ไบโอดีเซล และกาซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจาํนวนหนวยของ
เชื้อเพลิงท่ีใชไปกับยานพาหนะของสวนราชการทุกคันในแตละเดือน 
แลวนําไปรายงานผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 

กรณีท่ีสวนราชการใชน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือก ไดแก แกสโซฮอล 
(ใน 1 ลิตร มีน้ํามันเบนซินอยู 90%) น้ํามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มี
น้ํามันดีเซลอยู 95%) และกาซธรรมชาติ ( NGV) ท่ีใชแทนเบนซิน
หรือดีเซล 100% นั้น การคํานวณปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
ระบบจะประมวลผลเฉพาะจํานวนปริมาณน้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล เทานั้น ตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี้: 

AFU =  ปริมาณน้ํามันเบนซิน+ปริมาณน้ํามันดีเซล+ ( 0.90 x 
ปริมาณน้ํามันแกสโซฮอล)  +(0.95 x ปริมาณน้ํามันไบโอ
ดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงาน
ท้ังหมดท่ีเปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง  และสวนราชการท่ีตั้งข้ึนเปน
หนวยงานภายในกรมนั้นท่ีไมปรากฏในกฎกระทรวง โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน เปน
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของ
ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

1.  ดานไฟฟา  มีรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนประเมินผล ดังนี้   
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงานดาน
ไฟฟาของปงบประมาณ 2557  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และ
รอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบท่ี สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการ รายงานขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
และคาดัชนีการใชไฟฟาประจําปงบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ี สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จ และครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 
ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 

 2.2 มีการ รายงาน ขอมูลปริมาณการใช ไฟฟาท่ีใชจริง  (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง ) 
ประจาํปงบประมาณ 2557  ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 
ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ  EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ
คํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ  EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ

คํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการคํานวณ  EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ
คํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา มากกวา 0  
สวนราชการจะไดคะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับคะแนนท่ี 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับ

คะแนนท่ี 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5 เม่ือทราบ EUI แลว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศเพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด มีคานอยกวา    

-0.333 สวนราชการจะไดคะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีสวนราชการมีหนวยงานในสังกัดมารวมในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแตละหนวยงาน  
ข. พิจารณาใหคะแนนของสวนราชการ โดยคิดคาเฉลี่ยจากคะแนนของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด / จาํนวนหนวยงานในสังกัดท้ังหมด) 
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

2.  ดานน้ํามันเช้ือเพลิง มีรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานน้ํามัน
เชื้อเพลิงของปงบประมาณ 2557  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบท่ี สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการ รายงานขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและคาดัชนีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจาํปงบประมาณ 2557  ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จ และครบถวน 12 เดือน 
นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557  

0.2500 

 2.2 มีการ รายงาน ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ท่ีใชจริง  (ลิตร ) ประจาํป
งบประมาณ 2557  ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557  

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ  EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ  2557 ตาม
สูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ  EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ  2557 ตาม

สูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการคํานวณ  EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ  2557 ตาม
สูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยูในชวง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีท่ีผลการคํานวณคาดัชนีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง มากกวา 0  
สวนราชการจะไดคะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

 
หมายเหตุ :  
1) สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับคะแนนท่ี 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับ

คะแนนท่ี 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5 เม่ือทราบ EUI แลว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศเพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด มีคา

นอยกวา -0.333 สวนราชการจะไดคะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีสวนราชการมีหนวยงานในสังกัดมารวมในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแตละหนวยงาน  
ข. พิจารณาใหคะแนนของสวนราชการ โดยคิดคาเฉลี่ยจากคะแนนของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด / จาํนวนหนวยงานในสังกัดท้ังหมด) 
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

แผนภาพแสดงการใหคะแนนในระดับท่ี 3, 4 และ 5 
 

 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  

1) สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชขอมูลท่ีสวนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เทานั้น ในการประเมินระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  

หนาแรกของ www.e-report.energy.go.th 

 
  หมายเหตุ : การขอ username และ password ในการเขาระบบ 
   (1) จากหนวยงานตนสังกัด หรือ   
   (2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ตอ 358 หรือ 364 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
2) สวนราชการตองสงผลการดําเนินงานดานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนท่ี 1 ถึง 5 

ผานชองทางเว็บไซต www.e-report.energy.go.th ภายในวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2557 เวลา 
24.00 น.  

3) สนพ. จัดทําผลสรุปการดําเนินงานของแตละสวนราชการสงถึงสํานักงาน ก.พ.ร.  ภายในวันท่ี 15 
ธันวาคม 2556 โดยใชขอมูลท่ีแตละสวนราชการสงผลการดําเนินงานดานไฟฟาและน้ํามัน
เชื้อเพลิง ในระดับคะแนนท่ี 1 ถึง 5 ผานชองทางเว็บไซต www.e-report.energy.go.th ณ 
วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2557 เวลา 24.00 น. 

4) การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

หนวยงานในสวนราชการ  

หมายถึง สวนราชการท่ีเปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดสวนราชการระดับกรมท่ีจัดตั้งข้ึนตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงสวนราชการท่ีตั้งข้ึนเปนหนวยงานภายใน แตไมปรากฏในกฎกระทรวง 

สําหรับสวนราชการท่ีเปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดสวนราชการระดับกรมนั้น ซ่ึงจัดตั้งข้ึน
ตามกฎกระทรวง แตปฏิบัติงานอยูในภูมิภาค การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผล
ของสวนราชการนั้นๆ ใหพิจารณาจากสถานท่ีตั้งของสวนราชการวา ตั้งอยู ณ จังหวัดใด ให
รายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับจังหวัดท่ีตั้งอยูนั้น 

สวนราชการ ท่ีมีจํานวนหนวยงานในสังกัดและหรือในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบมารวมในการประเมินผล
การประหยัดพลังงาน มากกวา 30 หนวยงาน จะไดรับคะแนนสวนเพ่ิมอีก 0.05 เทาของคะแนนท่ี
ไดรับ โดยสวนราชการนั้น จะตองมีหนวยงานท่ีรายงานขอมูลผาน www.e-report.energy.go.th 
ครบทุกข้ันตอนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนหนวยงานท้ังหมด  

- ตัวอยาง: สวนราชการ A มีหนวยงานในสังกัดท้ังหมด 65 หนวยงาน รายงานขอมูลครบ
ทุกข้ันตอน 55 หนวยงาน (เทากับ 84%) ไดรับคะแนนตั้งตนเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และ
ไดคะแนนสวนเพ่ิมอีก 0.05 * 4.2634 เทากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของสวน
ราชการ A เทากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

แนวทางการประเมินผล :  

1. ดานไฟฟา 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนท่ี 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ดานไฟฟาของ
ปงบประมาณ  2557 รอบ 
6 เดือน (ตุลาคม 2556 - 
มีนาคม 2557) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2557 
- กันยายน 2557) ตาม
รูปแบบท่ี สนพ. กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานลดการใชพลังงานของสวนราชการ 
ประจาํปงบประมาณ 2557 ท่ีหัวหนาสวนราชการลงนามใน
คําสั่งในชวงเวลา 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2557 

2) แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ 2557 และภาพถายแสดงการติดประกาศหรือ
สําเนาหนังสือแจงเวียนใหหนวยงานภายในสวนราชการ
รับทราบและปฏิบัติ 

3) เอกสารการประชุมของคณะทํางานลดการใชพลังงานของ
สวนราชการเก่ียวกับการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ  2557 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2557 - กันยายน 2557) และหลักฐานแสดงการ
รับทราบของหัวหนาสวนราชการ 

 ขอมูลท่ีสวนราชการรายงานการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปงบประมาณ  2557  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามขอ 3) ให สํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2557 โดยบันทึกผาน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว 
ซ่ึงหลักฐานอางอิงจะเปนเลขท่ีหรือลําดับครั้งของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะทํางานลดการใช
พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามลําดับ  
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 1 = 0.5000 คะแนน 
   

การติดตามและรายงานผลการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟา 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไมรายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใชพลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใชพลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 

 

2 

ข้ันตอนท่ี 2 : 

2.1 มีการรายงานขอมูล
พ้ืนฐานสําหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใชไฟฟามาตรฐาน 
และคาดัชนีการใช
ไฟฟาประจําป
งบประมาณ 2557 
ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี สนพ. 
กําหนดไดแลวเสร็จ 
และครบถวน 12 
เดือน นับตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) หลักฐานแสดงท่ีมาของขอมูลอันเปนตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอ
การใชพลังงานของสวนราชการ เปนขอมูลจริงท่ีเกิดข้ึนใน
แตละเดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

 ท้ังนี้ “ตัวแปร” ท่ี สนพ. กําหนด แบงออกเปน 2 สวน คือ 
ก.  ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน  จํานวนบุคลากร

ภายใน  (มาทํางาน ลา ไปราชการ) จํานวนบุคลากร
ภายนอก (ท่ีเขามาใชบริการ) จํานวนนกัเรียน จํานวน
เตียงคนไข จํานวนชั่วโมงการทํางาน ขนาดพ้ืนท่ีของ
อาคาร เปนตน 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ พ้ืนท่ีของ
อําเภอท่ีตั้ง พ้ืนท่ีของจังหวัดท่ีตั้ง เปนตน 

2) ขอมูลตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอการใชพลังงานของสวนราชการ 
ตามขอ 1) ท่ีสวนราชการรายงานให สํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2557 โดยบันทึกผาน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
   * เม่ือสวนราชการบันทึกขอมูลตางๆ ผาน www.e-

report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถวน
ของตัวแปรตางๆ เม่ือครบถวนแลว ระบบจะคํานวณ
ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานของแตละสวนราชการ ตาม
แบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ี สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว 

* การจัดทําขอมูลตัวแปรตางๆ ตามขอ 1) และการรายงาน 
ตามขอ 2) พรอมท้ังรายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
นั้น สนพ. ไดจําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของสวน
ราชการ โดยแบงกลุมหนวยงานออกเปน 9 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กลุมท่ัวไป  
2. กลุมโรงพยาบาลและสถานีอนามัย  
3. กลุมโรงเรียน  
4. กลุมศาลและสํานักงานอัยการ  
5. กลุมเรือนจําและสถานคุมประพฤติ  
6. กลุมสถานีตํารวจ  
7. กลุมสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา  
8. กลุมสถานสงเคราะห  
9. กลุมสถานีวิทยุและสถานีเครื่องสงสัญญาณ  

 ใหสวนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม “คูมือการจัดทําขอมูล
และรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ท่ี สนพ. จัดทําข้ึน ตาม
เอกสารแนบทายเปนภาคผนวก xx หรือ download ไดท่ี 
www.e-report.energy.go.th/eui 2557/handbook/ 

 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1 = 0.2500 คะแนน 
  

 

ความครบถวนของขอมูลตัวแปรตางๆ  
ท่ีมีผลตอปริมาณการใชไฟฟาของสวนราชการ 
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ดานไฟฟา 

ก. ไมครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบท้ัง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 2.2 มีการรายงานขอมูล
ปริมาณการใชไฟฟาท่ี
ใชจริง (kWh; 
กิโลวัตต-ชั่วโมง) 
ประจําปงบประมาณ 
2557 ครบถวน 12 
เดือน นับตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) ใบแจงหนี้การใชไฟฟาท่ีการไฟฟาเรียกเก็บแตละเดือน  
หรือหลักฐานแสดงท่ีมาของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา 
(kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) ท่ีใชจริงในกิจการของสวนราชการ 
ประจาํปงบประมาณ 2557 เปนขอมูลจริงท่ีเกิดข้ึนในแตละ
เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

2) ขอมูลปริมาณการใชไฟฟา (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) ท่ีใชจริง
ในกิจการของสวนราชการ ตามขอ 1) ท่ีสวนราชการ
รายงานให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันท่ี 30 
พฤศจกิายน 2557 โดยบันทึกผาน www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว  

 

  

 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา 
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ดานไฟฟา 

ก. ไมครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบท้ัง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

   สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ใน
ระดับคะแนนท่ี 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับคะแนน
ท่ี 3, 4 และ 5   

 ข้ันตอนท่ี 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

3 มีผลการคํานวณ EUI  
ดานการใชไฟฟา ประจําป
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการคํานวณท่ี สนพ. 
กําหนด โดยอยูในชวง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) ขอมูลตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอการใชพลังงานของสวน
ราชการ ตามข้ันตอนท่ี 2 (2.1 และ 2.2) ท่ีสวนราชการ
รายงานให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผาน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว 
โดยใชขอมูลเพียง ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2557 

2) สูตรการคํานวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชไฟฟา 
(Energy Utilization Index, EUI) เทากับ 

 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

* SEU  Standard Electricity Utilization   
 ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต-

ชั่วโมง) 
* AEU  Actual Electricity Utilization 
 ปริมาณการใชไฟฟาจริง  (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง)  

 
รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร อธิบายไวใน 
“คูมือการจัดทําขอมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ท่ี 
สนพ. จัดทําข้ึน  

4 มีผลการคํานวณ EUI  
ดานการใชไฟฟา ประจําป
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการคํานวณท่ี สนพ. 
กําหนด โดยอยูในชวง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการคํานวณ EUI  
ดานการใชไฟฟา ประจําป
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการคํานวณท่ี สนพ. 
กําหนด โดยอยูในชวง  

0.000 ถึง -0.090 

เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

  
 

การใหคะแนนแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดานไฟฟา 
ขั้นท่ี 3  EUI อยูในชวง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั้นท่ี 4  EUI อยูในชวง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั้นท่ี 5  EUI อยูในชวง 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000  

คะแนน 
 รวม 3 ชวง มคีะแนนเต็มท้ังสิ้น 1.5000 คะแนน 
  

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5  หาก EUI ดานการใช

ไฟฟา อยูระหวางคาขอบเขต ใหใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ 
- กรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา มากกวา 0 สวนราชการ

จะไดคะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.5000 คะแนน 
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ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
   วิธีการใหคะแนนของสวนราชการท่ีมีหลายหนวยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานท้ังหมดท่ีเปนราชการบริหาร
สวนกลางในสังกัดกรมท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง  และสวน
ราชการท่ีตั้งข้ึนเปนหนวยงานภายในกรมนั้นท่ีไมปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี้ 

(1) ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแตละหนวยงานของสวนราชการตาม
เกณฑการใหคะแนนท่ีพิจารณาจากความกาวหนาของ
ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับข้ันของ
ความสําเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามข้ันตอนท่ี 1 ถึง 5  

(2) นําคะแนนท่ีแตละหนวยงานของสวนราชการไดรับการ
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมท้ังหมด แลวหาคาคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี้ 

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของ
สวนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหนวยงานของสวนราชการท้ังหมด 
จํานวนหนวยงานของสวนราชการท้ังหมด 

 

หมายเหตุ :   
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสวนราชการสรุปผลการ

ดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานท่ี
เก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพ่ือพรอมให 
ผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
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แนวทางการประเมินผล : 

2. ดานน้ํามันเช้ือเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนท่ี 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ดานน้ํามันเชื้อเพลิงของ
ปงบประมาณ  2557 รอบ 
6 เดือน (ตุลาคม 2556 - 
มีนาคม 2557) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2557 
- กันยายน 2557) ตาม
รูปแบบท่ี สนพ. กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานลดการใชพลังงาน, แผนปฏิบัติการ
ลดใชพลังงาน, ภาพถายแสดงการติดประกาศหรือสําเนา
หนังสือแจงเวียนใหหนวยงานภายในสวนราชการรับทราบ
และปฏิบัติ, พรอมท้ังเอกสารการประชุมของคณะทํางานลด
การใชพลังงาน เปนเอกสารชุดเดียวกับการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ดานไฟฟา 

 ขอมูลท่ีสวนราชการรายงานการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปงบประมาณ  2557  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดย
เปนขอมูลเดียวกันกับท่ีสวนราชการบันทึกการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ดานไฟฟา 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดนํ้ามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไมรายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใชพลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใชพลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 

2 

ข้ันตอนท่ี 2 : 

2.1 มีการรายงานขอมูล
พ้ืนฐานสําหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน และคาดัชนี
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําปงบประมาณ 
2557 ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ี สนพ. 
กําหนดไดแลวเสร็จ 
และครบถวน 12 
เดือน นับตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) หลักฐานแสดงท่ีมาของขอมูลอันเปนตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอ
การใชพลังงานของสวนราชการ เปนขอมูลจริงท่ีเกิดข้ึนใน
แตละเดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

 ท้ังนี้ “ตัวแปร” ท่ี สนพ. กําหนด แบงออกเปน 2 สวน คือ 

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน  จํานวนบุคลากร
ภายใน  (มาทํางาน ลา ไปราชการ) เปนตน 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหาง
จากตัวจังหวัดท่ีตั้ง พ้ืนท่ีของอําเภอท่ีตั้ง พ้ืนท่ีของ
จังหวัดท่ีตั้ง เปนตน 

2) ขอมูลตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอการใชพลังงานของสวน
ราชการ ตามขอ 1) ท่ีสวนราชการรายงานให สํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2557 โดย
บันทึกผาน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. 
ออกแบบไว เปนขอมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผล
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟา 

 * เม่ือสวนราชการบันทึกขอมูลตางๆ ผาน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถวน
ของตัวแปรตางๆ เม่ือครบถวนแลว ระบบจะคํานวณ
ปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐานของแตละสวนราชการ ตาม
แบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ี สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว  

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถวนของขอมูลตัวแปรตางๆ  
ท่ีมีผลตอปริมาณการใชนํ้ามันของสวนราชการ 
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ดานนํ้ามัน 

ก. ไมครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบท้ัง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 2.2 มีการรายงานขอมูล
ปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงท่ีใชจริง 
(ลิตร) ประจาํป
งบประมาณ 2557 
ครบถวน 12 เดือน 
นับตั้งแตเดือนตุลาคม 
2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีสวนราชการไดซ้ือ และใบสั่งจาย
น้ํามันเชื้อเพลิงใหกับยานพาหนะของสวนราชการทุกคันใน
แตละเดือน หรือหลักฐานแสดงท่ีมาของขอมูลปริมาณการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ท่ีใชจริงในยานพาหนะของสวน
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2557 เปนขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริง
ในแตละเดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

2) ขอมูลขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ท่ีใชจริงใน
ยานพาหนะของสวนราชการ ตามขอ 1) ท่ีสวนราชการรายงาน
ให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจกิายน 2557 
โดยบันทึกผาน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี 
สนพ. ออกแบบไว  

 

  

 
  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชนํ้ามัน 
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ดานนํ้ามัน 

ก. ไมครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบท้ัง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

*   สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ใน
ระดับคะแนนท่ี 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับคะแนน
ท่ี 3, 4 และ 5   

 ข้ันตอนท่ี 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

3 มีผลการคํานวณ EUI  
ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจาํปงบประมาณ 2557 
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. 
กําหนด โดยอยูในชวง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) ขอมูลตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอการใชพลังงานของสวน
ราชการ ตามข้ันตอนท่ี 2 (2.1 และ 2.2) ท่ีสวนราชการ
รายงานให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผาน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว 
โดยใชขอมูลเพียง ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2557 

2) สูตรการคํานวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง (Energy Utilization Index, EUI) เทากับ 

 

EUI =  (90% ของ SFU*) – AFU* 
AFU 

* SFU  Standard Fuel Utilization   
 ปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน (ลิตร) 
* AFU  Actual Fuel Utilization 
 ปริมาณการใชนํ้ามันจริง  (ลิตร)  
  
รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร อธิบายไวใน “คูมือการ
จัดทําขอมูลและรายงานผลตามตัวช้ีวัด xx” ท่ี สนพ. จัดทําข้ึน  

4 มีผลการคํานวณ EUI  
ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจาํปงบประมาณ 2557 
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. 
กําหนด โดยอยูในชวง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการคํานวณ EUI  
ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจาํปงบประมาณ 2557 
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. 
กําหนด โดยอยูในชวง  

0.000 ถึง -0.090 

เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

  
 

การใหคะแนนแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดานน้ํามัน 
ขั้นท่ี 3  EUI อยูในชวง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั้นท่ี 4  EUI อยูในชวง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั้นท่ี 5  EUI อยูในชวง 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000  

คะแนน 
 รวม 3 ชวง มคีะแนนเต็มท้ังสิ้น 1.5000 คะแนน 
  

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5  หาก EUI ดานการใช

นํ้ามันเช้ือเพลิง อยูระหวางคาขอบเขต ใหใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ 

- กรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ดานการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง มากกวา 0 สวน
ราชการจะไดคะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.5000 คะแนน 
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ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

   วิธีการใหคะแนนของสวนราชการท่ีมีหลายหนวยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานท้ังหมดท่ีเปนราชการบริหาร
สวนกลางในสังกัดกรมท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง  และสวน
ราชการท่ีตั้งข้ึนเปนหนวยงานภายในกรมนั้นท่ีไมปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี้ 

(1) ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแตละหนวยงานของสวนราชการตาม
เกณฑการใหคะแนนท่ีพิจารณาจากความกาวหนาของ
ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับข้ันของ
ความสําเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามข้ันตอนท่ี 1 ถึง 5  

(2) นําคะแนนท่ีแตละหนวยงานของสวนราชการไดรับการ
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมท้ังหมด แลวหาคาคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี้ 

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของ
สวนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหนวยงานของสวนราชการท้ังหมด 
จํานวนหนวยงานของสวนราชการท้ังหมด 

 

หมายเหตุ :   
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสวนราชการสรุปผลการ

ดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานท่ี
เก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพ่ือพรอมใหผู
ประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขติดตอ 
1. นางสาวชนานัญ  บัวเขียว 
 

หมายเลขโทรศัพท   0 2612 1555 ตอ 364, 358 
หมายเลขโทรสาร    0 2612 1374 
E-mail address     chananan@eppo.go.th 
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ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดระดับกรม 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  :      นายธวัช กีรติทวีสุข    เบอรติดตอ  : 0 2583 8316 
ผูอํานวยการสํานักเครื่องจักรกล 

ผูจัดเก็บขอมูล  :      นายอภิชาติ  วัฒนาอุดมชัย   เบอรติดตอ  : 08 1425 6913 
สํานักเครื่องจักรกล            08 1801 5305  
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ตัวช้ีวัดท่ี 5  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

น้ําหนัก  :  รอยละ 10 
 
คําอธิบาย : 

 เปนการบูรณาการเครือขายสารสนเทศภาครัฐใหครอบคลุมทุกสวนราชการเพ่ือเปนการ  ลด 

ตนทุน และ ลดความซํ้าซอน ในการใชงบประมาณ ดานเครือขายในภาครัฐ รวมท้ังสรางความรวมมือระหวาง 
สวนราชการตางๆ ในการพัฒนาหรือนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานใหบริการผานเครือขาย  
สารสนเทศภาครัฐ ในการ เชื่อมโยงรับ-สงขอมูล ระหวางหนวยงาน 

 เปนการวัดประสิทธิภาพของสวนราชการในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ ตามแผน 

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนเชื่อมโยงขอมูลของ 
หนวยงานตางๆ รวมกัน และนําไปสู “ Single Government” 

 เปนการรายงานสถานะระบบสนเทศของหนวยงาน ในการดําเนินการและพัฒนาหนวยงาน 

ไปสูการเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มีท้ังหมด 
5 ประเด็น ดังตอไปนี้ 

1. บทบาทของผูบริหารสารสนเทศระดับสูง มีน้ําหนักรอยละ 1 
(Chief Information Officer : CIO) ของสวนราชการ 

2. โครงสรางพ้ีนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) มีน้ําหนักรอยละ 4 
3. ระบบเว็บไซดกลางบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e- service) มีน้ําหนักรอยละ 2 
4. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพ่ือการสื่อสาร มีน้ําหนักรอยละ 1 

ในภาครัฐ(MailGoThai) 
5. รายงานสถานการณจัดทําขอมูลของศูนยปฏิบัติการระดับกรม มีน้ําหนักรอยละ 2 

(Department Operation Center:DOC) 

 

ประเด็นการวัด 
น้ําหนัก 

(W) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายตัวชี้วัด คะแนนท่ีได 

(m) 
คะแนนเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก 1 2 3 4 5 

ประเด็นท่ี 1 W1 1 2 3 4 5 SM1 W1xSM1 

ประเด็นท่ี 2 W2 1 2 3 4 5 SM2 W2xSM2 

ประเด็นท่ี 3 W3 1 2 3 4 5 SM3 W3xSM3 
ประเด็นท่ี 4 W4 1 2 3 4 5 SM4 W4xSM4 
ประเด็นท่ี 5 W5 1 2 3 4 5 SM5 W5xSM5 

 ∑W1-5 =10   ∑(W1-5xSM1-5) 
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
 

 
 
 

โดยท่ี : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีในแตละประเด็นท่ีกําหนดข้ึน โดยผลรวมของน้ําหนัก 

ของทุกประเด็นเทากับ 10 
SM หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของแตละ 

ประเด็น 
1 – 5 หมายถึง ลําดับท่ีของประเด็นท่ีกําหนดข้ึน 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  
∑ (W1-5 x SM1-5) 

∑ W1-5 
 

2 
3 
4 
5 

 
เง่ือนไข :  การประเมินผลตัวชี้วัดนี้จะใชแบบสํารวจ (แบบฟอรมรายงานการประเมินประสิทธภิาพระบบ 

สารสนเทศภาครัฐ) ไปยังทุกสวนราชการ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทํา 
หนาท่ีเปนผูประเมินรายงานสถานะปจจุบันของสวนราชการในการดําเนินการสงเสริมและพัฒนา 

 หนวยงานของรัฐไปสูการเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังเปนผูพิจารณาในการพิจารณาคําขอ 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดดวย 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : - 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : - 
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แนวทางการประเมินผล :  
ประเด็นการตรวจประเมิน น้ําหนัก แนวทางการประเมินผลและเกณฑการใหคะแนน 

1. บ ท บ า ท ข อ ง ผูบ ริห า ร 
สารสนเทศระดับสูง (Chief 
Information Office : CIO) 
ของสวนราชการ 

 

1 1. มีการแตงตั้ง CIO 
2. CIO มีการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ดังน้ี 

2.1 กําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค นโยบาย และการบริหารจัดการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 

2.2 วางแผน/จัดทําแผนการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของหนวยงาน 

2.3 เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณดานไอทีใหกับหัวหนาสวน
ราชการ 

2.4 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการพัฒนางานดาน
เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 

2.5 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของงานสารสนเทศและการ 
สื่อสารใหเปนไปตามมาตรฐานดานไอที 

2.6 รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารตอผูบริหารหนวยงาน 
 

เกณฑการใหคะแนน 
1 มีการแตงตั้ง CIO และปฏิบัติหนาท่ีไดนอยกวา 3 ขอ 
2 มีการแตงตั้ง CIO และปฏิบัติหนาท่ีได 3 ขอ 
3 มีการแตงตั้ง CIO และปฏิบัติหนาท่ีได 4 ขอ 
4 มีการแตงตั้ง CIO และปฏิบัติหนาท่ีได 5 ขอ 
5 มีการแตงตั้ง CIO และปฏิบัติหนาท่ีได 6 ขอ 

 

2. โครงสรางพ้ีนฐานทาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Infrastructure) 

4 
 

 

2.1 รายงานสถานการณใชระบบ 
เครือขายสารสนเทศภาครัฐ 
(Government Information 
Network : GIN) 
แบงเปน 2 กรณ ี
 กรณีหนวยงานมีการใช 
ระบบเครือขาย GIN 
 กรณีหนวยงานไมมีการ 
ใชระบบเครือขาย GIN 

(2)  กรณีหนวยงานมีการใชระบบเครือขาย GIN 
1.   มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานท่ีหนวยงานขอติดตั้งและใชบริการ

ระบบเครือขาย GIN 
2.   รูปแบบการใชงานระบบเครือขาย GIN ของหนวยงาน โดยดําเนินการ

อยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 
1) ใชระบบเครือขาย GIN เปนวงจรสื่อสารขอมูลหลักของหนวยงาน 
2) ใชระบบเครือขาย GIN เปนวงจรสื่อสารขอมูลเสริมของหนวยงาน 
3) ใชระบบเครือขาย GIN เปนวงจรสื่อสารขอมูลสํารองของหนวยงาน 

3.   วัตถุประสงคของการใชงานระบบเครือขาย GIN ของหนวยงาน โดยใช
งานอยางใดอยางหน่ึงและ/หรือใน 3 ลักษณะ ดังน้ี 
1) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใชงานระบบเครือขาย GIN ใน 

การรับ-สงขอมูลภายในหนวยงานในสังกัด 
2) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใชงานระบบเครือขาย GIN ใน 

การรับ-สงขอมูลระหวางหนวยงานภายนอก 
3) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใชงานเครือขาย GIN ในการ 

รับ-สงขอมูลกับหนวยงานท่ีใหบริการระบบฐานขอมูลพิเศษ เชน 
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ประเด็นการตรวจประเมิน น้ําหนัก แนวทางการประเมินผลและเกณฑการใหคะแนน 

  ระบบฐานขอมูล GFMIS ระบบฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ระบบ 
National Single Window(NSW) ระบบเครือขายสารสนเทศ 
สนับสนุนภารกิจของคณะรัฐมนตร(ีCABNET) ระบบบริการของ 
สรอ.(G-Cloud เปนตน) ฯลฯ 

4.  มีการจัดทําแผนการประยุกตใชงานระบบเครือขาย GIN ใหเพ่ิมมากข้ึน 
5.  มีขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใชงานระบบเครือขาย 
GIN 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 
1 มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานท่ีหนวยงานมีการ

ขอติดตั้งและใชบริการระบบเครือขาย GIN  
1 คะแนน 

2 2 รูปแบบการใชงานระบบเครือขายGIN ของ 
หนวยงาน โดยดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง 

1 คะแนน 

3 วัตถุประสงคของการใชงานระบบเครือขาย GIN 
ของหนวยงาน โดยใชงานอยางใดอยางหน่ึง 
และ/หรือท้ัง 3 ลักษณะ 

1 คะแนน 

4 มีการจัดทําแผนการประยุกตใชงานระบบ
เครือขาย GIN ใหเพ่ิมมากข้ึน 

1 คะแนน 

5 มีขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การใชงานระบบเครือขาย GIN 

1 คะแนน 

รวม 5 คะแนน 
 
 กรณีหนวยงานไมมีการใชระบบเครือขาย GIN 
1. หนวยงานมีการใชงานเครือขายสื่อสารขอมูลสารสนเทศท่ีหนวยงาน

จัดหาเอง 
2. รูปแบบการใชงานเครือขายสื่อสารขอมูลสารสนเทศท่ีหนวยงานจัดหา

เองโดยดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 
1) ใชระบบเครือขายสื่อสารขอมูลสารสนเทศท่ีหนวยงานจัดหาเอง 

เปนวงจรสื่อสารหลัก 
2) ใชระบบเครือขายสื่อสารขอมูลสารสนเทศท่ีหนวยงานจัดหาเอง

เปนวงจรสื่อสารสํารอง 
3. มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานท่ีอธิบายวัตถุประสงคการใชงานเครือขาย 

สื่อสารขอมูลสารสนเทศของหนวยงานในปจจุบัน 
4. มีการจัดทําแผนการใชงานระบบเครือขายหรือมีการจัดทําแผนการ 

ประยุกตใชงานระบบเครือขาย GIN 
5. มีขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใชงานระบบเครือขาย 

GIN 
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ประเด็นการตรวจประเมิน น้ําหนัก แนวทางการประเมินผลและเกณฑการใหคะแนน 

 
 

  
เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 

1 หนวยงานมีการใชงานเครือขายสื่อสารขอมูล 
สารสนเทศท่ีหนวยงานจัดหาเอง 

1 คะแนน 

2 รูปแบบการใชงานเครือขายสื่อสารขอมูล
สารสนเทศท่ีหนวยงานจัดหาเอง โดยดําเนินการ
อยางใดอยางหน่ึงยดําเนิ 

1 คะแนน 

3 มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานท่ีอธิบาย
วัตถุประสงคการใชงานเครือขายสื่อสารขอมูล
สารสนเทศของหนวยงานในปจจุบัน 

1 คะแนน 

4 มีการจัดทําแผนการใชงานระบบเครือขายหรือมี
การจัดทําแผนการประยุกตใชงานระบบ
เครือขาย GIN 

1 คะแนน 

5 มีขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การใชงานระบบเครือขาย GIN 

1 คะแนน 

รวม 5 คะแนน 
 

2.2  การใชงานเครื่องแมขาย 
บริการคลาวดภาครัฐ 
( Government cloud 
Service : G-Cloud) 
แบงเปน 2 กรณ ี
 กรณีหนวยงานมีการ 

ใชงานระบบเครื่องแม 
ขาย Government 
Cloud Service : 
G-Cloud 

 กรณีหนวยงานไมม ี
การใชงานระบบ 
เครื่องแมขาย 
Government 
Cloud Service : 
G-Cloud 

(2)  กรณีหนวยงานมีการใชงานระบบเครื่องแมขาย Government cloud 

Service : G-Cloud ประกอบดวย 3 ประเด็น ดังน้ี 
1) มีการใชระบบเครื่องแมขาย G-Cloud เปนเครื่องแมขายหลัก 

และ/หรือเครื่องแมขายสํารอง 
2) มีแผนการใชงานระบบเครื่องแมขาย G-Cloud ใหเพ่ิมมากข้ึน 
3) มีขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใชงานระบบ

เครื่องแมขาย G-Cloud 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 

1 มีการดําเนินการในประเด็นท่ี 1 1 คะแนน 
2 -  
3 มีการดําเนินการในประเด็นท่ี 2 2 คะแนน 
4 -  
5 มีการดําเนินการในประเด็นท่ี 3 2 คะแนน 

รวม 5 คะแนน 

 กรณีหนวยงานไมมีการใชงานระบบเครื่องแมขาย Government 

cloud Service : G-Cloud ประกอบดวย 3 ประเด็น ดังน้ี 
1) มีการสํารวจความตองการของหนวยงาน เพ่ือนําระบบเครื่องแม

ขาย G-Cloud มาใชงาน 
2) มีการจัดทําแผนการใชงานระบบเครื่องแมขาย G-Cloud 
3) มีขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใชงานระบบ 

เครื่องแมขาย G-Cloud 
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เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 

1 มีการดําเนินการในประเด็นท่ี 1 1 คะแนน 
2 -  
3 มีการดําเนินการในประเด็นท่ี 2 2 คะแนน 
4 -  
5 มีการดําเนินการในประเด็นท่ี 3 2 คะแนน 

รวม 5 คะแนน 
 

3. ระบบเว็บไซดกลางบริการอิเล็ก 
ทรอนิกสภาครัฐ 
(Electronic Government 
Services) 
 

2  

3.1  ขอมูลระบบเว็บไซตของ 
หนวยงานและการพัฒนา 
เว็บไซตของหนวยงาน 

(1) 1. ขอมูลระบบเว็บไซตของหนวยงาน ประกอบดวย 3 ประเด็น ดังน้ี 
1) มีเว็บไซตของหนวยงาน 
2) มีการพัฒนาระบบเว็บไซตของหนวยงาน ตามมาตรฐานเว็บไซต 

ภาครัฐ (Government Website Standard) 
3) มีการเช่ือมโยงเว็บไซตของหนวยงาน เขากับระบบเว็บไซตกลาง 

บริการอิเ ล็กทรอนิกสภาครัฐ (e-Gov Portal : เ ว็บไซต 
www.egov.go.th ) 

2. มีแผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของระบบเว็บไซตของหนวยงาน 
3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาปรบัปรุงคุณภาพของระบบเว็บไซตกลาง

บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e-Gov Portal : เว็บไซต 
www.egov.go.th) 

 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 

1 มีการดําเนินการตามขอ 1 ได 1 ประเด็น 1 
คะแนน 

3 คะแนน 
2 มีการดําเนินการตามขอ 1 ได 2 ประเด็น 2 

คะแนน 
3 มีการดําเนินการตามขอ 1 ไดครบถวนท้ัง 3 

ประเด็น 3 คะแนน 
4 มีแผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของระบบ

เว็บไซตของหนวยงาน 
1 คะแนน 

5 มีขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ของระบบเว็บไซตกลางบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ (e-Gov Portal : เว็บไซต 
www.egov.go.th) 

1 คะแนน 

รวม 5 คะแนน 
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3.2  การพิสูจนตัวบุคคลในการ 
เขา ใชงานระบบบริการ 
e-Service ของหนวยงาน 
(e-Authentication) 

 

(1) 1. มีการพัฒนาวิธีการพิสูจนตัวบุคคลในการเขาใชงานระบบบริการ 
e-Service ของหนวยงาน โดยใช Username และ Password 

2. มีการพัฒนาวิธีการพิสูจนตัวบุคคลในการเขาใชงานระบบบริการ 
e-Service ของหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยดําเนินการ
ในขอใดขอหน่ึง 
 การพิสูจนตัวบุคคล โดยใชบัตรประจําตัวประชาชน Smart Card 

หรือหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ 
 การพิสูจนตัวบุคคล โดยวิธี Single Sign- on หรือ 
 การพิสูจนตัวบุคคล ดวยเทคโนโลยีอ่ืนๆ เชน Digital 

Certificate/PKI, One Time Password, Two Factor 
Authenticatication, Biometic Authentication เปนตน 

3. มีแผนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการพิสูจนตัวบุคคลในการเขาใชงานระบบ 
e-Service ของหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 

1 มีการดําเนินการในประเด็นท่ี 1 1 คะแนน 
2 -  
3 มีการดําเนินการในประเด็นท่ี 2 2 คะแนน 
4 -  
5 มีการดําเนินการในประเด็นท่ี 3 2 คะแนน 

รวม 5 คะแนน 
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4.  ร ะ บ บ จ ด ห ม า ย 
อิเล็กทรอนิกสกลางเพ่ือ 
ก า ร สื่อ ส า ร ใ น ภ า ค รัฐ 
(MailGoThai) 
แบงเปน 2 กรณี 
 กรณีหนวยงานมีการ 

ใชงานระบบ 
MailGoThai 

 กรณีหนวยงานไมม ี
การใชงานระบบ 
MailGoThai 

(1)  กรณีหนวยงานมีการใชงานระบบ MailGoThai ประกอบดวย 3 
ประเด็น ดังน้ี 

1. มีการใชงานระบบ MailGoThai เปนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
หลัก หรือเปนระบบสํารอง หรือเปนระบบเสริมเพ่ิมเติมจากระบบ 
ท่ีหนวยงานใชงานอยูเดิม 

2. มีแผนพัฒนาหรือสงเสริมการใชงานระบบ MailGoThai ภายใน 
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. มีขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใชงานระบบ 
MailGoThai 

 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 

1 มีการดําเนินการในประเด็นท่ี 1 1 คะแนน 
2 -  
3 มีการดําเนินการในประเด็นท่ี 2 2 คะแนน 
4 -  
5 มีการดําเนินการในประเด็นท่ี 3 2 คะแนน 

รวม 5 คะแนน 
 
 กรณีหนวยงานไมมีการใชงานระบบ MailGoThai ประกอบดวย 

4 ประเด็น ดังน้ี 
1. หนวยงานมีการใชงานระบบ Mail ท่ีหนวยงานเปนผูดําเนินการ 

จัดหาเอง 
2. มีการสํารวจความตองการใชงานระบบ MailGoThai ภายใน 

หนวยงาน 
3. มีการจัดทําแผนการใชงานระบบ MailGoThai 
4. มีขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใชงานระบบ 

MailGoThai 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 
1 มีการดําเนินการในประเด็นท่ี 1 1 คะแนน 
2 -  
3 มีการดําเนินการในประเด็นท่ี 2 1 คะแนน 
4 -  
5 • มีการดําเนินการในประเด็นท่ี 3 ได 1.5 

คะแนน 
• มีการดําเนินการในประเด็นท่ี 4 ได 1.5 

คะแนน 

3 คะแนน 

รวม 5 คะแนน 

 
 

 
83 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
ประเด็นการตรวจประเมิน น้ําหนัก แนวทางการประเมินผลและเกณฑการใหคะแนน 

5. รายงานสถานการณจัดทํา 
ขอมูลของศูนยปฏิบัติการ 
ระดับกรม (Department 
Operation 

Center:DOC) 
 

2 1. มีการทบทวนขอมูลใหมีความครบถวนเปนไปตามแนวทางในการจัดทํา 
ขอมูลของศูนยปฏิบัติการระดับกรมตามท่ีกําหนด 
2. มีแผนในการบูรณาการระบบศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เช่ือมกับ 
ศูนยปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) 
3. มีการปรับปรุงฐานขอมูลของทุกเรื่องใหความทันสมัย (Update) 
4. มีการกําหนดลําดับช้ันของการเขาถึงขอมูล 
5. มีคูมือการใชงานระบบศูนยปฏิบัติการ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 
1 ดําเนินการไดตามขอ 1 1 คะแนน 
2 ดําเนินการไดตามขอ 2 1 คะแนน 
3 ดําเนินการไดตามขอ 3 1 คะแนน 
4 ดําเนินการไดตามขอ 4 1 คะแนน 
5 ดําเนินการไดตามขอ 5 1 คะแนน 

รวม 5 คะแนน 
 
 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาวจารุนันท ตันเจริญผล 0 2141 6670 
2. นางอาทิตยา สุธาธรรม 
3. นางสาวสิริกาญจน สุขผล 
(รับผิดชอบการตรวจประเด็นที ่1 : บทบาทของผูบริหารสารสนเทศระดับสูง) 

0 2143 6815 
0 2141 6845 

4. นางสาวลัดดา แจงเกษมสุข 
5. นางสุรีพร พรโสภณวิชญ 
(รับผิดชอบการตรวจประเด็นที ่5 : รายงานสถานการณจัดทําขอมูลของศูนย 
ปฏิบัติการระดับกรม ) 

0 2143 6905 
0 2142 1030 

6. นายพลากร บุปผาธนากร 
(รับผิดชอบการตรวจประเด็นที ่ 2 : โครงสรางพี้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 : ระบบเว็บไซดกลางบริการอิเล็กทรอนิกส 
ภาครัฐ 

4 : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการ 
ส่ือสาร 

0 2612 6000 ตอ 2501 

 
ผูรับผิดชอบ  :  กรมชลประทาน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  :  นายชัยรัตน  เก้ืออรุณ    เบอรติดตอ : 0 2241 0958 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางอัจฉรา  ดาวัน     เบอรติดตอ : 0 2243 6971 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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87 
 

 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 
 
 

88 
 
 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 
 
 

89 
 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
การพัฒนาองคการ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี  6   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ (ทุนมนุษย สารสนเทศ และวัฒนธรรม
องคการ) 

น้ําหนัก    :  รอยละ 5 

คําอธิบาย  :  

• สมรรถนะองคก าร (Organization Competency) หมายถึง คุณลักษณะท่ีสรางให
องคการเกิด ความไดเปรียบ ในการแขงขัน หรือสามารถแสดงบทบาทและผลงานไดอยางโดดเดนกวาองคการ
อ่ืนๆ  

• การพัฒนา สมรรถนะองคการ เปนการ ดําเนินการปรับปรุง ระบบบริหารจัดการ ภายใน
องคการท่ีเปนกลไกสรางใหองคการ มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  ซ่ึงประกอบดวย 3 ดานหลัก ไดแก ดานทุนมนุษย 
(Human Capital) ดานทุนสารสนเทศ (Information Capital) และดานทุนองคการ (Organization Capital) 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินงานขององคการ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  บรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงาน ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ 

• ความสําเร็จของ การพัฒนาสมรรถนะองคการ แบงการประเมินออกเปน 2 ตัวชี้วัดยอย 
ดังนี้ 

 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ 1 
6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ 4 

รวม 5 
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ตัวช้ีวัดท่ี 6.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ 

น้ําหนัก:  รอยละ 1  

คําอธิบาย:  

• การจัดทําลักษณะสําคัญขององคการ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ เห็น
ความสําคัญของทบทวนตนเอง ซ่ึงจะทําใหหนวยงานสามารถสรางความพรอมและปรับเปลี่ยนบริบทของ
หนวยงานไดทันตอการเปลี่ยนแปลง 

• การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ  เปนการดําเนินการทบทวน วิเคราะห
สถานภาพ ในปจจุบันของสวนราชการ ท้ังโครงสรางการบริหารงานของสวนราชการ จาํนวนบุคลากร 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับผูรับบริการ สวนราชการอ่ืน และ
ประชาชน ความทาทายท่ีสําคัญในเชิงยุทธศาสตรท่ีสวนราชการเผชิญอยู รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการของสวนราชการ  ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) เพ่ือใหสวนราชการเขาใจ
และนําไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาองคการ รวมท้ังประกอบการดําเนินการตางๆ ไดอยางครอบคลุม ทุก
ประเด็นท่ีสําคัญ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
วัดความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ โดยเกณฑการใหคะแนนแบง

ออกเปนดังนี้  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการผานระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงาน

รอบ 6 เดือน 
2 - 
3 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการผานระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน

รอบ 6 เดือน  
4 - 
5 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการผานระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน

รอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถวนและทันสมัย  
 
เง่ือนไข :  

1. จัดทําขอมูลลักษณะสําคัญขององคการ ตามแบบฟอรมท่ี 1 : รายงานลักษณะสําคัญขององคการ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 หรือดาวนโหลดไฟลไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีเมนู  ศูนยความรู> คูมือ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557)  โดยสวนราชการตองจัดทํา
ขอมูลใหครบถวน ถูกตอง และทันสมัยเปนปจจุบัน 

2. จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการตามแบบฟอรมท่ี 1 ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ 6 เดือน (30 เมษายน 2557) 
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ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : นายประพนธ  หิรัญตีรพล   เบอรติดตอ  :  0 2241 1399 

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวปุณยนุช  ชวลิต   เบอรติดตอ  :  0 2241 1399 
   กลุมพัฒนาระบบริหาร  
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ตัวช้ีวัดท่ี 6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ 

น้ําหนัก    :  รอยละ 4  

คําอธิบาย  :  

• ความสําเร็จของการพัฒนาองคการ พิจารณาจากผล สวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญ  (Gap) ของบุคลากร ตอความพึงพอใจ ในการพัฒนาองคการ  ซ่ึงประเมินโดยใชแบบสํารวจการ
พัฒนาองคการ (Organization Development Survey) ผานระบบออนไลน (http://www.opdc.go.th/ges) 
ท่ีมีการประเมิน 2 ครั้ง 

• ครั้งท่ี 1 (pre-test) ใชผลสํารวจระหวางวันท่ี 16 - 30 กันยายน 2556 เปนฐานการ
ประเมินเพ่ือคนหาประเด็นท่ีตองจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ องคการ ซ่ึงพิจารณาจากขอคําถามท่ีมีคาสวนตาง
ระหวางความเห็นและความสําคัญ สูงท่ีสุด จํานวน 5 ขอคําถาม  

• ครั้งท่ี 2 (post-test) สํารวจระหวางวันท่ี 1 - 15 กันยายน 2557 เพ่ือประเมินผลลัพธของ
การดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ซ่ึงจะพิจารณาจากคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ
ขององคการ ( Gap) ในขอคําถามตามแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ท่ีสวนราชการสามารถลดลงไดสํานักงาน 
ก.พ.ร. จะแจงผลการสํารวจของสวนราชการ ผานระบบออนไลน ภายหลังกําหนดปดการสํารวจ 15 วัน 
(http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) 

• แบบสํารวจการพัฒนาองคการ ( Organization Development Survey) ประกอบดวย
คําถามจํานวน 30 ขอ ท่ีแบงกลุมของคําถามเปน 3 ดาน คือ ดานทุนมนุษย ( Human Capital) ดานทุน
สารสนเทศ (Information Capital) และดานทุนองคการ (Organization Capital) 

• คําถามดานทุนมนุษย (10 ขอ) เปนการวัดท่ีมุงเนนในเรื่องการ กําหนดนโยบายและ
เปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน  ความกาวหนาในสายงาน  และ
การพัฒนาบุคลากร  ท้ังนี้ สวนราชการควรใหความสําคัญตอ การพัฒนาบุคลากรซ่ึงถือเปน ทุนขององคการ 
(Human Capital) เพ่ือใหไดมาซ่ึงการใชประโยชน พัฒนา ศักยภาพ  และการสรางมูลคาอยางตอเนื่องแก
บุคลากร ใหมีความรู  ความสามารถ และสมรรถนะ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน   รวมถึงแรงจูงใจและความ
จงรักภักดีตอองคการ อันนําไปสูการเพ่ิมคุณคาผลผลิตและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และสงผลใหองคการมี
ความสามารถ สรางความไดเปรียบในการดําเนินงาน และความสําเร็จขององคการ 

• คําถามดานทุนสารสนเทศ (6 ขอ) เปนการวัดในเรื่องการจัดการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยดานประสิทธิผลจะมุงเนนท่ีประโยชนของการใชงานสารสนเทศท่ีสะทอนในรูปแบบความพึง
พอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศตอระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานขอมูล (Database) และระบบ
เครือขาย (Network) และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ จะมุงเนนท่ีคุณลักษณะจําเปนตอการใชงานระบบ
สารสนเทศผานเว็บไซตและระบบ Intranet ของหนวยงาน 

• คําถามดานทุนองคการ (14 ขอ) เปนการวัดท่ีมุงเนนใน  3 เรื่อง ดังนี้ 
 1. ความสอดคลองเชื่อมโยงกันในองคการ ไดแก ทิศทางขององคการ ( Direction) ผูนํา 

(Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate)  
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2. ความสําเร็จขององคการ ไดแก ความรับผิดชอบในหนาท่ี ( Accountability) การจงูใจ 

(Motivation) ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา /หัวหนางานและการกํากับติดตาม ( Coordination and 
Control) และ การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

 3. การสรางสิ่งใหม ไดแก การปรับตัวใหทันกับสถานการณภายนอก ( External 
Orientation) และการสรางนวัตกรรมและการเรียนรู (Innovation and Learning) 
แนวทางการดําเนินการ: 

• สวนราชการตองจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการของสวนราชการ ตามแบบฟอรมท่ี 
2 ใหสอดคลองกับผล การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการพัฒนาองคการ ( Organization 
Development Survey) ของหนวยงาน ผานระบบออนไลน ในขอคําถามท่ีมีคาสวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญ สูงท่ีสุด จํานวน 5 ขอคําถาม แบงเปนรายดาน ดังนี้ 

o ดานทุนมนุษย จํานวน 2 ขอ 
o ดานทุนสารสนเทศ จํานวน 1 ขอ 
o ดานทุนองคการ จํานวน 2 ขอ 
วิธีการเลือกขอคําถามฯ 
ใหเรียงลําดับขอคําถาม โดยใชคา สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ  (Gap) จาก

มากไปนอย แลวเลือกขอคําถามท่ีมี Gap สูงท่ีสุดมาจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ตามจํานวนขอคําถาม
ท่ีกําหนดในแตละดาน กรณีมีขอคําถามท่ีคา Gap เทากัน  และมีผลใหจํานวนขอคําถามท่ีตองจัดทําแผนฯ      
มีมากกวาท่ีกําหนด ใหสวนราชการเปนผูพิจารณาเลือกขอคําถามเอง 

• การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ  ใหสวนราชการนําผลสํารวจไปประกอบกับ
ขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีไดจากการคนหาสาเหตุ และวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญ โดยกําหนดกิจกรรมและ
ผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน นอกจากนี้ในการทําแผนตองคํานึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม  ควรกําหนดชวงเวลา
ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดปงบประมาณ และควรมีการติดตามวาแผนดําเนินการ
ครบถวน ตรงตามกําหนดระยะเวลา หรือไม ควรมีการรายงานใหผูบริหารทราบเปนระยะ ๆ การทําแผนท่ีดีควร
ทําใหครอบคลุม โดยสิ่งสําคัญท่ีจะตอง คํานึงถึง คือการสื่อสารภายในองคการใหรูวาสวนราชการมีแผนท่ีจะ
พัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการสรางบรรยากาศท่ีดีภายในองคการ 
  

เกณฑการใหคะแนน:   
วัดความสําเร็จของการพัฒนาองคการจาก 
1. ความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ โดยพิจารณาจากผลการจัดสง

แผนฯ ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. ไดทันตามเวลาท่ีกําหนด (ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน) 

2. ผลสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey) โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย
สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาองคการ (Gap) ครั้งท่ี 2 ท่ีลดลง 
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สูตรการคํานวณคาคะแนนตัวช้ีวัด: 
 

                      คะแนนตัวชี้วัดท่ี 6.2    =   X + (0.2 x Y) 
 
โดยท่ี X = คาคะแนนตามระดับการดําเนินการในการจัดสงแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ และ

คาเฉลี่ย สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจ ในการพัฒนา
องคการ ครั้งท่ี 2 

  Y = จํานวนขอคําถามในแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ท่ีมีสวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาองคการ ครั้งท่ี 2 นอยกวาหรือเทากับครั้งท่ี 
1 โดยมีน้ําหนัก ขอละ 0.2 

ระดับการดําเนินการ (X) มีคาเปนดังนี้ 
X ระดับการดําเนินการ 

1 
จัดสงแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ผาน
ระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน 

และ 
คาเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งท่ี 2 มากกวา 
ครั้งท่ี 1 

2 
จัดสงแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ผาน
ระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน 

และ 
คาเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งท่ี 2 นอยกวา
หรือเทากับ ครั้งท่ี 1 

3 
จัดสงแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ผาน
ระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน 

และ 
คาเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งท่ี 2 มากกวา 
ครั้งท่ี 1 

4 
จัดสงแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ผาน
ระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน 

และ 
คาเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งท่ี 2 นอยกวา
หรือเทากับ ครั้งท่ี 1 

 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ย Gap โดยรวม  หมายถึง คาเฉลี่ย สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึง

พอใจในการพัฒนาองคการ จากคําถามท้ัง 30 ขอ 
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1. จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการตามแบบฟอรมท่ี 2 : แผนพัฒนาสมรรถนะองคการ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 หรือดาวนโหลดไฟลไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีเมนู  ศูนยความรู> คูมือ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

2. กรณีท่ีสวนราชการมีแผนดําเนินการพัฒนาองคการ หรือแผนใดๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับคําถาม 5 
ขอท่ีมีคา สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ สูงท่ีสุดอยูแลว สามารถสงแผนดังกลาวไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร. ไดโดยไมจําเปนตองปรับรูปแบบตามแบบฟอรมท่ี 2 

3. จัดสงแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ตามแบบฟอรมท่ี 2 ผานทางระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ  6 เดือน (30 เมษายน 2557) หากสวนราชการไมจัดสง จะไดคะแนนในตัวช้ีวัดนี้เทากับ 
1.0000 

4. ในรอบการสํารวจการพัฒนาองคการ ครั้งท่ี 2 (1 – 15 กันยายน 2557) สวนราชการท่ีมีผูตอบ
แบบสํารวจนอยกวาจํานวนกลุมตัวอยางตามหลักสถิติท่ีกําหนดไว จะไดคะแนนตัวช้ีวัดนี้เทากับ 1.0000 
คะแนน เนื่องจากไมสามารถนําผลการสํารวจมาใชเปนตัวแทนในการประเมินผลได 
 
ตัวอยางการคํานวณคะแนนตัวช้ีวัดท่ี 6.2: 
 1. หากสวนราชการจัดสงแผนฯ ทันกําหนด  แตคาเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งท่ี 2 มากกวาครั้งท่ี 1 
ดังนั้น ระดับการดําเนินการ (X) มีคาเทากับ 3 
 2. คา Gap ในขอคําถามท่ีนํามาจัดทําแผนฯ นอยกวาหรือเทากับครั้งท่ี 1 จํานวน 2 ขอ (จาก 5 ขอ) 
ดังนั้น จํานวนขอคําถามท่ีมีคา Gap ลดลง (Y) จะมีคาเทากับ 2 
 

 การคํานวณคะแนน =  X + (0.2 x Y) 

       =   3 + (0.2 x 2) 
       =   3 + (0.4) 
                 คะแนนตัวชี้วัดท่ี 6.2 =  3.4 
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เกณฑการคํานวณคะแนนตัวช้ีวัดท่ี 6 : 

การคํานวณตัวชี้วัดท่ี 6 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนา สมรรถนะองคการ เปนการ

คํานวณจากคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดท่ี 6.1 และตัวชี้วัดท่ี 6.2 ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักรอยละ 

(Wi) 
คะแนนท่ีไดรับ 

(SMi) 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

รายงานลักษณะสําคัญขององคการ 
1 SM1 (W1 x SM1) 

6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
องคการ 

4 SM2 (W3 x SM3) 

 รวม ∑ Wi 
 

∑ (Wi x SMi) 
∑ Wi 

 

 
โดยท่ี  

W    หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด  
SM   หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด 
i      หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามแนวทางการดําเนินงาน 

∑ (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ 

     ∑ Wi  
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แนวทางการประเมินผล : 
การประเมินผล สวนราชการ 

ช่ือตัวช้ีวัด ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 
ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององคการ 

 เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการ
ของตัวชี้วัดดังกลาวบรรลุผล ไดแก 
 รายงานลักษณะสําคัญขององคการ  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการ
จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการผาน
ทางระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในการ
รายงานรอบ 6 เดือน และความครบถวน
ทันสมัยของการจัดทํารายงานฯ 

ตัวชี้วัดท่ี 6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
องคการ 

 เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการ
ของตัวชี้วัดดังกลาวบรรลุผล ไดแก 
 แผนพัฒนาสมรรถนะองคการของ 

สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ท่ีสอดคลองหรือมีผลใหเกิดการพัฒนาองคการ
และทําใหคา Gap ของขอคําถาม 5 ขอท่ีมีคา 
Gap สูงสุด และคา Gap โดยรวมลดลง 

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการ
จัดสงแผนพัฒนาสมรรถนะองคการผานระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน และ คา Gap ครั้งท่ี 2 ท่ีลดลงได
ในขอคําถามท่ีถูกนํามาจัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะองคการ และคา Gap โดยรวม  
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คําอธิบายเพ่ิมเติม การประเมินผานระบบสํารวจออนไลน (Survey Online) :  

• ผูตอบแบบสํารวจตองตอบครบทุกประเด็นขอคําถาม ท้ังในสวนความเห็น และ  
สวนความสําคัญ 

- ความเห็น หมายถึง ความรูสึกของผูตอบแบบสํารวจตอขอคําถามในขณะท่ีตอบ
แบบสํารวจ 

- ความสําคัญ หมายถึง ผูตอบแบบสํารวจรูสึกวาขอคําถามนั้นเปนเรื่องสําคัญใน
ขณะท่ีตอบแบบสํารวจ 

• จํานวนผูตอบแบบสํารวจตองมีไมนอยกวาจํานวนกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดตาม
หลักสถิติ  ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. ใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางของ Taro Yamane เนื่องจาก
เปนหลักสถิติท่ียอมรับและนิยมใชกันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรท่ีแนนอน โดยใช
ขอมูลจํานวนขาราชการจากรายงานลักษณะสําคัญองคการของสวนราชการ  

• สูตรของ Taro Yamane ท่ีใชในการคํานวณ คือ  
 

 

  เม่ือ  n = ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
            N = ขนาดของประชากร        
             e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได  

(ใชท่ีระดับความเชื่อม่ัน = 95%) 

• สวนราชการสามารถตรวจสอบจํานวนผูตอบแบบสํารวจข้ันต่ําของแตละ  
สวนราชการไดจากหนาเว็บไซตระบบสํารวจออนไลน  

• ขาราชการทุกคนในสวนราชการสามารถเขามาตอบแบบสํารวจได 1 ครั้ง ในแต
ละรอบการประเมิน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไมไดระบุกลุมตัวอยางไว เพียงแตกําหนดจํานวนข้ันต่ําท่ี
จะเขาตอบแบบสํารวจท่ีสามารถเปนตัวแทนของประชากร ท้ังนี้ หากขาราชการเขามาตอบแบบ
สํารวจจํานวนมากเทาไร จะทําใหทราบขอมูลท่ีเปนความจริง และนําไปสูการพัฒนาไดดียิ่งข้ึน 

 
 
 

 
 
 
 

99 

 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

• หลักการประเมินจากการสํารวจ Organization Development Survey คือ การทําใหสวน
ตางระหวางปจจัยดานระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากรภายในองคการ (Gap) มีคานอยท่ีสุด 

 
 

• การใหคะแนนจะประเมินจากผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร ซ่ึงเปนการ
เปรียบเทียบสวนตางระหวางปจจัยดานระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากรภายใน
องคการ และนํามาหาคาเฉลี่ยของสวนตางระหวางปจจัยดังกลาวตามสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

∑|(Xi−Yi )|
𝑖𝑖

 หรือ   
|(𝑋𝑋1−𝑌𝑌1)|+|(𝑋𝑋2−𝑌𝑌2)|+⋯+|(𝑋𝑋𝑖𝑖−𝑌𝑌𝑖𝑖)|

𝑖𝑖
 

 
โดยท่ี  

x หมายถึง คาระดับความเห็นของแตละขอคําถาม 
(ความเห็น  หมายถึง ความรูสึกของผูตอบแบบสํารวจตอขอคําถามในขณะท่ีตอบ
แบบสํารวจ) 
 

Y หมายถึง คาระดับความสําคัญของแตละขอคําถาม 
(ความสําคัญ  หมายถึง ผูตอบแบบสํารวจรูสึกวาขอคําถามนั้นเปนเรื่องสําคัญท่ีมี
ประโยชนหรือมีผลกระทบตอองคการในขณะท่ีตอบแบบสํารวจ) 
 

i หมายถึง ลําดับท่ีของขอคําถามท่ีกําหนดข้ึน 
 

"เครื่องมือการประเมินผลดานการพัฒนาองคการนี้ จะเปนกลไกสําคัญสูการพัฒนาองคการ 

ดังนั้น การประเมินท่ีตรงกับขอเท็จจริงจะเกิดประโยชนตอสวนราชการมากท่ีสุด" 
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ท้ังนี้ สวนราชการสามารถพิจารณาดําเนินการในข้ันตอนตาง ๆ ตามปฏิทินการดําเนินการดังตอไปนี้  

 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

1. สวนราชการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแบบฟอรมท่ี 1 และแผนพัฒนา
สมรรถนะองคการตามแบบฟอรมท่ี 2 และจัดสงไฟลผานทางระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ภายในการรายงานรอบ 6 เดือน 
(30 พ.ค. 57) 

2. สวนราชการดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองคการเพ่ือลด
สวนตางระหวางปจจัยดานระดับความสําคัญและความเห็นของ
บุคลากรภายในองคการ (Gap) ใหดีข้ึน 

ธ.ค. 56 - ส.ค. 57 

3. บุคลากรของสวนราชการตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคการ 
(Organization Development Survey) ครั้งท่ี 2  (Post-test) 
ผานระบบสํารวจออนไลน   

1 - 15 ก.ย. 57 
 

4. สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลและแจงผลสํารวจการพัฒนาองคการ 
(Organization Development Survey) ครั้งท่ี 2 ผานระบบ
ออนไลน เพ่ือใหสวนราชการไดนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
องคการตอไป 

16 - 30 ก.ย. 57 

 

 
"เครื่องมือการประเมินผลดานการพัฒนาองคการนี้ จะเปนกลไกสําคัญสูการพัฒนาองคการ  

ดังนั้น การประเมินท่ีตรงกับขอเท็จจริงจะเกิดประโยชนตอสวนราชการมากท่ีสุด" 

 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล : กลุมพัฒนานวัตกรรมองคกร กองบริหารการเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางขนิษฐา  งามวงศสถิต 0 2356 9947 
2. นางสาวอรญาณี  สุนทรัช 0 2356 9999 ตอ 8916 
3. นางนิธินุช  จรุงเกียรต ิ 0 2356 9999 ตอ 8804 
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ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : นายประพนธ  หิรัญตีรพล   เบอรติดตอ  :  0 2241 1399 

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายชคพล  สิงโต    เบอรติดตอ  :  0 2241 1399 
   กลุมพัฒนาระบบริหาร  
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ภาคผนวก 

 
 
 

ภาคผนวก 1  -  แบบฟอรมท่ี 1 รายงานลักษณะสําคัญขององคการ 
 - แบบฟอรมท่ี 2 แผนพัฒนาสมรรถนะองคการ 
   ภาคผนวก 2    -   แบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey) 
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ภาคผนวก 1 
แบบฟอรมท่ี 1 รายงานลักษณะสําคัญขององคการ 

 
 

 

 

 

 

รายงานลักษณะสําคัญขององคการ 
 

สวนราชการ............................ 
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คําอธิบายการตอบคําถาม 
รายงานลักษณะสําคัญขององคการ  

 

 สวนราชการในท่ีนี้ หมายถึง “สวนราชการ” ท่ีดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้  

 การจัดทําลักษณะสําคัญขององคการ ใหสวนราชการพิจารณาบทบาทหนาท่ี ผูรับบริการ 
หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหนวยงานท่ีอยูในสังกัดของสวนราชการ 

 การตอบคําถามจะตองพิจารณาถึง การปฏิบัติงานท่ีมี ความเชื่อมโยงและสอดคลองกันท้ัง
องคการ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 คําถามท่ีมีเครื่องหมาย  (#) เปนคําถามบังคับท่ีสวนราชการตองตอบคําถาม  โดยมีขอมูล
สารสนเทศท่ีเก่ียวของในเรื่องนั้น ๆ จึงจะถือวาไดตอบคําถามในขอนั้น ๆ แลว 

 คําถามท่ี ไมมี เครื่องหมาย  (#) เปนคําถามท่ีสวนราชการตองตอบคําถาม  แตการตอบ
คําถามดังกลาวอาจจะยังไมมีความสมบูรณก็ได ท้ังนี้ อาจเนื่องจากตองใชเวลาในการรวบรวมขอมูลและ
สารสนเทศ หรือดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม สําหรับกรณีคําถามใดสวนราชการยังไมไดดําเนินการ  ใหสวนราชการตอบ
วา “ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจาก...” (ใหระบุปญหาหรือสาเหตุท่ียังไมไดดําเนินการ) 

 คําถามท่ีสวนราชการมีลักษณะงานไมเก่ียวของกับเรื่องนั้น ใหตอบวา “สวนราชการมี
ลักษณะงานไมเก่ียวของกับคําถามในขอนี้”  

 การตอบคําถาม  ใหสวนราชการอธิบาย บริบทท่ีสําคัญขององคการ ท่ีเก่ียวของในแตละ
คําถาม โดยใชวิธีการพรรณาความ ใชแผนภาพประกอบ หรือใชตาราง ตามความเหมาะสมในแตละคําถาม  
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ลักษณะสําคัญขององคการ 

 
ลักษณะสําคัญขององคการแสดงใหเห็นภาพรวมของสวนราชการ บงบอกถึงสภาพแวดลอมดานการ

ปฏิบัติการของสวนราชการ ความสัมพันธท่ีสําคัญภายในและภายนอกสวนราชการ สภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน และความ   ทาทายเชิงยุทธศาสตร รวมท้ังแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ลักษณะสําคัญขององคการแสดงบริบทเพ่ือใหเขาใจสวนราชการมากข้ึน และเพ่ือชี้นําและจัดลําดับ
ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศท่ีสวนราชการควรนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1 - 7 ตอไป 

กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี้ 

 
1. ลักษณะองคการ  
 

เปนการกลาวถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ และความสัมพันธ ท่ีสําคัญกับ
ประชาชนผูรับบริการ สวนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 

ก. ลักษณะพ้ืนฐานของสวนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง (#) 
(2) วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก คานิยม และวัฒนธรรมของสวนราชการคืออะไร มีการปรับปรุง/

เปลี่ยนแปลง/ทบทวนเม่ือใด 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน ระดับการศึกษา อายุ สายงาน 

ระดับตําแหนง ขอกําหนดพิเศษในการป ฏิบัติงาน เปนตน  โดยจําแนกตามประเภทของ
บุคลากร (ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว)  รวมท้ังกรอบ
อัตรากําลังและอัตรากําลังของสวนราชการดวย  (#) (ใหใชขอมูล ณ วันปจจุบันท่ีสวนราชการ
จัดทํารายงานนี้) 

(4) สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญอะไรบาง  รวมท้ังระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ในการใหบริการและการปฏิบัติงาน (#) 

(5) สวนราชการดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีสําคัญอะไรบาง (#) (ใหระบุ
เฉพาะท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับการสงมอบบริการหลักของสวนราชการเทานั้น) 

 

ข. ความสัมพันธภายใน ภายนอกองคการ 

(6) โครงสรางองคการ และ วิธีการจัดการท่ีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองท่ีดีเปนเชนใด (#) 
(7) สวนราชการหรือองคการท่ีเก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกันมีหนวยงาน

ใดบาง มีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน (#) 
-  ขอกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง  
-  มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันอยางไร  

(8) -      กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคือใครบาง (#) 
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-  กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้มีความตองการและความคาดหวังท่ีสําคัญ

อะไรบาง (#) 
- มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ  (#) 
-  แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันคืออะไร  (#) 

 

2. ความทาทายตอองคการ 

 เปนการตอบคําถาม เพ่ืออธิบายถึงสภาพการแขงขัน ความทาทายท่ีสําคัญในเชิงยุทธศาสตร และ
ระบบการปรับปรุงผลการดาํเนินการของสวนราชการ 

ก. สภาพการแขงขัน 

(9) - สภาพการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปนเชนใด  
(ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ)   

- ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด   
-  ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันในประเด็นดังกลาวเม่ือ

เปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร  
(10) - ปจจัยสําคัญท่ีทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันคืออะไร  

- ปจจัยแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงมีผลตอสภาพการแขงขันของสวนราชการคืออะไร   
(11) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูท่ีใดบาง  
(12) ขอจํากัดในการไดมาซ่ึงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขันมีอะไรบาง (ถามี) 

ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

(13) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการคืออะไร (#)  
- ความทาทายตามพันธกิจ  
- ความทาทายดานปฏิบัติการ  
- ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล  

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

(14) กระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนของสวนราชการมีอะไรบางรวมท้ังมีแนวทาง
และวิธีการอะไรบางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพ่ือใหเกิดผลการดําเนินการท่ี
ดีอยางตอเนื่อง (#) 

 (15) ภายในองคการมีแนวทางในการเรียนรูขององคการและมีการแลกเปลี่ยนความรูอยางไร (#) 
 

************************ 
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แบบฟอรมท่ี 2 แผนพัฒนาสมรรถนะองคการ 
 

ช่ือสวนราชการ/จังหวัด _____________________________________ ช่ือผูรับผิดชอบหลัก/หนวยงาน ____________________________________ 
 

ดาน คําถามการสํารวจ
ออนไลน 

Gap โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดผลลัพธ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด คา

เปาหมาย 
ดานทุนมนุษย 
(2 ขอ) 

ขอ...       

ขอ...       

ดานทุน
สารสนเทศ 
(1 ขอ) 

ขอ...       

ดานทุนองคการ 
(2 ขอ) 

ขอ...       

ขอ...       

 

 
 
ความเห็นเพ่ิมเติมของผูบริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ลงนาม   .......................................................  ผูบริหาร          วันท่ีอนุมตัิ    ......................................... 
 
          (                                             ) 
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แผนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................................. 
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557) ผลผลิต ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. 
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ภาคผนวก 2 
แบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey) 

 

ระดับความสําเร็จของการ พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศในสวนของการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชงานสารสนเทศ และระดับความสําเร็จของการ พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ  วัดจากผลการประเมิน
ของบุคลากรในองคการ โดยใชแบบสํารวจการพัฒนาองคการ ( Organization Development Survey) ซ่ึง
แบงการวัดเปน 2 สวน คือ ระดับความเห็นและระดับความสําคัญ โดยแตละสวนแบงระดับการประเมิน 
(Scale) เปนระดับ 1 – 10 (นอยไปหามาก) 

 
ปจจัยการสํารวจ คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 

 
1                     10 
นอย                มาก 

 
1                     10 
นอย                มาก 

Human Capital Survey 

HRM 1. สวนราชการของขาพเจามีนโยบายและเปาหมายดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล1 ท่ีชัดเจน และมีการสื่อสารให
บุคลากรทราบ 

  
  
  

  
  
  

2. การมอบหมายงานใหแกบุคลากรในสวนราชการของ
ขาพเจามีความชัดเจน และเหมาะสมกับความรู 
ความสามารถ 

  

3. ขาพเจาเช่ือมั่นวาการเลื่อนระดับและการโยกยายบุคลากร
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักความรู ความสามารถ และผลงาน 

  

4. ขาพเจามีความพึงพอใจตอความกาวหนาในสายงานของ
ตนเอง 

  

5. สวนราชการของขาพเจามีแนวทางในการเสริมสราง
แรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรไว ซึ่งทําใหอัตราการโอน/ลาออก
มีแนวโนมลดลง 

  

HRD 6. ผูบังคับบัญชา/หัวหนางานมีบทบาทในการสงเสริมและ
พัฒนาใหขาพเจาปฏิบัติงานไดดีข้ึน เชน การสอนงาน 
(Coaching) เปนตน 

  

7. แผนพัฒนาบุคลากรของสวนราชการมีความสอดคลองกับ
ทิศทาง และยุทธศาสตรของสวนราชการ 

  

8. ขาพเจาไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ตามความเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากความตองการ และผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ 

  

9. การพัฒนาความรู ทักษะท่ีขาพเจาไดรับชวยใหขาพเจามี
ความชํานาญ และสามารถปฏิบัติงานไดดีข้ึน 

  

10. บุคลากรในสวนราชการของขาพเจามีความรู ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุ
ภารกิจขององคการอยางมีประสิทธิภาพ 
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ปจจัยการสํารวจ คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
 
1                     10 
นอย                มาก 

 
1                     10 
นอย                มาก 

Information Capital Survey 
System 11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ2 ของสวนราชการมคีวาม

พรอมใชงาน3 ชวยใหขาพเจาปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง 
  

12. สวนราชการของขาพเจาสามารถจัดการแกไขปญหา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินไดใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม (เชน ไฟดับ ไวรัส เปนตน) 

  

Database 13. ขอมูลและสารสนเทศ4 ของสวนราชการของขาพเจาได
ถูกนํามาใชประโยชนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ขาพเจา 

  

14. ฐานขอมูล5 ของสวนราชการ สามารถใชงานไดอยาง
สะดวก เขาถึงไดงาย คนหาขอมูลท่ีตองการไดรวดเร็ว 

  

15. ฐานขอมูลของสวนราชการสามารถสนับสนุนการ
สื่อสารองคความรู (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง
ของวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best/Good Practices) 

  

Network 16. เครือขายคอมพิวเตอร6 (Network) ของสวนราชการ 
ชวยอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานของขาพเจา 

  

Organization Climate Survey 

ความสอดคลองเชื่อมโยงกันในองคการ (Alignment) 
ทิศทางของ
องคการ 
(Direction) 

17. ขาพเจาเขาใจทิศทางและกลยุทธของสวนราชการ   

ผูนํา 
(Leadership) 

18. ขาพเจาเช่ือมั่นวาผูบริหาร7 สามารถบริหารจัดการ
องคการใหบรรลุเปาหมายไดตามยุทธศาสตร 

  

19. ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชา8 เปดโอกาสใหบุคลากรม ี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานไดอยาง
อิสระ เพ่ือการพัฒนาองคการใหดีข้ึน 

  

วัฒนธรรม และ
บรรยากาศในการ
ทํางาน 
(Culture & 
Climate) 

20. สภาพแวดลอมการทํางาน9 ในปจจุบันทําใหขาพเจา
ทํางานอยางมีความสุข 

  

21. ปริมาณงานท่ีขาพเจาไดรับมอบหมาย มีความสมดุลกับ
เวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

  

22. ขาพเจาไดรับการสนับสนุนใหมอุีปกรณและเครื่องมือท่ี
จําเปนตอการปฏิบัติงาน10 อยางเพียงพอ 
 

  

ความสําเร็จขององคการ (Execution) 

ความรับผิดชอบใน
หนาท่ี 
(Accountability) 

23. ขาพเจามีความมุงมั่นตั้งใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติงาน
อยางเต็มท่ีเพ่ือใหสวนราชการบรรลุเปาหมาย 
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ปจจัยการสํารวจ คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
 
1                     10 
นอย                มาก 

 
1                     10 
นอย                มาก 

การจูงใจ 
(Motivation) 

24. สวนราชการของขาพเจามีการใหรางวัลหรือยกยอง
ชมเชยบุคลากรท่ีทุมเทใหแกองคการอยางเหมาะสม 

  

ความสัมพันธ
ระหวาง
ผูบังคับบัญชา/
หัวหนางาน และ
การกํากับติดตาม 
(Coordination 
& Control) 

25. ขาพเจาสามารถขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชา/หัวหนา
งาน11 ไดตลอดเวลา รวมท้ังไดรับการสนับสนุนเพ่ือใหการ
ทํางานประสบความสําเร็จ 

  

26. ผูบังคับบัญชา/หัวหนางานของขาพเจามักจะติดตาม
ความคืบหนาของงาน เพ่ือชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 

  

การทํางานเปน
ทีม (Team) 

27. สวนราชการของขาพเจาสงเสริมการทํางานเปนทีม 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือ และการทํางานท่ีมีคุณภาพด ี

  

การสรางสิ่งใหม  (Renewal) 

การปรับตัวใหทัน
กับสถานการณ
ภายนอก 
(External 
Orientation) 

28. สวนราชการของขาพเจาสามารถปรับตัวไดไวตอการ
เปลี่ยนแปลง12 ของสถานการณภายนอกท่ีสงผลตอการบรรลุ
ภารกิจ 

  

การสราง
นวัตกรรม และ
การเรียนรู 
(Innovation & 
Learning) 

29. ขาพเจารูสึกวางานของขาพเจามีความทาทาย และชวย
ใหขาพเจาไดเรียนรู พัฒนาทักษะความสามารถใหม ๆ และมี
ประสบการณมากข้ึน 

  

30. สวนราชการของขาพเจามีการนําการเรียนรูจากบุคลากร
ภายใน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการ
ปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ข้ันตอนทํางานใหดีข้ึนอยาง
ตอเน่ือง 

  

 
หมายเหตุ: 
 1เปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการ
ดําเนินการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี สวนราชการ ตองการบรรลุ เชน การสรรหาคนดี คนเกง เขามา
ทํางาน การรักษาบุคลากรใหอยูกับสวนราชการ เปนตน 
 2ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง ระบบขอมูลและสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณดาน
ฮารดแวรท่ีเก่ียวของกับการรวบรวม  ประมวล เก็บรักษา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ  รวมท้ังโปรแกรม
ปฏิบัติการซอรฟแวรตางๆ ภายในสวนราชการ 
 3ความพรอมใชงาน  หมายถึง การท่ีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ สวนราชการ  สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชงานไดเม่ือตองการ โดยสามารถเขาถึงหรือเรียกใชงานไดอยางราบรื่น 
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4ขอมูลและสารสนเทศ  
 ขอมูล (Data) หมายถึง ขาวสาร เอกสาร ขอเท็จจริงเก่ียวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณใน

รูปแบบของตัวเลข ภาพ เสียง ตัวอักษร และสัญลักษณตางๆ ของสวนราชการ 

      สารสนเทศ ( Information) หมายถึง ขอมูลตางๆ ท่ีไดผานการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ
ประมวลผลหรือวิเคราะหสรุปผลดวยวิธีการตางๆ แลวเก็บรวบรวมไว เพ่ือนํามาใชประโยชนตามตองการ 
 5ฐานขอมูล  หมายถึง การรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกันเขาไวดวยกันอยางมีระบบมี
ความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ท่ีชัดเจน  โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรในการชวยเก็บ รวมท้ัง จัดเก็บอยูในแหลง
ท่ีผูเก่ียวของสามารถเขาใชไดโดยสะดวก (อยูในรูปแบบไฟล Microsoft Excel เปนอยางต่ํา) 
 6เครือขายคอมพิวเตอร  หมายถึง การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร โปรแกรม เครื่องพิมพ หรือ
อุปกรณเครือขายตางๆ เขาดวยกันภายใน สวนราชการ  เพ่ือประโยชนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 7ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารของสวนราชการ ตั้งแตระดับผูอํานวยการกอง/สํานักข้ึนไป 
 8ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูบริหารของสวนราชการ หรือ ผูบังคับบัญชาชั้นตน ข้ึนอยู
กับระดับหรือตําแหนงของผูตอบแบบสํารวจ 
 9สภาพแวดลอมการทํางาน  หมายถึง สิ่งตาง  ๆ ท่ีอยูรอบตัว บุคลากร ในสวนราชการ  ท่ี
เอ้ืออํานวยใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีผลตอคุณภาพชีวิตของ บุคลากรดวย อาจเปนไดท้ัง
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน สถานท่ีทํางาน แสง เสียง อุณหภูมิ และ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงไดแก ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา การบังคับบัญชา คาตอบแทน
สวัสดิการ และสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ 
 10อุปกรณและเครื่องมือท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  หมายถึง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
ท่ีสวนราชการจัดหาใหบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยใหพิจารณาตามความจําเปน 
 11ผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน  หมายถึง ผูบังคับบัญชาชั้นตน (ผูอํานวยการกลุม/สวน หรือ
หัวหนากลุม/ฝาย) 
 12ปรับตัวไดไวตอการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การท่ีสวนราชการมีความตื่นตัว สามารถยืดหยุน
และปรับตัวใหทันตอเหตุการณตาง  ๆ ท่ีมีผลตอการดําเนินการตามยุทธศาสตร เชน การเปด ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล เปนตน 
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ตัวช้ีวัดท่ี 7  การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

น้ําหนัก  :  รอยละ 5 

คําอธิบาย : 

• เปนการดําเนินการท่ี สอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและแผนงานเชิงรุกของ

รัฐบาลในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 รวมท้ัง 

สอดคลอง กับแนวทางดําเนินการตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดอียางยั่งยืน ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555  

• เพ่ือสงเสริมการสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติราชการ ปองกันความเสี่ยงและลดการ

ทุจริตคอรรัปชั่นภายในหนวยงานของสวนราชการอยางตอเนื่อง ยั่งยืน และเปนรูปธรรม  

• กระบวนงานท่ีกําหนดใหสวนราชการดําเนินการ สรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

พิจารณาจาก 1) เปนกระบวนงานท่ีสงผลกระทบตอประชาชนและภาคธุรกิจสูง 2) เก่ียวของกับการใชดุลยพินิจ 

การอนุมัติ อนุญาต และ 3) สอดคลองกับดัชนีความยากงายในการประกอบธุรกิจ (EoDB)  

 

ประกอบดวย  3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

7.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 1.5 

7.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 1.5 

7.3 ผลการสํารวจความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 2 
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ตัวช้ีวัดท่ี 7.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

น้ําหนัก :  รอยละ 1.5 

คําอธิบาย : 

• สวนราชการจัดทําแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหกระบวนงาน

ท่ีคัดเลือกแบบ Top Down เพ่ือหาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดความไมโปรงใส ทุจริต ซ่ึงมีผลตอการบริการประชาชน 

และภาคธุรกิจ พรอมกําหนดแนวทางการสรางความโปรงใสเพ่ือลดชองวาง และปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

• เกณฑการพิจารณาความสําเร็จในการจัดทําแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

ใน 2 องคประกอบ ไดแก (1) เกณฑพ้ืนฐาน และ (2) เกณฑคุณภาพ 

เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 
มีแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการท่ีมีองคประกอบของแผนตามเกณฑพ้ืนฐาน
ครบถวนและมีคุณภาพตามเกณฑคุณภาพไมนอยกวารอยละ 50ร  

2 มีแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการท่ีมีองคประกอบของแผนตามเกณฑพ้ืนฐาน
ครบถวนและมีคุณภาพตามเกณฑคุณภาพไมนอยกวารอยละ 60 

3 มีแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการท่ีมีองคประกอบของแผนตามเกณฑพ้ืนฐาน
ครบถวนและมีคุณภาพตามเกณฑคุณภาพไมนอยกวารอยละ 70 

4 มีแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการท่ีมี องคประกอบของแผนตามเกณฑพ้ืนฐาน
ครบถวน และมีคุณภาพตามเกณฑคุณภาพไมนอยกวารอยละ 80  

5 มีแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการท่ีมี องคประกอบของแผนตามเกณฑพ้ืนฐาน
ครบถวน และมีคุณภาพตามเกณฑคุณภาพไมนอยกวารอยละ 90  

เง่ือนไข : 

1. ความครบถวนของแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ มีเกณฑการพิจารณา

ใน 2 องคประกอบ ดังนี้ 

(1) เกณฑพ้ืนฐาน : พิจารณาองคประกอบหลักของแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการ ซ่ึงกําหนดใหสวนราชการวิเคราะหให ครบถวนท้ัง 5 องคประกอบ เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยาง

เปนข้ันตอน มีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามวัตถุประสงคของการสรางความโปรงใส ดังนี้ 

- หลักการและเหตุผล ท่ี อธิบายถึงความสําคัญ ผลกระทบ ของปญหา หรือความเสี่ยง

ในการทุจริต ไมโปรงใสของกระบวนงานท่ีดําเนินการ 

- วัตถุประสงค และเปาหมายของการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
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- แนวทางการวิเคราะหปญหา ระบุ ข้ันตอนของกระบวนงาน เพ่ือระบุปญหา  หรือ

ความเสี่ยงในการทุจริต ไมโปรงใส 

- แนวทางแกไขปญหาหรือความเสี่ยง ท่ีชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดภายในกรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีสะทอนถึงการพัฒนาในดานความโปรงใสในภาพรวมของการ

ดําเนินงานของท้ังโครงการ สอดคลองตามวัตถุประสงค และเปาหมาย ตลอดจนมีการกําหนดผลลัพธท่ีคาดหวัง 

(2) เกณฑคุณภาพ : พิจารณาความสอดคลองของ แนวทางการดําเนินงานและการแกไข

ปญหาท่ีสอดคลองกับปจจัยสําคัญในการสรางความโปรงใสของแตละประเภทกระบวนงาน  ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

ประเภทกระบวนงาน ปจจัยสําคัญในการสรางความโปรงใส 

1. กระบวนงานเก่ียวกับการใหบริการ
ประชาชนและบริการสาธารณะ  

• ลดความยุงยาก ซับซอนของกระบวนงาน 

• สรางการมีสวนรวมกับผูรับบริการ 

• ใหบริการอยางเปนธรรม เสมอภาค 

• มีมาตรฐานการใหบริการและการประกาศใหผูรับบริการทราบ  
2. กระบวนงานเก่ียวกับการออก

ใบอนุญาต อนุมัติ และใบรับรอง 
• มีเกณฑการตัดสินใจท่ีชัดเจน ลดการใชดุลพินิจ  

• มีการใหขอมูล และสรางความเขาใจกับผูรับบริการ 

• เนนถูกตองตามกฎระเบียบ 

• มีฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจ  
3. กระบวนงานเก่ียวกับการกํากับ

และบังคับใชกฎหมาย  
• มีการควบคุม ติดตามอยางเปนระบบ 

• มีฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

• มีการบูรณาการระหวางหนวยงาน 

• เนนถูกตองตามกฎหมาย ลดการใชดุลพินิจ 

• เนนความเปนธรรม เสมอภาค  
4. กระบวนงานการใหบริการขอมูล

สารสนเทศ วิเคราะหและ
เสนอแนะนโยบาย 

• มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ 

• มีฐานขอมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและใหบริการ 

• สรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

• มีการควบคุม ติดตามอยางเปนระบบ (เชน มีติดตามหลังจาก
นโยบายไดมีการปฏิบัติ) 

5. กระบวนการจัดการขอรองเรียน/
แกไขความขัดแยง/ ขอพิพาท  

• สรางการมีสวนรวมกับผูรับบริการ 

• มีเกณฑการตัดสินใจท่ีชัดเจน ลดการใชดุลพินิจ 

• มีการควบคุม ติดตามอยางเปนระบบ 

• มีการเปดเผยขอมูลในการจัดการขอรองเรียน 
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ตัวช้ีวัดท่ี 7.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

น้ําหนัก :  รอยละ 1.5 

คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการ และระดับความสําเร็จถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเม่ือเทียบกับคาเปาหมายท่ีกําหนด 

• ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติรา ชการ ซ่ึง

จํานวนตัวชี้วัดข้ึนอยูกับความเหมาะสม ท้ังนี้ ตัวชี้วัดควรสะทอน ความโปรงใสของสวนราชการ  สอดคลองตาม

วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนด 

• การประเมินความสําเร็จในระดับผลลัพธจะประเมินตามแบบสํารวจความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จในการดําเนินการระดับคะแนนท่ี 1 (Milestone) และ

ระดับความสําเร็จถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเม่ือเทียบกับคาเปาหมายท่ีกําหนดในระดับคะแนน

ท่ี 2-5 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการดําเนินการตามแผนไดครบถวน รอยละ 100 

2 มีการดําเนินการตามแผนไดครบถวน รอยละ 100  
และมีความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดรอยละ 70 

3 มีการดําเนินการตามแผนไดครบถวน รอยละ 100  
และมีความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดรอยละ 80  

4 มีการดําเนินการตามแผนไดครบถวน รอยละ 100  
และมีความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดรอยละ 90 

5 มีการดําเนินการตามแผนไดครบถวน รอยละ 100  
และมีความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดรอยละ 100  

เง่ือนไข : 

 สํานักงาน ก.พ.ร. จะประเมินผลตัวชี้วัดท่ี  7.2 เม่ือสวนราชการมีผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 
7.1 ไมนอยกวาระดับคะแนนท่ี  3 คือ มีแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการครบตามเกณฑพ้ืนฐาน     
5 องคประกอบและมีคุณภาพตามเกณฑคุณภาพไมนอยกวารอยละ 70 

 การดําเนินการครบถวนตามแผนการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  หมายถึง  การ
ดําเนินกิจกรรมครบถวนตามแผน และภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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ตัวช้ีวัดท่ี 7.3 ผลสํารวจความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

น้ําหนัก :  รอยละ 2 

คําอธิบาย : 

• เพ่ือเปนการประเมินความสําเร็จของการดําเนินการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการ โดยวัดผลลัพธจากความเห็นของผูรับบริการท่ีเก่ียวของกับกระบวนงานท่ีสวนราชการดําเนินการ

สรางความโปรงใส  

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ (ท่ีไมใช

เจาหนาท่ีของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากสวนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  

• ประเด็นการสํารวจความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ แบงเปน 3 มิติ ไดแก (1) ดานความ

โปรงใส (2) ดานความเชื่อถือ ไววางใจ และ (3) ดานการคอรรัปชั่น 

เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 65 70 75 80 85 

 

 

เง่ือนไข :  
 สํานักงาน ก.พ.ร. จะประเมินผลตัวชี้วัดท่ี 7.3 เม่ือสวนราชการมีการดําเนินการตามแผนไดครบถวน

รอยละ 100 (รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 7.2) 
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แนวทางการประเมินผล:   

ตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัด แนวทางการประเมินผล 

7.1 

 

ระดับความสําเร็จในการ จัดทํา

แผนสรางความโปรงใส ในการ

ปฏิบัติราชการ 

ประเมินผลจากแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

 ประเมินแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดย

พิจารณาใน 2 องคประกอบ 

- เกณฑพ้ืนฐาน พิจารณาองคประกอบหลักของแผน 

- เกณฑคุณภาพ พิจารณาจากแนวทางการดําเนินงาน

และการแกไขปญหาท่ีสอดคลองกับปจจัยสําคัญใน

การสรางความโปรงใสของแตละประเภทกระบวนงาน 

7.2 ระดับความสําเร็จในการ

ดําเนินการตามแผนสรางความ

โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 

 ประเมินผลการดําเนินงานเปนระดับข้ันของความสําเร็จ 

โดยพิจารณาจาก 

- การดําเนินกิจกรรมครบถวนตามแผน และภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเม่ือเทียบกับ

คาเปาหมายท่ีกําหนด 

- การรายงานผลการดําเนินงานผานระบบออนไลน

ครบถวนในรอบ 9 และ 12 เดือน 

- เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน 

7.3 ผลการสํารวจความโปรงใส

ในการปฏิบัติราชการ 

สํานักงาน ก.พ.ร. ทําการสํารวจ รอบ 12 เดือน 

 
หมายเหตุ : 

1. ใหสวนราชการจัดสงแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ (เบื้องตน) ภายในวันท่ี 
30 เมษายน 2557 และฉบับสมบูรณภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 (รายละเอียดตามแบบฟอรม 1) 

2. สํานักงาน ก.พ.ร. วางระบบสนับสนุนการดําเนินการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
ใหแกสวนราชการ โดยการใหคําปรึกษา แนะนํา ผานคลินิกใหคําปรึกษา และระบบรายงานผลออนไลน 
ซ่ึงสวนราชการสามารถแจงความประสงคในการขอรับคําปรึกษา แนะนําไปยังกลุมวิชาการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 
เง่ือนไข : 

1. สํานักงาน ก.พ.ร. จะประเมินผลตัวชี้วัดท่ี 7.2 เม่ือสวนราชการมีผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
ท่ี 7.1 ไมนอยกวาระดับคะแนนท่ี 3 คือ มีแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการครบตามเกณฑพ้ืนฐาน 
5 องคประกอบและมีคุณภาพตามเกณฑคุณภาพไมนอยกวารอยละ  70 

2. สํานักงาน ก.พ.ร. จะประเมินผลตัวชี้วัดท่ี 7.3 เม่ือสวนราชการมีการดําเนินการตามแผน 
ไดครบถวนรอยละ 100 (รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 7.2) 
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3. สวนราชการตองมีการรายงานผลความกาวหนารอบ 9 และ 12 เดือน ผานระบบการรายงาน 
ออนไลนทาง www.cleanreport.opdc.go.th ครบถวน หากไมดําเนินการจะหักคะแนนตัวชี้วัดครั้งละ 0.5 
คะแนนจากคะแนนภาพรวมท้ังหมด 
 

 

 

 

 

 

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล: กลุมวิชาการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางโชติมา สงวนพันธุ เวชพร 0 2356 9999 ตอ 8933 

2. นางสาวกฤษณา แกวดวง 0 2356 9932 

3. นายบัณฑิต ตั้งโภคานนท 0 2356 9999 ตอ 8978 

4. นางสาวจีริสุดา จอมพลาพล 0 2356 9907 

5. นางสาวพัทธปยา จงชาณสิทโธ 0 2356 9907 ตอ 8946 

6. นางสาวจิณหจุฑา กันตะสุวรรณ 0 2356 9923 
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ท้ังนี้ สําหรับสวนราชการท่ีมีการวัดตัวช้ีวัดท่ี 2 คุณภาพการใหบริการประชาชน 

(Service Level Agreement : SLA) จะนําคะแนนท่ีไดจากตัวช้ีวัดท่ี 2 คุณภาพการใหประชาชน 
(Service Level Agreement : SLA) มาเปนคะแนนของตัวช้ีวัดท่ี 7 การสรางความโปรงใสในการ 
ปฏิบัติราชการดวย 

 

 



 
เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัตริาชการของกรมชลประทาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

 
ปฏิทินการดําเนินการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

1. สํานักงาน ก.พ.ร. แจงรายชื่อกระบวนงานและแนวทางการ
ดําเนินการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการแกสวนราชการ 

ภายในวันท่ี 14 มีนาคม 2557 

2.  สวนราชการจัดทําแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  มีนาคม – พฤษภาคม 2557 

3.  สวนราชการ จัดสงแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

(เบ้ืองตน) ตามแบบฟอรม 1 สงเปนไฟลเอกสารไปยังสํานักงาน 

ก.พ.ร. ทางอีเมล cleaninitiative@opdc.go.th 

ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2557 

4.  สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาความครบถวน สมบูรณ และความสอดคลอ

ของแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการตามเกณฑพ้ืนฐาน

และเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด และแจงผลการพิจารณา (เบ้ืองตน) ไป

ยังสวนราชการ 

ภายในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 

5.  สวนราชการดําเนินการปรับปรุงแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการใหสมบูรณ  และสงเลมฉบับสมบูรณกลับไปยังสํานักงาน 

ก.พ.ร. พรอมไฟลเอกสารไปท่ีอีเมล cleaninitiatvie@opdc.go.th 

ภายในวันท่ี พฤษภาคม 2557 

6.  สวนราชการ ดําเนินการตามแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการ โดยพิจารณาใหครอบคลุมตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด 

1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2557 

7.  สวนราชการ รายงานผลการดําเนินการตามแผนสรางความโปรงใส

ในการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ผานระบบออนไลน 

ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

8.  สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนสราง

ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ผานระบบออนไลน 

และแจงผล พรอมขอเสนอแนะในการดําเนินการไปยังสวนราชการ 

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 
 

9.  สวนราชการรายงานผลการดําเนินการตามแผนสรางความโปรงใส

ในการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ผานระบบออนไลน 
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

 

10. สํานักงาน ก.พ.ร. สํารวจและประมวลผลความโปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการของทุกสวนราชการ  
1-31 ตุลาคม 2557 

11. สํานักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลการดําเนินการตามแผนสรางความ

โปรงใสในการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ผานระบบออนไลน และ 
สรุปผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการ 
ดําเนินโครงการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ” 

ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัตริาชการของกรมชลประทาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

รายช่ือสวนราชการและกระบวนงานที่ดําเนินการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

 

คําอธิบาย 1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหสวนราชการจํานวน 104 กรม ดําเนินการสรางความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการในกระบวนงานท่ีกําหนดแบบ Top Down โดยเลือกมาดําเนินการ 1 กระบวนงาน   

 2. หลักเกณฑการกําหนดกระบวนงานแบบ Top Down พิจารณาจากกระบวนงานท่ี 1) สงผล

กระทบตอประชาชนและภาคธุรกิจสูง 2) เก่ียวของกับการใชดุลยพินิจ การอนุมัติ อนุญาต และ 

3) สอดคลองกับดัชนีความยากงายในการประกอบธุรกิจ (EoDB) 

 3. สําหรับสวนราชการท่ีทํา ขอตกลงระดับการใหบริการ หรือ Service Level Agreement : SLA 

นั้น การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จะอยูภายใตการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 2 

คุณภาพการใหบริการประชาชน   

สวนราชการ กระบวนงานโปรงใส 

กระทรวงกลาโหม 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1) การจัดทํานโยบายแผนและยุทธศาสตร  
2) กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการอวกาศ 

2. กรมราชองครักษ 1) การปฏิบัติหนาท่ีสวนลวงหนาของเจาหนาท่ีสํานักงานรักษา
ความปลอดภัย  

2) การติดตามโครงการพระราชดําร ิ
3. กองทัพบก งานตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ  

(การเกณฑทหาร)  
4. กองทัพเรือ 1) กระบวนงานการเตรียมกําลังพล (การคัดเลือก) 

2) การชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยใหกับประชาชน 
5. กองทัพอากาศ กระบวนงานการรักษาพยาบาล 

6. กองบัญชาการกองทัพไทย กระบวนงานการพัฒนาประเทศเพ่ือความม่ันคง 

กระทรวงการคลัง 

7. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง การติดตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

8. กรมธนารักษ การจัดประโยชนท่ีดิน : การจัดสรรท่ีทํากินใหประชาชน 

9. กรมบัญชีกลาง* งานเบิกจายตรง : การจัดซ้ือจัดจางภาคเอกชน  

10. กรมศุลกากร* งานการนําเขา-สงออก  

11. กรมสรรพสามิต* 1) งานยื่น - ขอคืนภาษี  
2) การออกใบอนุญาต นําเขา สุรา ยาสูบ  

12. กรมสรรพากร* งานยื่นภาษีทางอิเล็กทรอนิกส (E-revenue)  
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัตริาชการของกรมชลประทาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

สวนราชการ กระบวนงานโปรงใส 

13. สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

กระบวนการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

14. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ การติดตามการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไปกูยืมเงิน 

15. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการตางประเทศ 

16. กรมการกงสุล* งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส  

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

17. สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

1) การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
2) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ 

18. กรมพลศึกษา 1) การใหบริการสถานท่ี/อุปกรณกีฬาและนันทนาการ 
2) การใหบริการวิชาการและบุคลากรดานกีฬา  นันทนาการ 

และวิทยาศาสตรการกีฬา 
19. กรมการทองเท่ียว* งานออกใบอนุญาตจากการประกอบธุรกิจนําเท่ียวและ

ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

20. สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย 

1) การเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร 
2) การใหคําปรึกษาแนะนําบนฐานความรูแกสวนราชการใน

สังกัด องคกรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 

21. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การรับและจัดสรรของบริจาค 

22. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแกเครือขายดานสตรีและ
ครอบครัว 

23. สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 

1) การสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิ
กลุมเปาหมาย 
2) การสงเสริมและพัฒนาเครือขาย 

24. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหงชาติ 

การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (งาน
บริการกูยืมเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

25. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

การบริหารจัดการขอรองเรียน 

26. กรมชลประทาน 1) การสงน้ําใหแกเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 
2) การเฝาระวังและเตือนภัยในระดับลุมน้ํา 

27. กรมตรวจบัญชีสหกรณ การดําเนินการตามระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ  
สําหรับผูสอบบัญชีภาคเอกชน 
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัตริาชการของกรมชลประทาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

สวนราชการ กระบวนงานโปรงใส 

28. กรมประมง* งานออกใบรับรองสินคาและผลิตภัณฑประมงเพ่ือการสงออก   

29. กรมปศุสัตว* งานออกใบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตวเพ่ือการสงออก  

30. กรมพัฒนาท่ีดิน 1) การบริการดานการพัฒนาท่ีดิน 
2) การพัฒนาท่ีดิน 

31. กรมวิชาการเกษตร* งานออกใบรับรองคุณภาพสินคาเกษตรเพ่ือการสงออก  

32. กรมสงเสริมการเกษตร การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
33. กรมสงเสริมสหกรณ การรับจดทะเบียนสหกรณ 
34. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรก การตรวจสอบสิทธิการใชประโยชนในท่ีดิน 
35. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาต ิ
การข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการ 

36. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1) การศึกษา และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
2) การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

37. กรมการขาว* งานออกใบรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตขาว  

38. กรมหมอนไหม การสงเสริมการผลิตและถายทอดเทคโนโลยีหมอนไหม 
39. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร การปฏิบัติการฝนหลวงและการบรรเทาภัยพิบัติ 

กระทรวงคมนาคม 

40. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม การบริหารและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

41. กรมเจาทา การจดทะเบียนและตออายุใบอนุญาตเรือไทย 

42. กรมการขนสงทางบก* 1) ภารกิจดานทะเบียนและภาษีรถ : งานรบัชําระภาษีรถประจําป 
2) งานออกใบอนุญาตขับรถ 

43. กรมการบินพลเรือน การออกใบอนุญาตผูประจําหนาท่ี 

44. กรมทางหลวง การควบคุมน้ําหนักรถบรรทุก 
45. กรมทางหลวงชนบท การบริการขอมูลขาวสารเก่ียวกับเสนทางคมนาคม 
46. สํานักงานนโยบายและแผนการ

ขนสงและจราจร 
1) การติดตามประเมินผลแผนดานการขนสงและจราจร 
2) การเผยแพรขอมูลดานการขนสงและจราจร 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

47. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1) การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม 
2) การใหคําปรึกษาแนะนําดานสิ่งแวดลอม 

48. กรมควบคุมมลพิษ กระบวนงานตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษและบังคับตามกฎหมาย 
49. กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง 
1) การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
2) การสรางความเขาใจและสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

50. กรมทรัพยากรธรณี 1) การเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัย (ดินถลม) 
2) การวิเคราะหและตรวจสอบทรัพยากรธรณี 
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51. กรมทรัพยากรน้ํา 1) การเฝาระวังเตือนภัยดานน้ํา 
2) การจัดการระบบฐานขอมูล 

52. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 1) การสํารวจและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล 
2) การกํากับควบคุมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล 

53. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขาย 
54. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ

พันธุพืช 
การอนุญาตใหนําเขาสงออกสัตวปาหรือนําผานสัตวปา ซากของ

สัตวปาและผลิตภัณฑของซากสัตวปา 

55. สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม* 

งานพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

56. กรมปาไม* งานอนุญาตนําไมหรือของปาเคลื่อนท่ี  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

57. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

การระงับการแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีไมเหมาะสม 

58. กรมอุตุนิยมวิทยา การใหบริการขาวพยากรณอากาศและประกาศเตือนภัย 
59. สํานักงานสถิติแหงชาติ การบริการขอมูลหรือสถิติสําคัญแกประชาชน/นิติบุคคล 

กระทรวงพลังงาน 

60. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ศูนยบริการรวมกระทรวงพลังงาน 

61. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต*ิ งานยื่นขอสิทธิในการนําผูเชี่ยวชาญและวัสดุอุปกรณเขามา
ในราชอาณาจักรเพ่ือการประกอบกิจการปโตรเลียม  

62. กรมธุรกิจพลังงาน* งานออกใบอนุญาตและจดทะเบียน :  การรับชําระคาธรรมเนียม
และการออกใบเสรจ็รับเงินสถานประกอบกิจการพลังงาน  

63. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน* 

งานตรวจประเมิน และรับรองการออกแบบ อาคารเพ่ือการอนุรักษ
พลังงาน  

64. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน การ จัดทํานโยบาย มาตรการสงเสริมผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน 

กระทรวงพาณิชย 

65. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 1) การจัดทําและเผยแพรดัชนีเศรษฐกิจการคา 
2) การบริหารจัดการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการคาจังหวัด 

66. กรมการคาตางประเทศ* งานออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา  

67. กรมการคาภายใน* งานออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนําเขาและขายเครื่องชั่งตว  

68. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 1) การจัดทําฐานขอมูลและความรูสนับสนุนการเจรจา 
2) การบริหารความสัมพันธ 

69. กรมทรัพยสินทางปญญา* งานจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  
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70. กรมพัฒนาธุรกิจการคา* งานจดทะเบียนธุรกิจ : งานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด  

71. กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ* งานใหบริการศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ  

กระทรวงมหาดไทย 

72. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1) การสนับสนุนการบริหารราชการจงัหวัด  จัดทําแผนและ
งบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด 

2) การออกหนังสืออนุญาตใหแรงงานตางดาวออกนอกพ้ืนท่ีเพ่ือ
การทํางาน 

73. กรมการปกครอง* งานออกหนังสือผานแดนชั่วคราวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   
(E-Border Pass)  

74. กรมการพัฒนาชุมชน 1) การสงเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชน 
2) การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

75. กรมท่ีดิน* งานรังวัดสอบเขต แบงแยก และรวมโฉนดท่ีดิน  

76. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1) การชวยเหลือผูประสบภัย 
2) การจัดการระบบฐานขอมูลดานสาธารณภัย 

77. กรมโยธาธิการและผังเมือง การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 

78. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 1) การวางระบบตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี  การพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) การพัฒนาระบบ รูปแบบ โครงสรางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(จัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ ยุบรวม แยกพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงเขต  เปลี่ยนชื่อ) 

กระทรวงยุติธรรม 

79. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1) การวางแผนยุทธศาสตร 
2) งานพัฒนาบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม 

80. กรมคุมประพฤติ 1) การคุมความประพฤติ 
2) งานสอดสองผูถูกคุมประพฤติท่ีเปนผูใหญ 

81. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 1) การจัดการเรื่องราวรองทุกข 
2) งานสงเสริมสิทธิแกผูตองหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา  

82. กรมบังคับคดี* 1) งานบังคับคดีแพง  
2) งานบังคับคดีลมละลาย  

83. กรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน 

1) การใชระบบผัดฟองทางไกลผานจอภาพ 
2) งานควบคุมดูแลเด็กและเยาวชน  (การปองกันการนําสิ่งของ

ตองหามเขาไปในสถานควบคุม 
84. กรมราชทัณฑ 1) การพัฒนาอาชีพผูตองขัง 

2) งานจัดสรรเงินปนผลใหผูตองขัง (จากการทํางานของผูตองขัง) 
85. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1) การรับเรื่องราวรองทุกข 

2) งานเบิกจายเงินคาใชจายสําหรับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
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86. สํานักงานกิจการยุติธรรม 1) การประสานแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. 2556 – 2559 

2) งานวิจัยและพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
87. สถาบันนิติวิทยาศาสตร 1) การบริการนิติเวชคลินิก 

2) การบริการศูนยพิสูจนบุคคลสูญหาย 
88. สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด 
1) งานสารสนเทศภูมิศาสตรยาเสพติด 
2) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

89. สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

1) การไตสวนขอเท็จจริงและชี้มูลการทุจริต 
2) การบริหารจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
3) งานไตสวนขอเท็จจริงคดีการทุจริตในภาครัฐ  

กระทรวงแรงงาน 

90. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน การใหบริการของบัณฑิตแรงงาน 
91. กรมการจัดหางาน* งานพิจารณาใบอนุญาตการทํางานของคนตางดาวระดับฝมือ

ชํานาญการ  
92. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 1) การรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานสูมาตรฐานสากล 

2) การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
93. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน* การพิจารณาอนุมัติขอบังคับการทํางานภายใน 1 วัน  

94. สํานักงานประกันสังคม* การพัฒนาระบบสารสนเทศใหสามารถใชเลขทะเบียนนิติบุคคล  
13 หลัก เชื่อมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

กระทรวงวัฒนธรรม 

95. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม การออกใบอนุญาตประกอบกิจการในสวนภูมิภาค  (โรงภาพยนต 
รานเกม รานคาราโอเกะ  รานใหเชาและ  แลกเปลี่ยน จําหนาย
ภาพยนต วีดิทัศน แผนเกม/คาราโอเกะ) 

96. กรมการศาสนา 1) การบริการผูไปประกอบพิธีฮัจย 
2) การขอรับพระราชทานผาพระกฐิน 

97. กรมศิลปากร* งานอนุญาตสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุเขาและออก
ราชอาณาจักร  

98. กรมสงเสริมวัฒนธรรม 1) การใหบริการหออัครศิลปน 
2) การใหบริการศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

99. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย การใหบริการหอศิลปรวมสมัย 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

100. สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

การจดัทํานโยบายและแผนของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

101. กรมวิทยาศาสตรบริการ* งานบริการทดสอบสอบเทียบ  
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102. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ การใหบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี 

กระทรวงศึกษาธิการ 

103. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกา 1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
2) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (การรับสมัคร

และข้ึนทะเบียนผูเรียนการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

104. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1) การวิจัย 
2) การประเมินผลการจัดการศึกษา 

105. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

1) การบริหารและสงเสริมประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
2) การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

106. สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

การรับรองสถาบันอุดมศึกษา 

107. สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การจัดทําสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ภายใตโครงการ EDLTV 

กระทรวงสาธารณสุข 

108. สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข* 

ตรวจรักษาในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

109. กรมการแพทย* ตรวจรักษาในแผนกผูปวยนอกของหนวยงานบริการในสังกัด
กรมการแพทย  

110. กรมควบคุมโรค* งานบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม  

111. กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

การข้ึนทะเบียนบุคลากรและภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

112. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 1) การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 
2) การรับรองหองปฏิบัติการ 

113. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

114. กรมสุขภาพจิต* ตรวจรักษาในแผนกผูปวยนอกของหนวยงานบริการในสังกัดกรม
สุขภาพจิต  

115. กรมอนามัย การรับรองมาตรฐานการบริการสงเสริมสุขภาพอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดลอม 

116. สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

การขออนุญาตนําเขาเครื่องสําอางค 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

117. สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

1) การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
2) การติดตามและประเมินผล 
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สวนราชการ กระบวนงานโปรงใส 

118. กรมโรงงานอุตสาหกรรม* งานออกใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน  

119. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 1) การพัฒนาผูประกอบการเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 
120. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแร* 
งานออกใบอนุญาตนําเขาและสงออกแร  

121. สํานักงานคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย 

1) การสอบทานการวัดคา CCS ของหองปฏิบัติการ 
2) การจดทะเบียนชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออย 

122. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ  
อุตสาหกรรม* 

งานออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ (มอก.)  

123. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1) การจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน 
2) การกําหนดทาทีความรวมมือเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเท 

124. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน 

1) การใหคําปรึกษาแนะนําดานการลงทุน 
2) การขอรับการสงเสริมการลงทุน 

สวนราชการท่ีไมสังกัด สํานักนายกรัฐมนตรี ทบวง กรม 

125. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 1) การเบิกจายนิตยภัต 
2) การจัดการศาสนสมบัต ิ

126. สํานักงานคณะกรรมการ พิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ

การประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

127. สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

1) การจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  
2) การสนับสนุนการวิจัย  ขยายผลสูการปฏิบัติและพัฒนาตอยอด

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 
128. ราชบัณฑิตยสถาน การสงเสริมและเผยแพรการใชภาษาไทยท่ีถูกตองตามหลักภาษา 
129. สํานักงานตํารวจแหงชาต*ิ งานใหบริการของเจาหนาท่ีตํารวจตรวจคนเขาเมือง  
130. สํานักงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน 
1) การยึดหรืออายัดทรัพย 
2) การบริหารจดัการทรัพย 

131. ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

การชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูเสียหาย 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

132. สํานักงานปลัดสํานักนายก รัฐมนตร*ี งานการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนใหกับประชาชน  

133. กรมประชาสัมพันธ 1) กระบวนการผลิตสารคดีโทรทัศน 

134. สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค* 

งานแกไขปญหาเรื่องรองเรียนใหกับประชาชนเก่ียวกับการ
คุมครองผูบริโภค  

135. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี 1) การติดตามการดําเนินงานผลงานตามนโยบายรัฐบาล 
2) กระบวนการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ    
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สวนราชการ กระบวนงานโปรงใส 

136. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 1) การรายงานผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีใหประชาชนทราบ 
2) การแจงมติคณะรัฐมนตรี 
3) การขอความเห็นของสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการ 

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กรณีท่ีเปนเรื่องสําคัญตามนโยบาย 
และยุทธศาสตรของรัฐบาล) 

137. สํานักขาวกรองแหงชาต ิ 1) การผลิตขาวกรองยุทธศาสตรและวิเคราะหวิจัยขาวกรอง 
2) การปฏิบัติการทางการขาวกรองและตอตานขาวกรองเพ่ือ

สนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
138. สํานักงบประมาณ 1) การจัดทํางบประมาณ  

2) การประเมินผล 
139. สํานักงานสภาความม่ันคง

แหงชาติ 
1) การเผยแพรองคความรูดานความม่ันคง 
2) การจัดทํานโยบาย/ยุทธศาสตร 
3) กระบวนงานแจงเตือนภัยคุกคามและสถานการณความม่ันคง 

เพ่ือปองกันเหตุและแกไขปญหาไดทันทวงที 
140. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1) การรางกฎหมาย 

2) การใหความเห็นทางกฎหมาย 
3) การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 

141. สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน* 

งานสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ  

142. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ

1) การวางแผนยุทธศาสตร 
2) การติดตามประเมินผลแผน พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
แหงชาต/ิยุทธศาสตร/นโยบายรัฐบาล 

143. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 

การใหคําปรึกษาแนะนํา 

144. กองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร 

1) การเผยแพรความรูดานความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
2) การสรางเครือขายความรวมมือดานความม่ันคง 

 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : นายประพนธ  หิรัญตีรพล   เบอรติดตอ  :  0 2241 1399 

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวปุณยนุช  ชวลิต   เบอรติดตอ  :  0 2241 1399 
   กลุมพัฒนาระบบริหาร  
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แผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

กรม ......................................... 

กระทรวง ................................................ 

กระบวนงาน ................................................... 
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อธิบายถึงความสําคัญ ผลกระทบ ของปญหาหรือความเสี่ยงในการทุจริต ไมโปรงใสของ
กระบวนงานท่ีดําเนินการโดย 

• ระบุความสําคัญของกระบวนงาน  : อธิบายถึงความสําคัญของกระบวนงานพอสังเขป 
ตลอดจนนําเสนอขอมูล หรือคาสถิติตาง ๆ ประกอบ เชน คาสถิติจํานวนผูใชบริการ มูลคา
ทางเศรษฐกิจ หรือผลกระทบทางสังคม เปนตน 

• ระบุผลกระทบหากมีการทุจริตคอรรัปชั่น: อธิบายถึงผลกระทบหากมีการทุจริตคอ รรัปชั่นพอ
สังเขป และหากกระบวนงานนั้น ๆ เคยมีปญหาดานความโปรงใส ตลอดจนการทุจริต 
คอรรัปชั่น ควรนําเสนอขอมูลความรุนแรงของปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตมาประกอบดวย 

 
 
 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. วัตถุประสงค และเปาหมายของการดําเนินงาน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระบุเปาหมายและผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานตามแผนการสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

• ควรมุงเนนการสรางความโปรงใส ปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น และอาจรวมถึงการ ลดผลกระทบ

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

• ควรระบุขอบขายใหชัดเจนวาเปนการจัดทําแผนในกระบวนการใด เปนการปองกัน แกไข

ปญหาหรือ ความเสี่ยงใด ตลอดจนผลสําเร็จท่ีคาดวาจะไดรับจากแผนงานดังกลาว  

 

แผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
กรม..........................กระทรวง....................................... 

กระบวนงาน.................................................. 
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• ระบุข้ันตอนการดําเนินงานของ กระบวนงาน เพ่ือวิเคราะหปญหา หรือความเสี่ยงในการทุจริต ไม
โปรงใส โดยพิจารณาท้ังจาก “ ปญหา ” ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตและในปจจุบัน และคาดการ ณสิ่งท่ี
อาจจะเกิดข้ึน “ความเสี่ยง” ในอนาคต  

• ประเมินความเสี่ยงจาก 2 ปจจัยหลัก คือ โอกาสท่ีจะเกิด และความรุนแรงของผลกระทบ 

3. แนวทางการวิเคราะหปญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.1 ระบุและประเมินระดับความเส่ียง 

ลําดับ ข้ันตอน 
การดําเนินงาน 

ปญหาหรือ 
ความเส่ียง 

ในการเกิดทุจริต
คอรรัปช่ัน 

โอกาสท่ีจะเกิด ความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

คะแนน 
(โอกาสx
ความ

รุนแรง) 
สูง 
(3) 

กลาง 
(2) 

ต่ํา 
(1) 

สูง 
(3) 

กลาง 
(2) 

ต่ํา 
(1) 

1 .....................         

2 .....................         

3 .....................         

4 .....................         

3.2 จัดลําดับและคัดเลือกปญหาหรือความเส่ียง 

โอ
กา

สที่
จะ

เก
ิด 

สูง 
 

 

  

กลาง 
 

 

  

ต่ํา 
 

 

  

  ต่ํา กลาง สูง 

  ความรุนแรงของผลกระทบ 

 
 

135 

• จัดลําดับและคัดเลือกปญหา หรือความเสี่ยง : ประเมินจากคะแนนความเสี่ยง (โอกาส  x ความรุนแรง) 

เพ่ือเลือกปญหาหรือความเสี่ยงท่ีมีคะแนนสูงสุดมาดําเนินการวิเคราะหสาเหตุในขอ 3.3 ตอไป 

• หากพบวาปญหาหรือความเสี่ยงมีความสัมพันธกันหรือมีคะแนนเทากันอาจเลือกมา ดําเนินการในขอ 3.3 
ไดมากกวา 1 ประเด็น 
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3.3 วิเคราะหปญหาหรือความเส่ียงของกระบวนงาน 
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นําปญหาหรือความเสี่ยงท่ีจัดลําดับและคัดเลือกในขอ 3.2มาวิเคราะหหาสาเหตุและผลกระทบ ดังนี้  

• วิเคราะหตนตอของปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น แลวระบุลงในกลอง “สาเหตุ” ในแผนภาพ3.3 

• วิเคราะหถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน แลวระบุลงในกลอง “ผลกระทบ” ในแผนภาพ 3.3 

• ในการวิเคราะห สวนราชการและจังหวัดอาจใชเทคนิคอ่ืนๆ นอกเหนือจากแบบฟอรมท่ีกําหนดไว
ได แตควร มีการวิเคราะห “สาเหตุ” และ “ผลกระทบ” โดยมีแกนกลางคือ ปญหาหลักท่ีได
คัดเลือกไว ใหครบถวน 

ผลกระทบ 
1 

ผลกระทบ 
3 

ผลกระทบ 
2 

สาเหตุ 1 สาเหตุ 3 

ผลกระทบ
ของปญหา 

สาเหตุของ
ปญหา 

ปญหาหลัก ปญหาหรือ 

 

สาเหตุ 2 
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4. กําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. ………………………………………       

2.  ………………………………………       

3.  ………………………………………       

4.  ………………………………………       

5.  ………………………………………       

รวม       
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กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย อันแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการสรางความโปรงใส 

• ตัวช้ีวัดควรประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโครงการ และปจจัยสําคัญใน
การสรางความโปรงใส(ตามประเภทของกระบวนงาน) 

• น้ําหนักควรใหความสําคัญกับตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโครงการไมนอยกวาก่ึง
หนึ่ง และใหน้ําหนักกับตัวชี้วัดปจจัยสําคัญในการสรางความโปรงใสในสวนท่ีเหลือ 

• เกณฑการใหคะแนน ควรนําคาผลการดําเนินงานปจจุบัน (Baseline) มากําหนดในเกณฑการให
คะแนนระดับ 3 สวนเกณฑการใหคะแนนระดับ 5 ควรแสดงถึงการพัฒนาในเชิงบวกและ
บรรลุผลตามความมุงหวังของสวนราชการและจังหวัด 
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5. แนวทางแกไขปญหาหรือความเส่ียง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.1 การกําหนดแนวทางแกไขปญหาหรือความเส่ียง 

กระบวนงาน.................................................................... 

ประเภทกระบวนงาน....................................................... 

ปญหาหรือความเส่ียง....................................................... 

ปจจัยสําคัญในการ
สรางความโปรงใส 
(เกณฑคุณภาพ 
ตามตัวช้ีวัด) 

มาตรการ 
ท่ีดําเนินการในปจจุบัน 

ประเมินแนวทาง
แกไขท่ีดําเนินการใน

ปจจุบัน 

มาตรการเพ่ิมเติม 

ปจจัยท่ี 1....................... 1. ………………….. 

2. ………………….. 

เพียงพอ/ 

ไมเพียงพอ 

1. ………………….. 

2. ………………….. 

ปจจัยท่ี 2....................... 1. ………………….. 

2. ………………….. 

เพียงพอ/ 

ไมเพียงพอ 

1. ………………….. 

2. ………………….. 

ปจจัยท่ี 3....................... 1. ………………….. 

2. ………………….. 

เพียงพอ/ 

ไมเพียงพอ 

1. ………………….. 

2. ………………….. 

ปจจัยท่ี 4....................... 1. ………………….. 

2. ………………….. 

เพียงพอ/ 

ไมเพียงพอ 

1. ………………….. 

2. ………………….. 

อ่ืน ๆ 1. ………………….. 

2. ………………….. 

เพียงพอ/ 

ไมเพียงพอ 

1. ………………….. 

2. ………………….. 
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• ในแตละปจจัยสําคัญในการสรางความโปรงใส ใหสวนราชการและจังหวัด 
- ทบทวนมาตรการท่ีไดดําเนินการในปจจุบันวาไดดําเนินการอะไรไปแลวบาง  
- ประเมินตนเองวามาตรการดังกลาวเพียงพอในการจัดการความเสี่ยงหรือไม โดยระบุใน
แบบฟอรมวา “เพียงพอ” หรือ “ไมเพียงพอ” หากเห็นวาไมเพียงพอ ควรกําหนดมาตรการ
เพ่ิมเติม 

• สวนราชการอาจระบุปจจัยเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ได 
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5.2 แผนการดําเนินงาน 

มาตรการ 
ปฏิทินดําเนินงาน (2557) 

หมายเหตุ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.        

2.        

3.        

…        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

139 

 ใหนํามาตรการในปจจุบันและมาตรการเพ่ิมเติมตามขอ 5.1 มาระบุรายละเอียดแผนงานโดยละเอียด 
โดยกําหนดระยะเวลาใชชัดเจน สมเหตุสมผล 
- สวนราชการและจังหวัดดําเนินการตามแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณา

ใหครอบคลุมตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไวในแผนระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม -  30 
กันยายน 2557 

-  สวนราชการและจังหวัดรายงานผลการดําเนินการตามแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ รอบ 9 เดือน  ผานระบบออนไลนภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

-  สวนราชการและจังหวัดรายงานผลการดําเนินการตามแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ รอบ 12 เดือน  ผานระบบออนไลนภายในวันท่ี 31 ตุลาคม  2557 

 สวนราชการและจังหวัดจัดสงแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ (เบื้องตน) ตาม
แบบฟอรม 1 สงเปนไฟลเอกสารไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล cleaninitiative@opdc.go.th 
ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2557 

 สวนราชการและจังหวัดดําเนินการปรับปรุงแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบตัิราชการ และสง
ฉบับสมบูรณ 1 เลม ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมไฟลเอกสารไปท่ีอีเมล 
cleaninitiative@opdc.go.th ภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557  
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