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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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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. 2558 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 แบงออกเปน 2 มิติ ไดแก 

1. มิติภายนอก (น้ําหนักรอยละ 75) ประกอบดวย  
(1) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร

กระทรวงและตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 
(2) คุณภาพการใหบริการประชาชน ( Service Level Agreement: SLA) โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. เปนเจาภาพ 

2. มิติภายใน (น้ําหนักรอยละ 25) ประกอบดวย  
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยงานเจาภาพ 

1. การเบิกจายงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณ 
 

2. การประหยัดพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

3. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4. การพัฒนาสมรรถนะองคการ  กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
สํานักงาน ก.พ.ร. 

5. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

สํานักงาน ปปช. และ สํานักงาน ปปท.  

 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานประเมินผล ไดแก 
กรมบัญชีกลาง สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และสํานักงาน ก.พ.ร. เปนตน โดยท่ีตัวชี้วัดท่ีมี
หนวยงานประเมินผลเปนเจาภาพรับผิดชอบตัวชี้วัด หนวยงานเจาภาพจะเปนผูกําหนดกลุมเปาหมาย  
แนวทางการดําเนินการ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดนั้นๆ ดวย ซ่ึงสรุปตัวชี้วัดไดดังนี้ 
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สวนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในมิติภายนอก ซ่ึงมีน้ําหนักรอยละ  75 โดย

มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก (%) 
1.  การประเมินประสิทธิผล 65 
2.  การประเมินคุณภาพ 10 

 
มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล  
 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง
และตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

 
น้ําหนัก:  รอยละ 65 

คําอธิบาย: 

• เพ่ือให กระทรวงมีการ ดําเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ และ/หรือยุทธศาสตร
กระทรวง โดยมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงและระหวางกระทรวงซ่ึงหนวยงาน
ภายในกระทรวงใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือใหกระทรวงบรรลุ
เปาหมายแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ 

• เพ่ือเปนการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางกระทรวง ในการผลักดันยุทธศาสตรของ
ประเทศใหบรรลุเปาหมายและมีการถายทอดเปาหมายการปฏิบัติไปสูสวนราชการในสังกัด 

 
ประกอบดวยตัวชี้วัดดังตอไปนี้ 

 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร
กระทรวง 

 ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 
หมายเหต ุ สวนราชการใดท่ีไมมีตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน ( Joint KPIs)

ใหนําน้ําหนักไปรวมไวท่ีตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม แนวทางการ
ขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตรกระทรวง 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด  : ตัวช้ีวัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

คําอธิบาย: 

หลักการ Joint KPIs  โดยกําหนดใหมีJoint KPIs 3 ระดับ ดังนี้ 
1. Impact JKPIs จะถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด Joint KPIs ในคํารับรองฯ  เฉพาะกระทรวง/สวนราชการท่ี

เปนเจาภาพหลักในแตละเรื่อง น้ําหนักแลวแตความเหมาะสม 
2. Outcome JKPIs จะถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด Joint KPIs ในคํารับรองฯ เฉพาะกระทรวง/สวนราชการ

ท่ีเปนเจาภาพหลักในแตละ Chain น้ําหนักแลวแตความเหมาะสม และถายทอดตัวชี้วัดไปยังคํา
รับรองฯ ระดับกรม ตามหลักการท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

3. Output  JKPIs จะถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด Joint KPIs ในคํารับรองฯ ระดับกรม น้ําหนักแลวแตความ
เหมาะสม 

หมายเหต ุกระทรวง/สวนราชการใดเปนเจาภาพหลักระดับ Impact Joint KPIs หากเปนเจาภาพหลักในระดับ 
Outcome Joint KPIs ไมตองวัด Outcome Joint KPIs ในคํารับรองฯ อีก  
 

ราง Joint KPIs ป 2558 (14เรื่อง) 
 

เรื่องสําคัญในการขับเคล่ือนประเทศ เจาภาพ 
1. สงเสริมการลงทุน  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน )BOI) 
2. SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
3. Green City / Green Society กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. National Single Window: NSW กระทรวงการคลัง 
5. Doing Business สํานักงาน ก.พ.ร. 
แผนบูรณาการของ คสช. ประจําป 2558 เจาภาพ 
1. การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยา
เสพติด 

กระทรวงยุติธรรม (.ปปส.) 

2. การปองกันและการแกไขปญหาการคามนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
3. การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
4. การดําเนินการตามกรอบของประชาคมอาเซียน กระทรวงพาณิชย 
5. การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
คําส่ัง คสช. มอบใหสํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการ เจาภาพ 
1. Zoning กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. ครัวไทยสูครัวโลก กระทรวงอุตสาหกรรม 
สวนราชการเสนอ เจาภาพ 
1. การปองกันปญหาโรคเอดส กระทรวงสาธารณสุข 
2. OTOP กระทรวงมหาดไทย 
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1.2 การเช่ือมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.2.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
หลักการ 

1. สํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําคํารับรอง พิจารณาอุทธรณ  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดสรรเงิน
รางวัลใหกระทรวง สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงนายกรัฐมนตรี และสวนราชการไมสังกัด
กระทรวง/ทบวง  และสวนราชการในสังกัดกลาโหมและศึกษาธิการ (รวมท้ังสิ้น 49 หนวยงาน) ดังนี้ 

• กระทรวง 17 กระทรวงและ 1 สํานักนายกรัฐมนตรี 
• สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงนายกรัฐมนตรี 11 สวนราชการ 

• สวนราชการไมสังกัดกระทรวง/ทบวง 9 สวนราชการ 

• สวนราชการในสังกัดกลาโหม 6 สวนราชการ  

• สวนราชการในสังกัดศึกษาธิการ 5 สวนราชการ 
2. สํานักงาน ก.พ.ร. มอบใหกระทรวงเปนเจาภาพในการจัดทําคํารับรองในระดับกรม (จํานวน 114 สวนราชการ) 
3. กระทรวง/สวนราชการ (จํานวน 49 หนวยงาน) รายงานผลผานระบบ e-SAR ตามหลักการท่ี

สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  
4. ตัวชี้วัดท่ีกําหนดตองสามารถวัดผลไดในปงบประมาณ (รายงานผลการดําเนินงานภายในเดือน

ธันวาคม) หากตัวชี้วัดใดไมสามารถวัดผลไดภายในปงบประมาณ จะถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด Monitor 
5. ตัวชี้วัดระดับกรมท่ีสําคัญและสะทอนตอบทบาทภารกิจของกระทรวงตองนํามากําหนดเปนตัวชี้วัด

ระดับกระทรวงดวย 
6. ตัวชี้วัดในมิติภายนอกดานการประเมินประสิทธิผลควรมีจํานวนไมนอยกวา 5 ตัวชี้วัด 
7. ตัวชี้วัดตองสอดคลองกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศและยุทธศาสตรกระทรวง 

 

ประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  

กรอบการประเมินผล 2558  นํ้าหนัก (%)  

มิติภายนอก   75  

การประเมินประสิทธิผล (65) 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ 
/แผนยุทธศาสตรกระทรวง และตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มี
เปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

(65)  

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

(10)  

มิติภายใน  25  

การประเมินประสิทธิภาพ 
(15)  

3. การเบิกจายเงินงบประมาณ  (5)  

4. การประหยัดพลังงาน  (5)  

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ  (5)  

การพัฒนาองคการ (10)  6. การพัฒนาสมรรถนะองคการ  (5)  

7. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน  (5)  

รวม  100  
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1.2.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

หลักการ 
1. กระทรวง ( 17 กระทรวงและ 1 สํานักนายก รัฐมนตรี ) โดยปลัดกระทรวงเปนผูจัดทําคํารับรอง 

พิจารณาอุทธรณ  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดสรรเงินรางวัลใหกับกรม/สวนราชการใน
สังกัด (จํานวน 114 สวนราชการ) ตามแนวทางการท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ( ยกเวน ตัวชี้วัด
กระทรวงและตัวชี้วัดท่ีมีเจาภาพ) 

2. กรมและสวนราชการในสังกัด (จํานวน 114 สวนราชการ) รายงานผลผานระบบ e-SAR ตามปฏิทินท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

3. กรม/สวนราชการดําเนินการตามแนวทางข้ันตอนและปฏิทินท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
4. ตัวชี้วัดในมิติภายนอกดานการประเมินประสิทธิผลควรมีจํานวนไมเกิน 5 ตัวชี้วัด 
5. กําหนดตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน ( Joint KPIs) ระดับ Outcome JKPI และ 

Output JKPI ในคํารับรองฯ ตามหลักการท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  
6. ตัวชี้วัดท่ีกําหนดตองสามารถวัดผลไดในปงบประมาณ (ภายในเดือนธันวาคม) หากตัวชี้วัดใดไม

สามารถวัดผลไดภายในปงบประมาณ จะถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด Monitor 

 

ประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  

กรอบการประเมินผล 2558  นํ้าหนัก (%)  

มิติภายนอก   75  

การประเมินประสิทธิผล (65) 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/
แผนยุทธศาสตรกรม/ ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน 
(Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม  

(65)  

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

(10)  

มิติภายใน  25  

การประเมินประสิทธิภาพ 
(15)  

3. การเบิกจายเงินงบประมาณ  (5)  

4. การประหยัดพลังงาน  (5)  

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ  (5)  

การพัฒนาองคการ (10)  6. การพัฒนาสมรรถนะองคการ  (5)  

7. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน  (5)  

รวม  100  
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 

 

2.1 ปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

 

วันที ่ กิจกรรม 
สิงหาคม 2557 • จัดทํารางกรอบการประเมินผลและข้ันตอนในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการนําเสนอ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

กันยายน 2557 • จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกระทรวง 
• จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 
2557 

• เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก  คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง สวนราชการในบังคับบัญชาข้ึนตรงนายกรัฐมนตรี  สวน
ราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และสวนราชการในสังกัดกลาโหมและ
ศึกษาธิการ  

• สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการเจรจาตัวชี้วดั น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ตาม  
คํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง  สวนราชการในบังคับบัญชาข้ึนตรงนายกรัฐมนตรี  สวน
ราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และสวนราชการในสังกัดกลาโหมและ
ศึกษาธิการ 

• กระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัดสงสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ไดลงนามแลวและ
เอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงฯ เพื่อสง  
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด (พรอมแผนบันทึกขอมูลจํานวน 1 แผน) 

ภายใน 31 มกราคม 2558 • กระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัด รายงานการประเมินผลตนเอง ( Self Assessment 
Report) รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557) ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมทั้ง
แนบเอกสารหลักฐานไวในระบบดวย 

ภายใน 31 มีนาคม 2558 • สิ้นสุดการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบแรก ในกรณีทีส่วนราชการระดับกระทรวง (1) ไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได (2) ไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับจัดสร
ไมเพียงพอ และไมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  

 กรณีกระทรวง ไดแก ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ /แผน
ยุทธศาสตรกระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (ระดับ Impact JKPIs และ 
Outcome JKPIs) และตัวชี้วัดกลางที่มีหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบ ทั้งนี้ สวนราชการ โดย
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และเอกสารชี้แจง
เหตุผลความจําเปน จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

 กรณีกรม ไดแก ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ กรมใหขอเปลี่ยนแปลงไปยังคณะกรรมการเจรจา
ขอตกลงและประเมินผลของสวนราชการระดับกรมเพือ่พิจารณา  สําหรับตัวชี้วัดกลางที่มี
หนวยงานเจาภาพรับผิดชอบ ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการเจรจาขอตกลงฯ เพื่อทําหนาที่
เปนผูรวบรวมและจัดสงคําขอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของตัวชี้วัดฯ ไปยังเจาภาพ
ตัวชี้วัดพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และแจงผล การพิจารณาคําขอ
เปลี่ยนแปลงฯ ของเจาภาพใหสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงรับทราบ  
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2. แนวทางการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

วันที ่ กิจกรรม 
ภายใน 30 เมษายน 2558 • กระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัด รายงานการประเมินผลตนเอง ( Self Assessment 

Report) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557) ผานระบบรายงานผลการปฏิบตัิราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส ( e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมทั้งแนบ
เอกสารหลักฐานไวในระบบดวย  

ภายใน 31 กรกฎาคม 
2558 

• กระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัด รายงานการประเมินผลตนเอง ( Self Assessment 
Report) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558) ผานระบบรายงานผลการปฏิบตัิ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมทั้ง
แนบเอกสารหลักฐานไวในระบบดวย 

ภายใน 31 ตุลาคม 2558 
 

• กระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัดเปนผูรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment 
Report) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 255 8) ผานระบบรายงานผลการปฏิบตัิ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส ( e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด * พรอมทั้งจัดสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) 
รอบ 12 เดือน จํานวน 1 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามเวลาที่กําหนด  
** 

• สิ้นสุดการรับ คําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ฯ รอบสุดทาย  ในกรณีที่ สวนราชการระดับ
กระทรวง (1) ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได (2) ไมไดรับจัดสรร
งบประมาณหรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอ และไมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 
 กรณีกระทรวง ไดแก ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ /แผน

ยุทธศาสตรกระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (ระดับ Impact JKPIs และ 
Outcome JKPIs) และตัวชี้วัดกลางที่มีหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบ ทั้งนี้ สวนราชการ โดย
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ฯ และเอกสารชี้แจง
เหตุผลความจําเปน จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

 กรณีกรม ไดแก ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ กรมใหขอเปลี่ยนแปลงไปยังคณะกรรมการเจรจา
ขอตกลงและประเมินผลของสวนราชการระดับกรมเพือ่พิจารณา  สําหรับตัวชี้วัดกลางที่มี
หนวยงานเจาภาพรับผิดชอบ ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการเจรจาขอตกลงฯ เพื่อทําหนาที่
เปนผูรวบรวมและจัดสงคําขอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของตัวชี้วัดฯ ไปยังเจาภาพ
ตัวชี้วัดพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และแจงผล การพิจารณาคําขอ
เปลี่ยนแปลงฯ ของเจาภาพใหสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงรับทราบ 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 
2558 

• สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน ผานระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส  
(e-SAR) 

ธันวาคม 2558 - มกราคม 
2559 

• สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ  รอบ 12 เดือน  
ณ สถานที่ตั้งของกระทรวง 

ภายในเดือนกุมภาพันธ 
2559 

• สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระรวมกันวิเคราะหผลการดําเนินงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง 

ภายในเดือนมีนาคม 2559 • สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระวิเคราะหผล และจัดทําสรุปผลคะแนนที่มีความครบถวน
สมบูรณเสนอตอ อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. พรอมทั้งแจงผลคะแนนใหกระทรวง 
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

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

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

 
 

กรณีสวนราชการในบังคับบัญชาข้ึนตรงนายกรัฐมนตรี  สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง และสวนราชการในสังกัดกลาโหมและศึกษาธิการ ใหดาํเนินการเชนเดียวกับกระทรวง 
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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 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

 รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR Card) รอบ 3 เดือน  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. 2558 

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ พิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

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

รายละเอียดตัวชี้วัดได เชน กรณีไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ไมเพียงพอ และไมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เปนตน  

โดยสวนราชการตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 1 ชุด 

ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลา ดังนี้ 

• สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนักและเกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบแรก ภายในวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

• สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนักและเกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบสุดทาย ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดย

จัดสงมาพรอมกับรายงานประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน (Self Assessment Report - SAR) 

 

 

 

14 
 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตาม   
คํารบัรองการปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐพิจารณาตอไป และจะไมรับพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงฯ 
ภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

 
2.2.3 หลักเกณฑการจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 

สวนราชการตองจัดสงรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(Self-Assessment Report - SAR) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 255 7 - 30 กันยายน พ.ศ. 255 8) พรอม
ท้ังเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนท่ีสําคัญตอการคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงาน ท้ังระดับกระทรวง  
กลุมภารกิจ และกรม ใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 255 8 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 8 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เชน เปน
ตัวชี้วัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง หรือจัดเก็บไดตามฤดูกาล ใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1  
มากอน 
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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 2558 

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

1 ตุลาคม 2558 
  

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง: 

 
ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 

สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงาน
การศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตได
แลวเสร็จ ภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 

5 

 

 

สรุปผลการดําเนินงาน: 
สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดแลวเสร็จ ภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เมื่อพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนแลวสวนราชการจะไดเทากับระดับคะแนน 5.0000 
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บทท่ี 3 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
 
3.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 แบงออกเปน 2 มิติ ไดแก 

1. มิติภายนอก (น้ําหนักรอยละ75)  ประกอบดวย  
(1) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร

กระทรวงและตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 
(2) คุณภาพการใหบริการประชาชน ( Service Level Agreement: SLA) โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. เปนเจาภาพ 
2. มิติภายใน (น้ําหนักรอยละ25)  ประกอบดวย  
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยงานเจาภาพ 

1. การเบิกจายงบประมาณ  
 

การเบิกจายงบประมาณ 

2. การประหยัดพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

3. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4. การพัฒนาสมรรถนะองคการ  กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
สํานักงาน ก.พ.ร. 

5. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

สํานักงาน ปปช. และ สํานักงาน ปปท.  

 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานประเมินผล ไดแก 
กรมบัญชีกลาง สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และสํานักงาน ก.พ.ร. เปนตน โดยท่ีตัวชี้วัดท่ีมี
หนวยงานประเมินผลเปนเจาภาพรับผิดชอบตัวชี้วัด หนวยงานเจาภาพจะเปนผูกําหนดกลุมเปาหมาย  
แนวทางการดําเนินการ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดนั้นๆ ดวย ซ่ึงสรุปตัวชี้วัดไดดังนี้ 

 

 

 

18 

 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 
 
 
 

สวนราชการ มีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติภายนอก ซ่ึงมีน้ําหนักรอยละ 75  โดยมี
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก (%) 
1.  การประเมินประสิทธิผล 65 
2.  การประเมินคุณภาพ 10 

 
มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล  
 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง
และตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

 
น้ําหนัก:  รอยละ 65 

คําอธิบาย: 

• เพ่ือให กระทรวงมีการ ดําเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ และ/หรือยุทธศาสตร
กระทรวง โดยมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงและระหวางกระทรวงซ่ึงหนวยงาน
ภายในกระทรวงใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือใหกระทรวงบรรลุ
เปาหมายแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ 

• เพ่ือเปนการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางกระทรวง ในการผลักดันยุทธศาสตรของ
ประเทศใหบรรลุเปาหมายและมีการถายทอดเปาหมายการปฏิบัติไปสูสวนราชการในสังกัด 

 
ประกอบดวยตัวชี้วัดดังตอไปนี้ 

 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร
กระทรวง 

 ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 
หมายเหต ุ สวนราชการใดท่ีไมมีตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน ( Joint KPIs)

ใหนําน้ําหนักไปรวมไวท่ีตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม แนวทางการ
ขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตรกระทรวง 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด  : ตัวช้ีวัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

คําอธิบาย: 

หลักการ Joint KPIs  โดยกําหนดใหมีJoint KPIs 3 ระดับ ดังนี้ 
1. Impact JKPIs จะถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด Joint KPIs ในคํารับรองฯ  เฉพาะกระทรวง/สวนราชการท่ี

เปนเจาภาพหลักในแตละเรื่อง น้ําหนักแลวแตความเหมาะสม 
2. Outcome JKPIs จะถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด Joint KPIs ในคํารับรองฯ เฉพาะกระทรวง/สวนราชการ

ท่ีเปนเจาภาพหลักในแตละ Chain น้ําหนักแลวแตความเหมาะสม และถายทอดตัวชี้วัดไปยังคํา
รับรองฯ ระดับกรม ตามหลักการท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

3. Output  JKPIs จะถูกกําหนดเปนตัวชี้วัด Joint KPIs ในคํารับรองฯ ระดับกรม น้ําหนักแลวแตความ
เหมาะสม 

หมายเหต ุกระทรวง/สวนราชการใดเปนเจาภาพหลักระดับ Impact Joint KPIs หากเปนเจาภาพหลักในระดับ 
Outcome Joint KPIs ไมตองวัด Outcome Joint KPIs ในคํารับรองฯ อีก  
 

ราง Joint KPIs ป 2558 (14  เรื่อง) 
 

เรื่องสําคัญในการขับเคล่ือนประเทศ เจาภาพ 
1. สงเสริมการลงทุน  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
2. SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
3. Green City / Green Society กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. National Single Window: NSW กระทรวงการคลัง 
5. Doing Business สํานักงาน ก.พ.ร. 
แผนบูรณาการของ คสช. ประจําป 2558 เจาภาพ 
1. การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยา
เสพติด 

กระทรวงยุตธิรรม (ปปส.) 

2. การปองกันและการแกไขปญหาการคามนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
3. การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
4. การดําเนินการตามกรอบของประชาคมอาเซียน กระทรวงพาณิชย 
5. การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
คําส่ัง คสช. ดําเนินการมอบใหสํานักงาน ก.พ.ร. เจาภาพ 
1. Zoning กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. ครัวไทยสูครัวโลก กระทรวงอุตสาหกรรม 
สวนราชการเสนอ เจาภาพ 
1. การปองกันปญหาโรคเอดส กระทรวงสาธารณสุข 
2. OTOP กระทรวงมหาดไทย 
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ตารางและสูตรการคํานวณ: 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(W) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได 
(SM) 

คะแนนถวงนํ้าหนัก  
(W x SM) 

1 2 3 4 5 
ตัวชี้วัดที่ 1.1  W1.1 1 2 3 4 5 SM1.1 (W1.1 x SM1.1) 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 W1.2 1 2 3 4 5 SM1.2 (W1.2 x SM1.2) 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 W1.3 1 2 3 4 5 SM1.3 (W1.3 x SM1.3) 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 W1.4 1 2 3 4 5 SM1.4 (W1.4 x SM1.4) 
ตัวชี้วัดที่ 1.5 W1.5 1 2 3 4 5 SM1.5 (W1.5 x SM1.5) 
 Σ W1.1-1.5= 65  Σ (W1.1-1.5xSM1.1-1.5) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
  

Σ (W1.1-1.5x SM1.1-1.5)   หรือ         (W1.1xSM1.1) + (W1.2xSM1.2) + (W1.3xSM1.3) + (W1.4xSM1.4)+ (W1.5xSM1.5) 

Σ W1.1-1.5                                     W1.1 + W1.2 + W1.3 + W1.4+ W1.5 

 
 

โดยท่ี: 
 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีใหกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน โดยผลรวมของน้ําหนักของ
ทุกตัวชี้วัดเทากับ 65 

SM หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

1.1 - 1.5 หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนทั้งนี้จํานวนตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 1.1 - 1.5) 

ข้ึนอยูกับกระทรวงจะเปนผูกําหนด ตัวชี้วัดการประเมินดานประสิทธิผล
ควรมีจํานวนไมเกิน 5 ตัวชี้วดั 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  

Σ (W1.1-1.5 x SM1.1-1.5) 

Σ W1.1-1.5 

2 
3 
4 
5 
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แนวทางการประเมินผล: 

  แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
 เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
  ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
  รายงานการประชุม 
  แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  
  บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
  เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

 การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของตางๆ  
  ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
  ผูจัดเก็บขอมูล 
  ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ  
 การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ และระบุแหลงท่ีมาได

ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
 ความนาเชื่อถือ เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการท่ีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ

ขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล  
 ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
 สภาพแวดลอมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
หมายเหตุ :การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 
ขอใหสวนราชการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนท่ีสําคัญตอการคํานวณ
และพิจารณาผลการดําเนินงานมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.  
ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพ่ือพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 
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หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล: สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด:รายละเอียดของกรอบการประเมินผลและการจัดทําคํารับรองฯ ของสวนราชการ 
 

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการสํานักงานก .พ.ร. 

1. นางศิริเนตร กลาหาญ  
2. นางสาวดารารัตน โฆษิตพิพัฒน 
3. นางสาวสุภลักษณ ขัมภรัตน 
4. นางสาวพินยรัชต  จันทรเจิดศักดิ์ 
10. นางสาวเบญจมาศ  เชียรวิชัย 

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ตอ 8814 
0 2356 9999 ตอ 8907 
0 2356 9999 ตอ 8821 
0 2356 9999 ตอ 8848 
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สวนราชการ มีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติภายใน ซ่ึงมีน้ําหนักรอยละ 25  โดยมี

รายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก (%) 
1.  การประเมินประสิทธิภาพ 15 
2.  การพัฒนาองคการ 10 

 
 

มิติภายใน  :  การประเมินประสิทธิภาพ 
1. การเบิกจายงบประมาณ 
2. การประหยัดพลังงาน 
3. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 
 

มิติภายใน  :  การพัฒนาองคการ 
1. การพัฒนาสมรรถนะองคการ 
2. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน 
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3.2 กรอบการประเมินฯ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ํา 

หนัก 

(%) 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

มิติภายนอก (น้ําหนักรอยละ 75) 

การประเมินประสิทธิผล         

   1.  ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง/ตัวช้ีวัดระหวางกระทรวงท่ีมี

เปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม    (รอยละ 65)   

1.1 รายไดเงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยตอครัวเรือน 

(บาท/ครัวเรือน/ป) (ตัวช้ีวัดกระทรวง) 

5      

1.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํายุทธศาสตรงานวิจัยของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

5 1 2 3 4 5 

1.3 ผลผลิตพืชสําคัญเฉลี่ยตอไร  (ตัวช้ีวัดกระทรวง)       

1.3.1 ขาวนาป  (กิโลกรัมตอไร) 3      

1.3.2 ขาวนาปรัง  (กิโลกรัมตอไร) 3      

1.3.3 มันสําปะหลัง  (กิโลกรัมตอไร) 3      

1.3.4  ปาลมนํ้ามัน  (กิโลกรัมตอไร) 3      

1.3.5  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  (กิโลกรัมตอไร) 3      

1.4 จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานและแหลงนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึน (ไร) 10 263,128 269,280 275,432 281,584 287,736 

1.5 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุ

เปาหมายในการดําเนินมาตรการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ

จากภัยแลงป 2557/2558  

5      

1.5.1 มาตรการหลัก  2.5 80 85 90 95 100 

1.5.2 มาตรการเสริม  2.5 80 90 100 นําความรู/
ปจจัยไป

ปรับใช ไม
นอยกวา 

รอยละ 50 

นําความรู/
ปจจัยไป

ปรับใช ไม
นอยกวา 

รอยละ 60 

1.6 รอยละของ จํานวนแหลงนํ้าเพ่ือชุมชน/ชนบท ท่ีเพ่ิมข้ึนเทียบกับ

เปาหมายตามแผนงาน                             

10 80 85 90 95 100 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ํา 

หนัก 

(%) 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1.7 จํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการนํ้าในเขตชลประทาน (Cropping 

intensity)  (ลานไร) 

10 28.49 28.50 28.51 28.52 28.53 

1.8 รอยละของการซอมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานท่ี

แลวเสร็จตามแผนงาน  

5 80 85 90 95 100 

การประเมินคุณภาพ 
2. ตัวช้ีวัดคุณภาพการใหบริการประชาชน (Service 

Level Agreement : SLA)   

: กระบวนการสงน้ําและบํารุงรักษาโดยเกษตรกรมีสวนรวม 

10      

มิติภายใน   (น้ําหนักรอยละ 25) 
การประเมินประสิทธิภาพ  (รอยละ  15) 

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. ตัวช้ีวัดการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 5 1 2 3 4 5 

5. ตัวช้ีวัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 5 1 2 3 4 5 

การพัฒนาองคการ  (รอยละ 10) 

6. ตัวช้ีวัดการพัฒนาสมรรถนะองคการ  (5)      

6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของ
องคการ 

1 1 2 3 4 5 

6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ 4 1 2 3 4 5 

7. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน 

5 1 2 3 4 5 
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3.3 รายละเอียดตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

มิติภายนอก 

การประเมินประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 1  ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง/
ตัวช้ีวัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม  
(รอยละ 65)   

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  :  ระดับความสําเร็จของการจัดทํายุทธศาสตรงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

น้ําหนัก    :    รอยละ 5 

 
คําอธิบาย : 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

เง่ือนไข  : 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

 
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 ผลผลิตพืชสําคัญเฉล่ียตอไร  (กิโลกรัมตอไร) 

น้ําหนัก    :     รอยละ 11 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.3.1  ขาวนาป  (กิโลกรัมตอไร)   น้ําหนัก  รอยละ 3  

ตัวชี้วัดท่ี 1.3.2 ขาวนาปรัง  (กิโลกรัมตอไร)   น้ําหนัก  รอยละ 3  

ตัวชี้วัดท่ี 1.3.3 มันสําปะหลัง  (กิโลกรัมตอไร)   น้ําหนัก  รอยละ 3  

ตัวชี้วัดท่ี 1.3.4 ปาลมน้ํามัน (กิโลกรัมตอไร)   น้ําหนัก  รอยละ 3  

ตัวชี้วัดท่ี 1.3.5 ขาวโพดเลี้ยงสัตว  (กิโลกรัมตอไร)  น้ําหนัก  รอยละ 3  

 
คําอธิบาย 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 
เกณฑการใหคะแนน  :  
 
หมายเหตุ : 
 
เง่ือนไข : 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 
 
ผูจัดเก็บขอมูล  : 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานและแหลงน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน (ไร) 

น้ําหนัก  :  รอยละ 10 

คําอธิบาย 
การเพ่ิมพ้ืนท่ีรับประโยชนจากแหลงน้ํา หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนจากการดําเนินงานของกรมชลประทาน 

กรมพัฒนาท่ีดิน และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ประกอบดวยพ้ืนท่ี/โครงการตางๆ ดังนี้  (ป 2558 รวม
ท้ังสิ้น จํานวน 425  โครงการ พ้ืนท่ีท้ังหมด 317,941  ไร) 

1. กรมชลประทาน : การกอสรางโครงการชลประทานพรอมระบบสงน้ํา และระบบระบายน้ํา 
จํานวน  185 โครงการ รวมพ้ืนท่ี  234,321 ไรประกอบดวย 

- โครงการขนาดใหญ จํานวน 1 โครงการ พ้ืนท่ี 24,200 ไร 
- โครงการขนาดกลาง จํานวน 3 โครงการ พ้ืนท่ี  11,.800 ไร 
- โครงการขนาดเล็ก จํานวน 181 โครงการ พ้ืนท่ี 198,321 ไร 

2. กรมพัฒนาท่ีดิน : การกอสรางแหลงน้ําชุมชนและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 
จํานวน 158 แหง รวมพ้ืนท่ี 78,384 ไรประกอบดวย 

- แหลงน้ําชุมชน จํานวน 8 แหง พ้ืนท่ี 5,987 ไร 
- แหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา จํานวน 150 โครงการ พ้ืนท่ี 72,397 ไร 

3. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม : การกอสรางแหลงน้ําและระบบสงน้ําในพ้ืนท่ีปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ประกอบดวย ขุดสระเก็บน้ํากอสรางฝายและระบบสงน้ํา จํานวน 82 แหง รวมพ้ืนท่ี 
5,236 ไร ประกอบดวย 

- ขุดสระเก็บน้ํา จํานวน 69 แหง พ้ืนท่ี 2,253 ไร 
- กอสรางฝาย จํานวน 10 แหง พ้ืนท่ี 1,068 ไร 
- ระบบสงน้ํา จาํนวน 3 แหง พ้ืนท่ี 1,915 ไร 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 

ปรับเกณฑการใหคะแนน แตละระดับเปนความกาวหนาของการดําเนินงานคิดเปนรอยละ โดยมี
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
263,128 269,280 275,432 281,584 287,736 

 
โดยนําผลการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทียบกับแผน = รอยละ 80.63 กําหนดไวท่ีระดับ 3 
และผลการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทียบกับแผน = รอยละ 90.50 กําหนดไวท่ีระดับ 5 
 
                       คา Interval คํานวณจาก ระดับ 5 - ระดับ 3 
                                                               2 
 
 

30 
 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 
เง่ือนไข  : 

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

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : กรมชลประทาน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 

จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานและแหลงน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน 
(ไร) 

ไร 3.6792 
(86,000 ไร) 

2.2290 
(181,941 ไร) 

(รอยละ 
90.50 เทียบ
กับเปาหมาย) 
เฉพาะพ้ืนท่ี
ชลประทาน 
154,422 ไร 

 

3.6631 
(272,921 ไร) 

(รอยละ 
86.63 เทียบ
กับเปาหมาย) 
เฉพาะพ้ืนท่ี
ชลประทาน 
210,062 ไร 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :   

1. กรมชลประทาน 

1) ใหสํานักชลประทาน /สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ /สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง  
รวบรวมโครงการกอสรางท่ีกําหนดกอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณนี้ สงใหกองแผนงาน 
              2) กองแผนงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จ และจํานวนพ้ืนท่ี
ชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน สง ก.พ.ร. ในการรายงานรอบ 3 เดือน (มกราคม) 6 เดือน (เมษายน), 9 เดือน (กรกฎาคม) 
และสรุปผลสิ้นปงบประมาณ (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 สง ก.พ.ร.  ในการรายงานรอบ  3 เดือน (มกราคม)  6 เดือน (เมษายน), 9 เดือน 
(กรกฎาคม) และสรุปผลสิ้นปงบประมาณ (กันยายน) รอบ 12 เดือน 

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

โครงการกอสรางท่ีกําหนดกอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณนี้ สงใหกรมชลประทาน 
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2) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการจํานวนพ้ืนท่ี  
รับประโยชนจากแหลงน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน (ไร) สง สํานักงาน ก.พ.ร. ในการรายงานผล สง ก.พ.ร.  ในการรายงานรอบ  3 
เดือน (มกราคม) 6 เดือน (เมษายน), 9 เดือน (กรกฎาคม) และสรุปผลสิ้นปงบประมาณ (กันยายน) รอบ 12 เดือน 

 

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. ผูประสานแผนสํานักชลประทานท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีเปาหมาย 

เบอรติดตอ : 0-2243-1417 
 
 

 
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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ตัวช้ีวัดท่ี  1.5  :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายในการดําเนิน
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงป 2557/2558 

น้ําหนัก    :    รอยละ 5 
คําอธิบาย :  

  พิจารณาจากผลของการดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานตามโครงการชวยเหลือ

เกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงป 2557/2558 ในเขตลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําแมกลอง               

ซ่ึงประกอบดวย 2 มาตรการ คือ 1) มาตรการหลัก เปนการดําเนินการจางแรงงานเพ่ือซอมคูคลองในฤดูแลง 

และ 2) มาตรการเสริม เปนการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว การสงเสริมอาชีพดานประมง การฝกอาชีพดาน

การเกษตร การสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัว และการสนับสนุนใหปลูกพืชปุยสด เพ่ือใหเกิดการบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลงท่ีสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของและเยียวยา

เกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทน 

  1. การจางแรงงานเพ่ือซอมแซมคูคลองในชวงฤดูแลง เปนการจางแรงงานเพ่ือซอมคูคลองใน

ฤดูแลง  โดยกรมชลประทาน 

  2. การสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว เปนการอบรมเกษตรกรพรอมสนับสนุนปจจัยการผลิต โดย

กรมปศุสัตว 

 3. การสงเสริมอาชีพดานประมง เปนการอบรมเกษตรกรพรอมสนับสนุนปจจัยการผลิตซ่ึง
แบงเปน 2 ประเภท คือ การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก โดยกรมประมง 

 4. การฝกอาชีพดานการเกษตร เปนการฝกอบรมใหความรูดานการเกษตรกับเกษตรกรท่ีสมัคร
เขารวมโครงการ แบงเปน 9 หลักสูตร ไดแก การทําปุยหมัก การผลิตสารชีอินทรีย  การเพาะถ่ัวงอก การเพาะ
เห็ด การขยายพันธุไมผล การเลี้ยงผึ้ง การผลิตแมลงเศรษฐกิจ การซอมเครื่องจักรกล และการแปรรูปถนอม
อาหาร โดยเกษตรกร 1 ราย สามารถเลือกหลักสูตรการฝกอาชีพไดเพียงหลักสูตรเดียว ซ่ึงดําเนินการโดยกรม
สงเสริมการเกษตร 

 5. การสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัว เปนการสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวเหลือง ถ่ัว
เขียว หรือถ่ัวลิสง ใหกับเกษตรกรท่ีมีสมัครเขารวมมาตรการ มีความประสงคจะปลูกพืชตระกูลถ่ัว โดย
เกษตรกร 1 ราย สามารถเลือกรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุถ่ัวไดเพียงชนิดเดียว ดําเนินการโดยกรมสงเสริม
การเกษตร 

  6. การสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชปุยสด เปนการสนับสนุนเมล็ดพันธุปอเทืองเพ่ือปลูกเปนพืชปุยสด 
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กิจกรรมหลัก เปาหมาย นํ้าหนัก หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
มาตรการหลัก    
1.การจางแรงงานเพ่ือซอมคูคลองในฤดูแลง 2.8 ลานคน วัน 2.5 กรมชลประทาน 
มาตรการเสริม    
2.การสงเสริมอาชีพ  2.5  

2.1 สงเสริมอาชีพดานปศุสัตว 13,389 ราย (0.5) กรมปศุสัตว 
2.2 สงเสริมอาชีพดานประมง 3,574 ราย (0.5) กรมประมง 
2.3 สงเสริมอาชีพดานการเกษตร 17,804 ราย (0.5) กรมสงเสริมการเกษตร 
2.4 สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัว 30,000 ราย (0.5) กรมสงเสริมการเกษตร 
2.5 การสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชปุยสด 8,000 ราย (0.5) กรมพัฒนาท่ีดิน 

รวม  5  
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โดยมีเกณฑการประเมินผล ดังนี้ 
มาตรการหลัก 
ระดับ 1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 

2557/2558 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของโครงการ ไดรอยละ 60 
ระดับ 2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 

2557/2558 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของโครงการ ไดรอยละ 70 
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 

2557/2558 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของโครงการ ไดรอยละ 80 
ระดับ 4 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 

2557/2558 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของโครงการ ไดรอยละ 90 
ระดับ 5 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 

2557/2558 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของโครงการ ไดรอยละ 100 

มาตรการเสริม 
ระดับ 1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 

2557/2558 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของโครงการ ไดรอยละ 80 
ระดับ 2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 

2557/2558 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของโครงการ ไดรอยละ 90 
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 

2557/2558 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของโครงการ ไดรอยละ 100 
ระดับ 4 นําความรูจากการอบรมและ/หรือไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต แลวนําไปปรับใช ไมนอยกวา    

รอยละ 50 
ระดับ 5 นําความรูจากการอบรมและ/หรือไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตแลวนําไปปรับใช ไมนอยกวา  

รอยละ 60 

โดยระดับ 4-5 เปนเกษตรกรท่ีสมัครเขารวมมาตรการเสริมท่ีไดรับการฝกอบรมใหความรูดานการเกษตรและ/
หรือไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต แลวนําความรูและ/หรือปจจัยท่ี ไดรับไปปรับใชเพ่ือเพ่ิมรายไดหรือลด
ตนทุนการผลิตในภาวะน้ํามีปริมาณนอย 

 

 
 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : - 
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เกษตรกรเปาหมายท่ีไดรับการอบรมความรูทางการเกษตรและ/หรือไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตแลวนําไปปรับใช x 100 
เกษตรกรเปาหมายท่ีไดรับการอบรมความรูทางการเกษตรและ/หรือไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตท้ังหมด 

 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายในการ
ดําเนินมาตรการชวยเหลือเกษตรกรท่ี
ไดรับผลกระทบจากภัยแลงป 2557/2558 

5      

มาตรการหลัก 2.5 60 70 80 90 100 

มาตรการเสริม 2.5 80 90 100 นําความรู/ปจจัย
ไปปรับใช ไม

นอยกวารอยละ 
50 

นําความรู/ปจจัย
ไปปรับใช ไมนอย
กวารอยละ 60 

 

เง่ือนไข  : 
  1. ตองมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของโครงการ จํานวนเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการ  
  2. ไมนับรวมพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาจากปจจัยภายนอกท่ีควบคุมไมได เชน ปจจัยจากภัยพิบัติหรือ
สภาพอากาศ ท่ีสงผลตอเปาหมายผลผลิตและการดําเนินงานตามมาตรการ สวนราชการจะขออุทธรณ เพ่ือ
พิจารณาใหปรับเกณฑการใหคะแนนในภายหลัง 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การบรรลุเปาหมายในการดําเนินมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงป 
2557/2558             

รอยละ - - - - 

 
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : ในภาพรวม 

 1. กรมสงเสริมการเกษตรเปนผูรวบรวมจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดจากสวนราชการท่ีรับผิดชอบในแตละ
กิจกรรม ประกอบดวย กรมชลประทาน กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมพัฒนาท่ีดิน 
ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 2. สวนราชการดําเนินการกิจกรรมตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ และรายงานผลสงใหกรมสงเสริม
การเกษตรเปนผูรวบรวม 
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : กรมชลประทาน 

1. ใหสํานักชลประทาน  ท่ีดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานตามโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ี
ไดรับผลกระทบจากภัยแลงป 2557/2558 รวบรวมขอมูลใหกองแผนงาน 

2. กองแผนงาน จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงาน กพร. ในรอบ  3 เดือน (ธันวาคม) 6 
เดือน (เมษายน) 9 เดือน (กรกฎาคม) และ 12 เดือน (กันยายน)  
 
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. 2558 

 

 
ตัวช้ีวัดท่ี  1.6  :  รอยละของจํานวนแหลงน้ําเพ่ือชุมชน/ชนบท ท่ีเพ่ิมข้ึนเทียบกับเปาหมายตามแผนงาน  

น้ําหนัก    :    รอยละ 10 
 

คําอธิบาย :    
แหลงน้ําเพ่ือชุมชน/ชนบท ประกอบดวยโครงการกอสรางแหลงน้ําและระบบสงน้ํา  โครงการ

กอสรางแหลงน้ําและระบบสงน้ําในพ้ืนท่ีหมูบานปองกันชายแดน และโครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
พรอมระบบสงน้ํา ซ่ึงเปนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เชน อางเก็บน้ําขนาดเล็ก ฝาย เปนตน 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2558 มีเปาหมายดําเนินการ 181 แหง ลักษณะการดําเนินงาน เปนการจางเหมาและ
ดําเนินการเอง โดยมีหัวหนาโครงการกอสราง ซ่ึงเปนขาราชการตําแหนงวิศวกรหรือนายชางชลประทาน เปน  
ผูควบคุมงานกอสราง โครงการแตละแหงเริ่มสรางและเสร็จภายใน 1 ป  ท้ังนี้ ใหถวงน้ําหนักแตละแหงตาม
ปริมาณเงินงบประมาณ 

ตารางและสูตรการคํานวณ : - 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

         หนวยวัด :  รอยละ 

 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
รอยละของ จํานวนแหลงน้ําเพ่ือ
ชุมชน/ชนบท  ท่ีเพ่ิมข้ึนเทียบกับ
เปาหมายตามแผนงาน  
 

10 80 85 90 95 
 

100 

 

เง่ือนไข  : 
1. ไมนับรวมโครงการท่ีมีปญหาจากปจจัยภายนอก เชน ปญหาท่ีดิน และปญหาผูรับจางไม

ปฏิบัติงาน โดยมีการแจงเตือนและเรงรัดเปนลายลักษณอักษร 
2. กรณีเกิดภัยธรรมชาติอยางรุนแรงซ่ึงเปนปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของ

กรมชลประทานและสงผลกระทบตอแผนปฏิบัติการ/ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดกรมชลประทานจะขอ
อุทธรณ เพ่ือใหพิจารณาปรับเกณฑการใหคะแนน 
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 

รอยละของ จํานวนแหลงน้ําเพ่ือชุมชน/
ชนบท ท่ีเพ่ิมข้ึนเทียบกับเปาหมายตาม
แผนงาน  

                      (จากเปาหมาย)                                                                 
ผลคะแนน              

รอยละ 149 
 
 

(151) 
1.8000 

119 
 
 

(165) 
1.0000 

137 
 
 

(137) 
3.4862 

119 
 
 

(138) 
3.9500 

 

 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : 

1. ใหสํานักชลประทาน และสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาด กลาง รวบรวมโครงการกอสรางท่ีกําหนด
กอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณนี้ สงใหกองแผนงาน 

2. กองแผนงาน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จ และรายงาน กพร.       
ในรอบ 3  เดือน (ธันวาคม) 6 เดือน (เมษายน)  9 เดือน (กรกฎาคม)  และ 12 เดือน (กันยายน)  
 
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. 2558 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.7  :   จํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน (cropping intensity) (ลานไร) 
 

น้ําหนัก     :  รอยละ 10 

คําอธิบาย  :  

                 จํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน หมายถึง จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก ไดแก นาขาว 
พืชผัก พืชไร ผลไม ไมยืนตน รวมท้ังพ้ืนท่ีบอปลา บอกุง ท่ีทําการผลิตสินคาการเกษตรในแตละป ในเขตพ้ืนท่ี
รับบริการน้ําจากระบบชลประทาน จํานวน 24. 75 ลานไร จากพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรมท้ังหมดของประเทศ
ไทยจํานวน 149 ลานไร 
 

สูตรการคํานวณ  :    
 

 

เกณฑการใหคะแนน  :   
    

            เกณฑการใหคะแนน ระดับ 3  คํานวณจาก  
 
 
 
  
 
           
  Interval = x ± 0.10 
                                                                                          
            หนวยวัด  : ลานไร 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

26.089 26.189 26.289 26.389 26.489 

 
เงื่อนไข : 

  1. กรณีปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของกรมชลประทาน และสงผลกระทบตอ
แผนปฏิบัติราชการ/ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด กรมชลประทานจะขออุทธรณ เพ่ือใหพิจารณาปรับเกณฑการให
คะแนน 

2. การใชพ้ืนท่ีทําการเกษตรมีผลมาจากนโยบายภาครัฐ  สภาพเศรษฐกิจ และราคาผลผลติ
เปนเหตุจูงใจ 
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 (พ้ืนที่ที่ทําการผลิตสินคาเกษตรในเขตชลประทานชวงฤดูแลง) + (พ้ืนที่ที่ทําการผลิตสินคาเกษตรในเขตชลประทานชวงฤดูฝน) 

ป 2557    -   พ้ืนท่ีนาปรังในเขตลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําแมกลอง 
37.059 - 10.77 = 26.289 

 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

  รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 

จํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขต
ชลประทาน (cropping intensity) 

ลานไร 34.213 34.974 36.793 37.059 

 

 
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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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 
ตัวช้ีวัดท่ี  1.8 :  รอยละของการซอมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานท่ีแลวเสร็จตามแผนงาน 

น้ําหนัก    :    รอยละ 5 

คําอธิบาย : 

  พิจารณาจากความสําเร็จของงานการซอมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานเทียบกับ

แผนงานในปงบประมาณนั้นๆ ท้ังนี้ ไมรวมกิจกรรมท่ีมีลักษณะงานท่ีมิใชเปนการซอมแซม และปรับปรุงอาคาร

ชลประทาน เชน งานขุดลอก งานกําจัดวัชพืช งานกอสรางทาง และอาคารบานพัก เปนตน 

ตารางและสูตรการคํานวณ : - 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

หนวยวัด  : รอยละ 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
รอยละของการซอมแซม และ
ปรับปรุงอาคารชลประทานท่ีแลว
เสร็จตามแผนงาน 

5 80 85 90 95 100 

 

เง่ือนไข  : 
1. กรณียกเลิกรายการงานใด จะไมนํารายการงานนั้นมาประเมิน  

2. กรณีเปลี่ยนแปลงรายการงานหลัง 31 มีนาคม 2558 จะไมนํารายการงานนั้นมาประเมิน  

3. กรณีปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของกรมชลประทาน และสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด กรมชลประทานจะขออุทธรณ เพ่ือใหพิจารณาปรับเกณฑการใหคะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 

รอยละของการซอมแซม และปรับปรุง
อาคารชลประทานท่ีแลวเสร็จตาม
แผนงาน              

รอยละ - - - - 
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : 

1. ใหสํานักชลประทาน และสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาด กลาง รวบรวมโครงการกอสรางท่ีกําหนด
กอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณนี้ สงใหกองแผนงาน 

2. กองแผนงาน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จ และรายงาน กพร.       
ในรอบ 3  เดือน (ธันวาคม) 6 เดือน (เมษายน)  9 เดือน (กรกฎาคม)  และ 12 เดือน (กันยายน)  
 
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. 2558 

 

 

มิติภายนอก: การประเมินคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : คุณภาพการใหบริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) 

: กระบวนการสงน้ําและบํารุงรักษาโดยเกษตรกรมีสวนรวม 

น้ําหนัก: รอยละ10 

คําอธิบาย :  

• พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37
กําหนดใหสวนราชการตองกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน และประกาศใหประชาชนรับทราบเปนการ
ท่ัวไป ซ่ึงสวนราชการไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกามาตราดังกลาว โดยการ ลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการลงรอยละ 30 - 50ในชวงปงบประมาณพ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  

• ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงาน ก.พ.ร. ยังคงสงเสริมใหสวนราชการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหมีตัวชี้วัดคุณภาพการใหบริการประชาชนใหสวนราชการตองรักษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และในปงบประมาณ พ .ศ. 2556 ได
ปรับเปนตัวชี้วัดการปรับปรุงกระบวนการของสวนราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการโดยใหสวนราชการ
ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน หลัก 3 กระบวนการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ  
สวนราชการมีคุณภาพยิ่งข้ึน  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 
2561 ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร “การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน (Service Excellence)”
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอสังคมและความตองการของประชาชนท่ีหลากหลาย
ไดอยางมีคุณภาพ โดยใหหนวยงานภาครัฐในฐานะผูใหบริการหลักแก ประชาชนตองมีการปรับตัวและพัฒนา
กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท้ังรูปแบบการเขาถึงบริการ ระยะเวลาในการใหบริการ ข้ันตอน
การใหบริการ คุณภาพของบริการท่ีสงมอบ ความโปรงใสในการใหบริการ และคาใชจายในการขอรับบริการท่ี 

• มุงเนนการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และการสงมอบบริการท่ีเปนท่ียอมรับได
มาตรฐาน ในรูปแบบของ “ขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA)”ซ่ึงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีกระบวนงานบริการท่ีจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการแลว จํานวน 43 งานบริการ 
จาก 40 กรม 

• ขอตกลงระดับการใหบริการ ( Service Level Agreement : SLA)เปนเอกสารท่ีบันทึก
ขอตกลงระหวางผูใหบริการ และผู รับบริการเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ถึงระดับการใหบริการ ( Level 
of Service) ข้ันต่ําท่ีท้ังสองฝายยอมรับได ซ่ึงขอตกลงระดับการใหบริการ เปรียบเสมือน พันธะสัญญาถึงระดับ
คุณภาพของบริการและความโปรงใสท่ีผูใหบริการมีใหแกผูรับบริการ ดังนั้น องคประกอบของขอตกลงจะ
ประกอบดวยขอบเขตการใหบริการ ขอกําหนดการใหบริการ ระดับการใหบริการ ข้ันตอนการใหบริการ  และ
การรับเรื่องราวรองเรียน 

• ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือใหสวนราชการมีการปรับปรุงบริการไปสูการจัดทําขอตกลง
ระดับการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการมากข้ึน และขยายผลการจัดทําขอตกลงระดับการ
ใหบริการไปยังหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงยังคงกําหนดใหมีตัวชี้วัดคุณภาพการใหบริการ โดยให
สวนราชการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ ( Service Level Agreement) ซ่ึงแบงสวนราชการท่ีตอง
ดําเนินการตามตัวชี้วัดดังกลาวออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุมท่ี 1 สวนราชการท่ีจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการแลวในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2557  

กลุมท่ี 2 สวนราชการท่ีมีการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการแลวในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 และสวนราชการท่ีมีการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

• ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ หมายถึง สวนราชการ จัดทํา
ขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA)ในงานบริการท่ีสําคัญตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด โดยมีการ จัดทําแผนการปรับปรุงกระบวนงานบริการ  เพ่ือใหไดผลผลิตและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตาม
ขอตกลงระดับการใหบริการ ( SLA) ท่ีสอดคลองกับความตองการ และความพึงพอใจของผูรับบริการซ่ึงการ
ปรับปรุงกระบวนงานตองพิจารณาใหครอบคลุมใน 6 ประเด็น ไดแก 1) ระยะเวลาท่ีใช ในการใหบริการจนแลว
เสร็จ2) ข้ันตอนการการใหบริการ 3) คุณภาพของบริการท่ีสงมอบและการใหบริการ 4) รูปแบบ/การเขาถึง
บริการ 5) ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน และ 6) คาใชจายในการบริการ 

เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับความสําเร็จของการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ ท่ีตองมีการดําเนินการจัดทําแผน
ปรับปรุงกระบวนงานท่ีนําไปสูขอตกลงระดับการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ มีการ
ดําเนินการตามแผนปรับปรุง/พัฒนางานบริการ และมีผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงฯ โดยมี
เกณฑการประเมินแยกตามกลุมของสวนราชการออกเปน 2 กลุมดังนี้  

กลุมท่ี 1 สวนราชการท่ีจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เปนการประเมินความตอเนื่องของการปรับปรุง/พัฒนางานบริการท่ีนํามาจัดทําขอตกลง

ระดับการใหบริการ โดยมีเกณฑการประเมินเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด
ยอย 

เกณฑการใหคะแนน 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

1.1 รายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ  
ท่ีไดจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ 

1 

1.2  รอยละ (เฉลี่ย) ผลสําเร็จของการปรบัปรุง/พัฒนากระบวนงานบรกิาร เทียบกับ
แผนการปรับปรุงฯ เกณฑการประเมินเปน ดังนี ้

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลสําเร็จของการ

ปรับปรุงบริการฯ (เฉลี่ย)  
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

 

5 

1.3  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวนการใหบริการตามขอตกลงระดับ  

การใหบริการเกณฑการประเมินเปน ดังนี้ 

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

4 

รวม 10 
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เกณฑการคํานวณคะแนนกลุม 1 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

รอยละ(Wi) 
คะแนนท่ี

ไดรับ(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก  
(Wi x SMi) 

1.1 รายงานความกาวหนาของการดําเนินการ
ตามแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ ท่ี
ไดจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ 

1 SM1 (W1 x SM1) 

1.2 รอยละ (เฉลี่ย) ผลสําเร็จของการปรบัปรุง/
พัฒนากระบวนงานบรกิาร เทียบกับ
แผนการปรับปรุงฯ 

5 SM2 (W2 x SM2) 

1.3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอ

กระบวนการใหบริการตามขอตกลงระดับ

การใหบริการ 

4 SM3 (W3 x SM3) 

 รวม ∑ Wi 
 

∑ (Wi x SMi) 

∑ Wi 

 
โดยท่ี  

W    หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด  
SM   หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด 
i      หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามแนวทางการดําเนินงาน 

 

∑ (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ 

    ∑ Wi  

 
กลุมท่ี 2 สวนราชการท่ีมีการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ

สวนราชการท่ีมีการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  เปนการประเมินผลการดําเนินการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการสําหรับสวนราชการใน 2 
กลุม คือ สวนราชการท่ีมีการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และตองจัดทํา
ขอตกลงระดับการใหบริการเพ่ิมในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เชน กรมประมง กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 
และสวนราชการใหมท่ีมีการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนปแรก  โดยมี
เกณฑการประเมินเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดยอย เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก 

2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ ดังนี้ 

ระดับ 1 จัดสงขอมูลกระบวนงานบริการใหมที่นํามาจัดทําขอตกลงระดับการ
ใหบริการ ตามแบบฟอรมที่กําหนด ) แบบฟอรมการปรับปรุงกระบวนงาน  
(A – F) 

ระดับ 2  -  

ระดับ 3 จัดทําแผนปรับปรุง/พัฒนางานบริการ (กระบวนงานบริการใหม) และ
จัดทําขอตกลงระดับการใหบริการงานบริการ (กระบวนงานบริการใหม) 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 ติดประกาศขอตกลงระดับการใหบริการสําหรับกระบวนงานบริการใหม 
ใหประชาชนทราบ ณ จุดใหบริการ  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2  รอยละ (เฉลี่ย) ผลสําเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการเทียบกับแผนการ

ปรับปรุง ดังนี้  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลสําเร็จของการ
ปรับปรุงบริการฯ  

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

 

4 

2.3 รอยละความพึงพอใจของ ผูรับบริการตอกระบวนการใหบริการตามขอตกลงระดับการ
ใหบริการดังนี ้

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลสํารวจ
ความพึงพอใจ  

รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 

 

4 

รวม 10 

 
เกณฑการคํานวณคะแนนกลุม 2 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักรอยละ 

(Wi) 
คะแนนท่ีไดรับ 

(SMi) 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

ขอตกลงระดับการใหบริการ  
2 SM1 (W1 x SM1) 

2.2 รอยละ (เฉลี่ย) ผลสําเร็จของการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 
เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 

4 SM2 (W2 x SM2) 

2.3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอกระบวนการใหบริการตาม
ขอตกลงระดับการใหบริการ 

4 SM3 (W3 x SM3) 

 รวม ∑ Wi 
 

∑ (Wi x SMi) 
∑ Wi 
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โดยท่ี  
W    หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด  
SM   หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด 
i      หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามแนวทางการดําเนินงาน 

∑ (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ 

    ∑ Wi  

เง่ือนไข: 
1. สํานักงาน ก.พ.ร. จะสนับสนุนองคความรูเก่ียวกับแนวทางในการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนงาน

บริการและการจัดทําแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการใหแกสวนราชการท่ีมีการจัดทําขอตกลงระดับการ

ใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2. ใหสวนราชการท่ีมีการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการ

จัดสงเอกสารขอมูล ดังนี้ ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในรอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ  

6 เดือนทางอีเมล goodservice@opdc.go.th 

 2.1 จัดสงแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ  

 2.2 จัดสงขอตกลงระดับการใหบริการ  

 2.3 ภาพถายการติดประกาศขอตกลงระดับการใหบริการ ณ จุดใหบริการ  

3. ใหทุกสวนราชการ (ยกเวนกระบวนงานบริการตามเง่ือนไขขอ 2.) รายงานความกาวหนาของการ
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการท่ีไดจัดทําขอตกลงระดับการให บริการ ตามแบบฟอรม 1
และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล goodservice@opdc.go.th หรือเปนหนังสือราชการ ภายในรอบการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

4. ใหทุกสวนราชการรายงานผลสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุงงานบริการตามแผนการปรับปรุงฯ 

ตามแบบฟอรม 2 ในระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ (e-Sar) รอบ 12 เดือน   

5. สําหรับสวนราชการท่ีมีกระบวนงานท่ีจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการมากกวา 1 งานบริการ 

การประเมินผลจะพิจารณาจากคาเฉลี่ยผลสําเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาบริการของกระบวนงานท่ีนํามาจัดทํา

ขอตกลงระดับการใหบริการ  

6. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ตอกระบวนการใหบริการตามขอตกลงระดับการ

ใหบริการ ดําเนินการโดยสํานักงาน ก.พ.ร.  

หมายเหตุ: 
1. สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดสงผลการสํารวจความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการแกสวนราชการ 

เพ่ือประโยชนตอสวนราชการในการนําขอมูลไปใชในการปรบัปรุงกระบวนงาน รวมถึงการปรบัปรุงขอตกลง

ระดับการใหบริการใหสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการตอไป 

2. กระบวนงานบริการท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําขอตกลงระดับการ

ใหบริการ พิจารณาจากงานบริการท่ีมีประชาชนมาขอรับบริการเปนจํานวนมาก หรือ เปนภารกิจหลักของสวน

ราชการ หรือเปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงการบริการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ

ธุรกิจของประเทศไทย ตามผลการวิจัย เรื่อง Ease of Doing Business ของธนาคารโลก หรือเปนกระบวนงาน 
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ท่ีเก่ียวของกับการเชื่อมโยงระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนการนําเขา-สงออกสินคา (National Single Window) หรือเปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับงานบริการ

ประชาชน โดยเปนกระบวนงานท่ีมีโอกาสในการปรับปรุงเพ่ือยกระดับการบริการใหดีข้ึน 

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

การประเมิน แนวทางการประเมินผล 
กลุม 1 สวนราชการที่จัดทําขอตกลงระดับการใหบริการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
ตัวชี้วัดยอยที่ 1.1 รายงานความกาวหนาของ
การดําเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนา
งานบริการที่ไดจัดทําขอตกลงระดับการ
ใหบริการ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง  ๆดังน้ี 
 สวนราชการจัดสงรายงานความกาวหนาฯตามแบบฟอรม 1ทางอีเมล 

goodservice@opdc.go.thหรือหนังสือราชการ ไปยัง สํานักงาน 
ก.พ.ร.ในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

ตัวชี้วัดยอยที่  2.1 รอยละเฉลี่ย           
ผลสําเร็จของการปรบัปรุงพัฒนา/
กระบวนงานบริการ เทียบกับแผนการ
ปรับปรุงฯ 

 สวนราชการจัดสงรายงานผลสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการบริการ ตามแบบฟอรม 2 ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
รอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 12 เดือน (ในระบบ e-Sar) 
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การประเมิน แนวทางการประเมินผล 

ตัวชี้วัดยอยที่ 1.3 รอยละความพึงพอใจ

ของผูรับบริการตอกระบวนการใหบริการ

ตามขอตกลงระดับการใหบริการ 

 

 

 สํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลสํารวจ  รอยละ  

65 
รอยละ 

70 
รอยละ 

75 
รอยละ 

80 
รอยละ 
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กลุม 2 สวนราชการที่มีการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และสวนราชการที่มีการ
จัดทําขอตกลงระดับการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตัวชี้วัดยอยที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการ

จัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ ดังนี้ 

 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง  ๆดังน้ี 

 สวนราชการจัดสงเอกสารขอมูลกระบวนงานบริการใหม ตามแบบฟอรม  
การปรับปรุงกระบวนงาน A-F(ภาคผนวก ก) ทาง อีเมล
goodservice@opdc.go.thหรือเปนหนังสือ ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 

 สวนราชการจัดสงแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการใหม  
      ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 
 สวนราชการจัดทําขอตกลงระดับการ ใหบริการตามแบบฟอรมที่ 

สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด (แบบฟอรม 3) ซึ่งประกอบดวย 7 
องคประกอบหลัก ไดแก 
 ชื่องานที่ใหบริการ 
 ชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ขอบเขตการใหบริการประกอบดวยสถานที/่ชองทางการใหบริการ 

และระยะเวลาเปดใหบริการ 
 ขอกําหนดการใหบริการประกอบดวย เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

และคาธรรมเนียม 
 ระดับการใหบริการประกอบดวย ระยะเวลาและคุณภาพของขอตกลง

ระดับการใหบริการ 
 ข้ันตอนการใหบริการโดยระบุข้ันตอนการใหบริการ และหนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
 การรับเร่ืองรองเรียนที่ใหระบุชองทางในการรองเรียน 

ทั้งนี้ การพิจารณาจะประเมินจากความครบถวน สมบูรณของการจัดทํา
ขอตกลงระดับการใหบริการ 

 ติดประกาศขอตกลงระดับการใหบริการสําหรับกระบวนงานบริการใหม
ใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน ณ จุดใหบริการ ทั้งนี้  รูปแบบของ
ประกาศขอตกลงฯ ใหสวนราชการพิจารณาตามความเหมาะสมโดย
เนนใหผูรับบริการสามารถเห็นหรือรับรูไดอยางชัดเจน  

 จัดสงแผนการปรับปรุงฯ ขอตกลงระดับการใหบริการ และภาพถาย
การติดประกาศขอตกลงระดับการใหบริการ ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ใน
รอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 
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การประเมิน แนวทางการประเมินผล 

  สวนราชการจัดสงรายงานความกาวหนาฯ ตามแบบฟอรม 1 ทาง
อีเมล goodservice@opdc.go.th หรือหนังสือราชการ ไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

ตัวชี้วัดยอยที่ 2.2 รอยละ (เฉลี่ย) ผลสําเร็จ

ของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 

เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 

 สวนราชการจัดสงรายงานผลสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการบริการ ตามแบบฟอรม 2 ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
รอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดยอยที่ 2.3 รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตอกระบวนการใหบริการตาม

ขอตกลงระดับการใหบริการ 

 สํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลสํารวจ  รอยละ  

65 
รอยละ 

70 
รอยละ 

75 
รอยละ 

80 
รอยละ 

85 

 

 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบ:กองบริหารการเปลีย่นแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 

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

    0 23569942 
   0 23569999 ตอ 8915 

    0 23569999 ตอ 8985 
    0 2356 9999 ตอ 8939 
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การประเมินประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 3  : การเบิกจายเงินงบประมาณ 

น้ําหนัก  : รอยละ 5 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน 2 กรณีดังตาราง 
 

กรณีท่ี 1  สวนราชการไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน วัดผล 2 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
3.1 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 2.5 
3.2 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 2.5 

 

กรณีท่ี 2 สวนราชการไมไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน วัดผล 1 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 5 

 

ตารางแสดงสัดสวนน้ําหนัก (รอยละ5) 
 

กรณีท่ี 

งบประมาณประจําป น้ําหนัก 

รายจายลงทุน ภาพรวม รวม 

กรณีท่ี 1 2.5 2.5 5 
กรณีท่ี 2 - 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

51 
 

 

มิติภายใน 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.1  :    การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

น้ําหนัก   :    รอยละ 2.5 

คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ท้ังนี้ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับ
การจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณโดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (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 
 

สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ3ตอ1คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
75 78 81 84 87 

 
เง่ือนไข :  

1. กําหนดระดับคะแนน 5 เทากับ รอยละ 87 ซ่ึงเปนคาเปาหมายรอยละเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณ  
รายจายลงทุนท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ กรณีสวนราชการไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงิน   
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เงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการเบิกจาย X  100 
 

วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับ 
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ตาม พ.ร.บ. จะใชวงเงินงบประมาณท่ีสํานักงบประมาณจัดสรร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 เปน
ฐานในการคํานวณ 

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

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย                  
เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

รอยละ 72.79 66.27 67.77 …. 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล: 

ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใชขอมูลผล
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 

แนวทางการประเมินผล :   

ที่ปรึกษาประเมินผล สวนราชการ 

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

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

 เอกสารการรายงานการใช เงินงบประมาณของสวน
ราชการท่ีสงใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 
1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจาย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ 
สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ. 
2558 ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

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

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมจะใชอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ท้ังนี้ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวาง
ปงบประมาณโดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม  
ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการไดรับหากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
88 90 92 94 96 

 
เง่ือนไข: 

1. กําหนดระดับคะแนน 5 เทากับ รอยละ  96 ซ่ึงเปนคาเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหวางปงบประมาณ กรณีสวนราชการไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใชวงเงินงบประมาณ      
ท่ีสํานักงบประมาณจัดสรร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 เปนฐานในการคํานวณ 

3. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทาง
เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 
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                  เงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการเบิกจาย 
                 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558x 100 

วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการไดรับ 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย 
เงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

รอยละ 94.58 90.27 90.48 80.86 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล: 

ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใชขอมูลผล
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการ ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 

แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สวนราชการ 

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

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

 เอกสารการรายงานการใช เงินงบประมาณของสวน
ราชการท่ีสงใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 
1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจาย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ 
สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ. 
2558 ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
 

 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ ์ 0 2127 7132 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ตอ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 
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       
ในการชวยลดรายจายของประเทศโดยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ 

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 2557 ถึง 
30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน ท่ีจัดทําข้ึนจากการนําปจจัยตางๆ ที
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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- ปริมาณการใชไฟฟาจริง 

 (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) 
Actual Electricity Utilization; AEU จํานวนหนวยไฟฟาท่ีใชไป
จริงในกิจการของสวนราชการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 255 7 ถึง 30 
กันยายน 255 8 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 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน ท่ีจัดทําข้ึนจากการนําปจจัยตางๆ 
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 255 7 
ถึง 30 กันยายน 2558 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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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

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

0.5000 

2 2.1 มีการ รายงานขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
และคาดัชนีการใชไฟฟาประจําปงบประมาณ 2558ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ี สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จและครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 
ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 

 2.2 มีการ รายงาน ขอมูลปริมาณการใช ไฟฟาท่ีใชจริง  (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง ) 
ประจาํปงบประมาณ 2558ครบถวน  12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 
ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ  EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ
คํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ  EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ

คํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการคํานวณ  EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2558 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 2558 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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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

2.  ดานน้ํามันเช้ือเพลิง มีรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

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

0.5000 

2 2.1 มีการ รายงานขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและ คาดัชนีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจาํปงบประมาณ 2558ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จและครบถวน 12 เดือน 
นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 

 2.2 มีการ รายงาน ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ท่ีใชจริง  (ลิตร ) ประจาํป
งบประมาณ 2558  ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือน
กันยายน 2558 

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ  EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2558 ตาม
สูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ  2558 ตาม

สูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการคํานวณEUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2558 ตามสูตร
การคํานวณท่ี 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 2558 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) 
 

 
61 
 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 
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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AEU>90% SEU 

AEU =90% SEU 

AEU >90% SEU >รอ้ยละ50 

AEU <90% SEU 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 
2) สวนราชการตองสงผลการดําเนินงานดานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนท่ี 1 ถึง 5 ผาน

ชองทางเว็บไซต www.e-report.energy.go.th ภายในวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2558 เวลา 24.00 น.  
3) สนพ. จัดทําผลสรุปการดําเนินงานของแตละสวนราชการสงถึงสํานักงาน ก.พ.ร.ภายในวันท่ี 15 

ธันวาคม 2557 โดยใชขอมูลท่ีแตละสวนราชการสงผลการดําเนินงานดานไฟฟาและน้ํามัน
เชื้อเพลิง ในระดับคะแนนท่ี 1 ถึง 5 ผานชองทางเว็บไซต www.e-report.energy.go.th ณ 
วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2558 เวลา 24.00 น. 

4) การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

หนวยงานในสวนราชการ 

หมายถึง สวนราชการท่ีเปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดสวนราชการระดับกรมท่ีจัดตั้งข้ึนตาม
กฎกระทรวงและรวมถึงสวนราชการท่ีตั้งข้ึนเปนหนวยงานภายในแตไมปรากฏในกฎกระทรวง 

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
ทุกข้ันตอน55 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. 2558 

 

 
แนวทางการประเมินผล :  

1. ดานไฟฟา 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนท่ี 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ดานไฟฟาของ
ปงบประมาณ  2558 
รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2557- 
มีนาคม 2558) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2558 
- กันยายน 2558) ตาม
รูปแบบท่ี สนพ. กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ 2558 และภาพถายแสดงการติดประกาศหรือ
สําเนาหนังสือแจงเวียนใหหนวยงานภายในสวนราชการ
รับทราบและปฏิบัติ 

2) เอกสารการประชุมของคณะทํางานลดการใชพลังงานของ
สวนราชการเก่ียวกับการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ  2558 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2558 - กันยายน 2558) และหลักฐานแสดงการ
รับทราบของหัวหนาสวนราชการ 

 ขอมูลท่ีสวนราชการรายงานการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปงบประมาณ  2558 รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน ตามขอ 3) ให สํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2558โดยบันทึกผาน
www.e-report.energy.go.thตามท่ี สนพ. ออกแบบไว ซ่ึง
หลักฐานอางอิงจะเปนเลขท่ีหรือลําดับครั้งของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะทํางานลดการใช
พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามลําดับ  
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 
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 1 : 

2.1 มีการรายงานขอมูล
พ้ืนฐานสําหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใชไฟฟามาตรฐานและ
คาดัชนีการใชไฟฟา
ประจาํปงบประมาณ 
2558 ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ี สนพ. 
กําหนดไดแลวเสร็จ 
และครบถวน 12 
เดือน นับตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2557 ถึง
เดือนกันยายน 2558 

 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) หลักฐานแสดงท่ีมาของขอมูลอันเปนตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอ
การใชพลังงานของสวนราชการเปนขอมูลจริงท่ีเกิดข้ึนในแต
ละเดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 
รวม 12 เดือน 

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

ภายใน (มาทํางาน ลา ไปราชการ) จํานวนบุคลากร
ภายนอก (ท่ีเขามาใชบริการ) จํานวนนักเรียน จํานวน
เตียงคนไข จํานวนชั่วโมงการทํางานขนาดพ้ืนท่ีของ
อาคาร เปนตน 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ พ้ืนท่ีของ
อําเภอท่ีตั้ง พ้ืนท่ีของจังหวัดท่ีตั้ง เปนตน 

2) ขอมูลตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอการใชพลังงานของสวนราชการ
ตามขอ 1) ท่ีสวนราชการรายงานให สํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2558 โดยบันทึกผาน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว 
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
  * เม่ือสวนราชการบันทึกขอมูลตางๆ ผาน www.e-

report.energy.go.thระบบจะตรวจสอบความครบถวน
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 2558/handbook/ 

 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1= 0.2500 คะแนน 
  

 

ความครบถวนของขอมูลตัวแปรตางๆ  
ท่ีมีผลตอปริมาณการใชไฟฟาของสวนราชการ 
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557ถึง 30 กันยายน 2558 

ใน www.e-report.energy.go.th 
ณ 30 พฤศจิกายน 2558 

ดานไฟฟา 

ก. ไมครบ  12 เดือน 0.0000คะแนน 
ข. ครบท้ัง 12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 
ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 2.2 มีการรายงานขอมูล
ปริมาณการใชไฟฟาท่ี
ใชจริง (kWh; 
กิโลวัตต-ชั่วโมง) 
ประจําปงบประมาณ 
2558 ครบถวน 12 
เดือน นับตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2557 ถึง
เดือนกันยายน 2558 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) ใบแจงหนี้การใชไฟฟาท่ีการไฟฟาเรียกเก็บแตละเดือน  
หรือหลักฐานแสดงท่ีมาของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา
(kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) ท่ีใชจริงในกิจการของสวนราชการ 
ประจาํปงบประมาณ 2558เปนขอมูลจริงท่ีเกิดข้ึนในแตละ
เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 
รวม 12 เดือน 

2) ขอมูลปริมาณการใชไฟฟา (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) ท่ีใชจริง
ในกิจการของสวนราชการ ตามขอ 1) ท่ีสวนราชการ
รายงานให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันท่ี 30 
พฤศจกิายน 2558 โดยบันทึกผาน www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว  

 

  

 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2= 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา 
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557ถึง 30 กันยายน 2558 

ใน www.e-report.energy.go.th 
ณ 30 พฤศจิกายน 2558 

ดานไฟฟา 

ก. ไมครบ  12 เดือน 0.0000คะแนน 
ข. ครบท้ัง 12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

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

 ข้ันตอนท่ี 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

3 ผลการคํานวณ EUI  
ดานการใชไฟฟา ประจําป
งบประมาณ 2558 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 2558 

2) สูตรการคํานวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชไฟฟา(Energy 
Utilization Index, EUI)เทากับ 

 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

* SEU  Standard Electricity Utilization   
 ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต-ช่ัวโมง) 
* AEU  Actual Electricity Utilization 
 ปริมาณการใชไฟฟาจริง  (kWh; กิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

 
รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร อธิบายไวใน 
“คูมือการจัดทําขอมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ท่ี 
สนพ. จัดทําข้ึน  

4 มีผลการคํานวณ EUI  
ดานการใชไฟฟา ประจําป
งบประมาณ 2558 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  หากEUI ดานการใช

ไฟฟา อยูระหวางคาขอบเขตใหใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ 
- กรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา มากกวา 0 สวนราชการ

จะไดคะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.5000 คะแนน 
 

 
68 
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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 

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวน
ราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหนวยงานของสวนราชการท้ังหมด 
จํานวนหนวยงานของสวนราชการท้ังหมด 

 

หมายเหตุ :   
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสวนราชการสรุปผลการ

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

69 
 



เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 

แนวทางการประเมินผล : 

2. ดานน้ํามันเช้ือเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนท่ี 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ดานน้ํามันเชื้อเพลิงของ
ปงบประมาณ  2558 รอบ 
6 เดือน (ตุลาคม 2557 - 
มีนาคม 2558) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2558 
- กันยายน 2558) ตาม
รูปแบบท่ี สนพ. กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

ขอมูลท่ีสวนราชการรายงานการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปงบประมาณ  2558 รอบ  
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ   
โดยเปนขอมูลเดียวกันกับท่ีสวนราชการบันทึกการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานดานไฟฟา 

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
มาตรฐานและคาดัชนี
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําปงบประมาณ 
2558ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ี สนพ. 
กําหนดไดแลวเสร็จ 
และครบถวน 12 
เดือน นับตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2557 ถึง
เดือนกันยายน 2558 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) หลักฐานแสดงท่ีมาของขอมูลอันเปนตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอ
การใชพลังงานของสวนราชการเปนขอมูลจริงท่ีเกิดข้ึนในแต
ละเดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 
รวม 12 เดือน 

 ท้ังนี้ “ตัวแปร” ท่ี สนพ. กําหนด แบงออกเปน 2 สวนคือ 

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

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหาง
จากตัวจังหวัดท่ีตั้ง พ้ืนท่ีของอําเภอท่ีตั้ง พ้ืนท่ีของ
จังหวัดท่ีตั้ง เปนตน 

2) ขอมูลตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอการใชพลังงานของสวน
ราชการตามขอ 1) ท่ีสวนราชการรายงานให สํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2558 โดย
บันทึกผาน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. 
ออกแบบไว เปนขอมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผล
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟา 

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

 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถวนของขอมูลตัวแปรตางๆ  
ท่ีมีผลตอปริมาณการใชนํ้ามันของสวนราชการ 
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557ถึง 30 กันยายน 2558 

ใน www.e-report.energy.go.th 
ณ 30 พฤศจิกายน 2558 

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 2558 
ครบถวน 12 เดือน 
นับตั้งแตเดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือน
กันยายน 2558 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีสวนราชการไดซ้ือและใบสั่งจาย
น้ํามันเชื้อเพลิงใหกับยานพาหนะของสวนราชการทุกคันใน
แตละเดือน หรือหลักฐานแสดงท่ีมาของขอมูลปริมาณการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิง(ลิตร)ท่ีใชจริงในยานพาหนะของสวน
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2558เปนขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริง
ในแตละเดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 
รวม 12 เดือน 

2) ขอมูลขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง(ลิตร)ท่ีใชจริงใน
ยานพาหนะของสวนราชการ ตามขอ 1) ท่ีสวนราชการรายงาน
ให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจกิายน 2558 
โดยบันทึกผาน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี 
สนพ. ออกแบบไว  

 

  

 
  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชนํ้ามัน 
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557ถึง 30 กันยายน 2558 

ใน www.e-report.energy.go.th 
ณ 30 พฤศจิกายน 2558 

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 2558
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 2558 

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 2558
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. 
กําหนด โดยอยูในชวง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการคํานวณ EUI  
ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจาํปงบประมาณ 2558
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 5 

คําอธิบาย : 

• เปนการบูรณาการเครือขายสารสนเทศภาครัฐใหครอบคลุมทุกสวนราชการเพ่ือเปนการ         
ลดตนทุน และ ลดความซํ้าซอน ในการใชงบประมาณ ดานเครือขายในภาครัฐ รวมท้ัง สรางความรวมมือ
ระหวางสวนราชการตางๆ ในการพัฒนาหรือนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานใหบริการผาน
เครือขายสารสนเทศภาครัฐในการเชื่อมโยงรับ - สงขอมูลระหวางหนวยงาน 

• เปน การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ  มุงเนนให สวนราชการ  
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงงานบรกิารและการทํางาน มี การปรับปรุงกระบวนงานหลักใหมี
ประสิทธิภาพ  มีการ บูรณาการกระบวนงานภายในกระทรวง ใหมีการบริการ ณ จุดเดียว โดยใชระบบ
อิเล็กทรอนิกส  และสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ มีท้ังหมด 7 ประเด็น ดังตอไปนี้ 

1. บทบาทของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา  น้ําหนักรอยละ 1  
Online e-Government Service  เพ่ือใหบริการภาครัฐและประชาชน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดทําขอมูลของศูนยปฏิบัติการระดับกรม    น้ําหนักรอยละ 0.5  
(Department Operation Center : DOC) 

3. การวางแผนใชมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล    น้ําหนักรอยละ 1  
ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 
(Thailand e-Government Interoperability Framework : Th e-GIF) 

4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศ น้ําหนักรอยละ 0.5  
ภาครัฐใหมีความม่ันคงปลอดภัย (Secure Intranet) 

5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศและระบบ  น้ําหนักรอยละ 0.5  
แมขายจัดเก็บขอมูลภาครัฐ 

6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส น้ําหนักรอยละ 0.5  

7. ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)  น้ําหนักรอยละ 1  
ใหประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถนําไปใชประโยชนได 
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ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

ประเด็นการวัด 
น้ําหนัก 

(W) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ 
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 

คะแนนท่ีได 
(SM) 

คะแนนถวงน้ําหนัก 
(W x SM) 

1 2 3 4 5 
ประเด็นท่ี 1 W1 1 2 3 4 5 SM1 (W1 x SM1) 
ประเด็นท่ี 2 W2 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2) 
ประเด็นท่ี 3 W3 1 2 3 4 5 SM3 (W3 x SM3) 
ประเด็นท่ี 4 W4 1 2 3 4 5 SM4 (W4 x SM4) 
ประเด็นท่ี 5 W5 1 2 3 4 5 SM5 (W5 x SM5) 
ประเด็นท่ี 6 W6 1 2 3 4 5 SM6 (W6 x SM6) 
ประเด็นท่ี 7 W7 1 2 3 4 5 SM7 (W7 x SM7) 
 ∑W1-7 = 5  ∑(W 1�7  x SM 1�7 ) 

 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับ 

∑(W1-7 x SM1-7) หรือ 
(W1 x SM1)+(W2 x SM2)+(W3 x SM3)+(W4 x SM4)+(W5 x SM5)+(W6 x SM6)+ +(W7 x SM7) 

∑W1-7 W1+ W2 + W3 + W4 + W5 + W6 + W7 
 
 

โดยท่ี : 
W หมายถึง    น้ําหนักความสําคัญท่ีในแตละประเด็นท่ีกําหนดข้ึน โดยผลรวมของน้ําหนักของ     

ทุกประเด็นเทากับ 5 
SW  หมายถึง  คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของแตละประเด็น  
1 - 7 หมายถึง  ลําดับท่ีของประเด็นท่ีกําหนดข้ึน  
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน  -/+1 ตอ 1 คะแนนโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  

∑(W1-7 x SM1-7) 
∑W1-7 

2 
3 
4 
5 
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แนวทางการประเมินผล : 

ประเด็นการตรวจประเมิน น้ําหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑการใหคะแนน 
1. บทบาทของผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง ในการพัฒนา 
Online Government Service 
ที่สามารถใหบริการภาครัฐหรือ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1 คําจํากัดความ : 
Online Government Service หมายถึง บริการภาครัฐในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส มุงเนนประชาชนเปนจุดศูนยกลาง ( Citizen 
Centric) โดย ประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดผานชองทาง
เหมาะสมและหลากหลาย และมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก ลดความซ้ําซอน หรือยกระดับ
การใหบริการ 
 

แนวทางการประเมิน : 
1. มีการแตงตั้ง CIO และ CIO ตองมีบทบาทอยางนอย 1 บทบาท 

ดังนี้ 
1.1.  CIO เขารับการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวของอยางนอย 1 

หลักสูตร 

1.2.  มีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหนวยงานที่สอดคลองกับ (ราง) แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบับที่ 3) ของ
ประเทศไทย  พ.ศ. 2557 – 2561  

หมายเหตุ  สามารถดู (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 
2561 ไดที่ www.mict.go.th ที่ Banner  

1.3.  มีการเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานของหนวยงานผาน
ทางเว็บไซต 

 

 

 
  2. CIO มีบทบาทในการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ( e-

Government Service) ของหนวยงาน ตามดัชนีการใหบริการ
อิเล็กทรอนิกส (Maturity Level) อยางนอย 1 บริการ 

ระดับของการประเมินดัชนีการใหบริการอิเล็กทรอนิกส  (Maturity 
Level) : 
ระดับที่ 1 Emerging Information Services  
การใหขอมูลแกประชาชนของภาครัฐในรูปแบบออนไลนรูปแบบเว็บ
เพ็จหรือเว็บไซตของภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกับทางกระทรวง ทบวง 
กรม หรือหนวยงานตางๆ เชน ทางดานการศึกษา  สุขภาพ สวัสดิการ 
สังคม แรงงานและทางดานการลงทุน เปนตน การเชื่อมโยงขอมูลไป
ยังระดับภูมิภาคหรือในระดับทองถ่ินโดยมีการใหขอมูลดานนโยบาย
กฎระเบียบกฎหมายขอมูลตางๆ เก่ียวกับบริการของภาครัฐประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลที่เปนปจจุบันตางๆ ของรัฐบาลและสามารถดู
ขอมูลเกาได 
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ประเด็นการตรวจ

ประเมิน 
น้ําหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑการใหคะแนน 

  ระดับที่ 2 Enhance Information Services  
การเพิ่มประสิทธิภาพการใหขอมูลผานทางเว็บไซตของภาครัฐโดยจะเปนการ
สื่อสารแบบทางเดียว หรือสองทางแบบงายๆ ระหวางรัฐบาลกับประชาชน เชน มี
แบบฟอรมสําคัญใหดาวนโหลดสําหรับบริการและแอพพลิเคชันของภาครัฐมีขอมูล
ที่เปนรูปแบบของเสียงหรือวีดีโอและมีหลากหลายภาษาใหเลือก เปนตน แมวาจะม ี
ความซับซอนมากข้ึนแตการปฏิสัมพันธจะยังคงเปนแบบทิศทางเดียว นั่นก็คือ
ภาครัฐจะยังคงเปนผูใหขอมูลหลักแกประชาชน 

ระดับที่ 3 Transaction Information Services  
การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมกับเว็บไซตของภาครัฐโดยเปนการสื่อสารแบบสอง
ทางกับประชาชนรวมถึงการใหขอมูลและการรับขอมูลจากประชาชนเก่ียวกับ
นโยบายกฎระเบียบตางๆ ของภาครัฐแบบฟอรมบางฟอรมสามารถดําเนินการให
เสร็จสมบูรณผานทางเว็บไซตการทําธุรกรรมที่ไมเก่ียวของกับการเงิน เชน   
e-Voting การดาวนโหลดและอัพโหลดแบบฟอรมการลงทะเบียนเสียภาษี เปนตน 
นอกจากนี้ ควรมีความพรอมทางดานการทําธุรกรรมทางดานการเงินดวย 

ระดับที่ 4 Connected Information Services  
เว็บไซตจะเปนลักษณะของ  Web 2.0 เต็มรูปแบบไมมีปญหาในการใหบริการขาม
หนวยงานขามกระทรวงรัฐบาลมีการกระจายอํานาจหนาที่ไปสู ประชาชนโดย
ลักษณะการ ใหบริการของภาครัฐจะเนนไปที่ การบริการในชวงวัยตางๆ ของ
ประชากรโดยมีการแบงกลุมบริการตามกลุมลักษณะของประชากรไดภาครัฐสามารถ
สรางความมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
1 ดําเนินการไดตามขอ 1 1 
2 ดําเนินการไดตามขอ 1 และสามารถพัฒนา

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ตามดัชนีการ
ใหบริการอิเล็กทรอนิกสในระดับที่ 1 

2 

3 ดําเนินการไดตามขอ 1 และสามารถพัฒนา
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ตามดัชนีการ
ใหบริการอิเล็กทรอนิกสในระดับที่ 1 และ 2 

3 

4 ดําเนินการไดตามขอ 1 และสามารถพัฒนา
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ตามดัชนีการ
ใหบริการอิเล็กทรอนิกสในระดับที่ 1 ,2 และ 3 

4 

5 ดําเนินการไดตามขอ 1 และสามารถพัฒนา
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ตามดัชนีการให 
บริการอิเล็กทรอนิกสในระดับที่ 1 ,2, 3 และ 4 

5 
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น้ําหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑการใหคะแนน 

2. การจัดทําขอมูลของศูนย
ปฏิบัติการระดับกรม  
(Department 
Operation Center : 
DOC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 

 
1. มีการทบทวนขอมูลใหมีความถูกตองครบถวนตามภารกิจของหนวยงาน 
2. มีแผนหรือมีการทบทวนแผนในการบูรณาการระบบศูนยปฏิบัติการระดับ

กรม (DOC) หรือระบบฐานขอมูลที่สนับสนุนภารกิจหลักของหนวยงานที่
เชื่อมกับศูนยปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC)  

3. มีปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความทันสมัย (Update) 
4. มีการสํารองขอมูล (Back up) 
5. กรณีระบบลมสามารถแกไขใหใชงานไดภายใน 24 ชั่วโมง (Recovery) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
1 ดําเนินการได 1 ขอ 1 
2 ดําเนินการได 2 ขอ 2 
3 ดําเนินการได 3 ขอ 3 
4 ดําเนินการได 4 ขอ 4 
5 ดําเนินการได 5 ขอ 5 

 

3. การวางแผนใช
มาตรฐานกาแลกเปลี่ยน
ขอมูล ตามกรอบแนว
ทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส แหงชาติ 
(Thailand  
e-Government 
Interoperability 
Framework : Th e-GIF) 

1 1. มีการสรางความเขาใจภายในหนวยงานเก่ียวกับแนวทางและประโยชน
ของการใชมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. มีการวางแผนการใชมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  

3. มีการใชมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนกรอบในการพัฒนาระบบ 
4. สารสนเทศ อยางนอย 1 ระบบ 

 

 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
1 ดําเนินการไดตามขอ 1  1 

2 - - 

3 ดําเนินการไดตามขอ 1 และ 2 3 

4 - - 

5 ดําเนินการไดตามขอ 1 , 2 และ 3  5 
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4. ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาปรับปรุง ระบบ
เครือขายสารสนเทศภาครัฐ
ใหมีความมั่นคงปลอดภัย  
(Secure Intranet) 
ประกอบดวย  

• ระบบ เครือขาย
สารสนเทศ ภาครัฐมีความ
ตอเนื่องในการใหบริการ 
(Network SLA) ไมนอย
กวารอยละ 99.5 

• มีแผนบูรณาการ
ระบบเครือขายสารสนเทศ
ภาครัฐภายในกระทรวง 
หรือรวมกับหนวยงานตน
สังกัด หรือหนวยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ  โดยเนนการ
ใชทรัพยากรเครือขาย
รวมกัน 
มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและระบบ
ปองกันการโจมตีของ
เครือขายภาครัฐที่ใชงาน
อยู 

0.5 คําจํากัดความ : 
เครือขายสื่อสารขอมูลสารสนเทศภาครัฐ  หมายถึง เครือขายสื่อสารขอมูล
สารสนเทศที่หนวยงานใชติดตอและรับสงขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐ 
ความตอเนื่องในการใหบริการ  หมายถึง การเกิด Fault จํานวนนอยสุด ใน
เครือขายสารสนเทศของผูใหบริการ  (Provider) ซึ่งทําใหเกิดผล เสียหาย
ตอเนื่องไปยังบริการ 
แผนบูรณาการระบบเครือขายสื่อสารขอมูลสารสนเทศภาครัฐ หมายถึง แผน
ที่หนวยงานมีการตกลงและบริหารจัดการระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ
รวมกันภายในกระทรวง หรือรวมกับหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆครอบคลุมทั้งการจัดสรรทรัพยากร การจัดหางบประมาณ
ดําเนินการการจัดหาวัสดุครุภัณฑเพื่อใชประโยชนจากเครือขายสื่อสารขอมูล
สารสนเทศภาครัฐ 
ทรัพยากรเครือขาย  หมายถึง การใชเคร่ืองมือ อุปกรณครุภัณฑสารสนเทศ 
บุคลากรและงบประมาณเพื่อใชงานสื่อสารขอมูลและสารสนเทศ    
มาตรการรักษาความปลอดภัย  หมายถึง การกําหนดแผนวิธีการ กลไก แนว
ปฏิบัติหรือแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายสื่อสาร
ขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกันหรือลดความเสียหายที่จะเกิดจากการบุกรุก 
โจมตีขอบกพรองจากการใชงานเครือขาย หรือเหตุที่กอใหเกิดความเสียหาย
อ่ืนๆ  
ระบบปองกันการโจมตีของเครือขายสื่อสารขอมูลสารสนเทศภาครัฐ  
หมายถึง ระบบที่ประกอบดวยอุปกรณ กลไก หรือซอฟตแวรสําหรับการ
ตรวจจับและปองกันการโจมตีระบบเครือขายอุปกรณกระจาย สัญญาณ
เครือขายและ อุปกรณจัดการการเชื่อมตอ กับระบบเครือขาย  

ขอบเขตของตัวชี้วัด : 
1. ความตอเนื่องในการใหบริการ (Network SLA) สําหรับระบบเครือขาย

สื่อสารขอมูลสารสนเทศภาครัฐ กําหนดไมนอยกวารอยละ 99.5 
2. แผนบูรณาการระบบเครือขายสารสนเทศภาครัฐกําหนดใหเปนความ

รวมมือภายในกระทรวง หรือหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ
3. มาตรการรักษาความปลอดภัยกําหนดใหมีระบบปองกันการโจมตีสําหรับ

เครือขายภาครัฐ 

สูตรการคํานวณ : 
รอยละของความตอเนื่องในการใหบริการ = 
              100 – (100 x จํานวนนาทีที่เกิด fault ในเดือนนั้น) 
                    (จํานวนวันในเดือนนั้น  x 24 ชั่วโมง x 60 นาที) 
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ประเด็นการตรวจ
ประเมิน 

น้ําหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑการใหคะแนน 

   

 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
1 ไมมีการดําเนินการ  1 

2 ดําเนินการอยางนอย 1ขอ แตขอมูล
ไมครบถวน 
 

2 

3 ดําเนินการไดสําเร็จอยางนอย 1 ขอ 
และมีขอมูลประกอบครบถวน   
 

3 

4 ดําเนินการไดสําเร็จอยางนอย 2 ขอ 
และมีขอมูลประกอบครบถวน   
 

4 

5 ดําเนินการไดสําเร็จครบถวนทั้ง 3 ขอ 
และมีขอมูลประกอบครบถวน   
 

5 

5. ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาศูนยขอมูล
สารสนเทศและระบบแม
ขายจัดเก็บขอมูลภาครัฐ 
ประกอบดวย 

• ศูนยขอมูล
สารสนเทศและระบบแม
ขายจัดเก็บขอมูลภาครัฐมี
ความตอเนื่องในการ
ใหบริการ ( SLA)  ไมนอย
กวารอยละ 99.5 

• มีแผนการบูรณา
การศูนยขอมูลสารสนเทศ
และระบบแมขายจัดเก็บ
ขอมูลภาครัฐภายใน
กระทรวง หรือ รวมกับ
หนวยงานตน สังกัด หรือ
หนวยงาน ภาครัฐอ่ืนๆ  

• มีการจัดทําแผนการ
สํารองขอมูลพรอมกูคืน
ขอมูล 
 

0.5 คําจํากัดความ : 
ศูนยขอมูลสารสนเทศ  หมายถึง แหลงสะสมและเผยแพรขอมูลที่ไดรับการ
พิจารณาความสําคัญตอการนําไปใชเพื่อเผยแพรและใหบริการแกผูใช โดยมี
ระบบการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล 

ระบบแมขายจัดเก็บขอมูลภาครัฐ (Server) หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอรตัว
หลักที่ทําหนาที่ควบคุมคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ในเฉพาะดาน เปนทั้งที่เก็บ
โปรแกรมและขอมูลพื้นฐานที่คอมพิวเตอรในเครือขายจะเรียกใชได 
ความตอเนื่องในการใหบริการ  หมายถึง การเกิด  Fault จํานวนนอยสุดใน
ศูนยขอมูลสารสนเทศและ /หรือระบบแมขายจัดเก็บขอมูล ซึ่งทําใหเกิดผล
เสียหายตอเนื่องไปยังบริการ 

แผนการบูรณาการศูนยขอมูลสารสนเทศและ/หรือระบบแมขายจัดเก็บขอมูล
ภาครัฐ หมายถึง แผนที่หนวยงานมีการตกลงและบริหารจัดการ ศูนยขอมูล
สารสนเทศและหรือระบบแมขายจัดเก็บขอมูลภาครัฐรวมกันภายใน
กระทรวง หรือรวมกับหนวยงานตน สังกัด หรือหนวยงานภาครัฐ อ่ืนๆ 
ครอบคลุมทั้งการจัดสรรทรัพยากร การจัดหางบประมาณดําเนินการ การ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ เพื่อใชประโยชนรวมกัน รวมทั้งการใชบริการคลาวดจาก
หนวยงานภาครัฐ 
แผนการสํารองขอมูลพรอมกูคืนขอมูล ( Restore) หมายถึงแผน /
กระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการเก็บสํารองขอมูลมาใช เพื่อทําให
ขอมูลกลับคืนมาจากการสูญหาย ซึ่งรูปแบบของการสํารองขอมูลสามารถ
แบงไดเปน 3 รูปแบบหลักๆ ดังนี้ 

1. Full Backup คือกระบวนการในการสํารองขอมูลทั้งหมด ไมวาจะ
เคยมีการทําการสํารองมากอนหรือไม  
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  2. Incremental Backup คือการ สํารองขอมูล เฉพาะสวนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในแตละวัน โดยจะตองทําการสํารองขอมูลแบบ Full Backup 
กอน  

3. Differential Backup คือการสํารองขอมูลเฉพาะสวนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลังการการทํา Full Backup 
 

  ขอบเขตของตัวชี้วัด : 
1. ศูนยขอมูลสารสนเทศหรือระบบแมขายจัดเก็บขอมูลภาครัฐกําหนดใหมี

ความตอเนื่องในการใหบริการ (SLA) ไมนอยกวารอยละ 99.5 
2. แผนการบูรณาการศูนยขอมูลสารสนเทศและหรือระบบแมขายจัดเก็บ

ขอมูลภาครัฐกําหนดใหดําเนินการภายในกระทรวง หรือรวมกับ
หนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ 

3. มีการจัดทําแผนการสํารองขอมูลพรอมกูคืนขอมูลครอบคลุมเฉพาะสวน
ที่ไดรับการพิจารณาแลววามีความสําคัญตอการนําไปใช เพื่อเผยแพร
และบริการแกผูใช โดยมีระบบการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล 

สูตรการคํานวณ : 
รอยละของความตอเนื่องในการใหบริการ = 
               100 – (100 x จํานวนนาทีที่เกิด fault ในเดือนนั้น) 
                    (จํานวนวันในเดือนนั้น  x 24 ชั่วโมง x 60 นาที) 

 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 ไมมีการดําเนินการ 1 

2 ดําเนินการอยางนอย 1 ขอ แตขอมูล
ไมครบถวน    

2 

3 ดําเนินการไดสําเร็จอยางนอย 1 ขอ 
และมีขอมูลประกอบครบถวน  

3 

4 ดําเนินการไดสําเร็จอยางนอย 2 ขอ
และมีขอมูลประกอบครบถวน  

4 

5 ดําเนินการไดสําเร็จครบถวนทั้ง 3 ขอ 
และมีขอมูลประกอบครบถวน   

5 

 

 

6. ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาปรับปรุงระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
ประกอบดวย 
หนวยงานมีนโยบายใช
ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐเปน 

0.5 คําจํากัดความ :  
จดหมายอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ หมายถึง การสงขอความหรือขาวสารเพื่อการ
ปฏิบัติงานในภาครัฐจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ผานทางคอมพิวเตอร
และระบบเครือขาย ซึ่งอยูในรูปแบบของสัญญาณขอมูลที่เปนอิเล็กทรอนิกส 
เขามาสู Mailbox ที่ถูกจัดเก็บใน Server ของผูรับปลายทาง โดยเปนระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่หนวยงานดําเนินการเอง หรือใชงานผานระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 
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ประเด็นการตรวจ
ประเมิน 

น้ําหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑการใหคะแนน 

ชองทางในการติดตอ 
สื่อสารขอมูล  เพื่อสราง
ความมั่นคงปลอดภัยของ
ขาวสารภาครัฐ และลด
การใชกระดาษภายใน
องคกร โดยอางอิงจากมติ 
ครม. ที่กําหนด ให
หนวยงานใชอีเมลของ
ภาครัฐ 

• หนวยงานมีบัญชี
การใชงานระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสของ
บุคลากรทั้งหมด และมี
ระบบสํารองขอมูลของ
ระบบ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส   

• มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยและเฝา
ระวังในการตรวจจับ 
Virus และจดหมายขยะ 

 
 

 นโยบายการใชจดหมายอิเลก็ทรอนิกสภาครัฐ  หมายถึง การกําหนดแผน
วิธีการ กลไก แนวปฏิบัติหรือแนวทางในการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐของหนวยงาน เพื่อประโยชนดานความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร
ภาครัฐ โดยสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ที่
กําหนดใหขาราชการและพนักงานของรัฐยุติการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสฟรี
ของเอกชนโดยเฉพาะของตางประเทศ 
บัญชีการใชงาน หมายถึง การกําหนดรายชื่อผูใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐเปน e-Mail Address และกําหนดรหัสผานสําหรับการเขาใชบริการ 
ระบบสํารองขอมูล  หมายถึง ระบบที่ประกอบดวยอุปกรณ กลไก หรือ
ซอฟทแวรที่สามารถ นําขอมูลที่ไดจากการเก็บสํารองขอมูลมาใชทําใหขอมูล
กลับคืนมาจากความเสียหาย ซึ่งรูปแบบของการสํารองขอมูลสามารถแบงได
เปน 3 รูปแบบหลัก ๆ ดังนี้ 

1. Full Backup คือกระบวนการในการสํารองขอมูลทั้งหมด ไมวาจะเคยมี
การทําการสํารองมากอนหรือไม  

2. Incremental Backup คือการสํารองขอมูลเฉพาะสวนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในแตละวันโดยจะตองทําการสํารองขอมูลแบบ Full 
Backup กอน  

3. Differential Backup คือการสํารองขอมูลเฉพาะสวนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลังการการทํา Full Backup 

มาตรการรักษาความปลอดภัย หมายถึง การกําหนดแผนวิธีการ กลไก แนว
ปฏิบัติหรือแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ เพื่อปองกันหรือลดความเสียหายที่จะเกิดจากการบุก
รุก โจมตี ขอบกพรองจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือเหตุที่
กอใหเกิดความเสียหายอ่ืนๆ 
 
ขอบเขตของตัวชี้วัด : 

1. ประกาศนโยบายการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสภาครัฐของหนวยงาน
กําหนดใหใชสําหรับขาราชการและพนักงานของรัฐที่มีความจําเปนตาม
ลักษณะงาน 

2. การจัดทําบัญชีรายชื่อผูใชงานและจัดทําระบบสํารองขอมูลของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสภาครัฐที่กําหนดใหมีสําหรับขาราชการและ
พนักงานของรัฐที่มีความจําเปนตามลักษณะงาน 

3. มาตรการรักษาความปลอดภัย กําหนดใหครอบคลุมการเฝาระวังใน
การตรวจจับ Virus และจดหมายขยะ เปนอยางนอย 
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ประเด็นการตรวจ

ประเมิน 
น้ําหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑการใหคะแนน 

  
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
1 ไมมีการดําเนินการ 1 

2 ดําเนินการอยางนอย 1 ขอ แตขอมูล
ไมครบถวน 

2 

3 ดําเนินการไดสําเร็จอยางนอย 1 ขอ 
และมีขอมูลประกอบครบถวน   

3 

4 ดําเนินการไดสําเร็จอยางนอย 2 ขอ 
และมีขอมูลประกอบครบถวน   

4 

5 ดําเนินการไดสําเร็จครบถวนทั้ง 3 ขอ 
และมีขอมูลประกอบครบถวน   

5 

7. ระดับความสําเร็จใน
การเปดเผยขอมูลภาครัฐ 
(Open Data) ให
ประชาชนและภาคธุรกิจ 
สามารถนําไปใชประโยชน
ได 

 

1 คําจํากัดความ : 
ขอมูลภาครัฐ (Open Data) หมายถึง ขอมูลของภาครัฐที่สามารถนํามาใชได
โดยอิสระ  สามารถนํากลับมาใชใหมไดและแจกจายได      โดยใครก็ตาม แต
ตองระบุแหลงที่มาหรือเจาของงานและตองใชสัญญา หรือเงื่อนไขเดียวกันกับ
ที่มาหรือตามเจาของงานกําหนด 
ชุดขอมูล  หมายถึง การรวบรวมขอมูลมาจัดรวมเปนชุด ใหแสดงถึงความ
ถูกตองตามลักษณะโครงสรางขอมูล และพอเพียงที่จะมีการนําไปใช
ประมวลผลตอได  
โครงสรางขอมูล หมายถึง ความสัมพันธระหวางขอมูลที่อยูในโครงสรางนั้นๆ 
รวมทั้งกระบวนการในการจัดการขอมูลในโครงสราง  
(ที่มา http://www.ega.or.th/Files/20141113022555.pdf วันที่สืบคน 
19 ธันวาคม 2558) 
แนวทางการประเมิน : 
1. สวนราชการมีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน หรือผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินการเปดเผยขอมูลภาครัฐ 
2. มีการคัดเลือกชุดขอมูลที่ตองการเปดเผย 
3. มีกระบวนการปรับปรุงและจัดรูปแบบขอมูลภาครัฐใหพรอมที่จะเปดเผย
ได 
4. มีการเปดเผยขอมูลไดอยางนอย 1 ชุดขอมูล 
5. มีการเปดเผยขอมูลไดอยางนอย 2 ชุดขอมูล 
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ประเด็นการตรวจ
ประเมิน 

น้ําหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑการใหคะแนน 

   

 

 เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
1 ดําเนินการไดตามขอ 1 1 
2 ดําเนินการไดตามขอ 1 และ 2 2 
3 ดําเนินการไดตามขอ 1, 2 และ 3 3 
4 ดําเนินการไดตามขอ 1, 2, 3 และ 4 4 
5 ดําเนินการไดตามขอ 1, 2, 3, 4 และ 5 5 

 

รายการหลักฐานท่ีสอดคลองกับแนวทางการประเมิน : 
 

ประเด็นท่ี 1 : บทบาทของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online Government 
Service ท่ีสามารถใหบริการภาครัฐหรือประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการประเมิน หลักฐานท่ีสอดคลองกับแนวทางการประเมิน 
1. มีการแตงตั้ง CIO และ CIO ตองมีบทบาทอยางนอย  

1 บทบาท ดังนี ้
1.1. CIO เขารับการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวของอยาง

นอย 1 หลักสูตร 
1.2. มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบ

สารสนเทศภาครัฐที่สอดคลองกับนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัล หรือจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของ
หนวยงานที่สอดคลองกับ(ราง)แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบับที่ 
3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557– 2561 

1.3. มีการเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานของ
หนวยงานผานทางเว็บไซต 

2. CIO มีบทบาทในการพัฒนาระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส ( e-Government Service) ของ
หนวยงาน ตามดัชนีการใหบริการอิเล็กทรอนิกส 
(Maturity Level) อยางนอย 1 บริการ 

 

1. คําสั่งแตงตั้ง หรือ มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( Chief 
Information Officer : CIO) ของหนวยงาน  

2. ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานที่แสดงวาผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรดานการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร ดังนี้ 
1) หลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง 

CIO (Chief Information Officer) โดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

2)  หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหาร
ระดับสูง (รอส.) โดยสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) 

3) หลักสูตร E-Government Exchange Program โดย
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
(สรอ.) 

4) หลักสูตรฝกอบรมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง โดยสํานักงาน ก.พ. รวมกับสถาบัน
วิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) 
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แนวทางการประเมิน หลักฐานท่ีสอดคลองกับแนวทางการประเมิน 

 5) หลักสูตรปริญญาโทนโยบายและการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( CIO) โดยวิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทั้งนี้ หลักสูตรอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ ขอใหอยูในการ พิจารณาของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการ กําหนดนโยบาย
การพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐท่ีสอดคลอง
กับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของหนวยงาน 

4. หลักฐานภาพหนาจอ ( Capture) หรือ Link สําหรับ
แสดงขอมูลผลการดําเนินงาน หรือขอมูลที่หนวยงาน
จัดทําข้ึนเพื่อเผยแพรใหกับประชาชนหรือหนวยงาน
ภาครัฐรับทราบหรือใชประโยชน เชน รายงาน
ประจําปของหนวยงาน รายงานผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล ประกาศหลักเกณฑตางๆ เปนตน 

  5.  หนาจอเว็บไซตที่แสดงถึงการพัฒนาระดับการ
ใหบริการอยางนอย 1 บริการ เชน เว็บไซตเดิมเปนระดับ
การใหขอมูล แตมีการพัฒนาระบบบริการใหมีการดาวน
โหลดแบบฟอรมหรือมีภาษาในการแสดงผลใหเลือกที่
หลากหลายข้ึน เปนตน 

 
 
ประเด็นท่ี 2 : การจัดทําขอมูลของศูนยปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center: DOC) 

แนวทางการประเมิน หลักฐานท่ีสอดคลองกับแนวทางการประเมิน 
1. มีการทบทวนขอมูลใหมีความถูกตองควบถวนตาม

ภารกิจของหนวยงาน 

2. มีแผนหรือมีการทบทวนแผนในการบูรณาการระบบ
ศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC) หรือระบบ
ฐานขอมูลที่สนับสนุนภารกิจหลักของหนวยงานที่
เชื่อมกับศูนยปฏิบัติการระดับกระทรวงฯ (MOC)  

3. มีปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความทันสมัย (Update) 
4. มีการสํารองขอมูล (Back up) 
5. กรณีระบบลมสามารถแกไขใหใชงานไดภายใน 24 

ชั่วโมง (Recovery) 

1. รายงานการประชุมทบทวนขอมูลใหมีความถูกตอง
ครบถวนตามภารกิจของหนวยงาน 

2. รายงานแผน หรือรายงานการทบทวนแผนใน
การ  
บูรณาการระบบศูนยปฏิบัติการระดับกรม ( DOC) 
หรือระบบฐานขอมูลที่สนับสนุนภารกิจหลักของ
หนวยงานที่เชื่อมกับศูนยปฏิบัติการระดับกระทรวงฯ 
(MOC) 

3. หลักฐานหนาจอระบบ DOC ที่เปนปจจุบัน 
4. คูมือการสํารองขอมูล (Back up) 
5. คูมือการแกไขระบบศูนยปฏิบัติการระดับกรม กรณี

ลม(Recovery) 
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ประเด็นท่ี 3 : การวางแผนใชมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (Thailand e-Government  Interoperability  Framework : Th e-GIF) 

แนวทางการประเมิน หลักฐานท่ีสอดคลองกับแนวทางการประเมิน 
1. มีการสรางความเขาใจภายในหนวยงานเก่ียวกับ

แนวทางและประโยชนของการใชมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนขอมูลในการพฒันาระบบสารสนเทศ 

2. มีการวางแผนการใชมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

3. มีการใชมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล เปนกรอบ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ อยางนอย  1 ระบบ  
 

1. รายงานการประชุม หรือสรุปผลการประชุม หรือ
บันทึกการหารือ หรือบันทึกชวยจําที่เก่ียวกับการ
สรางความเขาใจภายในหนวยงานเก่ียวกับแนวทาง
และประโยชนของการใชมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ขอมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. แผนการใชมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงานตนเอง 

3. ชื่อระบบและรายชื่อรายการขอมูลที่ใชในการพัฒนาระ  

 
ประเด็นท่ี 4 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศภาครัฐใหมีความม่ันคง
ปลอดภัย (Secure Intranet) 

แนวทางการประเมิน หลักฐานท่ีสอดคลองกับแนวทางการประเมิน 
1. ความตอเนื่องในการใหบริการ (Network SLA) 

สําหรับระบบเครือขายสื่อสารขอมูลสารสนเทศ
ภาครัฐ กําหนดไมนอยกวารอยละ 99.5 

2. แผนบูรณาการระบบเครือขายสารสนเทศภาครัฐ
กําหนดใหเปนความรวมมือภายในกระทรวง หรือ
หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ 

3. มาตรการรักษาความปลอดภัยกําหนดใหมีระบบ
ปองกันการโจมตีสําหรับเครือขายภาครัฐ 

 

1. รายงานสรุปการคํานวณความตอเนื่องในการ
ใหบริการตามสูตรที่กําหนด 

2. เอกสารแผนที่หนวยงานมีการตกลงและบริหาร
จัดการระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศรวมกัน
ภายในกระทรวงหรือรวมกับหนวยงานตนสังกัด หรือ
หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ โดยไดรับการรับรองจาก CIO 
หรือหัวหนาสวนราชการ 

3. เอกสารแสดงมาตรการ วิธีการ กลไก เคร่ืองมือใน
การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายสื่อสาร
ขอมูลสารสนเทศ และแผนภาพแสดงกระบวนการ
รักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายสื่อสาร
ขอมูลสารสนเทศโดยไดรับการรับรองจาก CIO หรือ
หัวหนาสวนราชการ 
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ประเด็นท่ี 5 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศและระบบแมขายจัดเก็บขอมูลภาครัฐ  

แนวทางการประเมิน หลักฐานท่ีสอดคลองกับแนวทางการประเมิน 
1. ศูนยขอมูลสารสนเทศหรือระบบแมขายจัดเก็บ

ขอมูลภาครัฐกําหนดใหมีความตอเนื่องในการ
ใหบริการ (SLA) ไมนอยกวารอยละ 99.5 

2. แผนการบูรณาการศูนยขอมูลสารสนเทศและ หรือ
ระบบแมขายจัดเก็บขอมูลภาครัฐกําหนดให
ดําเนินการภายในกระทรวง หรือรวมกับหนวยงาน
ตนสังกัด หรือหนวยงาน ภาครัฐอ่ืนๆ 

3. มีการจัดทําแผนการสํารองขอมูลพรอมกูคืนขอมูล
ครอบคลุมเฉพาะสวนที่ไดรับการพิจารณาแลววามี
ความสําคัญตอการนําไปใช เพื่อเผยแพรและบริการ
แกผูใช โดยมีระบบการจัดเก็บและประมวลผล
ขอมูล 

1. รายงานสรุปการคํานวณความตอเนื่องในการ
ใหบริการตามสูตรที่กําหนด 

2. เอกสารแผนที่หนวยงานมีการตกลงและบริหาร
จัดการระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศและ หรือ
ระบบแมขายจัดเก็บขอมูลภาครัฐ รวมกันภายใน
กระทรวง หรือรวมกับหนวยงานตนสังกัด หรือ
หนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ โดยไดรับการรับรองจาก 
CIO หรือหัวหนาสวนราชการ 

3. แผนการสํารองขอมูลพรอมกูคืนขอมูล และ
แผนภาพแสดงกระบวนการการสํารองและกูคืน
ขอมูล โดยไดรับการรับรองจาก CIO หรือหัวหนา
สวนราชการ 

 
ประเด็นท่ี 6 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

แนวทางการประเมิน หลักฐานท่ีสอดคลองกับแนวทางการประเมิน 
1. ประกาศนโยบายการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส

ภาครัฐของหนวยงานกําหนดใหใชสําหรับขาราชการ
และพนักงานของรัฐที่มีความจําเปนตามลักษณะ
งาน 

2. การจัดทําบัญชีรายชื่อผูใชงานและจัดทําระบบ
สํารองขอมูลของจดหมายอิเล็กทรอนิกสภาครัฐที่
กําหนดใหมีสําหรับขาราชการ และพนักงานของรัฐ
ที่มีความจําเปนตามลักษณะงาน 

3. มาตรการรักษาความปลอดภัย กําหนดใหครอบคลุม
การเฝาระวังในการตรวจจับ Virus และจดหมาย
ขยะ เปนอยางนอย 

1. ประกาศนโยบายการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐที่กําหนดใหบุคลากรในหนวยงานใชระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน 

2. เอกสารสรุปจํานวนผูใชงานระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของหนวยงานที่มีความจําเปน
ตามลักษณะงาน และแผนภาพแสดงกระบวนการ
การสํารอง และกูคืนขอมูลของระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส โดยไดรับการรับรองจาก CIO หรือ
หัวหนาสวนราชการ 

3. เอกสารแผน วิธีการ กลไก เคร่ืองมือ แนวโยบาย
หรือแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และเฝา
ระวังในการตรวจจับ Virus และจดหมายขยะ โดย
ไดรับการรับรองจาก CIO หรือหัวหนาสวนราชการ 
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ประเด็นท่ี 7 : ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลภาครัฐ ( Open Data) ใหประชาชนและภาคธุรกิจ 
สามารถนําไปใชประโยชนได 

แนวทางการประเมิน หลักฐานท่ีสอดคลองกับแนวทางการประเมิน 
1. สวนราชการมีการจัดตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน 

หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการเปดเผยขอมูลภาครั 
2. มีการคัดเลือกชุดขอมูลที่ตองการเปดเผย 
 
 
 
 
 
3. มีกระบวนการปรับปรุงและจัดรูปแบบขอมูลภาครัฐ

ใหพรอมที่จะเปดเผยได 
 
 

 
4. มีการเปดเผยขอมูลไดอยางนอย 1 ชุดขอมูล 
5. มีการเปดเผยขอมูลไดอยางนอย 2 ชุดขอมูล 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือเอกสาร
การมอบหมายใหดําเนินการเปดเผยขอมูลภาครัฐ 

2. บันทึกการประชุม บันทึกชวยจํา สรุปการดําเนินการ 
หรือเอกสารรายงานการดําเนินการใหผูบังคับบัญชา 
หรือหนวยงานที่เก่ียวของทราบเก่ียวกับการคัดเลือก
ชุดขอมูล ที่ตองระบุ ชื่อชุดขอมูล ประโยชนหรือ
คุณคาในการนําไปใช และกลุมเปาหมายที่คาดวาจะ
นําขอมูลไปใหประโยชนได 

3. บันทึกการประชุม บันทึกชวยจํา สรุปการดําเนินการ 
หรือเอกสารรายงานการดําเนินการใหผูบังคับบัญชา 
หรือหนวยงานที่เก่ียวของทราบเก่ียวกับการกําหนด
กระบวนการปรับปรุง และจัดรูปแบบขอมูลภาครัฐให
พรอมที่จะเปดเผยได 

4. และ 5. หลักฐานหนาจอ ( Capture) หรือ Link ที่
แสดงการเปดเผยขอมูลภาครัฐ ตามจํานวนที่กําหนด 

 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  
 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

ประเด็นที่ 1 : บทบาทของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online 
Government Service ที่สามารถใหบริการภาครัฐหรือประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1. นายพิศิษฐเดช สายแสง 
2. นางสาวสิริกาญจน  สุขผล 
ประเด็นที่ 3 : วางแผนการใชมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลตามกรอบแนวทางการ
เชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (Thailand e-Government Interoperability 
Framework : Th e-GIF) 
1. นายธารธรรม  อุประวงศา 
2. นางสาวชุติพันธุ   ทิมทอง 
ผูรับผิดชอบหลัก 
นางสาวลัดดา  แจงเกษมสุข 
(ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร) 

 
 

0 2141 6843 
0 2141 6845 

 
 

0 2141 6820 
0 2141 6823 

 
0 2141 6815 
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ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

ประเด็นที่ 2 : การจัดทําขอมูลของศูนยปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation 
Center : DOC) 
นางสุรีพร  พรโสภณวิชญ 

 
 

0 2142 1030 
หรือ 08 1859 8264 

ประเด็นที่ 4 : ระดับความสําเร็จในการพฒันาปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศภาครัฐใหมี
ความมั่นคงปลอดภัย (Secure Intranet) 
ประเด็นที่ 5 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศและระบบแมขายจัดเก็บ
ขอมูลภาครัฐ 
ประเด็นที่ 6 : ระดับความสําเร็จในการพฒันาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
ประเด็นที่ 7 : ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลภาครัฐ )Open Data( ใหประชาชน
และภาคธุรกิจ สามารถนําไปใชประโยชนได 
1. นายพลากร  บุปผาธนากร 
 
2. นายชรินทร ธีรฐิตยางกูร 

 

 
 
 
 
 
 
 

0 2612 6000   ตอ 
6201 หรือ 6205 
0 2612 6000  ตอ 
6001 

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

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางอัจฉรา  ดาวัน     เบอรติดตอ : 0 2243 6971 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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การพัฒนาองคการ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 :    การพัฒนาสมรรถนะองคการ  

น้ําหนัก :    รอยละ 5 

คําอธิบาย :  

• การพัฒนา สมรรถนะองคการ เปนการ ดําเนินการปรับปรุง ระบบบริหารจัดการ ภายใน
องคการท่ีเปนกลไก ท่ีทําใหองคการ มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  ประกอบดวย 3 ดานไดแก การกําหนดเปาหมาย 
(Goal) การออกแบบระบบงาน  (Design) และการบริหารจัดการ  (Management) และวัดใน 3 ระดับ ไดแก 
ระดับองคการ ( Organization)ระดบัหนวยงาน ( Department)และระดับบุคคล ( Individual) เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการดําเนินงานขององคการ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค
ขององคการความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ 

• 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:  

• การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการเปนการดําเนินการทบทวน 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 ภายหลังระยะเวลาการ

รายงานรอบ 6 เดือน 
2 - 
3 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการผานระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ

รายงานรอบ 6 เดือน 
4 - 
5 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการผานระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ

รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถวนและทันสมัย 
 
เง่ือนไข :  

1. จัดทําขอมูลลักษณะสําคัญขององคการ ตามแบบฟอรมท่ี 1 : รายงานลักษณะสําคัญของ องคการ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1หรือดาวนโหลดไฟลไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีเมนู  ศูนยความรู>คูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558) โดยสวนราชการตองจัดทําขอมูล
ใหครบถวน ถูกตอง และทันสมัยเปนปจจุบัน 

2. จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการตามแบบฟอรมท่ี 1 ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ 6 เดือน 
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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 พิจารณาจากการนําผลการสํารวจการพัฒนาองคการ
(Organization Development Survey) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงเปนการสํารวจผานระบบ
ออนไลน (http://www.opdc.go.th/ges) ในระหวางวันท่ี 29 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2557ไปใชวางแผน
และดําเนินการพัฒนาองคการในประเด็นท่ีเปนโอกาสในการปรับปรุง 

• แบบสํารวจการพัฒนาองคการ ( Organization Development Survey)ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนการใชเครื่องมือวินิจฉัยองคการ “9 Cells”ท่ีประกอบดวยคําถามจํานวน 36ขอ ใน 3 
ดานหลักไดแก การกําหนดเปาหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน  (Design) และการบริหารจัดการ  
(Management) และแบงการวัดเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับองคการ ( Organization)ระดบัหนวยงาน 
(Department)และระดับบุคคล (Individual)ขอคําถามตามภาคผนวก 2 

• คําถามดานการกําหนดเปาหมาย (Goal) 
 ระดับองคการ ( Organization)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการ กําหนดเปาหมาย

ของวิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคการท่ีชัดเจนท้ังระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสาร
ทิศทางขององคการอยางเปนรูปธรรมและท่ัวถึง รวมท้ังมีการวางแผนยุทธศาสตรท่ี
สอดคลองกับบริบทขององคการ 
 ระดบัหนวยงาน ( Department)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องความสอดคลอง

ระหวางเปาหมายขององคการและเปาหมายของหนวยงาน การกําหนดกลยุทธและ
เปาหมายหนวยงานจากการรับฟงความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
การกําหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง 
 ระดับบุคคล ( Individual)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องความสอดคลองระหวาง

เปาหมายของหนวยงานและเปาหมายระดับบุคคล การกําหนดเปาหมายท่ีทาทายมาก
ข้ึน การกําหนดภาระงานท่ีชัดเจน และความเหมาะสมกับความรูความสามารถของ
บุคคล 

• คําถามดานการออกแบบระบบงาน (Design) 
 ระดับองคการ ( Organization)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการจัดระบบงาน การ

กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน การออกแบบการทํางานใหสามารถ
ทํางานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ท่ีสอดคลองกับเปาหมายขององคการ 
และชวยสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
 ระดบัหนวยงาน ( Department) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการกําหนด

ภาระหนาท่ีท่ีชัดเจนของกลุมงาน/ทีมงานภายในหนวยงาน การปรับปรุงกระบวนการ 
การพัฒนาบริการใหมๆ การสรางนวัตกรรม การนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน 
จากความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกลุมงาน/ทีมงาน 
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 ระดับบุคคล ( Individual)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการกําหนดข้ันตอนการ
ทํางานและการประสานระดบับุคคลท่ีชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการ
ภายใน การจัดสภาพแวดลอมการทํางาน ท่ีเอ้ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได รวมท้ังออกแบบลักษณะงานใหสามารถทํางานแทนกัน
ได 

• คําถามดานการบริหารจัดการ (Management) 
 ระดับองคการ ( Organization)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องระบบการติดตาม

ประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรใหสอดคลองเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการติดตอ
ประสานงานระหวางหนวยงาน และความโปรงใสของการบริการจัดการภายใน 
 ระดบัหนวยงาน ( Department)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดตอสื่อสารและการมีสวนรวม
ภายในหนวยงาน และการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศท่ีมีความจําเปนในการตัดสินใจ
ของผูบริหาร 
 ระดับบุคคล ( Individual)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรใหบุคลากรสามารถทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย การฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร ความกาวหนาในการทํางาน และความผูกพันของบุคลากร 

• ลําดับความสําคัญของการพัฒนา เรียงตามลําดับดังนี้  Organization Goal  
Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management 
 Department Design  Department Management  Individual Design  Individual 
Management 
 
แนวทางการดําเนินการ: 

• สวนราชการดําเนินการสํารวจการพัฒนาองคการผานระบบออนไลน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามจํานวนข้ันต่ําและระยะเวลาท่ีกําหนด กรณีท่ีสวนราชการมีจํานวนผูตอบแบบ
สํารวจนอยกวาจํานวนข้ันต่ํา จะไมสามารถตรวจสอบผลการสํารวจเพ่ือนําไปดําเนินการตามขอกําหนดของ
ตัวชี้วัดได 

• สวนราชการตรวจสอบผลการสํารวจการพัฒนาองคการผานทางเว็บไซตสํานักงาน 
ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) ซ่ึงแสดงผลการสํารวจในรูปแบบของ “ 9 Cells” ท่ีแต
ละชองจะมีสัญลักษณรูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 

สีเขียว หมายถึง ดําเนินการแลว 

สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นท่ียังไมมีความชัดเจนในการดําเนินการ 

 สีแดง หมายถึง ยังขาดการดําเนินการ 
สวนราชการนําผลการสํารวจไปดําเนินการพัฒนาองคการตามประเด็นในชองท่ีมีสัญลักษณสีเหลือง

หรือสีแดง จํานวน 1 ชอง โดยมีแนวทางการดําเนินการและขอแนะนําในภาคผนวก 3กรณีองคการ (Gap) ครั้ง
ท่ี 2 ท่ีลดลง 
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• สวนราชการมีจํานวนชองท่ีมีสัญลักษณหนาสีเหลืองหรือสีแดงมากกวา 1 ชองให
ดําเนินการเพียง 1 ชอง โดยมีวิธีการเลือกแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

o กรณีท่ี 1 มีสัญลักษณสีเหลืองหรือสีแดงใน 3 ชองแรก ไดแก  Organization 
Goal  Department Goal  Individual Goal สวนราชการตองดําเนินการ
พัฒนาองคการในชองท่ีมีลําดับการพัฒนาเปนลําดับแรก ตัวอยางเชน ชองท่ี 
เปนสีเขียว ชองท่ี เปนสีเหลือง และชองท่ี เปนสีแดง สวนราชการตอง
ดําเนินการในชองท่ี  

o กรณีท่ี 2 มีสัญลักษณสีเหลืองหรือสีแดงใน 6 ชองหลัง ไดแก  Organization 
Design  Organization Management  Department Design  Department 
Management  Individual Design  Individual Management ใหสวนราชการเลือก 
ชองมาดําเนินการพัฒนาองคการไดตามความเหมาะสมโดยไมจําเปนตองเรียง
ตามลําดับ 

• กรณีสวนราชการมีผลการสํารวจเปนสัญลักษณสีเขียวท้ังหมด ใหรายงานผล การ
ดําเนินการตามแบบฟอรมท่ี 2 ในภาคผนวก 1 และจัดสงผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม คํารับรอง
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน
โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะคัดเลือกหนวยงานเขา Site Visit เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดี ( Good Practice)และ
นําไปเผยแพรเปนกรณีศึกษาตอไป 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ วัดจากกิจกรรมการพัฒนาองคการท่ี สวน
ราชการดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

การประเมินผล น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ 
 

4 1 2 3 4 5 

 
หมายเหตุ: รายละเอียดแนวทางการดําเนินการข้ึนอยูกับผลการสํารวจและสิ่งท่ีสวนราชการตองดําเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดศึกษาเพ่ิมเติมจากจากภาคผนวก 3 
 

เกณฑการใหคะแนน:   

 กําหนดเปนระดับความสําเร็จ ( Milestone)แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของระดับการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
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คะแนน ระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

 
เง่ือนไข: 1. สวนราชการตองจัดสงไฟลหลักฐานการดําเนินการตามเกณฑการใหคะแนนในภาคผนวก 3 ผาน

ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือนโดยดาวนโหลดแบบฟอรม
การรายงานไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. 

 2. สวนราชการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาองคการเพียง 1 ชองท้ังนี้ข้ึนอยูกับผลการสํารวจโดยระดับ
ของการดําเนินการในแตละชอง เปนดังนี้ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก 3) 

การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal : OG) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศนและเปาหมาย ท่ีสําคัญ เปาหมายระยะสั้น ระยะยาวของ

การบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
ระดับ 2 สวนราชการมีการสื่อสารตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการเพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรท่ัว

ท้ังสวนราชการ 
ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
ระดับ 4 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการดําเนินการ 
ระดับ 5 สวนราชการมีการ ทบทวนผลการดําเนินการและมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ

ดําเนินการ 
การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal : DG) 
ระดับ 1 หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน 
ระดับ 2 หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงานท่ีสอดคลองกับเปาหมายของ

สวนราชการ และพันธกิจ โดยนําความตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา 
ระดับ 3 หนวยงานมีจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานเพ่ือผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ

หนวยงาน 
ระดับ 4 หนวยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับ

หนวยงาน 
ระดับ 5 หนวยงานมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคล 
ระดับ 2 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน

และสวนราชการ 
ระดับ 3 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีมีความทาทายมากข้ึนทุกรอบป 
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ระดับ 4 สวนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

ระดับ 5 สวนราชการมี ระบบ การสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design : OD) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการทบทวนระบบงาน / กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร /การ

ทํางานประสานกัน / ประสิทธิผลของสวนราชการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน / กฎระเบียบท่ีเปน

อุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร /การทํางานประสานกัน / ประสิทธิผลของสวนราชการ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 สวนราชการมีผลการดําเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น 
การบริหารจัดการระดับสวนราชการ (Organization Management : OM) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการวิเคราะหขอมูล เชน ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานมาใชเพ่ือจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนหรือเปาหมายของสวนราชการ 

ระดับ 2 สวนราชการมีการกําหนดแผนการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน 
ระดับ 3 สวนราชการมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนท่ี

นาเชื่อถือของบุคลากรในสวนราชการ 
ระดับ 4 สวนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ และ

รายงานผลงาน เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 
ระดับ 5 สวนราชการมี ระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของ สวน

ราชการและรายงานผลงาน เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 
การออกแบบระบบงานระดับหนวยงาน (Department Design : DD) 
ระดับ 1 หนวยงานมีการทบทวนกระบวนการของหนวยงานท่ีตองปรับปรุง โดยคํานึงถึงความตองการของ

ผูรับบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุมคาคุมตนทุน 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 หนวยงานมีการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยคํานึงถึงองคความรู และเทคโนโลยี / ข้ันตอน

การปฏิบัติงาน / การควบคุมคาใชจาย / ปจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยคํานึงถึงความตองการของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย / การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช 

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หนวยงานมีการดําเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีขอเสนอในการปรับปรุง

หรือพัฒนากระบวนการ (อยางนอย 3 กระบวนการ)  
การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management : DM) 
ระดับ 1 หนวยงานมีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เชน ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ปจจัยท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินงานมาใชเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพ่ือให
บรรลุเปาหมายของหนวยงาน / สวนราชการ 
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ระดับ 2 - 
ระดับ 3 หนวยงานมีการกําหนดรูปแบบการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช

เวลาอยางเหมาะสม และสามารถทําใหเกิดการรับรู และมีสวนรวมในการบริหารงานของหนวยงาน 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หนวยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานของทีมงาน เพ่ือใหแผนการ

ปฏิบัติการถูกนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 
การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design : ID) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการทบทวน วิเคราะห และกําหนดปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการทํางานของระดับบุคคล 

โดยคํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน เชน  สภาพแวดลอม และทรัพยากรท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติงาน เปนตน 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 สวนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือข้ันตอนการทํางานท่ีทําใหบุคลากรสามารถดําเนินงาน

ไดบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปญหาขอรองเรียน ความไมพึงพอใจหรือ
เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 สวนราชการมีการดําเนินการติดตามผลการปรับปรุง กระบวนการหรือข้ันตอนการทํางาน และมี

ขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการหรือข้ันตอนการทํางานของบุคลากร 
การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management : IM) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการวิเคราะหปจจัยในการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพ่ือใหเกิด

ความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรใหเกิด

ความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 สวนราชการมีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร และมี

ขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาใหบุคลากรเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของ
สวนราชการ 
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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 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน

ลักษณะสําคัญขององคการ 
1 SM1 (W1 x SM1) 

6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ 4 SM2 (W2 x SM2) 
 รวม ∑ Wi 

 
∑ (Wi x SMi) 

∑ Wi 
 

 

โดยท่ี  
W    หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด  
SM   หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด 
i      หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามแนวทางการดําเนินงาน 

∑ (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ 

∑ Wi  
 

แนวทางการประเมินผล : 
 

การประเมินผล สวนราชการ 
ช่ือตัวช้ีวัด ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 
ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของ
ตัวชี้วัดดังกลาวบรรลุผล ไดแก 
 รายงานลักษณะสําคัญขององคการ  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการจัดสง
รายงานลักษณะสําคัญขององคการผานทางระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในการรายงานรอบ 6 เดือน และความ
ครบถวนทันสมัยของการจัดทํารายงานฯ 

ตัวชี้วัดท่ี 6.2 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาองคการ 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นระดับของการดําเนินการ
พัฒนาองคการ ตามภาคผนวก 2 

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากหลักฐานการดําเนินการ
ท่ีสวนราชการสงผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 12 เดือน 
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21 Ne
Nn

+
=

 
 
 

คําอธิบายเพ่ิมเติมการประเมินผานระบบสํารวจออนไลน (Survey Online): 
 

• ผูตอบแบบสํารวจตองตอบครบทุกประเด็นขอคําถาม 

• จํานวนผูตอบแบบสํารวจตองมีไมนอยกวาจํานวนกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดตาม
หลักสถิติ ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. ใชสัดสวนรอยละ 30 สําหรับขาราชการกลุมบริหารและ
อํานวยการ และใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางของ Taro Yamane สําหรับกลุมวิชาการและ
กลุมท่ัวไปเนื่องจากเปนหลักสถิติท่ียอมรับและนิยมใชกันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรท่ี
แนนอน โดยใชขอมูลจํานวนขาราชการจากรายงานลักษณะสําคัญองคการของสวนราชการ 

• 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 
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ท้ังนี้ สวนราชการสามารถพิจารณาดําเนินการในข้ันตอนตาง ๆ ตามปฏิทินการดําเนินการดังตอไปนี้ 

 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

1. สวนราชการเขาตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคการผานระบบ
ออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหครบตามจํานวนขั้นตํ่าท่ี
กําหนด 

29 ก.ค. –22 ส.ค. 57 

2. ผูรับผิดชอบเขาตรวจสอบผลการสํารวจผานทางระบบ admin 
เพ่ือนําไปวิเคราะหและวางแผนการดําเนินการ 

28 ส.ค. 57 

3. สวนราชการดําเนินการพัฒนาองคการ ในชองท่ีมีสัญลักษณสี
เหลืองหรือสีแดงจํานวน 1 ชอง ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

ต.ค. 57 – ส.ค. 57 

4. สวนราชการจัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการผานทาง
ระบบ e-SAR 

ระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน 

5. สวนราชการจัดสงหลักฐานการดําเนินการพัฒนาองคการผานทาง
ระบบ e-SAR 

ระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน 

 

 

"เครื่องมือการประเมินผลดานการพัฒนาองคการนี้ จะเปนกลไกสําคัญสูการพัฒนาองคการ  
ดังนั้น การประเมินท่ีตรงกับขอเท็จจริงจะเกิดประโยชนตอสวนราชการมากท่ีสุด" 

 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบ :  กลุมพัฒนานวัตกรรมองคกร กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  
 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 

 
ผูรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : นายประพนธ  หิรัญตีรพล   เบอรติดตอ  :  0 2241 1399 
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายชคพล  สิงโต    เบอรติดตอ  :  0 2241 1399 
   กลุมพัฒนาระบบริหาร  
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ตัวช้ีวัดท่ี 7  :  ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
 

น้ําหนัก  :  รอยละ 5 
 

คําอธิบาย: 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงาน ของ หนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) เปนการประยุกตแนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน 
(Integrity Assessment) ขององคการตางประเทศ ท่ีประสบความสําเร็จ คือ องคการตอตานการทุจริต ( Anti-
Corruption and Civil Rights Commission: ACRC)จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเขากับดัชนีวัดความ
โปรงใสของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยไดกําหนดเปนกรอบแนวคิด การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของ หนวยงานภาครัฐและสังเคราะหเปนองคประกอบหลักท่ีสําคัญและจําเปนในการประเมิน โดย
จําแนกองคประกอบหลักเปนองคประกอบยอย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสูคําถามท่ีใชในการสอบถาม          
ความคิดเห็นหรือรวบรวมจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานของหนวยงาน 
 องค ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity 
& Transparency Assessment) แบงเปน 5 องคประกอบ ดังนี้ 
  1. ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ (Evidence Base) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน   
  2. ความรับผิดชอบ (Accountability)ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 
  3. การทุจริตคอรรัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรบัรูและประสบการณโดยตรงของ
ประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 
  4. วัฒนธรรมคุณธรรม ( Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาท่ี
ภายในหนวยงานภาครัฐ และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ ( Evidence Base) บนพ้ืนฐานของ
ขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน   
  5. คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity)ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายใน
หนวยงานภาครัฐท่ีมีตอการดําเนินงานของหนวยงาน 

ตารางและสูตรการคํานวณ: - 
 

เกณฑการใหคะแนน: 
  เกณฑการใหคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

    80-100  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานสูงมาก 
60-79.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานสูง 
40-59.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานปานกลาง 
20-39.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานต่ํา 
    0-19.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานต่ํามาก 
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เง่ือนไข:  1) สํานักงาน ป.ป.ช.  ประเมินหนวยงานกลุมองคการมหาชน 
   2) สํานักงาน ป.ป.ท.  ประเมินหนวยงานกลุม หนวยงานสวนกลางและจังหวัด  
   3) ปงบประมาณ พ.ศ.2558 สถาบันอุดมศึกษายังไมอยูในกลุมเปาหมายท่ีเขารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน: 
 

กลุมเปาหมาย* หนวยงาน
สวนกลาง 

จังหวัด 
สถาบัน 

อุดมศึกษา 
องคการมหาชน 

ประเด็น 
1. ระบบประเมินท่ีดําเนินการ คํารับรองการปฏิบัติราชการ - 

 
คํารับรองการปฏิบัติงาน 

2. สวนราชการเจาภาพระบบ
ประเมินในปจจุบัน 

สํานักงาน ก.พ.ร. - 
 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

3. รูปแบบการประเมิน - ตามกรอบการประเมินท่ี ก.พ.ร. 
กําหนดในรูปของคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  
 

- เชนเดียวกับสวนกลาง
และจังหวัด แตรูปแบบ
เฉพาะกับลักษณะของ

องคการ 
4. เกณฑการประเมิน คะแนนเต็ม 5 แบงเปน 5 ระดับ  

 
- คะแนนเต็ม 5 แบงเปน 

5 ระดับ 
5. รอบระยะเวลาประเมิน ปงบประมาณ พ.ศ.2558  - ปงบประมาณ พ.ศ.

2558  
 

6. เครื่องมือท่ีใชประเมิน  คูมือการประเมิน/แบบฟอรม/แบบ
รายงาน/ ระบบ IT 

-  คูมือการประเมิน/
แบบฟอรม/แบบ

รายงาน/ ระบบ IT 
7. ผูประเมิน ประเมินตนเอง/ท่ีปรึกษาภายนอก - ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/

ท่ีปรึกษาภายนอก 
8. สิ่งจูงใจ เงินรางวัล / โลรางวัลและประกาศ

เกียรติคุณ 
- โลรางวัลและประกาศ

เกียรติคุณ 

หมายเหตุ : สํานักงาน ป.ป.ช. จะมีการมอบโลรางวัล สําหรับหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมินตามท่ีสํานักงาน 
ป.ป.ช. กําหนด 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:รูปแบบการจัดเก็บขอมูล ประกอบดวยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ไดแก  
 1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessmentเปนการประเมินจากขอคิดเห็น
ของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐท่ีปฏิบัติงานในรอบ 1 ป ท่ีผานมา เก่ียวกับวัฒนธรรม คุณธรรม 
(Integrity Culture) และคุณธรรมในการทํางาน ( Work Integrity) ใชวิธีการสํารวจ โดยการสัมภาษณแบบ
เผชิญหนา (Face-to-Face interview)หรือทางไปรษณีย 
 2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessmentเปนการประเมินจากขอคิดเห็น
ของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานภาครัฐในรอบ 1 ปท่ีผานมาเก่ียวกับความโปรงใส 
(Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) และการทุจริตคอรัปชัน (Corruption)ใชวิธีการสํารวจ โดยการ
สัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face-to-Face interview) 
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3) แบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment เปนการประเมินการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานภาครัฐโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ เก่ียวกับความโปรงใส (Transparency) และวัฒนธรรม

คุณธรรม (Integrity Culture) โดยหนวยงานภาครัฐตอบคําถามตามความเปนจริงตามแบบประเมิน โดย

แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออางอิง โดยใชแบบประเมิน 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน 

ประเด็นการสํารวจตามองคประกอบ ดังนี้ 

ดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยอย เคร่ือง
มือ คําถาม ประเด็นในการสํารวจ 
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มูล
 EIT Q1 การใหขอมูลโครงสรางของหนวยงานหนาที่รับผิดชอบและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

EIT Q2 เผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับเปนอยางด ี
EIT Q3 

การเปดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานใหบริการตางๆ 
อยางเพียงพอ 

EBIT IT1 การประกาศเผยแพรแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ 

EBIT IT2 
การดําเนินงานเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลผลการจัดซ้ือจัดจางรายโครงการทั้งหมดให
สาธารณชนทราบบนเว็บไซตหรือส่ืออื่น  ๆ

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ให

บริ
กา

ร 

EIT Q4 ใหขอมูลขั้นตอน/มาตรฐานการใหบริการที่ใชในการดําเนินงานอยางเพียงพอ 
EIT Q5 การใหบริการอยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานระยะเวลาที่หนวยงานกําหนด 
EBIT IT3 มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
EBIT IT4 มีคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

เป
นธ

รร
ม 

ไม
เล

ือก
ปฏิ

บัติ
 EIT Q6 ทํางานอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ

EIT Q7 การบริหารจัดการ เพ่ือใหบริการอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ
EBIT IT5 

การใชเทคโนโลยีเพ่ือใหบริการตามภารกิจหลักเปนมาตรฐานเดียวกันโปรงใสและมี
ประสิทธิภาพ 

EBIT IT6 
การแสดงขั้นตอนการใหบริการตามภารกิจหลักอัตราคาบริการ (ถามี)และเวลาที่ใชใน
การดําเนินการใหประชาชนทราบอยางชัดเจน 

EBIT IT7 การใหบริการตามภารกิจหลักโดยจัดลําดับกอน-หลัง 

กฎ
/ร

ะเ
บีย

บ EIT Q8 ดําเนินงานใหบริการโดยปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการทํางานเปนอยางด ี
EBIT IT8 

ระบบการปองกนัหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการ
ใหบริการ 

กา
รมี

สว
นร

วม
 

EBIT IT9 

การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุง
แกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 

EBIT IT10 

การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการหรือในการปรับปรุงแกไขพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ 
 

EBIT IT11 การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

EBIT IT12 

การมีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุง
แกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 

EBIT IT13 
การมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขพัฒนาโครงการตามภารกิจหลักของหนวยงาน
อยางตอเนื่องเมื่อส้ินสุดโครงการ 

ผล
สัม

ฤท
ธิ์ก

าร
ปฏิ

บัติ
รา

ชก
าร
 EIT Q9 ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน 

EBIT IT14 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

EBIT IT15 
ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของ
กรมหรือเทียบเทา 
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ดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยอย เคร่ือง
มือ คําถาม ประเด็นในการสํารวจ 
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มูล

 EBIT IT16 การเขาถึงขอมูลของประชาชนตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
EBIT IT17 ผลการประเมินการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารภาคประชาชน 
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EIT Q10-1 
การแกไขขอรองเรียนของทานอยางเหมาะสม (เชน ขั้นตอน ระยะเวลากระบวนการ
รับและแกไขปญหาขอรองเรียน เปนตน) 

EBIT T18 
การประกาศเผยแพรขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียนและแกไขปญหาเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการ 

EBIT T19 การกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

ชอ
งท

าง
กา
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เรี
ยน

 

EIT Q10-2 
มีชองทางการรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่และความประพฤติของ
เจาหนาที่ที่เหมาะสม 

EIT Q10-3 วิธีการรองเรียนนั้นสามารถทําไดงาย 
EBIT IT20 การกําหนดชองทางการรองเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
EBIT IT21 การกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง 
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น 

EIT Q10-4 การตอบกลับเรื่องรองเรียนหรือการแจงผลดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
EBIT IT22 

การรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางใหผูรองเรียน
ทราบ 

EBIT IT23 
มีมาตรการที่ตองดําเนินการกอนการรับเรื่องรองเรียนตองมีการแจงรับเรื่องรองเรียน
ภายในกําหนดเวลา 15 วัน 

EBIT IT24 การรายงานผลการดําเนินการหรือความกาวหนาในการดําเนินการเรื่องรองเรียน 
EBIT IT25 รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนในรอบเดือน 
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EIT Q11 ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
EIT Q12 ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงการใชอํานาจหนาที่โดยชอบธรรมและถูกกฎหมาย 
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EIT Q13 ปฏิบัติหนาที่โดยดําเนินการตามขั้นตอนอยางถูกตอง ไมผิดพลาด (สามารถเชื่อถือได) 

EIT Q14 มีความพยายามเชิงรุกในการจัดการใหบริการ (ความพยายามในการปฏิบัติหนาที่อยาง

กระตือรือรน เต็มใจ รวดเร็ว มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน) 
EIT Q15 ปฏิบัติหนาที่โดยมีความรับผิดชอบตอผลจากการดําเนินงานในหนาที ่
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EIT Q16 
การรับรูตอการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาคหรือรองขอใหผูใชบริการพาไปสถาน
บันเทิงรวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกหรือประโยชนอื่นใด 

EIT Q17 
ธรรมเนียมปฏิบัติในการการรับเงินพิเศษ เรีย่ไร ขอรับบริจาคหรือผลประโยชนตอบ
แทนอื่นใด 

EIT Q18 การเอื้อประโยชน/เลือกปฏิบัติตอผูใชบริการบางคนเนื่องจากความสัมพันธสวนตัว 
EIT Q19 ปฏิบัติหนาที่อยางไมเปนธรรมมีการใชชื่อหนวยงานหรือตําแหนงอํานาจหนาที่ในทาง

ที่ผิดมีการใหความชวยเหลือเปนพิเศษ เชน การวิ่งเตนในทางมิชอบการบริจาคเงิน
เพ่ือใหบุตรหลานเขาโรงเรียน และการใหงานแกญาติมิตรเพ่ือสรางประโยชนใหกับ
ตนเองและพวกพองหรือบุคคลอื่น 
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ดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยอย เคร่ือง
มือ คําถาม ประเด็นในการสํารวจ 
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EIT Q20-2 ความถี่ในการใหสินบน (เงินพิเศษ) หรือความบันเทิงตางๆ หรือผลประโยชนอื่นใดแก

เจาหนาที่ของรัฐ 

EIT Q20-3 จํานวน (มูลคารวม) ในการเสนอใหสินบน (เงินพิเศษ) หรือความบันเทิงตางๆหรือ

ผลประโยชนอื่นใด แกเจาหนาที่ของรัฐ 
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IIT Q1 ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของตน โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

IIT Q2 
ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของตนโดยยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา
ประโยชนสวนตนและไมใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ในการแสวงหาประโยชน 

IIT Q3 
ปฏิบัติบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตนดวยความซ่ือสัตย
สุจริต ตามกฎหมาย หรือนโยบายในการบริหาร 

IIT Q4 ทํางานในหนาที่รับผิดชอบของตนเองอยางเปนธรรม 
IIT Q5 ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
IIT Q6 

ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการเจาหนาที่
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/การเมืองทองถิ่น 

IIT Q7 
เปดโอกาสใหบุคลากรใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาที่ใหบริการที่อาจใหคุณใหโทษแก
ผูรับบริการ 

IIT Q8 
การรับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาคการอํานวยความสะดวกหรือการใหความ
บันเทิง การชักชวน หรือการประนีประนอม 

IIT Q9 
การรับของขวัญ/รับเงิน/สิทธิประโยชนตางๆ ในเทศกาล/วันสําคัญตางๆเชน ปใหม 
ตรุษจีน งานมงคล งานศพ ฯลฯ เปนธรรมเนียมปฏิบัติ 

IIT 
Q11-
Q20 

ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหนวยงานตองานและบรรยากาศในการทํางาน 

IIT 
Q21-
11 ระบบการแจงเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing system) 

IIT 
Q21-
12 

ระบบการคุมครองผูใหเบาะแสการทุจริต (whistleblower 
protection system) 

IIT 
Q21-
13 

ระบบการเปดชองทางรับเรื่องรองเรียน เชนสายดวน/เว็บไซต/ตูรับเรื่องรองเรียน 
ฯลฯ 

IIT 
Q21-
14 

ระบบการใหรางวัล/เชิดชูเกียรติแกผูซ่ือสัตยสุจริต 

IIT 
Q21-
15 

ระบบการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต 

IIT Q22 
มีขั้นตอนการลงโทษผูกระทําการทุจริตคอรรัปชันที่เหมาะสม (การพิจารณาและการ

กําหนดบทลงโทษ รวมถึงการลงโทษ) 
 

IIT Q23 
การติดตามตรวจสอบและลงโทษผูกระทําการทุจริตคอรรัปชันสามารถทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

IIT Q24 
มีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน (เชนภาคธุรกิจเอกชน 
ภาคประชาชน ภาครัฐ) เพ่ือการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

IIT Q25 การตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทํางานที่เปนอิสระ 

IIT Q26 ระบบการตรวจสอบภายในสามารถปองกันการทุจริตได 

IIT Q27 
มีการนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพ 
และปองกันการทุจริต 
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ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย เครื่อง
มือ 

คําถาม 
ประเด็นในการสํารวจ 

   

IIT Q28 รับรูถึงแผนการปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนอยางดี 

IIT Q29 
เปดโอกาสใหมีการเผยแพร/แลกเปล่ียนหลักการแนวความคิดที่เกี่ยวของกับการ
ตอตานทุจริตอยางเปนทางการ เชน มีเวที/บอรด 

IIT Q30 มีการใหขอมูลระบบการปองกันผลประโยชนทับซอน 

IIT Q31 
เปดโอกาสใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
จัดการผลประโยชนทับซอน 

EBIT IT26 การดําเนินการเรื่องผลประโยชนทับซอน 
EBIT IT27 การดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
EBIT IT28 การรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปรงใส 
EBIT IT29 การถูกชี้มูลความผิดของเจาหนาที่ในหนวยงาน 
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IIT 
Q32-
11 

ความถี่ของการเสนอใหเงิน/ส่ิงของมีคาอื่น  ๆ

IIT 
Q32-
111 

จํานวนของการเสนอใหเงิน/ส่ิงของมีคาอื่น  ๆ

IIT 
Q32-
12 

ความถี่ของการใหความบันเทิง/การเสนอใหความสะดวกสบาย เชนโปรแกรม
ทองเที่ยวตางประเทศ การออกรอบตีกอลฟ สถานที่พักตากอากาศ ฯลฯ 

IIT 
Q32-
121 

จํานวนของการใหความบันเทิง/การเสนอใหความสะดวกสบาย เชนโปรแกรม
ทองเที่ยวตางประเทศ การออกรอบตีกอลฟ สถานที่พักตากอากาศ ฯลฯ 

IIT 
Q33-
12 ความถี่ของการใหความอุปถัมภ 

IIT 
Q33-
121 จํานวนของการใหความอุปถัมภ 

กา
รร

ับร
ู IIT Q33 

การใหเงิน ส่ิงของมีคา หรือการใหความบันเทิง ความสะดวกสบายและการใหความ
อุปถัมภ เปนส่ิงที่ตองใหกันตามปกติ (ธรรมเนียมปฏิบัติ) 

IIT Q34 
การใหเงิน ส่ิงของมีคา หรือการใหความบันเทิง ความสะดวกสบายและการใหความ
อุปถัมภ สงผลกระทบในทางลบกับการบริหารงานบุคคล 
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าร

ณ
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ง IIT Q39-1 ความถี่ของการใชจายเงินของหนวยงานเพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนเอง/พวกพอง 
IIT Q39-2 จํานวนของการใชจายเงินของหนวยงานเพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนเอง/พวกพอง 
IIT Q40-1 

ความถี่ของการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร (เชนใชเงินผิดวัตถุประสงค บริหาร
งบประมาณไมมีประสิทธิภาพ เปนตน) 

IIT Q40-2 
จํานวนของการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร (เชนใชเงินผิดวัตถุประสงค บริหาร
งบประมาณไมมีประสิทธิภาพ เปนตน) 

กา
รร

ับร
ู 

IIT Q41 

การรับรูเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางไมสมควรหรือมากเกิน

ความจําเปน (เชน ใชเงินผิดวัตถุประสงค บริหารงบประมาณไมมีประสิทธิภาพ เปน

ตน) 
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IIT Q43 
ความถี่ของการไดรับคําส่ังที่ไมเปนธรรม เชน คําส่ังยายการแตงตั้ง การเล่ือนตําแหนง 
การมอบหมายงาน เปนตน โดยไมมีสาเหตุอันควร 

IIT Q44 
ความถี่ของการไดรับการรองขอ/ส่ังดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทํางานสวนตัวไมใช
งานราชการซ่ึงสรางประโยชนใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น 

กา
รร

ับร
ู 

IIT Q45 
การรองขอ/ส่ังดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทํางานสวนตัวไมใชงานราชการดังกลาว
สงผลกระทบทางลบตอประสิทธิภาพการทํางานในหนาที ่

IIT Q46 ผลเสียของการไมปฏิบัติตามคําส่ังที่ไมเหมาะสมจากผูบังคับบัญชา 
EBIT= Evidence base Assessment 
EIT = External Integrity Assessment 
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แนวทางการประเมินผล: 
 

แนวทางการประเมินผล 
ผูประเมิน สวนราชการ 

1 ) ประชุมชี้แจงเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส ในการดําเนินงาน ของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA)กับหนวยงานท่ีเขารับการ
ประเมิน 

2)  ประสานหนวยงานท่ีเขารับการประเมินเพ่ือ 
- ขอรายชื่อขาราชการ/เจาหนาท่ี ในสังกัด 

จํานวน 2 คน เพ่ือเปนผูประสานงานประจํา
หนวยงาน 

- ขอรายชื่อเจาหนาท่ีของรัฐ/พนักงาน/ลูกจาง
ของหนวยงานตามจํานวนท่ีผูประเมินกําหนด 

- ขอรายชื่อผูเขารับบริการ/ผูสวนไดเสีย กับ
หนวยงานตามจํานวนท่ีผูประเมินกําหนด 

- ใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินตอบคําถาม
และรวบรวมขอมูลหลักฐานประกอบตาม
แบบประเมินเชิงประจักษสําหรับหนวยงาน 
(แบบประเมิน Evidence Base)  พรอมแนบ
เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว สงใหผู
ประเมินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

3)  ดําเนินการจัดเก็บขอมูลและประมวลผล
คะแนนระดับคุณธรรมและความโปรงใสฯ          

4)  จัดสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ฯ เบื้องตน 

5)  รับและพิจารณาการอุทธรณผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสฯ เบื้องตน จาก
หนวยงานท่ีเขารับการประเมินฯ 

6)  จัดสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ฯ  พรอมขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานของแตละหนวยงาน 

7)  จัดสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ฯใหแก สํานักงาน ก.พ.ร. 

1) จัดประชุมภายในเพ่ือใหสวนราชการในสังกัด
ดําเนินการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 

2) จัดสงขอมูลใหผูประเมิน ดังนี้  
- รายชื่อขาราชการ/เจาหนาท่ี ในสังกัด จํานวน 2 

คน เพ่ือเปนผูประสานงานประจําหนวยงาน 
- รายชื่อเจาหนาท่ีของรัฐ/พนักงาน/ลูกจางของ   
  หนวยงานตามจํานวนท่ีผูประเมินกําหนด 
- ขอรายชื่อผูเขารับบริการ/ผูสวนไดเสีย กับ  
หนวยงานตามจํานวนท่ีผูประเมินกําหนด 
- ตอบและสงแบบประเมินเชิงประจักษ(แบบ 
ประเมิน Evidence Base)  พรอมท้ังแนบ
ขอมูลหลักฐานประกอบตามสําหรับหนวยงาน
ใหผูประเมินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

3)  อุทธรณผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสฯ เบื้องตน ตามระยะเวลาท่ีผูประเมิน
กําหนด 

4)  รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ          
พรอมขอเสนอแนะในการพัฒนาก ารดําเนินงา น

ของหนวยงาน 
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หนวยงานผูรับผิดชอบ: 
 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
สํานักงาน ป.ป.ท. 
1) นางรมณี กลั่นบิดา 
2) นางฉวีวรรณ  นิลวงศ 
3) นางสาวภัทรา เสริมทรัพย 
4) พันตรีหญิง นิมมาน  แกนกําจร 

 
0 2502 6670ตอ 1401-1411 

สํานักปองกันการทุจริตภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. 
1) นายธิติ  เมฆวณิชย 
2) นายสมพจน  แพงประสิทธิ์  
3) นายเฉลิมชัยวงค  บริรักษ  
4) นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล 
5) นายภิญโญยศ  มวงสมมุข 
6) นายณัฐพงศ  มณีจักร 

0 2282 8712ตอ 607,502 
0 2282 1149 

 

ผูรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : นายประพนธ  หิรัญตีรพล   เบอรติดตอ  :  0 2241 1399 
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวปุณยนุช  ชวลิต   เบอรติดตอ  :  0 2241 1399 
   กลุมพัฒนาระบบริหาร  
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก 1  เอกสารประกอบรายละเอียดตัวช้ีวัด คุณภาพการใหบริการประชาชน ( Service 

Level Agreement: SLA)  
-  แบบฟอรม A  สรุปปญหา และความคาดหวัง 
-  แบบฟอรม B  ระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน 
-  แบบฟอรม C  แผนภาพกระบวนงานใหม 
-  แบบฟอรม D  การจัดเก็บขอมูล 
-  แบบฟอรม E  แผนการดําเนินงาน 
-  แบบฟอรม F  ขอมูลรายละเอียดการใหบริการ 
-  แบบฟอรม 1 รายงานความกาวหนาการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบรกิาร) 
-   แบบฟอรม 2 รายงานผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนา

งานบริการ (ทุกงานบริการ) 
-  แบบฟอรม 3 ขอตกลงระดับการใหบริการ 

 
 

ภาคผนวก 2 เอกสารประกอบรายละเอียดตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการพัฒนา สมรรถนะ
องคการ  

  -  แบบฟอรมท่ี 1 รายงานลักษณะสําคัญขององคการ 
  - แบบฟอรมท่ี 2 รายงานผลการดําเนินการ 
  -   แบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey) 
  -   คําอธิบายผลการวินิจฉัยองคการดวยเครื่องมือ 9 Cells 
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ภาคผนวก 1 
เอกสารประกอบรายละเอียดตัวชี้วัดคุณภาพการใหบริการประชาชน 

(Service Level Agreement : SLA) 
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แบบฟอรม A: สรุปปญหาและความคาดหวัง 
ช่ือหนวยงาน         
ช่ือกระบวนงาน         
คําอธิบายกระบวนงาน  (ใหอธิบายลักษณะงาน วาเปนงานเก่ียวกับเรื่องอะไร)  

ลําดับ 

สวนท่ี 1: ระบุประเด็นปญหา/ความคาดหวังของหนวยงานหรือผูรับบริการ สวนท่ี 2: ผล
การ

ดําเนนิงานใน
ปจจุบัน 

หมายเหตุ รูปแบบ / 
การเขาถึง 

ระยะเวลา ข้ันตอน คุณภาพ 
ความ

โปรงใส 
คาใชจาย อ่ืน ๆ รายละเอียดของปญหา/ความคาดหวัง 

        (ใหอธิบายลักษณะของปญหาหรือความ
คาดหวัง) 
 

  

A1   ✓     (ตย. ปญหา คือเจาหนาท่ีหรือผูรับบริการ
เห็นวาข้ันตอนการทํางานมากเกินไป เปน
ตนดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากเอกสาร
บรรยายในวันท่ี 17 มี.ค. 57 ภาคบาย) 

( ตย. มี
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 5 
ข้ึนตอน) 

 

A2  ✓         

           
           

           
           
           

 
 
 

 ให้) ในช่องท่ีหน่วยงานคดิว่าเป็นปัญหาในการปฏิบตังิาน หรือเป็นความคาดหวงัของหน่วยงานหรือ

ผู้ รับบริการ ทัง้นี ้ระบไุด้มากกว่า 1(ปัญหา/ความคาดหวงั  
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แบบฟอรม B: ระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน 
ช่ือหนวยงาน(นํามาจาก form A) 
ช่ือกระบวนงาน 
คําอธิบายกระบวนงาน 
 

ลําดับ 
สวนท่ี 1: แนวทางการปรับปรุงงาน(ตามความเห็นของสวนราชการหรือความคาดหวังของผูรับบริการ) สวนท่ี 2: ระยะเวลาดําเนนิงาน 

หมายเหตุ 
ประเด็นท่ีหนวยงานคิดจะปรับปรุง 

รายละเอียดการ
ปรับปรุง 

การปรับปรุง 
ตอบสนองตอปญหา
และควาดคาดหวังใน
เรื่องใด(ระบุลําดับจาก

แบบฟอรม A) 

ทําไดในป 
งบประมาณนี้

หรือไม 

เหตุผลท่ีไม
สามารถทําไดใน
ปงบประมาณ

ปจจุบัน 

ผูปฏิบัติ 
งาน 

กระบวนการทํางาน 

ระบบ อ่ืน ๆ ข้ันตอน/
กิจกรรม 

เอกสาร/
แบบฟอรม 

กฎ 
ระเบียบ 

B1   ✓         
(ตย.ลด/เพ่ิม/ยุบ
รวมข้ันตอน...) A1…. ทําไมได 

ไมไดจัดเตรียม
งบประมาณไว 

  

B2       ✓     

ยกเลิก/ออก/
แกไข/กฎระเบยีบ
....ใหเหมาะสมกับ
รูปแบบการ
ใหบริการ 

A1…. ทําได 
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แบบฟอรม C: แผนภาพกระบวนงานใหม 
ช่ือหนวยงาน 

ช่ือกระบวนงาน 

คําอธิบายกระบวนงาน 

 
 
 
 
 ใหจัดทํา Flow Chart กระบวนงานใหม (ท่ีสวนราชการตองการหรือผูรับบริการคาดหวัง) 
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แบบฟอรม D: การจัดเก็บขอมูล 

 

 

คําอธิบายกระบวนงาน  

  

สวนท่ี 1: ขอตกลงระดับ
การใหบริการ  

(ท่ีสวนราชการตองการ/
คาดหวัง) 

สวนท่ี 2: การจัดเก็บขอมูล (เพ่ือใชในการติดตามผลการปรับปรุงบริการ) 

หมายเหตุ 

วิธีการจัดเก็บ 
ขอมูลท่ี
จัดเก็บ 

ถาเปนระบบ 
ใหระบุช่ือ

ระบบ 

ถาเปน
เอกสาร 

ใหระบุช่ือ
เอกสาร 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ความถี่ใน 
การสรุป 

และ 
รายงานผล 
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แบบฟอรม E: แผนการดําเนินงาน(แผนปรับปรุงงานเพ่ือไปสูขอตกลงระดับการใหบริการท่ีสวนราชการตองการหรือความคาดหวังของผูรับบริการ)  

ช่ือหนวยงาน   
  

                      

ช่ือกระบวนงาน                              

คําอธิบายกระบวนงาน  

 
  

 
                              

กิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการ 

รายละเอียดของ
การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

งบประมาณ 
(หรือ

คาดการณ) 

รายละเอียดการ
ใชงบประมาณใน
แตละกิจกรรม 

ระยะเวลา (ปงบประมาณ) 
ผลผลิต 

(ท่ีตองการหรือคาด
วาจะไดรับ) 

2558 2559 2560 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
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แบบฟอรม F : ขอมูลรายละเอียดการใหบริการ 

  กรุณากรอกขอมูลลงในชองท่ีไดทําสีเหลืองออนไว               

      
    

          

ช่ือหนวยงาน            

ช่ือกระบวนงาน            

(การกรอกขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ 
    1.รายละเอียดการใหบริการท่ัวไป               
    2.รายละเอียดการใหบริการการตออายุใบอนุญาต               
หากรายละเอียดการใหบริการการตออายุใบอนุญาตตางไปจากรายละเอียดการใหบริการท่ัวไป กรุณากรอกขอมูลในสวนท่ี 2)           

 

  1. รายละเอียดการใหบริการท่ัวไป           
  1.1 หากงานบริการนี้เกี่ยวของกับการขอใบอนุญาตกรุณาระบุอายุใบอนุญาต        
  1.2 แบบฟอรม           

    
  
 

      
    ลําดับ รายชื่อแบบฟอรมที่ใช เว็บไซตที่สามารถดาวนโหลดฟอรมได (ถามี) เว็บไซตที่สามารถกรอกฟอรมทางอิเล็กทรอนิกสได (ถามี)       
    1.2.1             
    1.2.2             
    1.2.3             
    1.2.4             
    1.2.5             
    1.2.6             

 

- โปรดระบุรายชื่อแบบฟอรม ท่ีผูรับบริการตองใชเพ่ือขอรับบริการ  
- กรณีมีข้ันตอนการใหบริการเพ่ิมเติม และมีแบบฟอรมใหตองดําเนินการเพ่ิม โปรดแนบเอกสารแบบฟอรมเพ่ิมเติมนั้น ๆ มาพรอมแบบฟอรมนี้   
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1.3 รายละเอียดเง่ือนไข (ถามี) 
 
เง่ือนไขในการพิจารณาอนุมัติ (ถามี)  
           

 

  
 

    
      
    ลําดับ รายละเอียดเง่ือนไข (ถามี) 

    

1.3.1 ตัวอยางการกรอกขอมูล 
- โรงงานจําพวกท่ี 3  หามตั้งอยูในบริเวณบานจัดสรรเพ่ือการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัย และบานแถวเพ่ือการพักอาศัย ภายในระยะ

รัศมี 3กิโลเมตร 
- โรงงานจําพวกท่ี 3 หามตั้งอยูภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดตอสาธารณสถาน ไดแก โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัดหรือสน

สถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ รวมถึงแหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอัน
ไดแก … 

- อาคารโรงงานมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม โดยมีพ้ืนท่ีประตู หนาตาง และชองลมรวมกันโดยไมนับท่ีติดตอระหวางหองไมนอยกวา 1 
ใน 10 สวนของพ้ืนท่ีหอง หรือมีการระบายอากาศไมนอยกวา 0.5 ลูกบาศกเมตรตอนาที ตอคนงาน 1 คน  

    1.3.2   

    1.3.3   

    1.3.4   

    1.3.5   
 
 
 

- โปรดระบุรายละเอียดเง่ือนไขในการอนุมัติ  

- หากเง่ือนไขในการอนุมัติ ถูกกําหนดไวในกฎหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดๆ โปรดคัดลอกหรือจัดทํารายละเอียดตามตารางดานลาง  
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1.4 เง่ือนไขและหลักเกณฑท่ีผูรับบริการตองทราบ 
 
 
 

 เง่ือนไข หลักเกณฑพิจารณา (ถามี) หมายเหตุ 
 ประเภทของกิจการ(เชน เหมืองแร ทาเทียบเรือ ระบบ

ขนสงมวลชนท่ีใชราง) 
  

 มีตางชาติรวมลงทุน   

 สถานท่ีกอสราง, ท่ีตั้งโรงงาน(เชน นอกนิคม, ในนิคม)   
 ขนาดกําลังผลผลิต (เชน ตัน, ลิตร, วัตต)   
 ขนาดจํานวนลูกจาง   

 ขนาดกําลังเครื่องจักร (เชนแรงมา)   
 ขนาดอาคาร, ขนาดพ้ืนท่ี   

 บังคับใชในทุกจังหวัด   

 ระบุจังหวัด (ถาไมครอบคลุมทุกจังหวัด)   
 อ่ืนๆ   

 
 

 

 
 
 

- โปรดระบุเง่ือนไขท่ีผูรับบริการตองทราบ เพราะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจกอนยื่นคําขอ   

121 

 



 
เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัตริาชการของกรมชลประทาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

2. รายละเอียดการใหบริการ กรณีการตออายุใบอนุญาต  
 
2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการพิจารณาตออายุ
ใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้งแรก ขั้นตอนแตกตางจากการขอใบอนุญาตคร้ังแรก 
กรุณาระบุข้ันตอนหากข้ันตอนแตกตาง  (ถามี) 

ลําดับ ขั้นตอนการใหบริการ ระยะเวลาการดําเนินการ หนวยเวลา 
2.1.1       
2.1.2       
2.1.3       
2.1.4       
2.1.5       

  ระยะเวลาโดยรวม     
 

2.2 สถานท่ีติดตอหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพ่ือทําการตออายุ
ใบอนุญาต 

ข้ันตอนเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้งแรก ข้ันตอนแตกตางจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
กรุณาระบุข้ันตอนหากข้ันตอนแตกตาง  (ถามี) 

- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- เว็บไซตท่ีสามารถติดตอได 

- หมายเลขโทรศัพท 

- สถานท่ีติดตอ 

- วันท่ีเปดทําการ 

- เวลาท่ีเปดทําการ 

2.3 

แบบฟอรมการขอตอใบอนุญาต 
 

ข้ันตอนเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
 
 
 

 
 

ข้ันตอนแตกตางจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
กรุณาระบุแบบฟอรมท่ีแตกตาง  (ถามี) 

- ช่ือแบบฟอรมท่ีตองใช 
- เว็บไซตท่ีสามารถดาวนโหลดฟอรมได 
- เว็บไซตท่ีสามารถกรอกฟอรมอิเล็กทรอนิกสได 
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2.4 เอกสารอางอิงประกอบการ
ดําเนินการตออายุใบอนุญาต 
 

เอกสารเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแตกตางจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
กรุณาระบุเอกสารท่ีแตกตาง  (ถาม)ี 

ลําดับ รายชื่อเอกสาร 

ตองการ
เอกสารตัว
จริงหรือไม 

ตองการ
สําเนาเอกสาร

หรือไม 
จํานวนสําเนา

เอกสาร 
2.4.1         
2.4.2         
2.4.3         
2.4.4         

 

2.5 ใบขออนุญาตอ่ืนท่ีจําเปนตองใช ใน
การตออายุใบอนุญาต (กรณี
หมดอายุ) 

ใชใบอนุญาตของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาตแตกตางจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
กรุณาระบุใบอนุญาตท่ีแตกตาง  (ถามี) 

ลําดับ รายการใบอนุญาต 
2.5.1   
2.5.2   
2.5.3   
2.5.4   

 

2.6 คาธรรมเนียมในการดําเนินการใน
การตออายุใบอนุญาต 

คาธรรมเนียมเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้ง
แรก 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาธรรมเนียมแตกตางจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
กรุณาระบุคาธรรมเนียม  (ถามี) 

- คาธรรมเนียม 

- ชองทางสําหรับชําระคาธรรมเนียม 

- รายละเอียดวิธีชําระคาธรรมเนียม 
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2.7 เง่ือนไขในการพิจารณาอนุมัติ การ
ตออายุใบอนุญาต 

เง่ือนไขเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขแตกตางจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
กรุณาระบุเง่ือนไขท่ีแตกตาง  (ถามี) 

ลําดับ รายละเอียดเง่ือนไข 
2.7.1   
2.7.2   
2.7.3   
2.7.4   
2.7.5   

 

2.8 ชองทางการรับเร่ืองรองเรียนในการ
ตออายุใบอนุญาต 

ชองทางเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้งแรก ชองทางแตกตางจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
กรุณาระบุชองทางท่ีแตกตาง  (ถามี) 

 - ชองทางการรองเรียน 
 - เว็บไซตท่ีสามารถติดตอได 
 - หมายเลขโทรศัพท 
 - สถานท่ีติดตอ 
 - วันท่ีเปดทําการ 
 - เวลาท่ีเปดทําการ 
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แบบฟอรม 3 ขอตกลงระดับการใหบริการ 

 

1. งานท่ีใหบริการ  

 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 

3. ขอบเขตการใหบริการ 
 

3.1 สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ  3.2 ระยะเวลาเปดใหบริการ 

(1) .......................................................... 

ท่ีอยู:  
โทรศัพท:  

 วัน ……………. ถึงวัน………………….. 
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา ____.____ - ____.____ น. 

(2) .......................................................... 

ท่ีอยู:  
โทรศัพท:  

 วัน…………...ถึงวัน ........................ 
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา ____.____ - ____.____ น. 

(3) .......................................................... 

ท่ีอยู:  
โทรศัพท:  

 วัน…………...ถึงวัน ........................ 
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา ____.____ - ____.____ น. 

 

4. ขอกําหนดการใหบริการ 
 

4.1 เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

(1) แบบฟอรม  จํานวน _ ฉบับ 

(2) เอกสาร______ตัวจริง พรอมสําเนา______ท่ีมีการลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน _ ชุด 

(3) สําเนาเอกสาร_____________ท่ีมีการลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน _ ชุด 

(4) __________________________________________  จํานวน _ ใบ 

 
4.2 คาธรรมเนียม 

จํานวน ___________ บาท(______________ บาทถวน) 
 
 

125 

 



 
เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัตริาชการของกรมชลประทาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

5. ระดับการใหบริการ 
 

5.1 ระยะเวลาการใหบริการ 

ระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน _____ ชั่วโมง โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตการยื่นเอกสารท่ีครบถวนจนถึง _____ 
 

5.2 คุณภาพ 

 _______________ ท่ีไดรับจากงานบริการมีความถูกตอง และสมบูรณ 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการไดคะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยมไมนอยกวา __ % 

 

6. ข้ันตอนการใหบริการ 
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
1.  

 

 

  

2.  
 

 

  

3.  
 

 

  

 

7. การรับเรื่องรองเรียน 

 - การใหบริการ หากไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี ___________ 
-  วิธีการติดตอ/รองเรียน/ชองทาง_______________________________ 
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ภาคผนวก 2 
เอกสารประกอบรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนา

สมรรถนะองคการ 
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แบบฟอรมท่ี 1 รายงานลักษณะสําคัญขององคการ 
 
 
 
 
 

รายงานลักษณะสําคัญขององคการ 
 

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

 

 สวนราชการในท่ีนี้ หมายถึง “สวนราชการ” ท่ีดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้  

 การจัดทําลักษณะสําคัญขององคการ ใหสวนราชการพิจารณาบทบาทหนาท่ี ผูรับบริการ 
หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหนวยงานท่ีอยูในสังกัดของสวนราชการ 

 การตอบคําถามจะตองพิจารณาถึง การปฏิบัติงานท่ีมี ความเชื่อมโยงและสอดคลองกันท้ัง
องคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 คําถามท่ีมีเครื่องหมาย (#)เปนคําถามบังคับท่ีสวนราชการตองตอบคําถามโดยมีขอมูล
สารสนเทศท่ีเก่ียวของในเรื่องนั้นๆ จึงจะถือวาไดตอบคําถามในขอนั้น ๆ แลว 

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

 คําถามท่ีสวนราชการมีลักษณะงานไมเก่ียวของกับเรื่องนั้น ใหตอบวา “สวนราชการมี
ลักษณะงานไมเก่ียวของกับคําถามในขอนี้” 

 การตอบคําถามใหสวนราชการอธิบาย บริบทท่ีสําคัญขององคการ ท่ีเก่ียวของในแตละ
คําถาม โดยใชวิธีการพรรณนาความ ใชแผนภาพประกอบ หรือใชตาราง ตามความเหมาะสมในแตละคําถาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

129 
 

 



 
เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัตริาชการของกรมชลประทาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

ลักษณะสําคัญขององคการ 
 

ลักษณะสําคัญขององคการแสดงใหเห็นภาพรวมของสวนราชการ บงบอกถึงสภาพแวดลอมดานการ
ปฏิบัติการของสวนราชการ ความสัมพันธท่ีสําคัญภายในและภายนอกสวนราชการ สภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงานและความทาทายเชิงยุทธศาสตรรวมท้ังแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

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.ความสัมพันธภายในภายนอกองคการ 

(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 รายงานผลการดําเนินการ 
(เฉพาะสวนราชการท่ีมีผลการสํารวจเปนสีเขียวทุกชอง) 

วัตถุประสงคของการรายงาน 
 ขอใหทานสงเอกสารตามประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือเปนการศึกษาแนว
ปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ท่ีสวนราชการไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

สวนราชการ ........................................................................ 
ประเด็นท่ี 1: การกําหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศนและเปาหมาย ท่ีสําคัญ เปาหมายระยะสั้น ระยะยาวของการบรรลุ
วิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
ขอมูล/เอกสารยืนยัน: 

� ตัวชี้วัดวิสัยทัศนและเปาหมายท่ีสําคัญของสวนราชการ 

� เปาหมายระยะสั้นของสวนราชการท่ีสามารถบรรลุไดภายใน 1 ป  

� เปาหมายระยะยาวของสวนราชการท่ีสามารถบรรลุไดภายใน 3-5 ป 

� ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ประเด็นท่ี 2: การสื่อสารตัวชี้วัดและเปาหมายของ สวนราชการ เพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรท่ัวท้ัง
สวนราชการ 
ขอมูล/เอกสารยืนยัน: 

ขอมูลยืนยันการจัดการสื่อสารตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการใหบุคลากรท่ัวท้ังสวนราชการ 

� เนื้อหาท่ีใชในการสื่อสารกับบุคลากรแตละกลุม 

� ชองทางการสื่อสารกับบุคลากรแตละกลุม 

� ความถ่ีในการสื่อสารกับบุคลากรแตละกลุม 

� จํานวน/รอยละของบุคลากรแตละกลุมท่ีรับรูตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการ 
ประเด็นท่ี 3: การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน และระดับบุคคล ท่ีสอดคลองกับเปาหมายของ
สวนราชการและพันธกิจ โดยนําความตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา ตลอดจนติดตาม
ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงานและระดับบุคคล 
ขอมูล/เอกสารยืนยัน: 

� รูปแบบ /วิธีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงานท่ีสอดคลองกับเปาหมายของ สวน
ราชการ (ตัวอยาง 1 หนวยงาน) 

� ระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของทีมงานในหนวยงาน 
ประเด็นท่ี 4: การกําหนดเปาหมายระดับบุคคลและการดูแลบุคลากรของสวนราชการ 
ขอมูล/เอกสารยืนยัน: 

� รายงานผลการดําเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร 
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แบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey) 
 

สวนท่ี 1: ความคิดเห็นของบุคลากรตอ “สวนราชการ” ท่ีสังกัด  
นิยาม:  สวนราชการ หมายถึง สวนราชการระดับกรม หรือ เทียบเทา 

หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

ขอ ความคิดเห็นตอการกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ(Organization Goal) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

1 สวนราชการมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือเปาหมายความสําเร็จของสวนราชการอยางชัดเจน    

2 สวนราชการมีการสื่อสารวิสัยทัศนหรือเปาหมายความสําเร็จของสวนราชการอยางเปน
รูปธรรมใหแกบุคลากรรับทราบอยางท่ัวถึง 

   

3 สวนราชการมีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีมาจากการวิเคราะหขอมูลท่ีด ี(เชน ปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอสวนราชการ ผลสํารวจความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย เปน
ตน) ทําใหยุทธศาสตรมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนและบริบทของสวนราชการ 

   

4 สวนราชการมีการกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาวทําใหสวน
ราชการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังปจจุบันและอนาคต 

   

ขอ ความคิดเห็นตอการออกแบบโครงสรางระดับสวนราชการ(Organization Design) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

5 โครงสรางของสวนราชการมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ 
สวนราชการ และชวยสงเสริมใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

   

6 สวนราชการมีหรือจัดตั้งหนวยงานท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบอยางเหมาะสม  
ทําใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

   

7 สวนราชการมีหรือจัดโครงสรางใหหนวยงานสามารถทํางานประสานกัน  
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

   

8 สวนราชการมีการปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบหรือประกาศ ท่ีมีสวนสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานของสวนราชการมีประสิทธิภาพ 

   

ขอ ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระดับสวนราชการ(Organization Management) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

9 สวนราชการมีระบบการติดตามแผนยุทธศาสตรการประเมินวัดผลงานของสวนราชการและก
รายงานผลงาน เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 

   

10 สวนราชการมีการจัดสรรงบประมาณอุปกรณเทคโนโลยีและบุคลากรใหสอดคลองเหมาะสมกั
แผนปฏิบัติการ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนหรือเปาหมายของสวนราชการ 

   

11 สวนราชการมีการจัดทําแผนการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน เพ่ือใหเกิด
ความรวดเร็วในการทํางานรวมกัน 

   

12 การบริหารจัดการภายในของสวนราชการมีความโปรงใสและเปนท่ีนาเช่ือถือของบุคลากร
ในสวนราชการ 
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สวนท่ี 2: ความคิดเห็นของบุคลากรตอ "หนวยงาน" 
นิยาม: หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

ทีมงาน หมายถึง กลุมยอยภายในหนวยงาน เชน กลุมงาน 

ขอ ความคิดเห็นตอการกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

13 หนวยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัดของสวนราชการ    
14 หนวยงานมีการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละ

กลุม เพ่ือกําหนดแผนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดสําคัญของหนวยงานเองนอกเหนือจากตัวช้ีวัดท่ี
ถายทอดมาจากระดับสวนราชการ 

   

15 หนวยงานมีการกําหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน    
16 หนวยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายในการจัดการความเสี่ยงของโครงการ หรือการ

ดําเนินงาน ท่ีอาจนํามาซึ่งความเสียหายตอองคกร หรือ ผูรับบริการ หรือผูท่ีเก่ียวของใน
อนาคต 

   

ขอ ความคิดเห็นตอการออกแบบโครงสรางระดับหนวยงาน (Department Design) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

17 ภายในหนวยงานมีการกําหนดภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางทีมงาน    

18 หนวยงานมีการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมแ
ขอมูลมาปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงหรือการพัฒนาการบริการใหม ๆ 

   

19 ภายในหนวยงานมีการออกแบบระบบงานใหแตละทีมงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
เพ่ือทําใหเกิดความเขาใจในหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละทีม และเกิดความคิดริเริ่มในการ
ปรับปรุงงาน หรือนวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

   

20 หนวยงานมีการนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการทํางาน เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว ลดข้ันตอน 
และสามารถติดตามงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   

ขอ ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

21 หนวยงานมีระบบการติดตามแผนงานโครงการ การประเมินวัดผลงานของหนวยงาน และมี
การรายงานผลงาน เพ่ือใหแผนงานโครงการไดรับการนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 

   

22 หนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณอุปกรณการปฏิบัติงานและบุคลากรไดอยางเหมาะสม 
เพ่ือใหทํางานบรรลุเปาหมายของหนวยงานได 

   

23 หนวยงานมีการประชุมหรือการติดตอสื่อสารระหวางทีมงานตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ ใชเวลา
อยางเหมาะสม และสามารถทําใหเกิดการรับรู มีสวนรวมในการบริหารงานของหนวยงาน 

   

24 หนวยงานมีการจัดทําและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศท่ีมีความจําเปนในการตัดสินใจของ
ผูบริหารหนวยงาน 
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สวนท่ี 3: ความคิดเห็นของบุคลากรตอ "การดําเนินงานระดับบุคคล" โดยรวม 
นิยาม:  สวนราชการ หมายถึง สวนราชการระดับกรม หรือ เทียบเทา 

หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

ขอ ความคิดเห็นตอการกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

25 เปาหมายหรือตัวช้ีวัดผลงานของบุคลากรสวนใหญไดกําหนดใหสอดคลองกับเปาหมาย หรือ
ตัวช้ีวัดของหนวยงาน 

   

26 ผูบังคับบัญชามีการกําหนดภาระงานท่ีชัดเจนใหผูใตบังคับบัญชาทราบวาตองรับผิดชอบสิ่งใด
ภายในรอบของการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เชน ทุก 6 เดือน หรือ  
1 ป 

   

27 ตัวช้ีวัดผลงานระดับบุคคลมีความชัดเจนและถูกกําหนดอยางเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของผูปฏิบัติงาน 

   

28 เปาหมายหรือตัวช้ีวัดผลงานระดับบุคคลถูกกําหนดใหสูงข้ึนหรือทาทายมากข้ึนทุกรอบป    

ขอ ความคิดเห็นตอการออกแบบการทํางานระดับบุคคล(Individual Design) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

29 บุคลากรในสวนราชการรับทราบข้ันตอนการทํางาน และหนาท่ีความรับผิดชอบของตนท่ีตอง
ประสานกับผูอ่ืนอยางชัดเจน 

   

30 ระบบงานหรือกระบวนการภายในเอ้ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 

   

31 หนวยงานมีการจัดสภาพแวดลอมการทํางานท่ีสงเสริมใหบุคลากรผลิตผลงานไดตามเปาหมาย 
เชน การออกแบบ-จัดวางโตะทํางาน การมีพ้ืนท่ีหรือชองทางในการปรึกษาหารือ การเขาถึง
ขอมูลท่ีจําเปนในการทํางาน เปนตน 

   

32 ลักษณะงานภายในหนวยงานไดออกแบบใหสามารถทํางานแทนกันไดเมื่อมีความจําเปน    

ขอ ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

33 บุคลากรไดรับการจัดสรรอุปกรณเครื่องมือ เวลาอยางเหมาะสมในการทํางานใหสําเร็จตาม
เปาหมาย 

   

34 บุคลากรไดรับการฝกอบรมพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ ทักษะท่ีสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

   

35 บุคลากรไดรับความเปนธรรมในการไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน    

36 บุคลากรมีความรักและผูกพันกับสวนราชการ    

 
ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือในการตอบแบบสํารวจ 
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คําอธิบายผลการวินิจฉัยองคการดวยเคร่ืองมือ 9 Cells 
 
ช่ือ Cells การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal:OG) 

[ขอคําถาม 1-4] 
วัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรในสวนราชการมีความเขาใจวิสัยทัศนท่ีชัดเจนของสวนราชการไปในทิศทาง

เดียวกัน ซ่ึงวิสัยทัศนไดถูกกําหนด /ทบทวนจากขอมูลท่ีครอบคลุมและมีตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของวิสัยทัศน 

การแปลผล สวนราชการ มีการใชขอมูลในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสัยทัศน และสื่อสารให
บุคลากรในสวนราชการรับทราบ 
สวนราชการ ยังไมมีความชัดเจน ในการใชขอมูลในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
วิสัยทัศน และสื่อสารใหบุคลากรในสวนราชการรับทราบ 
สวนราชการ ยังขาด การใชขอมูลในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสัยทัศน และ
สื่อสารใหบุคลากรในสวนราชการรับทราบ 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การแปลงตัววัดวิสัยทัศนเปนตัววัด( Vision Clarification)เชิงคุณภาพระดับผลลัพธ
(Outcome) และผลกระทบ(Impact) 

2. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (Strengths Weaknesses Opportunities 

and Threats-Analysis: SWOT Analysis)ดวยการใชขอมูลและพิจารณาเทียบกับภาพอนาคต
ของสวนราชการ 

3. การมุงเนนเปาหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาว (Short and Long-Term Orientation) อยาง
สมดุล 

4. การสื่อสาร 2 ทาง (Two-way communication) 
ขอแนะนํา
แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

 แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน  
เพ่ือความชัดเจนของวิสัยทัศน สวนราชการควรมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ  
1. สวนราชการตองการเปนอะไร ซ่ึงการกําหนดตัววัดจะทําใหสวนราชการสามารถสื่อสาร

แกบุคลากรในสวนราชการไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
2. สวนราชการควรกําหนดพ้ืนท่ี หรือขอบเขตความสําเร็จท่ีชัดเจนเพ่ือใหเห็นความสําเร็จใน

สวนท่ีอาจเปนสวนสําคัญของพันธกิจหลักๆ(Mission) เทานั้น  
3. ความสําเร็จท่ีเปนตัวชี้วัดนี้ควรเปนความสําเร็จระดับผลลัพธ( Outcome)หรือผลกระทบ

(Impact) คือสามารถเห็นไดจากภายนอก มิใชเปนการกระทําภายในเทานั้น 
4. มีกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน 

 กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
1. การจัดประชุมเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการกําหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศนท่ีชัดเจนเกิดความ

เขาใจท่ีตรงกันในกลุมบุคลากร 
2. การสื่อสารตัวชี้วัดวิสัยทัศนในหลายชองทาง เพ่ือใหบุคลากรในสวนราชการเกิดความ

เขาใจท่ีตรงกัน 
 การส่ือสารวิสัยทัศน สวนราชการควรมีกระบวนการและชองทางการสื่อสารวิสัยทัศน
อยางชัดเจน โดย 
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 1. ผูบริหารสื่อสาร/ถายทอดวิสัยทัศนทิศทางของสวนราชการใหแกบุคลากรรับทราบดวยตนเอ
สวนราชการตองการมุงเปาหมายความสําเร็จไปในทิศทางใด เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินง
ใหบรรลุเปาหมาย 

2. ใชชองการสื่อสารแบบ 2 ทาง ( Two-way communication) ท้ังจากบนลงลาง และจาก
ลางข้ึนบน คือ ใหสามารถมีการพูดคุยหรือถามตอบได โดยเลือกวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม
กับกลุมบุคลากร  

3. มีการวิเคราะหชองทางและกําหนดจํานวนชองทางท่ีใชในการสื่อสารวิสัยทัศน 
 การกําหนดยุทธศาสตร สวนราชการควรทําการวิเคราะห ขอมูลท้ังปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบท้ังดานเสริมแรงและดานแรงตานทานตอสวนราชการท่ีจะบรรลุ
ตามตัววัดวิสัยทัศน 
หมายเหตุ : การจัดทํา SWOT Analysis ควรเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปจจุบันกับ
ขอมูลท่ีตองการในอนาคต (วิสัยทัศน คือภาพอนาคตของสวนราชการ) มิใชการวิเคราะหแต
ขอมูลปจจุบันเทานั้น 
1. การวิเคราะหปจจัยภายใน: การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของสวนราชการดวยหลัก 7  Ss  

(McKinsey) 
 ยุทธศาสตร (Strategy) 
 โครงสรางสวนราชการ (Structure) 
 ระบบงานในสวนราชการ (System)  
 ทักษะบุคลากร (Skill) 
 คุณคารวมในสวนราชการ (Shared Values) 
 บุคลากร (Staff) 
 รูปแบบการนําสวนราชการ (Style) 

2. การวิเคราะหปจจัยภายนอก: การวิเคราะหโอกาส อุปสรรคของสวนราชการ ดวย C-
PEST 
 ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Customer/Stakeholder) 
 สถานการณทางการเมือง (Political) 
 สภาพทางเศรษฐกิจ/สภาพแวดลอม (Economic/Environment) 
 สภาพสังคม (Social) 
 เทคโนโลยี (Technology) 

 การวางแผนยุทธศาสตร 
1. การดําเนินงานของสวนราชการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมี

ชองทางการศึกษาความตองการ ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
2. มีระบบการจัดเก็บขอมูลขางตน เพ่ือทําการวิเคราะหผล และสามารถติดตามผลเม่ือมีการ

ปรับปรุงการทํางาน หรือ ระบบงานท่ีไดจัดทําไป 
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือนําผลการปฏิบัติงานมา

ศึกษา ทําใหสามารถเรียนรูถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน( Output)ท่ีไดทําไปวามี
ผลตอผลลัพธ (Outcome)ท่ีตองการหรือไม 
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เกณฑการประเมินผล:การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal : OG) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนด ตัวช้ีวัดวิสัยทัศนและเปาหมาย ท่ีสําคัญ เปาหมายระยะส้ัน ระยะยาว

ของการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
คําอธิบาย: วิสัยทัศนเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดทิศทางสวนราชการ โดยควรมีการกําหนดตัวชี้วัด
เปาหมายระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือประเมินความสําเร็จของการบรรลุวิสัยทัศนของสวนราชการอยาง
ชัดเจน  
เปาหมายระยะสั้น หมายถึง เปาหมายท่ีสามารถบรรลุไดภายใน 1 ป 
เปาหมายระยะยาว หมายถึง เปาหมายท่ีสามารถบรรลุไดภายใน 3 - 5 ป 

ระดับ 2 สวนราชการมีการส่ือสารตัวช้ีวัดและเปาหมายของสวนราชการเพ่ือสรางความเขาใจแก
บุคลากรท่ัวท้ังสวนราชการ 
คําอธิบาย : การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารท่ีทําใหบุคลากรท้ังสวนราชการมีความ
เขาใจท่ีตรงกันและมุงท่ีจะปฏิบัติใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดยสวน
ราชการควรออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในสวนราชการและกําหนดแผนการสื่อสารท่ีชัดเจน 
โดยการสื่อสารท่ีดี ควรมีองคประกอบดังนี้ 
1. หัวขอและสาระในการสื่อสาร 4. ความถ่ีในการสื่อสาร 
2. กลุมเปาหมายท่ีรับขาวสาร 5. ผูรับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพ่ือวัดความสําเร็จของการ

สื่อสาร 
 

ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
คําอธิบาย: การกําหนดแผนงาน โครงการท่ีจะสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ
สวนราชการ 
โดยแผนงาน โครงการ ควรมีองคประกอบดังนี้ 
1. กิจกรรมการดําเนินการ 3. ผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน โครงการ 
2. ระยะเวลาดําเนินการในแตละกิจกรรม 4. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรดานอ่ืน  

ระดับ 4 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการดําเนินการ 
คําอธิบาย: การกําหนดระบบในการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
สวนราชการ ซ่ึงระบบในการติดตาม ควรมีองคประกอบดังนี้  
1. กลไกการติดตามการดําเนินงาน 
2. แผนในการติดตามการดําเนินงานในปตอไป 

ระดับ 5 สวนราชการมีการ ทบทวนผลการดําเนินการและมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
ดําเนินการ 
คําอธิบาย: การทบทวน ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศนและเปาหมายของ
สวนราชการ และประเมินความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค เพ่ือนํามาจัดทําขอเสนอในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงาน  

เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 

138 

 



 
เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัตริาชการของกรมชลประทาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

ช่ือ Cells การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal:DG) 
[ขอคําถาม 13-16] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหหนวยงานมีเปาหมายท่ีสอดคลองและสนับสนุนวิสัยทัศนของสวนราชการ และมี
เปาหมายในการพัฒนางานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร 

การแปลผล หนวยงาน มีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ และมีกําหนด
เปาหมายในการพัฒนางานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร 
หนวยงานยังไมมีความชัดเจนในการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ 
และการกําหนดเปาหมายในการพัฒนางานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร 
หนวยงาน ยังขาด การกําหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ และการ
กําหนดเปาหมายในการพัฒนางานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การจัดทําแผนกลยุทธดวย SWOT Analysis ระดบัหนวยงาน  
2. การจัดทําตารางกําหนดผูรับผิดชอบ( Owner)และผูสนับสนุนตัวชี้วัด( Support)(Owner 

Supporter Matrix: OS Matrix)  
3. การจัดทําระบบสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล (IT System) 
4. การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ 
5. การบริหารโครงการ (Project Management) 
6. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

ขอแนะนํา
แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

 ความสอดคลองของเปาหมายหนวยงานกับเปาหมายสวนราชการ 
1. ทําความเขาใจตอแผนท่ียุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดในแตละเปาประสงคระดับสวน

ราชการ หรือพิจารณาตารางหนวยงานผูรับผิดชอบ( Owner Supporter Matrix: OS 
Matrix)แผนงาน/โครงการตางๆ วาหนวยงานใดเปนหนวยหลัก( Owner)หนวยงานใดเปน
หนวยงานสนับสนุน(Support) 

2. กําหนดตัวชี้วัดในระดับหนวยงาน โดยทบทวนหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานท่ี
ดําเนินอยูวามีสวนผลักดันเปาประสงคใด อยางไร แลวจึงกําหนดเปาประสงคของหนวยงาน 
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในการบรรลุเปาประสงคนั้น 

3. จัดทํารหัสเพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับหนวยงานกับตัวชี้วัดระดับสวนราชการ 
 การกําหนดแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 
1. กําหนดหรือจําแนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
2. รับฟงและเรียนรูความคาดหวังหลักๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของแตละกลุม  
3. นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดในการปรับปรุงและพัฒนาบริการ

ใหมๆ ของหนวยงาน 
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 
การบริหารโครงการ ( Project Management) เปนแนวทางในการวางปฏิบัติการเพ่ือใหม่ันใจ
ไดวาแผนท่ีกําหนดจะมีผูรับผิดชอบ มีการการสรรทรัพยากร มีการดําเนินงานภายในเวลาท่ี
กําหนด รวมถึงประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานนั้นวาสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม 
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  การจัดการความเส่ียง 
1. ระบุความเสี่ยง/ปจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ซ่ึงอาจมีท้ังปจจัยภายในและภายนอกสวน

ราชการหรือหนวยงาน 
2. วิเคราะหความเสี่ยง ประกอบดวยการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงอาจประเมินจากโอกาสในการ

เกิดและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยความเสี่ยงท่ีไดกําหนด แลวจึงจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยง  

3. กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ซ่ึงอาจใชยุทธศาสตร 4T’s คือ 
 Treat - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) 
 Transfer - การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Spreading) 
 Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 

 Take - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 
 
เกณฑการประเมินผล:การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal : DG) 
ระดั
บ 1 

หนวยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับหนวยงาน 
คําอธิบาย: การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน 
โดยการจัดทําขอตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงตองมีรายละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัด และเปาหมาย 
รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จท่ีสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 

ระดั
บ 2 

หนวยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับหนวยงานท่ีสอดคลองกับเปาหมายของสวน
ราชการ และพันธกิจ โดยนําความตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา 
คําอธิบาย : การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสวนราชการลงสูระดับหนวยงานเพ่ือผลักดันให
เกิดความสําเร็จตามยุทธศาสตรและเปาประสงคท่ีตั้งไว ประกอบดวย 
1. การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสวนราชการลงสูระดับหนวยงานเพ่ือผลักดันใหเกิด

ความสําเร็จตามตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและเปาประสงคท่ีตั้งไว 
2. การสื่อสาร ทําความเขาใจอยางท่ัวถึงและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังการมีภาระผูกพัน

ตอความสําเร็จตามเปาหมายของสวนราชการและมีความรับผิดชอบตอผลงานท่ีไดรับการถายทอด
ตัวชี้วัดและเปาหมายมาอยูในความรับผิดชอบโดยตรง   

3. การจัดทําขอตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงตองมีรายละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัด และเปาหมาย 
รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จท่ีสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 

ระดั
บ 3 

หนวยงานมีจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานเพ่ือผลักดันการบรรลุตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับ
หนวยงาน 
คําอธิบาย : การจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสวน
ราชการ เพ่ือใหมีกิจกรรมการดําเนินการตางๆ ในระดับหนวยงานท่ีมีความชัดเจนสามารถบรรลุตัวชี้วัด
และเปาหมายระดับหนวยงาน 

ระดั
บ 4 

หนวยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดระดับ
หนวยงาน 
คําอธิบาย: การกําหนดระบบในการติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล
สําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีถายทอดลงไปในแตละระดับ เพ่ือติดตาม กํากับใหมีการดําเนินงาน
ใหบรรลุเปาหมายโดยรวมของสวนราชการ 
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ระดับ 5 หนวยงานมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
คําอธิบาย: การนําผลวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนํามาจัดทําขอเสนอ
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
 
ช่ือ Cells การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal:IG) [ขอคําถาม 25-28] 
วัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรมีเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน สนับสนุนเปาหมายระดับหนวยงาน 
การแปลผล สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลท่ีชัดเจนและสนับสนุนเปาหมายระดับหนวยงาน 

สวนราชการยังไมมีความชัดเจน ในการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลท่ีชัดเจนและสนับสนุน
ตอเปาหมายระดับหนวยงาน 
สวนราชการยังขาดการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลท่ีชัดเจนและสนับสนุน เปาหมายระดับ
หนวยงาน 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard) 
2. การจัดทําขอตกลง ( Performance Agreement)หรือการกําหนดผลการปฏิบัติงานใน

แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป (Performance Appraisal) 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการประเมินสมรรถนะ( Competency Evaluation)

และดานการประเมินผลงาน (Performance Evaluation) 
4. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล

บุคลากร (People Management) 
ขอแนะนํา
แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

 การกําหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับหนวยงาน 
1. ทําความเขาใจตอแผนท่ียุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดในระดับสวนราชการ และ

ระดบัหนวยงาน  
2. ทบทวนรายละเอียดหนาท่ีงาน( Job Description)และความรับผิดชอบหลักๆ ของแตละ

บุคคลในหนวยงานมาพิจารณา วาตอบสนองเปาประสงคในระดับสวนราชการและ
หนวยงานใดบาง  

3. กําหนดเปาประสงคท่ีบุคคลมีสวนผลักดันเปาประสงคของสวนราชการหรือหนวยงาน  
4. กําหนดเปาประสงคในสวนของงานประจําท่ีบุคคลตองพัฒนา  
5. กําหนดเปาประสงคในสวนของงานพิเศษท่ีบุคคลไดรับมอบหมาย  
6. กําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในแตละเปาประสงค 
 ความชัดเจนในหนาท่ีรับผิดชอบของบุคลากร 

การจัดทําขอตกลงในการทํางานอาจอยูในรูปแบบของการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
(Individual Scorecard)หรือการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค  (Management by 
Objectives: MBO) เปนตน 
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2. ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน หารือรวมกันกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย
ระดับบุคคล  

3. สรุปตัวชี้วัดระดับบุคคล เชน การลงนามในการตั้งเปาหมายแบบประเมินผลงานรวมกัน 
 การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับสมรรถนะผูปฏิบัติงาน 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) 
 กําหนดสมรรถนะ (ความรู ทักษะ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค) เฉพาะตําแหนงงาน 
 นําสมรรถนะมาเปนสวนหนึ่งของแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

(Performance Appraisal Form) 
 พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือศึกษา

ชองวางระหวางระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง( Expected Competency Level)กับ
ระดบัสมรรถนะท่ีไดรับการประเมิน (Evaluated Competency Level) 

2. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล
บุคลากร (People Management) 
 การกําหนดสมรรถนะหัวหนางานและผูบริหารในเรื่อง"การบริหารคน"( People 

Management) 
 การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหนางาน หรือหลักสูตรHR for Non HR เพ่ือใหหัวหนางาน

และผูบริหารเขาใจหลักการในการบริหารคนโดยมีความสามารถในการมอบหมายงานให
เหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน 

 การกําหนดเปาหมายงานท่ีทาทาย 
1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)   
2.  กําหนดผลการปฏิบัติงานท่ีมาจากตัวชี้วัดระดับหนวยงานและระดับสวนราชการ 
3.  กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีมาจากงานประจํา (Job Description) ท่ีตองการพัฒนา 
4.  นําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาเปนสวนหนึ่งของแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Appraisal Form) โดยมีการกําหนดเปาหมายท่ีมาจาก:  
 คาคะแนนของผลงานในรอบปท่ีผานมา เพ่ือพิจารณาใหเปาหมายท่ีตั้งนั้นสูงกวาเดิม 

(Base Line) หรือ 
 คาคะแนนจากการเทียบกับเปาหมายของหนวยงานอ่ืนท่ีลักษณะงานใกลเคียงกัน 

(Benchmarking) หรือ 
 คาคะแนนมาตรฐาน (Performance Standard)  

5. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการกําหนดผลงานหรือการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (Performance Management) 

 การกําหนดสมรรถนะหัวหนางานและผูบริหารในเรื่อง ”การบริหารผลการปฏิบัติงาน ” 
(Performance Management) 

 
 
 
 
 
 

142 

 



 
เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัตริาชการของกรมชลประทาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

เกณฑการประเมินผล:การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal:IG) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคล 

คําอธิบาย : การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลเพ่ือใหบุคลากรเกิดความเขาใจ
เปาหมายการทํางานของตนเอง โดยการจัดทําขอตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงตองมี
รายละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัด และเปาหมาย รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จท่ีสามารถ
วัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 

ระดับ 2 สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมายของ
หนวยงานและสวนราชการ 
คําอธิบาย: การกําหนดและถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับสวนราชการลงสูระดับ
หนวยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและ
เปาประสงคท่ีตั้งไว 

ระดับ 3 สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีมีความทาทายมากข้ึนทุกรอบ
ป 

คําอธิบาย : การกําหนดตัวชี้วัดท่ีทาทาย อาจดําเนินการไดโดย การเพ่ิมตัววัดใหมีมุมมองท่ี
ครอบคลุมมากข้ึน การเพ่ิมคาเปาหมายของการวัด การเพ่ิมความเขม เปนตน พรอมท้ังกําหนด
วัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และตัวชี้วัดท่ีมีความทาทาย เพ่ือกระตุน
บุคลากรใหพัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนางาน 

ระดับ 4 สวนราชการมีการส่ือสารและการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดระดับตัวบุคคลระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
คําอธิบาย :การสื่อสารและติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเปนครั้งคราวหรือไมท่ัวถึง 

ระดับ 5 สวนราชการมี ระบบการส่ือสารและระบบการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดระดับ
บุคคลระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
คําอธิบาย: การกําหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพ่ือทําความเขาใจอยางท่ัวถึง 
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังการมีภาระผูกพันตอความสําเร็จตามเปาหมายของสวน
ราชการและมีความรับผิดชอบตอผลงานท่ีไดรับการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายมาอยูใน
ความรับผิดชอบโดยตรง และจัดทําขอตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงตองมีรายละเอียด
เก่ียวกับตัวชี้วัด และเปาหมาย รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จท่ีสามารถวัดผลได
อยางเปนรูปธรรม 

เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
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ช่ือ Cells การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design:OD) 
[ขอคําถาม 5-8] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหระบบงาน /ของสวนราชการ สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
ของสวนราชการ 

การแปลผล สวนราชการมีระบบงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของสวน
ราชการ 
สวนราชการ ยังไมมีความชัดเจนเรื่อง ระบบงานท่ี สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศนของสวนราชการ 
สวนราชการ ยังขาดระบบงานท่ี สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
ของสวนราชการ 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การทบทวนและการปรับระบบงาน /โครงสรางสวนราชการ (Organization 
Restructuring) 

2. การใชขอมูลความตองการ ความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมา
วิเคราะห ออกแบบระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการ การสงมอบหรือประสานงานกัน
ระหวางหนวยงาน 

3. การกําหนดแผนผังความสัมพันธ(Relationship Map)ระหวางหนวยงาน 
4. การจัดทําระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการท่ีมีแผนกงานตามลูกคา ผูรับบริการ หรือ

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Depart mentation by Customer/Stakeholder) 
5. การทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 

ขอแนะนํา
แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

 การวางแผนยุทธศาสตร 
1. การดําเนินงานของสวนราชการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมี

ชองทางการศึกษาความตองการ ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ ของผูมีสวนไดสวน
เสีย 

2. มีระบบการจัดเก็บขอมูลขางตน เพ่ือทําการวิเคราะหผล และสามารถติดตามผลเม่ือมีการ
ปรับปรุงการทํางาน หรือ ระบบงานท่ีไดจัดทําไป  

3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือนําผลการปฏิบัติงานมา
ศึกษา ทําใหสามารถเรียนรูถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน( Output)ท่ีไดทําไปวามี
ผลตอผลลัพธ (Outcome)ท่ีตองการหรือไม 

  ความสอดคลองของระบบงาน/โครงสรางตอวิสัยทัศน ยุทธศาสตร 
1. ทําความเขาใจวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรใหชัดเจน 
2. วิเคราะหระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการในปจจุบันวามีความสอดคลอง สนับสนนุให

หนาท่ีความรับผิดชอบและหนวยงานภายใตระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการมีอํานาจในการ
ตัดสินใจดําเนินการใหภาระงานสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

3. ศึกษารูปแบบระบบงาน/โครงสรางสวนราชการท่ีสามารถทําใหสวนราชการมีการทํางานท่ี
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงแตละรูปแบบอาจมีท้ังขอดีและขอเสียในการดําเนินการ 

4.  ออกแบบระบบงาน /โครงสราง ของสวนราชการใหมเพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการ 
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  การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน 
1. วิเคราะหประเด็นท่ีเกิดข้ึนในสวนราชการเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน 

เชน มีงานท่ีไมมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจนจนถูกละเลยไมไดปฏิบัติ  มีงานท่ีทําซํ้าซอน
ระหวางหนวยงานทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน  เปนตน  

2. วิเคราะหแนวทางการกําหนดหนวยงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน โดยอาจ
แบงเปนกระบวนงานหลัก( Core Process)และกระบวนการสนับสนุน( Support 
Process)ท่ีจําเปนและเพียงพอตอการดําเนินงาน 

3. รวมกิจกรรมท่ีตองทํางานประสานงานกันอยางใกลชิดใหเขามาอยูในกลุมเดียวกันเปน
หนวยงาน หรือการแบงกลุมงาน หลักเกณฑพ้ืนฐานท่ีจะใชสําหรับการจัดแผนก 
 การจัดแบงกลุมงานตามหนาท่ี (Departmentation by Function)  
 การจัดแบงกลุมงานตามประเภทการใหบริการ (Departmentation by Service)  
 การจัดแบงกลุมงานตามพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร (Departmentation by Territory)  
 การจัดแบงกลุมงานตามกระบวนการใหบริการ (Departmentation by Process)  
 การจัดแบงกลุมงานตามผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย( Departmentation by 

Customer/Stakeholder) 
 การกําหนดระบบงาน/โครงสรางท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานในระดับหนวยงาน 
1. ใชขอมูลความตองการ ความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาวิเคราะห 

ออกแบบระบบงาน /โครงสรางของสวนราชการ การสงมอบหรือประสานงานกันระหวาง
หนวยงาน 

2. กําหนดแผนผังความสัมพันธ( Relationship Map)ระหวางหนวยงานซ่ึงอาจอยูในรูปแบบ
ของผังงาน(Flow Chart)เพ่ือแสดงใหเห็นการไหลของงานท่ีเชื่อมตอกันในแตละหนวยงาน 
เพ่ือสงมอบงานหรือบริการไปยังผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. จัดทําระบบงาน /โครงสรางของสวนราชการท่ีมีการแบงกลุมงานตามผูรับบริการ หรือผูมี
สวนไดสวนเสีย (Departmentation by Customer/Stakeholder) 
 

 การปรับปรุงกฎระเบียบใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
1. พิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบงาน /โครงสราง หรือกระบวนงานในสวนราชการวา

ดําเนินการไมไดเนื่องจากติดกฎระเบียบในปจจุบัน 
2. ศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงกฎระเบียบดังกลาวโดยเปรียบเทียบประโยชนท่ีจะ

เกิดข้ึนกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. ดําเนินการแกไขออกกฎระเบียบหรือประกาศท่ีสนับสนุนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
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เกณฑการประเมินผล:การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design : OD) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการทบทวนระบบงาน / กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร 

/การทํางานประสานกัน / ประสิทธิผลของสวนราชการ 
คําอธิบาย : การวิเคราะหระบบงาน /โครงสราง กฎระเบยีบท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรลุ
ยุทธศาสตร การทํางานประสานกันของหนวยงาน และประสิทธิผลของสวนราชการ 

ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนระยะส้ันและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน / 
กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร /การทํางานประสานกัน / ประสิทธิผล
ของสวนราชการ 
คําอธิบาย : การดําเนินการจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยกําหนดเปาหมายของการ
ปรับปรุงท่ีชัดเจน เชน การลดตนทุน การลดข้ันตอนปฏิบัติงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานประสานกัน เปนตน 

ระดับ 5 สวนราชการมีผลการดําเนินการปรับปรุงตามแผนระยะส้ัน 
คําอธิบาย: การดําเนินการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น เพ่ือนําไปสู
การดําเนินการตามแผนระยะยาวตอไป 

เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
 
ช่ือ Cells การบริหารจัดการระดับสวนราชการ (Organization Management : OM) 

[ขอคําถาม 9-12] 
วัตถุประสงค เพ่ือใหการบริหารจัดการระดับสวนราชการ สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม

วิสัยทัศนของสวนราชการ 
การแปลผล สวนราชการ มีการบริหารจัดการท่ี สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม

วิสัยทัศนของสวนราชการ 
สวนราชการยังไมมีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศนของสวนราชการ 
สวนราชการ ยังขาดการบริหารจัดการท่ี สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนของสวนราชการ 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การจัดทําคํารับรองผลการปฏิบัติราชการ( PA : Performance Agreement)ระดับ 
สวนราชการ  

2. การจัดทําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ ( SPMS: Strategic 
Performance Management System) 

3. การบริหารโครงการ (Project Management) 
4. การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan) 
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ขอแนะนํา
แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

 แนวทางการออกแบบระบบติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับสวนราชการ 
1. เลือกขอมูลสารสนเทศท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของสวนราชการ เชน 

เปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญ( Key Performance Indicator : KPI) ตามวัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตรในแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map)  

2. พิจารณาผูใชประโยชนตัวชี้วัดท่ีสําคัญ  เชน ผูนํา หนวยงานหลักของสวนราชการ 
หนวยงานวางแผนยุทธศาสตร เปนตน 

3. กําหนดเจาภาพผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดท่ีสําคัญ อาจเปนคนเดียวกับผูใช
ประโยชนหรือไมก็ได  

4. พิจารณาแหลงเก็บขอมูลวาเก็บจากภายในหรือภายนอกสวนราชการ จากระบบ IT หรือ
มีกระบวนการในการเก็บขอมูล คาใชจายในการเก็บขอมูล  

5. พิจารณาความถ่ีในการเก็บขอมูล เชน  Real Time รายวัน รายสัปดาห รายเดือน ราย
ไตรมาส หรือรายป เปนตน  

6. การวิเคราะหและรายงานผลใหผูท่ีเก่ียวของนําไปใชประโยชนไดโดยควรมีรูปแบบท่ี
สื่อสารใหสามารถเขาใจไดงาย 

  การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ นําแนวทางการบริหารโครงการ ( Project 
Management) มาใชในการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือใหม่ันใจไดวาการจัดสรรทรัพยากรนั้นมี
สวนชวยในการบรรลุวิสัยทัศนสวนราชการ โดย  
1. การกําหนดแผนงาน/โครงการตองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรอยางชัดเจน แผนงาน/

โครงการตองตอบสนองตัวชี้วัดในระดับสวนราชการ  
2. วิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานและจัดทําขอเสนอโครงการ 

ประกอบดวย ท่ีมา/ความสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ  ข้ันตอนการดําเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ 
ทรัพยากรท่ีตองใช  

3. ดําเนินการคัดเลือกโครงการเพ่ือจัดลําดับความสําคัญ โดยอาจการถวงน้ําหนักโดย
กําหนดเกณฑ เชน ความสอดคลองกับยุทธศาสตร ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ เปน
ตน เพ่ือจัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

4. การดําเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ  
5. การประเมินผลโครงการ 
 การส่ือสารระหวางหนวยงาน การวางแผนการสื่อสาร( Communication Plan)มี

ข้ันตอนดังนี้ 
1. ทําความเขาใจในพันธกิจ การดําเนินงาน วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายสวนราชการ เพ่ือใช

เปนขอมูลในการโยงกับเรื่องท่ีตองมีการเปลี่ยนแปลง   
2. จัดทํารูปแบบหรือเนื้อเรื่องใหสื่อสารเกิดความเขาใจไดงาย เนื้อหาท่ีทําการสื่อสารจะตอง

ปรับใชใหเหมาะสมในแตละชองทางการสื่อสาร 
3. กําหนดชองทางการสื่อสาร  ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรท่ีเอ้ืออํานวย

ใหเกิดการสื่อสาร  เชน หนังสือเวียน ปายหรือบอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสาย การ
ประชุม จัดกิจกรรมเผยแพร วารสารภายใน intranet  อีเมล  E-Learning หรือจัด
หนังสือ ซีดี เปนตน 

4  กําหนดบุคคลท่ีทําหนาท่ีสื่อสารผานชองทางการสื่อสารเปนเรื่องสําคัญมาก ผูรับผิดชอบ 
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 ตองมีความสามารถท้ัง 3 เรื่องตามขางตน ตองมีเวลาในการสื่อสารอยางตอเนื่อง ไมใช
สื่อสารเฉพาะชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

4. กําหนดระยะเวลา หรือการกําหนดชวงเวลาท่ีชัดเจนในการสื่อสารแตละชองทาง 
6.  จัดทํางบประมาณรองรับ ซ่ึงบางชองทางการสื่อสารอาจไมจําเปนตองใชงบประมาณ 

เพราะสวนราชการบางแหงมีงบประมาณนอยหรือไมมีงบประมาณเลย สวนราชการนั้น
สามารถเลือกชองทางการสื่อสารในรูปแบบอ่ืนๆ ไดตามความเหมาะสม 

  ความโปรงใสในการบริหารจัดการระดับสวนราชการ 
"ความโปรงใส เปนองคประกอบสําคัญของหลักธรรมาภิบาลซ่ึงหมายถึง ระบบการไหลเวียน
ของขอมูลขาวสารของหนวยงาน  รวมถึงขอมูลในการตัดสินใจ  การกําหนดกติกา หลักเกณฑ 
และกระบวนการทํางานท่ีตองจัดใหมีการเปดเผย และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ัง
ภายในและภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวไดดวยวิธีการตาง ๆ นอกจากนี้
สวนราชการจะตองใหความสําคัญในการดําเนินการท่ีสามารถ ตรวจสอบได  ซ่ึงหมายถึง 
ความสามารถและความพรอมท่ีจะไดรับการตรวจสอบใน 5 ดาน ไดแก 
1. ดานหนวยงาน กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดตามกลไกการบริหารภายในหนวยงาน เชน 

ระเบียบปฏิบัติและระบบสายการบังคับบัญชา 
2. ดานกฎหมาย กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดโดยกลไกดานกฎหมายตามท่ีระบุไว ใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมไปถึงภาระหนาท่ีของหนวยงานตามท่ีไดระบุไวใน
กฎหมาย 

3. ดานวิชาชีพ กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดในฐานะท่ีเปนการปฏิบัติการทางวิชาชีพท่ี
ตองการความชํานาญเฉพาะดานและจรรยาบรรณดานวิชาชีพ 

4. ดานการเมือง กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดในระบบประชาธิปไตยท่ีตองดําเนินการเพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
ดานจริยธรรม คุณธรรม กลาวคือ เปนการตรวจสอบได ท่ีใหความสําคัญกับคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในหนวยงาน 

 

เกณฑการประเมินผล:การบริหารจัดการระดับสวนราชการ (Organization Management : OM) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการวิเคราะหขอมูล เชน ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ

การดําเนินงานมาใชเพ่ือจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนหรือเปาหมายของสวนราชการ 
คําอธิบาย:  
 การจัดสรรทรัพยากร ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

บุคลากร  
 การวางแผนการใชทรัพยากรท่ีดีจะทําใหการทํางานของสวนราชการมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน ลดเวลาการทํางาน ลดคาใชจายในระยะยาว ลดการซํ้าซอนของขอมูล ซ่ึงการวาง
แผนการใชทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการทํางานตางๆ เขาดวยกัน และมีการ
จัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ 
 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานท่ีเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร เช  

ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธความสําเร็จเทียบกับเปาหมาย
คาใชจายในการดําเนินงาน ความทาทายของสวนราชการ ปจจัยความสําเร็จของคูเทียบ 
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ระดับ 2 สวนราชการมีการกําหนดแผนการส่ือสารติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน 
คําอธิบาย : การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การส่ือสารท่ีทําใหบุคลากรมีความเขาใจท่ี
ตรงกันและมุงท่ีจะปฏิบัติใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดย
หนวยงานควรออกแบบกระบวนการส่ือสารภายในหนวยงานและกําหนดแผนการส่ือสารท่ี
ชัดเจน โดยการส่ือสารท่ีดี ควรมีองคประกอบดังนี้ 
1. หัวขอและสาระในการสื่อสาร 4. ความถ่ีในการสื่อสาร 
2. กลุมเปาหมายท่ีรับขาวสาร 5. ผูรับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพ่ือวัดความสําเร็จของการสื 

 

ระดับ 3 สวนราชการมีการวิเคราะหความเส่ียงในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปน
ท่ีนาเช่ือถือของบุคลากรในสวนราชการ 
คําอธิบาย: การวิเคราะหความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินการสวนราชการ รวมถึง
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการดําเนินการดังนี้ 
1. ระบุปจจัยเส่ียง และวิเคราะหปจจัยเส่ียง ท่ีอาจสงผลกระทบตอความเสียหาย ความ

ลมเหลว หรืออาจลดการบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติราชการ 
2. กําหนดหลักเกณฑประเมินความเส่ียง 
3. วิเคราะหและประเมินความเส่ียง ซ่ึงจําแนกปจจัยเส่ียงท่ีสามารถควบคุม /และไม

สามารถควบคุมได ใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได 
4. จัดทําแผนบริการความเส่ียง 
5. ระบุผูรับผิดชอบในกาดรําเนินการตามแผนในแตละข้ันตอน และกําหนดตัวช้ีวัดผล

การดําเนินการ 
6. จัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม และดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

ระดับ 4 สวนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเส่ียงของสวน
ราชการ และรายงานผลงาน เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนด
ไว 
คําอธิบาย:การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเส่ียงของสวน
ราชการ และรายงานผลงานเปนครั้งคราวหรือไมท่ัวถึง 

ระดับ 5 สวนราชการมีระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเส่ียงของ
สวนราชการและรายงานผลงาน เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามท่ีได
กําหนดไว 
คําอธิบาย: การกําหนดระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความ
เส่ียงของหนวยงานและรายงานผลการติดตาม เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหผลการ
ดําเนินการ และจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานตอไป 

เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
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ช่ือ Cells การออกแบบระบบงานระดับหนวยงาน (Department Design:DD) 
[ขอคําถาม 17-20] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหระบบงานของหนวยงาน สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
การแปลผล หนวยงาน มีระบบงานท่ี สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามเปาหมายของ

หนวยงาน 
หนวยงานยังไมมีความชัดเจนเรื่อง ระบบงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ตามเปาหมายของหนวยงาน 
หนวยงานยังขาดระบบงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

เครื่องมือ
การ บริหาร
จัดการ 

1. การวิเคราะหกระบวนการ ดวย SIPOC Model 
2. การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ 
3. การจัดการความรูเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมในการทํางาน 
4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

ขอแนะนํา
แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

 การกําหนดภาระหนาท่ีระหวางทีมงาน 
การวิเคราะหหวงโซคุณคา ( Value Chain Analysis) ดวย SIPOC Model ซ่ึงเปนหลักการท่ี
อธิบายสายโซความสัมพันธของกระบวนการดําเนินงานสวนราชการ ท่ีตองอาศัยปจจัยตนน้ํา
สงมอบคุณคาไปยังปลายน้ําอยางเปนระบบ อันไดแก ผูสงมอบ/นําสง ( Suppliers) ปจจัย
นําเขาตางๆ (Input) ท่ีจําเปนตอการดําเนินการหรือกระบวนการ (Process) เพ่ือผลิตใหไดผล
ผลิต (Output) หรือในสินคา บริการแลวสงมอบใหกับลูกคา ผูรับบริการ (Customers) โดย 
1. Suppliers (ผูสงมอบ) หมายถึง บุคคลหรือสวนราชการท่ีสงปจจัยนําเขาใหหนวยงานใน

การทํางาน 
2. Input (ปจจัยนําเขา) หมายถึง ทรัพยากรท่ีใชในกระบวนการ เชน เงิน บุคลากร วัสดุ

อุปกรณ ขอมูล นโยบาย กฎหมาย ระเบียบตางๆ 
3. Process (กระบวนการ) หมายถึง กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกัน เพ่ือจุดมุงหมายในการสงมอบ

ผลผลิตหรือบริการใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังภายในและภายนอกสวน
ราชการ 

4. Output (ผลผลิต) หมายถึง สินคาและบริการท่ีตรงตามความตองการของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

5. Customers (ผูรับบริการ) หมายถึง ลูกคาหรือผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการโดยตรง 
หรือผานชองทางการสื่อสารตางๆ รวมท้ังผูรับบริการท่ีเปนสวนราชการดวย 

 การปรับปรุงกระบวนการ 
1. กําหนดหรือจําแนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
2. รับฟงและเรียนรูความคาดหวังหลักๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของแตละ

กลุม  
3. นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหข้ันตอน กระบวนการในการทํางาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

บริการใหมๆ ของหนวยงาน  
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  การจัดการความรูและนวัตกรรมเพ่ือการปรับปรุงงาน 
1. จัดทําชองทางในการไดรับขอมูล ขอรองเรียนอันเปนเสียงสะทอนกลับ( Feedback)จาก

ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน  
2. ประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนา/ตัวแทนทีมงาน ถึงประเด็นปญหาหรือประเด็น

พัฒนางาน โดยอาจพิจารณาจากเปาประสงคของหนวยงาน เสียงสะทอนของผูรับบริการ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  

3. กําหนดแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนางานรวมกัน โดยกําหนดผูรับผิดชอบหลักและ
ผูสนับสนุนในแตละแนวทาง 

4. ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด 
5. ทบทวนผลการปรับปรุงหรือพัฒนางานวาสามารถตอบสนองเปาประสงคของหนวยงาน 

หรือความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียหรือไม  
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศระดับหนวยงาน 
1. พิจารณาแนวทางและวางแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนางาน

หรือสรางนวัตกรรมในการใหบริการงาน  
2. กําหนดกลุมผูใชงานสารสนเทศ( Users)วาประกอบดวยใครบาง มีความตองการ ความ

คาดหวังอะไร  
3. กําหนดขอมูล/สารสนเทศท่ีผูใชงานตองการแยกตามกลุมผูใชงาน 
4. กําหนดชองทางระดับการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของกลุมผูใชงาน  
5. วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 กําหนดผูดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียม ปรับปรุง ขอมูลสารสนเทศใหถูกตองและ

ทันสมัยอยูเสมอ 
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เกณฑการประเมินผล:การออกแบบระบบงานระดับหนวยงาน (Department Design:DD) 
ระดับ 1 หนวยงานมีการทบทวนกระบวนการของหนวยงานท่ีตองปรับปรุง โดยคํานึงถึงความตองการ

ของผูรับบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุมคาคุมตนทุน 
คําอธิบาย : การวิเคราะหกระบวนการเพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ ไดแก ความตองการของผูรับบริการ / ผูมี
สวนไดสวนเสีย กฎหมาย และประสิทธิภาพ /ความคุมคาคุมตนทุน  และนํามาจัดทําเปน
ขอกําหนดท่ีสําคัญเพ่ือใชในการปรับปรุงกระบวนการ รวมท้ังกําหนดตัวชี้วัดสําหรับใชในการ
ติดตามความสําเร็จและควบคุมกระบวนการ 

ระดับ 3 หนวยงานมีการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยคํานึงถึงองคความรู และเทคโนโลยี / 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน / การควบคุมคาใชจาย / ปจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมี
การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยคํานึงถึงความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย / การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช 
คําอธิบาย :การกําหนดเปาหมายและดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ โดยนําแนวทางตางๆ มา
ประยุกตใช ไดแก 
1. การแลกเปลี่ยนกลยุทธท่ีประสบความสําเร็จท่ัวท้ังสวนราชการเพ่ือผลักดันใหเกิดการเรียนรู

และนวัตกรรม 
2. การวิเคราะหกระบวนการ เชน การจัดทําผังกระบวนการ การทดลองเพ่ือหาจุดเหมาะสม

ท่ีสุดของกระบวนการ การปองกันความผิดพลาด เปนตน 
3. การวิจัยและพัฒนาในดานกระบวนการ 
4. การจัดระดับเทียบเคียงมาตรฐานของกระบวนการกับหนวยงานอ่ืน (Benchmarking)หรือ

หนวยงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best practice) 
5. การใชเทคโนโลยีท่ีเปนทางเลือกอ่ืนมาประยุกตใชกับกระบวนการ 
6. การใชสารสนเทศจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกระบวนการตางๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกสวนราชการ 
ระดับ 5 หนวยงานมีการดําเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีขอเสนอในการ

ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ (อยางนอย 3 กระบวนการ) 
คําอธิบาย: 
 ดําเนินการปรับปรงุหรือพัฒนากระบวนการอยางนอย 3 กระบวนการ  
 กําหนดระบบในการตดิตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ  
 วิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ  

เอกสาร หลักฐานที่เก่ียวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ 
4. เอกสารอื่นๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
5. หลักฐานการทบทวนกระบวนการ เชน การประชุมคณะทํางาน รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู

เกี่ยวกับการทบทวนกระบวนการ 
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ช่ือ Cells การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management:DM) 
[ขอคําถาม 21-24] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการบริหารจัดการระดับหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

การแปลผล หนวยงานมีการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
หนวยงานยังไมมีความชัดเจนเรื่อง การบริหารจัดการท่ี สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายของหนวยงาน 
หนวยงานยังขาดการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การติดตามโครงการ (Project Monitoring) 
2. การบริหารโครงการ (Project Management) 
3. การประชุมอยางมีประสิทธิภาพ 
4. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

ขอแนะนํา
แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

 การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน 
1. กําหนดขอมูลท่ีใชในการติดตามโครงการ เชน ขอมูลเก่ียวกับปจจัยนําเขา วัตถุประสงค

กระบวนการและผลของโครงการ  
2. กําหนดผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามโครงการ 
3. กําหนดชวงเวลาในการติดตามโครงการ ข้ึนอยูกับความสําคัญของขอมูล เชน ทุกวัน ทุก

สัปดาห ทุกเดือน เปนตน 
4. ดําเนินการเก็บรวบรวมและและวิเคราะหขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริงกับแผนท่ีวางไว ไดแก ความ

คืบหนาของโครงการเทียบกับแผนท่ีวางไว ผลงานโครงการเทียบกับวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายท่ีวางไว  เปนตน  

5. นําเสนอขอมูลตอหัวหนาโครงการและผูบริหาร เพ่ือแกปญหาหรือใหการสนับสนุนให
โครงการประสบความสําเร็จ 

 การจัดสรรทรัพยากรระดับหนวยงาน 
ใชการบริหารโครงการ ( Project Management) เปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาการจัดสรรทรัพยากรนั้นมีสวนชวยในการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน โดย 
1. การกําหนดแผนงาน/โครงการตองเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในระดับหนวยงาน   
2. วิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานและจัดทําขอเสนอโครงการ 

ประกอบดวย ท่ีมา/ความสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ  ข้ันตอนการดําเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ 
ทรัพยากรท่ีตองใช  

3. ดําเนินการคัดเลือกโครงการ โดยอาจการถวงน้ําหนักโดยกําหนดเกณฑ เชน ความ
สอดคลองกับยุทธศาสตร ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ เปนตน  

4. การดําเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ  
5. การประเมินผลโครงการ 
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  การส่ือสารระหวางหนวยงาน 
1. พิจารณาวาควรจัดประชุมหรือไม การประชุมมีความจําเปนเม่ือตองตัดสินใจรวมกัน การ

ทํางานรวมกันเปนกลุม 
2. ควรเชิญผูท่ีมีสวนเก่ียวของและมีอํานาจในการตัดสินใจเขารวมประชุม  
3. ชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนของการประชุม สงกําหนดการประชุม เอกสาร

ประกอบการประชุมใหผูเขารวมประชุมลวงหนา  
4. ผูนําการประชุมตองใหความสําคัญในการกํากับหัวขอในการประชุมและระยะเวลาในการ

ประชุม  
5. ผูเขารวมประชุมตองใหความสําคัญกับการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพในการอภิปราย

และหัวขอในการอภิปราย  
 การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน 
หนวยงานสามารถวิเคราะหขอมูลตางๆ เพ่ือใชสําหรับการตัดสินใจของผูบริหารไดดังนี้  
1. การวิเคราะหสาเหตุความเบี่ยงเบนจากเปาหมายท่ีกําหนดไวและตัวชี้วัดระดับหนวยงาน  
2. การวิเคราะหความสัมพันธของการสงมอบบริการกับขอรองเรียนของผูรับบริการหรือ

หนวยงานถัดไป  
3. การประเมินเปรียบเทียบการปรับปรงุกระบวนการใหบริการ กอน-หลังการปรับปรงุ  
4. การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบทางการเงิน คาใชจาย ประสิทธิภาพการใชงบประมาณ   

เปนตน 
 
เกณฑการประเมินผล:การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management : DM) 
ระดับ 1 หนวยงานมีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เชน ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ปจจัยท่ีเกี่ยวของ

กับการดําเนินงานมาใชเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน / สวนราชการ 
คําอธิบาย: 
 การจัดสรรทรัพยากร ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร  
 การวางแผนการใชทรัพยากรท่ีดีจะทําใหการทํางานของสวนราชการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลด

เวลาการทํางาน ลดคาใชจายในระยะยาว ลดการซํ้าซอนของขอมูล ซ่ึงการวางแผนการใช
ทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการทํางานตางๆ เขาดวยกัน และมีการจัดทําฐานขอมูล
อยางเปนระบบ 
 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานท่ีเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร เชน 

ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธความสําเร็จเทียบกับเปาหมาย 
คาใชจายในการดําเนินงาน ความทาทายของสวนราชการ ปจจัยความสําเร็จของคูเทียบ 

ระดับ 3 หนวยงานมีการกําหนดรูปแบบการส่ือสารติดตอประสานงานระหวางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ใชเวลาอยางเหมาะสม และสามารถทําใหเกิดการรับรู และมีสวนรวมในการบริหารงานของ
หนวยงาน 
คําอธิบาย :การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารท่ีทําใหบุคลากรมีความเขาใจท่ีตรงกันและ
มุงท่ีจะปฏิบัติใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดยหนวยงานควรออกแบบ
กระบวนการสื่อสารภายในหนวยงานและกําหนดแผนการสื่อสารท่ีชัดเจน โดยการสื่อสารท่ีดี ควรมี
องคประกอบดังนี้ 
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 1. หัวขอและสาระในการสื่อสาร 4. ความถ่ีในการสื่อสาร 
2. กลุมเปาหมายท่ีรับขาวสาร 5. ผูรับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพ่ือวัดความสําเร็จของการ

สื่อสาร  
ระดับ 5 หนวยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานของทีมงาน เพ่ือให

แผนการปฏิบัติการถูกนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 
คําอธิบาย: 
 กําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทีมงานและรายงานผลการ

ติดตาม  
 การวิเคราะหผลการดําเนินการและจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงาน

ตอไป 
เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
 
ช่ือ Cells การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design:ID) 

[ขอคําถาม 29-32] 
วัตถุประสงค เพ่ือใหการออกแบบการทํางานระดับบุคคลสนับสนุนเปาหมายการทํางานระดับบุคคลให

ประสบความสําเร็จ 
การแปลผล สวนราชการมีการออกแบบการทํางานท่ีสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายระดับบุคคล 

สวนราชการยังไมมีความชัดเจน ในการออกแบบการทํางานท่ี สนับสนุนใหบรรลุเปาหมาย
ระดับบุคคล 
สวนราชการยังขาดการออกแบบการทํางานท่ีสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายระดับบุคคล 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
2. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
3. การจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบงานและกระบวนการภายใน (IT System) 
4. การใชแบบสํารวจเรื่องสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงอาจเปนสวนหนึ่งของการศึกษา

ความพึงพอใจหรือความผูกพันของบุคลากร 
5. การจัดทํา Focus Group เพ่ือคนหาประเด็นปญหาท่ีกลุมบุคลากรตองการการออกแบบ

สภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
6. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
7. การพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะท่ีหลากหลาย (Multi-skill Training) 
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ขอแนะนํา
แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

 ความชัดเจนในการประสานงานระดับบุคคล 
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานจะชวยทําใหเกิดความชัดเจนในการประสานงาน โดยเริ่มจาก
การวิเคราะหงานแลวจึงเริ่มเขียน Work flowจากนั้นจึงจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและสื่อสาร
ใหเกิดความเขาใจรวมกัน 
 การออกแบบงานระดับบุคคล 
ข้ันตอนการวิเคราะหกระบวนการทํางาน ( Workflow analysis) เพ่ือออกแบบและปรับปรุง
การทํางานใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิม (Value added)ของการทํางานในกระบวนการตาง ๆ มี
ดังนี้ 
1. ศึกษาและทบทวนออกแบบกระบวนการทํางาน โดยใชการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน

เสียในการออกแบบงานใหม 
2. จัดทําแผนผังกระบวนการทํางาน ( Workflow diagram) ตั้งแตเริ่มจนจบ ( end to end 

analysis) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานเห็นความสัมพันธของการทํางานท้ังกระบวนการ 
3. คนหาระบบสารสนเทศท่ีสามารถทดแทนการทํางานบางข้ันตอน 
4. ศึกษาความคุมคาของระบบสารสนเทศท่ีสามารถทดแทนเวลา และ/หรือจํานวนบุคลากร 

  การออกแบบสภาพแวดลอมในการทํางาน 
1. จัดทําแบบสํารวจเรื่องสภาพแวดลอมในการทํางานในประเด็นตางๆ เชน สถานท่ีทํางาน 

อุปกรณในการทํางาน เปนตน 
2. จัดทํา Focus Group โดยแบงเปนกลุมท่ีมีลักษณะงานเดียวกันเขารวมกลุมเพ่ือคนหา

ปญหาในการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 การออกแบบงานเพ่ือทํางานทดแทนกันได 
1. กําหนดนโยบายเรื่องของการเติบโตตามสายอาชีพ หรือ Career path   
2. กําหนดวัตถุประสงคของการโอนยาย หมุนเวียนการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพ่ือใหบุคลากร

รับทราบวัตถุประสงคและประโยชนท่ีไดรับจากการหมุนเวียนการปฏิบัติงานนั้น 
3. ชี้แจงถึงการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรใหมี

ทักษะท่ีกวางข้ึน เพ่ือพรอมท่ีจะเติบโตไปในระดับท่ีสูงข้ึน 

 
เกณฑการประเมินผล:การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design : ID) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการทบทวน วิเคราะห และกําหนดปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการทํางานของ

ระดับบุคคล โดยคํานึงถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงาน เชน  สภาพแวดลอม และ
ทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เปนตน 
คําอธิบาย:  
 การทบทวน วิเคราะห และกําหนดปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการทํางานของระดับบุคคล 

เชน  สภาพแวดลอม ทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  
 สภาพแวดลอม เชน การออกแบบ-จัดวางโตะทํางาน การมีพ้ืนท่ีหรือชองทางในการ

ปรึกษาหารือ การเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนในการทํางาน เปนตน 
 ทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เชน เครื่องมืออุปกรณในการทํางาน และเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนตน 
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ระดับ 3 สวนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือข้ันตอนการทํางานท่ีทําใหบุคลากรสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปญหาขอรองเรียน 
ความไมพึงพอใจหรือเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
คําอธิบาย:  
 การนําปจจัยท่ีสําคัญท่ีไดจากระดับท่ี 1 มาใชในการออกแบบกระบวนการหรือข้ันตอน

การทํางาน โดยคํานึงถึงลักษณะการทํางานใหสามารถดําเนินงานแทนกันได  
 การวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรท่ีจําเปนตองใชสําหรับงานท่ีสามารถดําเนินงานแทน

กันได นํามาจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะท่ีจําเปน 
ระดับ 5 สวนราชการมีการดําเนินการติดตามผลการปรับปรุง กระบวนการหรือข้ันตอนการทํางาน

และมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนา กระบวนการหรือข้ันตอนการทํางาน ของ
บุคลากร 
คําอธิบาย:  
 การกําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรงุระบบงานและรายงานผล

การติดตาม  
 การวิเคราะหผลการดําเนินการและจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตอไป 
เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
 

ช่ือ Cells การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management : IM) 
[ขอคําถาม 33-36] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการบริหารจัดการระดับบุคคลสนับสนุนเปาหมายการทํางานระดับบุคคลใหประสบ
ความสําเร็จ 

การแปลผล สวนราชการมีการบริหารจัดการระดับบุคคลท่ีสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายการทํางานระดับ
บุคคล 
สวนราชการยังไมมีความชัดเจนในการบริหารจัดการระดับบุคคลท่ีสนับสนุนใหบรรลุ
เปาหมายการทํางานระดับบุคคล 
สวนราชการยังขาดการบริหารจัดการระดับบุคคลท่ีสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายการทํางาน
ระดับบุคคล 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. แบบสํารวจความตองการเครื่องมือ อุปกรณในการทํางาน 
2. การจัดทําFocus Groupเพ่ือสอบถามความตองการเครื่องมือ อุปกรณในการทํางาน 
3. การฝกอบรมและพัฒนาตามหลักสมรรถนะ( Competency based training and 

development) 
4. การบริหารสายอาชีพ (Career Management) 
5. การสํารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement Survey) 
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ขอแนะนํา
แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

 การจดัสรรงบประมาณและอุปกรณการทํางานระดับบุคคล 
1. จัดทําชองทางในการไดรับขอเสนอแนะจากบุคลากรเรื่องเครื่องมือ อุปกรณท่ีจําเปนใน

การทํางาน ซ่ึงอาจใชการจัดทําแบบสํารวจ การจัด Focus Group หรือการจัดทํากลอง
รับขอเสนอแนะของบุคลากร 

2. จัดประชุมเพ่ือสรุปผลขอมูลท่ีไดรับจากบุคลากรเพ่ือจัดทําลําดับความสําคัญของการ
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ 

3. สื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบถึงแผนดําเนินการจัดหา เครื่องมือ อุปกรณการทํางาน 
4. แจงบุคลากรถึงผลการจัดซ้ือ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณเปนระยะ 
 การฝกอบรมพัฒนา 
1. กําหนดความตองการสมรรถนะท่ีตอบสนองยุทธศาสตร ( Strategic Competencies)โดย

พิจารณาจากเปาประสงคของสวนราชการ และหนวยงาน  
2. กําหนดความตองการสมรรถนะท่ีตอบสนองการปฏิบัติงาน ( Operation 

Competencies) โดยการวิเคราะหงาน 
3. วิเคราะหสมรรถนะบุคลากรท่ีมีอยูในปจจุบัน (Current State Analysis)  
4. กําหนดความตองการในการพัฒนา จากความตองการสมรรถนะในอนาคต เม่ือเทียบกับ

สถานะในปจจุบัน 
5. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากร 
6. พัฒนาบุคลากรดวยรูปแบบตาง ๆ  เชน การเรียนในหองเรียน การเรียนทางไกล การเรียน

ดวยคอมพิวเตอร การสอนงาน การเปนพ่ีเลี้ยง การโคช เปนตน  
7. ประเมินผลลัพธของการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน โดยอาจใชการประเมินสมรรถนะบุคลากรหลัง

การพัฒนา 
  การเลื่อนระดับตําแหนง 

1. การกําหนดเสนทางสายความกาวหนาในอาชีพของทุกสายงานและใหโอกาสมี
ความกาวหนาขามสายงานได 

2. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสิทธิ์ไดรับการพัฒนาสมรรถนะท่ีเหมาะสมในแตละตําแหนงอยาง
เทาเทียมกัน  

3. ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหรองรับกับตําแหนงงานท่ีตองรับผิดชอบใน
อนาคต  

4. ดําเนินการปรับตําแหนงตามหลักเกณฑท่ีไดกําหนดและประกาศไว โดยมีหลักฐานหรือ
ขอมูลประกอบ เพ่ือใหเกิดการยอมรับในสวนราชการ 

 ความผูกพันของบุคลากร 
1. กําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรแตละกลุมในเบื้องตน  
2. สํารวจความคิดเห็น/ความรูสึกของบุคลากร เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความผาสุกและ

ความผูกพันของบุคลากรแตละกลุม  
3. กําหนดแผนพัฒนาปจจัยท่ีสงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
4. ดําเนินการพัฒนาปจจัยท่ีสงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรตามแผนท่ี

กําหนด  
5. ทบทวน วิเคราะหผลการพัฒนาปจจัยสงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

 
158 

 



 
เอกสารคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัตริาชการของกรมชลประทาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

เกณฑการประเมินผล:การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management : IM) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการวิเคราะหปจจัยในการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

เพ่ือใหเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ 
คําอธิบาย: 
 การกําหนดปจจัยในการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพ่ือใหเกิดความ

ทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ ไดแก ทรัพยากรสนับสนุนการ
ทํางาน การไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง การไดรับความกาวหนาในอาชีพ เปนตน 
 การจัดลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
 การจัดทําแผนการสรางความผาสุกแลความผูกพันของบุคลากร 

ระดับ 3 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ใหเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ 
คําอธิบาย:การดําเนินการตามแผนสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

ระดับ 5 สวนราชการมีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร 
และมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาใหบุคลากรเกิดความทุมเทในการทํางานให
บรรลุเปาหมายของสวนราชการ 
คําอธิบาย: 
 การกําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการ

ติดตาม  
 การวิเคราะหผลการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และจัดทําขอเสนอใน

การปรับปรุงหรือพัฒนาแผนสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
 

หมายเหตุ: 
1. สวนราชการ หมายถึง สวนราชการระดับกรม 

หนวยงานหมายถึงหนวยยอยภายใตสวนราชการเชนกองสํานักหรือเทียบเทา 
2. ขอแนะนําแนวทางการดําเนินการ สวนราชการสามารถนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสม 
3. แมวาผลการวินิจฉัยพบวาผลการประเมินรายขอสวนใหญอยูในระดับท่ีดําเนินการแลว (สีเขียว) มีเพียง

บางประเด็นท่ียังไมมีความชัดเจนในการดําเนินการ (สีเหลือง) หรือยังขาดการดําเนินการ (สีแดง) สวน
ราชการจําเปนตองปรับปรุงทุกประเด็นท่ีอยูในชองนั้น เนื่องจากการดําเนินการมีความเก่ียวเนื่องกัน 
รวมท้ังเพ่ือใหเกิดการทบทวน และการพัฒนาอยางเปนระบบ ซ่ึงจะทําใหเกิดผลลัพธของการปรับปรุง
และพัฒนาท่ีชัดเจน 
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