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วิสัยทัศน์ 
 องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน ้า (Water Security) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการบริการภายในปี 2579 
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน ้าให้เกิดความสมดุล 
 2. บริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
 3. ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน ้า และการบริหารจัดการน ้า 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้า (Basin-based Approach) 
 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
 3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 
 4. การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในงานบริหาร

จัดการน ้าชลประทาน  
 5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
 
ค่านิยมองค์กร 
WATER far all 
 Work Smart   เก่งงาน เก่งคิด 
 Accountability  รับผิดชอบงาน 
 Teamwork & Networking ร่วมมือร่วมประสาน 
 Expertise   เชี่ยวชาญงานที่ท้า 
 Responsiveness  น้าประโยชน์สู่ประชาชน 
  
แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 แผนที่ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 มิติ 10 เป้าประสงค์ ดังนี  
 1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ   มี  5  เป้าประสงค์ 
 2. มิติคุณภาพการให้บริการ   มี  3  เป้าประสงค์ 
 3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  มี  3  เป้าประสงค์ 
 4. มิติการพัฒนาองค์กร    มี  4  เป้าประสงค์ (ระดับปฏิบัติการ) 
 (เป้าประสงค์ที ่2 คาบเก่ียวมิติที่ 1 และมิติท่ี 2) 
 
 

บทท่ี 1 

แผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน 
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เป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 4 มิติ 10 เป้าประสงค์ คือ 
 1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ  มี  5  เป้าประสงค์ 
  1.1 มีแหล่งเก็บกักน ้าและมีปริมาณน ้าท่ีจัดการได้ เพ่ือเพ่ิมพื นที่ชลประทาน 

 1.2 การบริหารจัดการน ้าโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน ้าที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตาม
ปริมาณน ้าต้นทุนที่มีในแต่ละปี 

  1.3 ความสุญเสียทางเศรษฐกิจที่ลดลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
 1.4 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพื นที่ไปสู่ระดับการเสริมอ้านาจการบริหาร

จัดการการชลประทาน 
 1.5 เป็นองค์กรอัจฉริยะ 
 2. มิติคุณภาพการให้บริการ  มี  3  เป้าประสงค์ 
 2.1 การบริหารจัดการน ้าโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน ้าที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตาม

ปริมาณน ้าต้นทุนที่มีในแต่ละปี 
 2.2 การคาดการณ์สถานการณ์น ้ามีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของชลประทานที่ทันต่อ

เหตุการณ์ 
 2.3 เพ่ิมเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น ้า 
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 3.1 การปรับเปลี่ยนการใช้น ้าภาคเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ น 
 3.2 เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในพื นที่ชลประทาน 
 3.3 ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นและจังหวัดในการพัฒนาโครงการ 
 4. มิตกิารพัฒนาองค์กร มี  4  เป้าประสงค์ (ระดับปฏิบัติการ) 
 4.1 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน 
 4.2 กระบวนงานที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการท้างานบนฐานดิจิทัลเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 4.3 บุคลากรมีสมรรถนะสูง 
 4.4 มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน 
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การประเม ินส ่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  มีหลักการและที่มา และวัตถุประสงค์ โดยมรีายละเอียด ดังนี  
 

 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 3/1 กำหนดว่า “การบริหารราชการต ้องเป ็นไปเพื ่อประโยชน ์ส ุขของประชาชน เกิดผลส ัมฤทธิ ์ต ่อ 

ภารกิจของรัฐ ความม ีประส ิทธ ิภาพ ความคุ้มค่าในเช ิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั ้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ 
และยุบเลิกหน่วยงานที ่ไม่จ้าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้อง ถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ 
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนทั งน ี  โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
ใน การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค ำน ึงถ ึงความ
รับผ ิดชอบ ของผู ้ปฏิบ ัต ิงาน การม ีส ่วนร่วมของประชาชน การเป ิดเผยข ้อม ูล การติดตามตรวจสอบและประเม ินผลการ
ปฏิบ ัต ิงาน ทั งนี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 9 (3) ก้าหนดว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ให้ส่วนราชการต้องจัดให้มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก้าหนดขึ น ซึ่งต้อง 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่  ก.พ.ร.  ก้าหนด 

มาตรา 12 ก้าหนดว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรี เพ่ือก้าหนดมาตรการก้ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท้าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
โดย วิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

มาตรา 45 ก้าหนด ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด้าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่า ในภารกิจ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก้าหนด 
 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่5/2559 

คำสั่งหัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห ่งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญ แห ่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความ
เห็นชอบของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง 
มาตรการปรับปรุง ประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ ่นดิน  
ม ีผลบังคับใช ้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 

 

 

 

 

 

 

2.1 หลักการและท่ีมา 

บทที ่2 
บทน า 
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มติคณะรัฐมนตรี 1  ตุลาคม 2559 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับการประเมินส่วนราชการ    
ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ และให้ใช้การประเมินส่วนราชการในรอบการปฏิบัติงานตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
 
 

 
 

ว ัตถุประสงค์ของการประเม ินส ่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการ 
มี 2 ประการ ดังนี  

1.  เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล การแก้ไข
ป ัญหา และการอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของส ่วนราชการในการสนับสนุนการพ ัฒนาประเทศ โดยสามารถนำ ผลงานไปใช ้ 
ประกอบการให ้คุณให ้โทษต ่อหน ่วยงานและผู้บรหิาร 

 

 

 

 

 

 

2.2 วัตถุประสงค์ 
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สำน ักงาน ก.พ.ร. ใช ้การประเม ินส ่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบ ัต ิราชการ  
แทนการจัดท้าคำรับรองการปฏิบัติราชการที ่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือลดความซ้ำซ้อนและภาระต่อส่วนราชการ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี  

 

 

 

คณะร ัฐมนตร ีในการประช ุมเมื ่อว ันที่  1 ตุลาคม    2559 ได้มีมติเห็นชอบกับมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 โดยก้าหนดให้
ประเมินประสิทธิภาพ ของส ่วนราช ม ีองค ์ประกอบการประเม ิน 5 องค ์ประกอบ สำน ักงาน ก.พ.ร. จึงได้นำกรอบการ
ประเม ินด ังกล ่าว มาจ ัดทำเป็นประเด็นการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 กรอบการประเมินส ่วนราชการ 

บทที ่3  
การประเม ินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธ ิภาพในการปฏ ิบัติราชการ 

ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตารางที ่ 1 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จำนวนตัวชี้วัด 

   1. ประสิทธิภาพในการด้าเน ินงานตาม
หลักภารกิจพื นฐาน งานประจ้างานตาม
หน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าทีค่วาม
รับผ ิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ 
นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Functional base) 
(บังคับ) 

1.การดำเนินงานตามหลักภารก ิจพื นฐาน 
งานประจ้า งานตามหน ้าที่ปกติ หร ือ
งานตามหน ้าที่ความรบัผิดชอบหลัก 

2.การดำเนินงานตามกฎหมาย 
3.การด้าเนินงานตามนโยบายและแผนของ

รัฐบาล และมติคณะรัฐมนตร ี
4.การดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม แห ่งชาติและแผนย ุทธศาสตร์ของ
หน ่วยงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ตัวชี วัด 

(5+1 บังคับ) 

2.ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานตาม 
หลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด ่วน หรือภารกิจที่
ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือ
การบูรณาการการด้าเนินงานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน 
(Agenda base) (ตัวชี วัดบังคับ 1 ตัวชี วัด) 

1.การด้าเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
2.การดำเนินการตามวาระการขับเคลื่อน

และการปฏิรูปประเทศ 
3.การแก้ไขปัญหาส้าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจ   

ทีไ่ด้รับมอบหมายพิเศษจากนายกร ัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที ่ก้ากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการ 

4. การบูรณาการการท้างานร่วมกันระหว่างหลาย
หน่วยงาน 

5.การสร้างความรับรู้ความเข ้าใจแก ่ประชาชน 
(บ ังคบัเฉพาะส่วนราชการ) 

 

3. ประสิทธิภาพในการด้าเน ินงานตาม 
หลักภารกิจพื นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area base) 
 (ถ้าไม่มีภารกิจนี  ไม่ต้องประเมิน)  
 

 

 

1.การด้าเนินงานตามภารกิจในพื นที่/
ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 

2 .การบูรณาการการท้างานร่วมกัน
ระหว่างกระทรวง/ จังหวัด 
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จำนวนตัวชี้วัด 

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจ ัดการและ
พัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จ ัดการ ระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให ้บริการ
ประชาชนหร ือหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ไปสู่ระบบราชการ 4.0  (Innovation 
base)  

1. การพัฒนานวัตกรรม 
โดยเสนอข้อเสนอฯ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น 
    1 . 1  น วั ต ก ร รม เ ชิ ง น โ ยบ าย  ( Policy 
Innovation)  เ ป็ น ก า ร คิ ด ริ เ ริ่ ม น โ ย บ า ย 
กฎหมายและกฎใหม่ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสม
และทันต่อสถานการณ์ รวมทั ง ให้มีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น 
พัฒนาผั ง เมืองให้ เป็นย่ านนวัตกรรมเ พ่ือ        
ผู้ประกอบธุรกิจ นวัตกรรมไทย เป็นต้น 
    1.2 นวัตกรรมให้บริการ (Service 
 Innovation) เป็นนวัตกรรมที่น้ามาใช้พัฒนา
และสร้ างคุณค่าในงานบริการภาครัฐ การ
ปรับปรุงบริการหรือสร้ างบริการใหม่  เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่ การจดทะเบียนนิติ
บุคคลออนไลน์ เป็นต้น 
    1 . 3  นวั ตกร รมการบริ ห า ร /องค์ ก า ร 
(Administrative or Organizational 
Innovation)  เป็ นการสร้ า งหรื อปรั บปรุ ง
กระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั งการ
พัฒนาคุณภาพการบริ หา รงาน เ พ่ือ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานของภาครัฐ 
หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
รูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ ซึ่งส่งผลต่อ
การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ เช่น PMQA (4.0) 
การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น 
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   การพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มีอย่าง
ประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 
กิจกรรม เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ 
การประหยั ด งบประมาณ การ ใช้ ร ะบบ
สารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเพ่ิมการอ้านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน การลดขั นตอนการท้างานและ
ปริมาณงานที่ซ ้าซ้อน 

2 ตัวชี วัด 
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จำนวนตัวชี้วัด 

5. ศักยภาพในการด้าเนินการของส่วน
ราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (Potential base 

1. การจัดทำและด้าเน ินการตามแผนการ
ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร ์ชาติ 

1.1 การจัดท้าแผนการขับเคลือ่นยุทธศาสตร ์
ชาติ ตามภารกจิ/บทบาท ของส่วนราชการ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 1.2 ผลงานที่เกิดขึ นจริงในแต ่ละไตรมาส  
 1.3 เทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ

ส่วนราชการจากระบบ GFMIS 
2. การด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิรูปองค์การ 
 
 

2 ตัวชี วัด 
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ของกรมชลประทาน 
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ส่วนราชการต้องมีการประเมินองค์ประกอบอย่างน้อย 4 องค์ประกอบขึ นไป ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  
ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานตามภารกิจพื นฐาน (Functional base) องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการ
ด้าเนินงาน ตามภารกิจยุทธศาสตร์ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) องค ์ประกอบที่ 4 
ประส ิทธ ิภาพในการ บริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม (Innovation base) และองค์ประกอบที่ 5 การจัดท้าและ
ด้าเนินการตามแผนการ ขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ(Potential base) 
 
 

 
 

กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ในแต่ละองค์ประกอบ มีรายละเอียดการประเมิน ดังนี  

 
 

 
 
 ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี  

1.  การดำเนนิงานตามหลักภารกจิพื นฐานงานประจ้างานตามหน ้าที่ปกต ิหร ืองานตามหน ้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
2. การด้าเนินงานตามกฎหมาย 
3.  การดำเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี 
4.  การดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 ตัวอย่างตัวชี วัด  

รายไดส้ิทธ ิของรัฐบาลต ่อ GDP 
ระดบัความส้าเร็จของการช ่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถ ึงกระบวนการยุติธรรม 

 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
ระดบัความส้าเร ็จของการด้าเนินการป้องก ัน ปราบปรามและบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ผลการจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์ปัญหาคอรัปชั่นประจ้าปีของประเทศไทย 

 
 
 

 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลกัภารกิจพืน้ฐาน งานประจำ งานตามหน้าทีป่กติ 
หรืองานตามหนา้ที่ความรับผดิชอบหลกั งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมต ิคณะรฐัมนตรี 
(Functional base) 

 

 

 

 

 

 

3.2 รายละเอียดขององค์ประกอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ 



รายละเอียดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

42 
 

 
 

 ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี  
1. การดำเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
2. การดำ เนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ 
3. การแก้ไขป ัญหาส้าคัญเฉพาะเรื ่องหร ือภารกิจที่ ได้รับมอบหมายพ ิเศษจากนายกร ัฐมนตรี/ รอง

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ก้ากบัและตดิตามการปฏิบัติราชการ 
4. การสร้างความร ับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (บ ังค ับเฉพาะส่วนราชการ) 

 
 ตัวอย่างตัวชี วัด  

อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก 
ความสำ เร ็จของโครงการยกระด ับศักยภาพหมู ่บ ้านเพื ่อข ับเคลื ่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง   

ประชารัฐ (หมู่บ้านละ 2.5 แสน) 
ปริมาณการระบายข้าวในสต็อกค้างของรัฐบาล 
ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) 

 

 

 
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี  

1. การดำเนินงานตามภารก ิจในพื นที่ / ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
2. การบูรณาการระบบการปฏ ิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานที่มีภารกิจร่วมกันในพื นที่ 
3. การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง/หน่วยงาน/จังหวัด 
4. การดำเนินการตามนโยบายประชารัฐ 
 

ตัวอย่างตัวชี้วัด  

   อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน 
   ความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

  ร้อยละความสำเร็จของการจ ัดสรรงบประมาณตามความต้องการของจ ังหว ัด/กลุ่มจ ังหว ัดที่
ได้รับการจัดสรรจากส่วนราชการและงบประมาณของจังหวัดต่องบประมาณทั งหมดที่ลงจังหวัด 

 
 
 

 องค์ประ กอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที/่ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม จังหวัด 
(Area base) 

 องค์ประ กอบที่ 2   ประสทิธิภาพในการดำเนินงานตามหลกัภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรปูภาครัฐ 
นโยบายเร่งด ่วน หรือภารกจิทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) 
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 ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี  
1. การพัฒนานวัตกรรม 

โดยเสนอข้อเสนอฯ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น 
1.1 นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ 

ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น พัฒนา
ผังเมืองให้เป็นย่านนวัตกรรมเพ่ือผู้ประกอบธุรกิจ นวัตกรรมไทย เป็นต้น 

1.2 นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่น้ามาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าใน
งานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เช่น 
หน่วยบริการเคลื่อนที่ การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น 

1.3 นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) เป็นการ
สร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือการวาง
ระบบใหม่ ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ เช่น PMQA (4.0) 
การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรม เช่น การ

ลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การเพ่ิมการอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลด
ขั นตอนการท้างานและปริมาณงานที่ซ ้าซ้อน 

 

 
 

 ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี  
1. การจัดทำและด้าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

1.1 การจัดท้าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาทของส่วนราชการ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.2 ผลผลิตที่เกิดขึ นจริงในแต่ละไตรมาส 
1.3 เทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจากระบบ GFMIS 

2. การด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิรูปองค์การ 
 

 องค์ ประกอบที่  5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential base)  

 องค์ประ กอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการและพฒันานวัตกรรมในการบริหารจดัการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบ้ริการประชาชนหรอืหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 
4.0 (Innovation base) 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างการจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรม A 
 

 
 

 

 
กรอบยทุธศาสตรช์าต ิ ด้านการ
ปรับสมดุล และพ ัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ ภาครัฐ 

 ป ีงบประมาณ 2560 ของช ่วงระยะที่ 1(พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

1. แผนงานการพัฒนาระบบการ 
ให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
ภาครัฐ 

จัดตั งศ ูนย ์รบัคำขออน ุญาตตาม ม.14  
แห่ง พ.ร.บ.การอ้านวยความสะดวกฯ 

 พัฒนา Shared Services Center 

2. แผนงานการปรบัปรุงบทบาท ภารก ิจ 
และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

ถ่ายโอนภารกจิด้านเศรษฐกจิและ 
ด้านสงัคม ตามมาตรการทบทวน 
บทบาทภารกจิของสว่นราชการ 

โครงสร ้างส่วนราชการด ้านเศรษฐกิจ 
รองรับการขบัเคลื่อนย ุทธศาสตร ์ 
Thailand 4.0 (กระทรวง 4.0 : ก.
อุตสาหกรรม / BOI) 

แนวทางการจัดโครงสร ้าง 
ส่วนราชการในภูม ิภาค 

หลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.องค ์การ 
มหาชน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 
บางส่วน 

หลักเกณฑ์การจัดตั งหนว่ยงาน 
สนับสนุน 

ตัวอย่าง 
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การประเม ินส ่วนราชการตามมาตรการปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบ ัติราชการ ได้เริ่มน้ามาใช้ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกส่วนราชการ ตั งแต่ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั น จะแตกต ่างจากการประเม ินผลการ
ปฏ ิบ ัต ิราชการตามค้ารับรองฯ กล่าวคือ ม ีการยกเล ิกตัวช ี ว ัดบังคับ (ม ีเจ ้าภาพ) ยกเว้นตัวชี ว ัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ สำหรับตัวชี  ว ัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน ่วยงาน (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) สำน ักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้รับผลการประเม ินจากส้านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป .ป.ช.) เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมกับการประเมินของส่วนราชการ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธ ิภาพฯ 

ดังนั น ตัวช ี ว ัดบังคับ ตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 2 ตัวชี วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี  

ตารางที่ 3 ตัวช ี วัดบ ังคับตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด เจ้าภาพตัวชี้วัด 

ประสิทธ ิภาพในการดำเนินงานตาม
หลักภารกิจยุทธศาสตร์  แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด ่วน หรือ
ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายเป ็นพิเศษ 
หรือการบูรณาการการด้าเนินงาน
ร่ วมกันหลายหน่ วยงาน  (Agenda 
base) 

1. ตัวช ี วัดการสร ้างความร ับรู้ความ
เข ้าใจแก ่ประชาชน 

 

1.1 ร้อยละการด้าเนินการตาม
แผนการสร้างความรู้ความเข ้าใจแก ่
ประชาชน 

ส้านักงาน ก.พ.ร. 

1.2 ร้อยละการชี แจงประเด็น
ส้าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้แก่ ส้านักโฆษก และศ ูนย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime 
Minister Operation Center: 
PMOC)
กรมประชาสัมพันธ์ 

ประสิทธ ิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จ  ัดกา ร ร ะ บ บ ง าน  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือ 
ไปสู่ระบบราชการ 4.0  
(Innovation base) 
 

  1. การพัฒนานวัตกรรม 
  

ส้านักงาน ก.พ.ร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ตัวช้ีวัดบังคับ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เจ้าภาพตัวชี้วัด 

ประสิทธ ิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จ  ัดกา ร ร ะ บ บ ง าน  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือ 
ไปสู่ระบบราชการ 4.0  
(Innovation base) (ต่อ) 
 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
    การพัฒนาและปรับปรุ งการ
ท้างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อย
เดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรม รวม
ทั งสิ น 12 งาน/กิจกรรม โดยมีเรื่องที่
ต้ อ ง ด้ า เ นิ น ก า รต ามข้ อ สั่ ง ก า ร
นายกรัฐมนตรี ตัวชี วัดเพื่อการปฏิรูป
หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วย
ราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ วันที่ ๒๕ ส.ค. 
๒๕๖๐ (จ้านวน 3 เรื่อง) ได้แก่ การ
ลดพลังงาน, การลดกระดาษ, การ
ประหยัดงบประมาณ, และให้ส่วน
ราชการเสนอ งาน/กิจกรรมภายใต้
กรอบตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ 
ส.ค. ๒๕๖๐ จ้านวน 9 งาน/กิจกรรม 
ได้แก่ การใช้ระบบสารสนเทศ, การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต, 
การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน, การเพิ่มการอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน, การลด
ขั นตอนการท้างานและปริมาณงานที่
ซ ้าซ้อน, การอ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชน, การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของส่วนราชการ และการประหยัด
ทรัพยากร   

ส้านักงาน ก.พ.ร. 
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1. ตัวช้ีวัดการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ตัวช ี ว ัดการสร้างความรับรู้ความเข ้าใจแก่ประชาชน เป็นการด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อว ันที่  
11 ตุลาคม 2559 และม ีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข ้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส ่วนราชการ 
ต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุด 
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน ่วยงานที่อยู่ในความร ับผิดชอบ 

ความสำเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแนวทางน ี  เป็นตัวชี วัดสำคัญในการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง โดยให้ผู้บังคับบัญชา ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส้าน ักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเร ือน (ก.พ.) ประเมินจาก 

1. ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี แจงของส่วนราชการ 
2. ความทันต่อสถานการณ์ในการชี แจง 
3. ความรับรู้ความเข้าใจของประชาชนตามผลสำเร็จของหน่วยงานต่างๆ 
โดยให ้สำนักงาน ก.พ.ร. และส้านักงาน ก.พ. ประเมินผลทุก 6 เดือน และรายงานต ัวช ี ว ัดและผลการ

ประเม ิน เบื องต้นตามแนวทางนี ให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นรายกระทรวง ทุกสามเดือน 
 

ดังนั น ตัวช ี ว ัด “การสร้างความรับรู้ความเข ้าใจแก่ประชาชน” จึงเป็นตัวช ี ว ัดบังคับ ของส ่วนราชการและ 
องค์การมหาชน ประกอบด้วย 2 ตัวชี วัดย่อย ดังแสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ตัวช ี วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ประเด็นเรื่อง ตัวช้ีวัด 

ปริมาณและประสิทธ ิภาพของการชี แจง 1.1 ร้อยละการดำ เน ินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน 

ความทันต่อสถานการณ์ 1.2 ร้อยละการชี แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

 

1.1 ตัวช้ีวัด “ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน” 
เกณฑ์การประเมินผล: 
ตารางที ่ 5 เกณฑ ์การประเมินผลตวัช ี วัดร้อยละการด้าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแกป่ระชาชน 
 

ผ่าน ไม่ผ่านการประเมิน 

ร้อยละ 100 < ร้อยละ 100 

 

การดำเนินการ: 
การดำเนินการตามตัวช ี ว ัด “ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข ้าใจแก่ประชาชน”   

มีขั นตอนการด้าเนินการ 3 ขั นตอนหลัก ดังนี  
1. ส่วนราชการจัดท้าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน* 
2. ส ่วนราชการด้าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข ้าใจแก่ประชาชน อย่างม ีประส ิทธ ิภาพ 

(ร้อยละ 100) 
3. ส่วนราชการรายงานผลการด้าเนินการเทียบกับแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ก้าหนดไว้ 

ในข้อ  1 
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เจ้าภาพตัวชี้วัด: ส้านักงาน ก.พ.ร. 
 

ทั งนี  ส่วนราชการจะต้องจัดท้าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยกำหนดประเด ็นหรือเรื่อง 
ที่มีความสำคัญที่จะต้องสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน และส ่วนราชการจะต ้องนำไปก้าหนดไว้ในแผนการ 
ด้าเนินงาน และระบุประเภทส ื่อเพ่ือใช ้ในการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ดังตัวอย่างตารางที ่6 และ 7 
 
ตารางที่ 6 ตัวอย่างการจัดทำแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของกรม A 
 

ล าดับ เรื่อง ประเด็น 

ความ
สอดคล้อง   
กับนโยบาย

รัฐบาล (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค ์
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ 
(จ านวน) 

วิทยุ
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน์ 
(จ านวน) 

สื่ออ่ืนๆ* 
(จ านวน) 

กิจกรรม**
(จ านวน) 

1. การรณรงค์
สื่อสาร เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล  
ร่วมต้านทุจริต 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

  ยุทธศาสตร์
ชาติว่าดว้ยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือในการ
ป้องกันการ
ทุจริต
คอร์รัปชั่น 

เยาวชน
ข้าราชการ
สื่อมวลชน 

  (1) (1)  งานมอบ
รางวัล 

(1) 

2. การขับเคลื่อน
ภาครัฐเพื่อ
ยกระดับไปสู่
ระบบราชการ4.0 

การปรับ เปลี่ยน
ระบบราชการสู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0 

นโยบายการ
พัฒนา
เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

เพื่อสร้างการ
รับรู้และเตรียม
ความพร้อม
ให้แก่หนว่ย 
งานและ
บุคคลากร
ภาครัฐ 

 

ข้าราชการ (1)      

3. พ.ร.บ. การ
อ้านวยความ
สะดวก 

ความคืบหน้าใน
การปรับปรุง 
บริการภาครัฐ 
ตาม พ.ร.บ.การ
อ้านวยความ
สะดวกฯ 

 

แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 
ปี 

เพื่อสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจ 

ประชาชน
ข้าราชการ 

(1)      
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ล าดับ เรื่อง ประเด็น 

ความ
สอดคล้อง   
กับนโยบาย

รัฐบาล (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค ์
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ 
(จ านวน) 

วิทยุ
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน์ 
(จ านวน) 

สื่ออ่ืนๆ* 
(จ านวน) 

กิจกรรม**
(จ านวน) 

4. การปรับปรุง
กฎหมายเพื่อ
อ้านวยความ
สะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ 

การประกอบ
ธุรกิจในประเทศ
โดยมีความง่าย 
สะดวกและ
รวดเร็ว 

แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 
ป ี

เพื่อสร้างความ 
รู้ความเข้าใจ 

ประชาชน
ภาคเอกชน
ภาคธุรกจิ
ข้าราชการ 

  (1) (1)   

5. ร่าง พ.ร.ฎ. การ
ก้าหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตช้าระ
ค่าธรรมเนียมการ
ต่ออายุใบอนุญาต
แทนการยื่นค้าขอ
ต่อใบอนุญาต 
พ.ศ…. 

การช้าระ
ค่าธรรมเนียม
การต่ออายุ
ใบอนุญาต มี
ความง่ายสะดวก
และรวดเร็ว 

แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
ชาติระยะ 20   
ป ี

เพื่อสร้างความ 
รู้ความเข้าใจ 

ประชาชน
ข้าราชการ 

  (1) (1)   

 
ตารางที่ 7 ตัวอย่างการจัดท้าแผนการสร้างความรับรู้ความเข ้าใจแก ่ประชาชนรายเดือน ของกรม A 
 

เร่ือง ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 60 ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

1. การรณรงค์สื่อสารเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต 

  -  สื่อ online (1 )    
-  น.ส.พ. (1 )        
- งานมอบรางวัล (1 ) 

         

2. การขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อ
ยกระดับไปสู่ระบบราชการ 4.0 

  โทรทัศน์  (1 )          

3. พ.ร.บ. การอ้านวยความสะดวก 

 

  โทรทัศน์  (1 )   น.ส.พ. (1 )       

4. การปรับปรุงกฎหมายเพือ่
อ้านวย ความสะดวกในการ
ประกอบ ธุรกจิ 

       สื่อ online 
(1 ) 

น.ส.พ. (1 )    

5. ร่าง พ.ร.ฎ. การก้าหนดให้ผู้รับ 
ใบอนุญาตช้าระค่าธรรมเนียมการ 
ต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค้า 
ขอต่อใบอนุญาต พ.ศ…. 

      สื่อ online 
(1)                    
น.ส.พ. (1 ) 
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1.2 ตัวช้ีวัด “ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์” 
เกณฑ์การประเมินผล: 
ตารางที่ 8 เกณฑ์การประเมินผลร้อยละการชี แจงประเด็นส้าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 
 

ผ่าน ไม่ผ่านการประเมิน 
ชี แจงประเด็นข่าว ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 

ร้อยละ 100 
ชี แจงประเด็นข่าว ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด  

< ร้อยละ 100 

 
ประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี แจงประเด็นข่าวโดยพิจารณาคุณภาพการชี แจงประเด็น

ข่าว ได้แก ่ช ี แจงภายในเวลาที่ก้าหนด (ตรงเวลา) เนื อหาม ีความครบถ้วน ตรงประเด็น และม ีช ่องทางการเผยแพร่ 
โดยมี รายละเอียด ดังนี  

 ตรงเวลา 
- ตรงเวลา ภายใน 1 วัน 

 
ได้ 

 
1 

 
คะแนน 

- เกิน 1 วัน หรือ ไม่ตอบ 
 เนื้อหาการชี้แจงตรง

ประเดน็ 

ได้ 0 คะแนน 

- ครบถ้วนทุกประเด็น ได้ 1 คะแนน 
- ตรงบางประเด็น ได้ 0.5 คะแนน 
- ไม่ตรงประเด็น 
 ช่องทางการ

เผยแพร ่ 

ได้ 0 คะแนน 

- 3 ช่องทาง หรือ มากกว่า ได้ 1 คะแนน 
- 1 หร ือ 2 ช่องทาง ได้ 0.5 คะแนน 
- ไม่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ 0 คะแนน 
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ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีการชี แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ 1 วัน

ท้าการ และมีคะแนนการประเมิน 1.5 คะแนนขึ นไป 
 
การดำเนินการ: 

ส้านักงาน ก.พ.ร. และส้านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างการด้าเนินการเพ่ือ
จัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ  และขณะนี ระบบดังกล่าว
ยังไม่แล้วเสร็จ และเพ่ือให้การรายงานช ี แจงประเด็นข ่าวสำคัญตามตัวช ี วัดน ี สามารถด้าเนินการได้โดยเร็ว ส้าน ัก
เลขาธ ิการนายกร ัฐมนตรี (ส้านักโฆษก และ PMOC) กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกันจัดทำ
ระบบกลุ่มไลน์ (Line Groups) เพื ่อเป็นช ่องทางในการช ี แจงประเด็นข ่าวที่ทันต่อสถานการณ ์ของส ่วนราชการใน
เบื องต้นก่อน ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยก้าหนดช ่องทางการสื่อสารผ่านการจัดตั ง 3 กลุ่มไลน ์ (Line Groups) ดังแสดงใน
รูปที่ 2 

 

 

รูปที่ 1 ระบบของการชี แจงประเด็นข่าวที่ท ันต่อสถานการณ์ของส่วนราชการ 
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รูปที่ 2 สรุปภาพรวมความเชื่อมโยงแนวทางการดำเนินงานของ 3 กลุ่มไลน์ 

 
เจ้าภาพตัวชี้วัด : 1. ส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ส้าน ักโฆษก และศูนย์ปฏิบัต ิการนายกร ัฐมนตรี (Prime 

Minister Operation Center: PMOC) 
2. กรมประชาสัมพ ันธ์ 

 
2. ตัวช้ีวัดองค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation Base) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ 

2.1 การพฒันานวัตกรรม 

เกณฑ์การประเมนิ 
การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมจะพิจารณาจาก 
1. การแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบของการแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม ดังนี  

1.1 ต้องเป็นข้อเสนอที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม 
(นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การด้าเนินงาน และการ
ให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน (ที่มา : ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) )) 

1.2 ต้องเป็นเรื่องที่ส่วนราชการยังไม่เคยเสนอขอรับการประเมนิมาก่อน 
1.3 ต้องเป็นนวัตกรรมที่ด้าเนินการได้แล้วเสร็จในรอบการประเมินนั น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มไลน ์1 ID Chat  
(Issue Discussion Chat) 
คณะท้างานก้าหนดประเด็น 
การชี แจงข่าวทันเหตุการณ ์ 

กลุม่ไลน์ 2 IA Chat 
(Issue Assign Chat) 
ระบบการส ่งประเด็นข่าว 
ใหแ้ก่ส่วนราชการ 

กลุม่ไลน์ 3 IR Chat 
(Issue Report Chat) ระบบ
การรายงานการชี แจง 
ประเด็นข่าวของส่วนราชการ 

คณะท้างานฯ ส่งประเดน็ 

10.30 น. 
ตอบรับ รายงานผล 

- ส่วนราชการ 
- องค์การมหาชน 
- รัฐวิสาหกิจ 

- ส่วนราชการ 
- องค์การมหาชน 
- รัฐวิสาหกิจ 
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2. คุณภาพของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย ความครบถ้วนของเนื อหาและคุณภาพของ

นวัตกรรม 
2.1 ความครบถ้วนของเนื อหา ประกอบด้วย หลักการ เหตุผล ความจ้าเป็น วัตถุประสงค์ การด้าเนินการ 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
2.2 คุณภาพของนวัตกรรม ประกอบด้วย การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อยหนึ่งด้าน มีความ

เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหา และความต้องการที่จะปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดรับต่อ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์
ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่างชดเจน และมีหลักฐานการด้าเนินงานจริง ข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน 

การด าเนินการ 
ก้าหนดให้ส่วนราชการเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น  
1. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่ม นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ ให้ทันสมัย 

เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทะศาสตร์ของประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้
เป็นย่านนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็นต้น 

2. นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่น้ามาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าในงานบริการ
ภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เช่น 
หน่วยบริการเคลื่อนที่ การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น 

3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) เป็นการสร้างหรือ
ปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้าเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซึ่ง
ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ เช่น PMQA (4.0) การจัดหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น 

 
2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพ 
เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตามกรณีตัวชี วัดเพื่อ
การปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราช และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษ เพื่อน้ามาพิจารณาในการแต่งตั ง 
จ่ายค่าตอบแทน 

2. ก้าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/ 1 
กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เรื่อง ภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ  และการประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเพิ่มการอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั นตอนการท้างานและปริมาณงานที่ซ ้าซ้อน เป็นต้น 

3. แนวทางการด้าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ้านวน 12 เรื่อง ภายในปีงบประมาณ ดังนี  
3.1 การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มด้าเนินการ ทั ง 3 

กิจกรรม ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 
3.2 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้อกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด้าเนินการได้ด้าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถ
เลือกเรื่องใดมาด้าเนินการก่อนหลังก็ได้ 
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3.3 ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 6 กิจกรรม เพื่อด้าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด้าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) การเพิ่มการอ้านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้าน
ทุจริต 4) การเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

 
 

 

 
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วนราชการ  ตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการให้ม ีประส ิทธ ิภาพมากขึ น หล ักเกณฑ ์การประเม ินฯ ดังกล ่าว ม ีความแตกต่างไป
จากระบบการ ประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่มีการกำหนดค่าคะแนนเป็นระดับ 1-5 และมีการ
ก้าหนดช ่วงคะแนน (Interval) ไว้ในแต่ละระดับ สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วนราชการฯ มีรายละเอียด ดังนี  

1. ตัวช้ีวัด  
การประเมินผลในแต่ละตัวช ี วัด พิจารณาจากผลการดำเนินงานเทียบกับค่าเป ้าหมาย ที่ได้ก้าหนดไว้ในแต่ละ

รอบ การประเมิน โดยมีเกณฑ ์การประเมิน 2 กรณี ดังนี  
 
 
 

2. องค์ประ กอบ  

การประเมินในแต่ละองค์ประกอบ แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 กรณี ดังนี  
สูงกว่าเป้าหมาย 

- ผ่านทุกตัวชี วัด 
- ผ่าน 3 ตัวชี วัดจาก 4 ตัวชี วัด 
- ผ่าน 4 ตัวชี วัดจาก 5 ตัวชี วัด 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ผ่าน 1 ตัวชี วัด จาก 2 ตัวชี วัด 
- ผ่าน 2 ตัวชี วัด จาก 3 ตัวชี วัด 
- ผ่าน 2 ตัวชี วัด จาก 4 ตัวชี วัด 
- ผ่าน 3 ตัวชี วัด จาก 5 ตัวชี วัด 

ต้่ากว่าเป้าหมาย 
- ไม่ผ่านทุกตัวชี วัด 
- อื่นๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

3.4 หล ักเกณฑ์และว ิธ ีการประเม ิน 

ผ่าน ผลการด้าเนนิงานเป็นไปตามเปา้หมาย หร ือสูงกว่าเปา้หมายทีต่ั งไว ้

ไม่ผ่าน ผลการด้าเนนิงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั งไว ้
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ผ่าน 3 ตัวชี้วัดจาก  5 ตัวชี้วัด 

กรม X องค์ประกอบที่ 1: Functional base 

 
3. ส่วนราชการ  

หล ักเกณฑ ์การประเม ินผลการดำเนินงานระดับส ่วนราชการเป็นการประเม ินผลการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมทั ง 5 องค์ประกอบของส่วนราชการ โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี  

 

ระดับคุณภาพ เป็นส่วนราชการที่มีผลการดำเน ินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย    
ทุกองค์ประกอบทีป่ระเมิน 

ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการด้าเน ินงาน อยู่ในระด ับสูงกว่าเป้าหมาย ไม่
ครบทุกองค์ประกอบทีป่ระเมนิ แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบ 
หนึ่งได้รับการประเมินในระดบัต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการที่มีผลการด้าเนินงานอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายใน 
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินใน 
องค์ประกอบอื่นในระดับเป ็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเปา้หมาย) 

 

 ตัวอย่างการประเมินส่วนราชการ  
 

 
 
 

ประเด ็นการประเมิน เป้าหมาย ผลดำเนินงาน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ตัวชี้ว ัด ก เพิ่มขึ้น 10% เพิ่มขึ้น 12%   

ตัวชี้ว ัด ข 50,000 49,999   

ตัวชี้ว ัด ค ลดลง 5% ลดลง 4%   

ตัวชี้ว ัด ง 100 100   

ตัวชี้ว ัด จ 100 100   

 

 

 

 
 

 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ผลการประเมิน  
สรปุผลการประเมนิ ต่้ากว่าเป้าหมาย 

(<50%) 

เป ็นไปตามเปา้หมาย 
(50-67%) 

สูงกว่าเปา้หมาย 
(>67%) 

1. Functional base     
ระดับคณุภาพ 
ระด ับมาตรฐาน 
ระด ับต้องปร ับปร ุงดา้น.... 

2. Agenda base    

3. Area base    

4. Innovation base    

5. Potential base    

 

รูปที่ 3 ตัวอย่างการประเมินส่วนราชการ 
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การด้าเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2561   สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณากำหนดตัวชี วัดในลักษณะการบูรณาการตัวชี วัดของหน่วยงานกลาง      
โดยการประเม ินส่วนราชการตามมาตรการดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี  
 

 
 

คณะกรรมาธ ิการว ิสาม ัญพ ิจารณาร ่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ ่ายประจ้าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได ้ม ีข ้อส ังเกต 
ในเรื ่องการกำหนดเป ้าหมาย ตัวชี วัด แผนบ ูรณาการและเป ้าหมายต ัวช ี ว ัดการให้บริการกระทรวง หน ่วยงาน ผลผล ิต/ 
โครงการ เพื่อให้ตัวช ี ว ัดในแต่ละระดับสามารถสะท้อนต่อผลส ัมฤทธิ์ ควรต้องม ีการบูรณาการร่วมกันระหว ่าง 
หน่วยงานกลาง ได้แก่ สำนักงบประมาณ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
และส้านักงาน ก.พ.ร เพ่ือประโยชน ์ต่อประชาชน และเชื่อมโยงเป้าหมายระดับชาติ รวมทั งสามารถน้ามาติดตาม
ประเม ินผลการด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ร่วมกันกับส่วนราชการทั ง 20 กระทรวง ด้าเนินการปรับปรุง
ตัวชี วัดของส่วนราชการตามเอกสารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ตัวชี วัดของ
หน่วยงานกลาง ทั งสามหน่วยงานเป็นตัวชี วัดเดียวกัน โดยเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเป้าหมายของกระทรวง ซึ่งได้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื ่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และน้าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท้าตัวชี วัดของ        
ส่วนราชการ ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นอกจากนี การด้าเนินงาน ของส้านักงาน ก.พ.ร. ในการพิจารณา
ตัวชี วัดของส่วนราชการ นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ชาติและแผนฯ 12 แล้วยังได้ นำ แนวทางการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง/
ภารกิจ/เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์จัดสรรปี 2561 และแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (25 แผน) มาเป็นกรอบในการ
พิจารณาในการจัดทำตัวชี วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดังนั น การจ ัดทำต ัวช ี ว ัดในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเป ็นการบ ูรณาการต ัวช ี ว ัดของหน ่วยงานกลาง โดยมี 

การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 และ อื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น (ตามตัวอย่างในรูป 4) 

 

 

  4.1  การบูรณาการตัวชี้ว ัดของหน่วยงานกลาง 


บทท ี่ 4 
การก าหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 ตัวอย่าง : การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับ ชาติกับยุทธศาสตร์กระทรวง 

 

 
 

รูปที่ 4 ตัวอย่างการเชื่อมโยงย ุทธศาสตร์ระด ับชาติกับยุทธศาสตร์กระทรวง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต:ุ   สนี ้าเงนิ หมายถงึ ตัวชีวั้ดในเอกสารงบประมาณทีเ่สนอ ครม. เมือ่วันทุีุ   11 ต.ค. 59 
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เนื่องจากตัวชี วัดได้ถูกก้าหนดจากการบ ูรณาการของหน ่วยงานกลาง ซึ่ ง ค ณ ะ รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ   
ท้าให้ไม่ต้องมีขั นตอนการเจรจาตัวชี วัดกับส่วนราชการ และให้คณะท้างานพิจารณาตัวชี วัดของส่วนราชการ    
เป็นผู ้พ ิจารณาก้าหนดค่าเป้าหมายในการด้าเนินงานของส่วนราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี  

 
4.2.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี ่ยวกับการประเมินส่วนราชการตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
คณะอนุกรรมการพ ัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเม ินส ่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง 

ประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการ ท้าหน้าที่พ ิจารณาระบบการประเม ินและแนวทางการประเม ินส ่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และแต่งตั งคณะท้างานพิจารณาตัวชี วัดของส่วนราชการ 

 
4.2.2 คณะท างานพิจารณาตัวช้ีวัดของส่วนราชการ 
คณะท้างานพิจารณาตัวชี วัดของส่วนราชการมีอ้านาจหน้าที่ ดังนี  
1. พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ของส่วนราชการ 
2. พ ิจารณาความเหมาะสมของตัวช ี ว ัดระหว ่างกระทรวงที่ม ีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)/ตัวชี ว ัดร่วม

ระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ค่าเป้าหมาย 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่คณะอนุกรรมการพ ัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการประเม ินส ่วนราชการตาม 

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมอบหมาย 
 
 องค์ประกอบ  

1. กรรมการ ก.พ.ร. /อ.ก.พ.ร./ผ ู้ทรงคุณวุฒ ิ   เป็นประธานคณะท้างาน 
2. ผู้แทนส้านักงาน ก.พ.ร.   เป็นคณะท้างาน 
3. ผู้แทน สศช.   เป็นคณะท้างาน 
4. ผู้แทนส้านักงบประมาณ   เป็นคณะท้างาน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน 3 - 5 คน   เป็นคณะท้างาน 

 

 

 

 

 

        4.2 กลไกการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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คณะท้างานพิจารณาตัวชี วัดของส่วนราชการเป็นรายกลุ่ม รวม 6 คณะ ดังนี  
คณะที่ 1: กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงวัฒนธรรม ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส้านักงานราชบัณฑิตยสภา ส้าน ักงานคณะกรรมการพ ิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ

1. นายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะท้างาน 

2. ผู้แทนส้านักงาน ก.พ.ร. คณะท้างาน 

3. ผู้แทน สศช. คณะท้างาน 

4. ผู้แทนส้านักงบประมาณ คณะท้างาน 

5. นายจิรุตม์ ศรีร ัตนบัลล ์ คณะท้างาน 

6. นายศิริชัย กาญจนวาสี คณะท้างาน 

7. นางสีลาภรณ์ บ ัวสาย คณะท้างาน 

8. นายมน ูญ สรรค์คุณากร คณะทำงาน 
 

คณะที ่2: กระทรวงการคล ัง กระทรวงพาณ ิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ส้านักงานคณะกรรมการส ่งเสริม 
การลงทุน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน 

1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานคณะท้างาน 

2. ผู้แทนส้านักงาน ก.พ.ร. คณะทำงาน 

3. ผู้แทน สศช. คณะทำงาน 

4. ผู้แทนส้านักงบประมาณ คณะท้างาน 

5. นายน ิพนธ์ พ ัวพงศกร คณะท้างาน 

6. นายพรสทธ ิ์ ศร ีอรทัยกุล คณะท้างาน 

7. นายเขมทัต ส ุคนธสิงห์ คณะท้างาน 

8. นายกงกฤช หิรัญกิจ คณะท้างาน 
 

คณะที่ 3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงพล ังงาน 
กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

1. นายป ีติพงษ ์พงบ ุญ ณ อยุธยา ประธานคณะท้างาน 

2. ผู้แทนส้านักงาน ก.พ.ร. คณะท้างาน 

3. ผู้แทน สศช. คณะท้างาน 

4. ผู้แทนส้านักงบประมาณ คณะท้างาน 

5. นายสนิท อักษรแก้ว คณะท้างาน 

6. นายมน ูญ สรรค์คุณากร คณะท้างาน 

7. นายมนูญ ศิริวรรณ คณะท้างาน 

8. นายช ิต เหล่าวัฒนา คณะท้างาน 

9. พลเร ือเอก อมรเทพ ณ บางช ้าง คณะท้างาน 
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คณะที่ 4: กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ ส้านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      
ในภาครัฐ 

1. นายธงทอง จันทรางศุ ประธานคณะท้างาน 

2. ผู้แทนส้านักงาน ก.พ.ร. คณะท้างาน 
3. ผู้แทน สศช. คณะท้างาน 
4. ผู้แทนส้านักงบประมาณ คณะท้างาน 
5. นายวิทย์ รายนานนท์ คณะท้างาน 
6. นายมนูญ สรรค์คุณากร คณะท้างาน 
7. นางสาวจุฑารัตน์ เอื ออ้านวย คณะท้างาน 

 

คณะที่ 5: ส้านักนายกรัฐมนตรี ส้านักงานปลัด ส้านักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ ส้านักงาน
คณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค ส้าน ักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส้านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส้าน ักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส้านักนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั ่นคงแห ่งชาติ ส้าน ักข ่าวกรองแห่งชาติ ส้านักงบประมาณ ส้าน ักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

1. นายช ัยณรงค ์อินทรมีทรัพย์ ประธานคณะท้างาน 

2. ผู้แทนส้านักงาน ก.พ.ร. คณะท้างาน 

3. ผู้แทน สศช. คณะท้างาน 

4. ผู้แทนส้านักงบประมาณ คณะท้างาน 

5. นายปรัชญา เวสารัชช ์ คณะท้างาน 

6. นายชาต ิชาย ณ เช ียงใหม่ คณะท้างาน 

7. นายจาดุร อภิชาตบุตร คณะท้างาน 

8. พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ คณะท้างาน 

 
คณะที่ 6: กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
1. นายมนุชญ์ ว ัฒนโกเมร ประธานคณะท้างาน 
2. ผู้แทนส้านักงาน ก.พ.ร. คณะท้างาน 

3. ผู้แทน สศช. คณะท้างาน 

4. ผู้แทนส้านักงบประมาณ คณะท้างาน 

5. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ คณะท้างาน 

6. นายปรัชญา เวสารัชช ์ คณะท้างาน 

7. นายสนิท อักษรแก้ว คณะท้างาน 

8. พลเร ือเอก อมรเทพ ณ บางช ้าง คณะท้างาน 
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รายละเอียดประกอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

1. ประสิทธิภาพในการ
ด้าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื นฐาน (Functional Based)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. GDP ภาคการเกษตรขยายตัวไม่
ต่้ากว่าร้อยละ 3 

- GDP ภาคการเกษตร  
ปี 60 ขยายตัวไม่ต่้า

กว่าร้อยละ 3 
2. รายไดเ้งินสดสุทธิทาง
การเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนเพิม่ขึ น  
(บาท/ครัวเรือน/ปี)  

- 57,565 บาท 

3. จ้านวนพื นที่ชลประทานและ
แหล่งน ้าท่ีเพิ่มขึ น   

17,210 ไร่ 427,224 ไร่ 

4. ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการน ้า   

  

  4.1 การบริหารจัดการน ้าต้นทุน 0.38 1.28 

  4.2 Cropping Intensity - 130-135% 
 

  4.3 ผลการด้าเนินการตาม
แนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลง
ใหญ่ 

ร้อยละของต้นทุน
การผลิตที่ลดลงเมื่อ
เ ที ย บ กั บ ก า ร ท้ า
การเกษตรที่ ไม่ ได้
เข้าร่วมโครงการฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
โดยเฉลี่ยทุกแปลง 
(997 แปลง) 

1 .  ร้ อยละของผลผลิ ต
สินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ นเมื่อ
เทียบกับการท้าการเกษตร
ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดย
เ ฉ ลี่ ย ทุ ก แ ป ล ง  ( 9 9 7 
แปลง) 
2. ร้อยละของแปลงที่ได้
ราคาผลผลิตเพิ่มขึ น เมื่อ
เทียบกับการท้าการเกษตร
ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 โดย
เฉลี่ยทุกแปลง (997 แปลง)  
3. แปลงเกษตรที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตร
แปลงใหญ่ได้รับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของแปลงสินค้าที่สามารถ
ตรวจรับรองได้ 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

2. ประสิทธิภาพในการ
ด้าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษ หรือการบูรณาการการ
ด้าเนินงานร่วมกันหลาย
หน่วยงาน (Agenda Based)                                                            

1. ตัวชี วัดการสรา้งความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน  
 

   

     1.1 ร้อยละการด้าเนินการ
ตามแผนการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน  

ด้าเนินการตามแผนฯ 
ระหว่าง ต.ค. 2560 

- มี.ค. 2561 ได้
ครบถ้วน ร้อยละ 

100 
 

ด้าเนินการตามแผนฯ 
ระหว่าง ต.ค. 2560 - มี.ค. 
2561 ได้ครบถ้วน ร้อยละ 

100 

     1.2 ร้อยละการชี แจงประเด็น
ส้าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. ความส้าเร็จของการจัดท้าบญัชี
สมดลุ Demand & Supply  ของ
สินค้าเกษตรที่ส้าคญั  

 -  รายงานการจดัท้าบัญชี
สมดลุ Demand & 

Supply สินค้าเกษตรที่
ส้าคัญ 75 จังหวัด 

 

3. ประสิทธิภาพในการ
ด้าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการ
การด้าเนินงานหลายพื นท่ีหรือ
หลายหน่วยงาน (Area Based)  
  

 
 

- กรมชลประทานไมม่ีตัวชี วัดนี  - 

4.  ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบคุคล 
และการให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ 
(Innovation Based)  
 

1. การพัฒนานวัตกรรม  - พิจารณาจากคุณภาพของ
นวัตกรรมต้องมีผลการ

ประเมินตั งแต่ 50 คะแนน
ขึ นไป 

 

2. การพพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

ด้าเนินกิจกรรมได้
ร้อยละ 80 

ด้าเนินกิจกรรมได ้
ร้อยละ 80 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

5. ศักยภาพในการเป็นส่วน
ราชการที่มีความส้าคญัเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 
(Potential Based) ประกอบ
กับผลการประเมินโดยองค์กร
ภายในและภายนอกประเทศ  
 

1. การจัดท้าและด้าเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
 

วัดผลการด้าเนินงาน
และการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณของส่วน
ราชการ ในช่วง 6 

เดือนแรกตาม
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนด 

เป็นการวัดสมรรถนะใน
การส่งมอบผลผลติและ

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ

ส่วนราชการตาม
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนด 

2. การด้าเนินการจัดท้าแผนปฏริปู
องค์การ 

จัดส่งแผนปฏิรูป
องค์การภายในวันท่ี 
31 มีนาคม 2561 

จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การที่
ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในวันท่ี 30 กันยายน 

2561 
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องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน 

(Functional Based) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   

65 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 GDP ภาคการเกษตรขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 

ค าอธิบาย :  

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (GDP ภาคการเกษตร) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
สาขาพืช ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ และบริการทางการเกษตร แบบวิธีปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume measures : 
CVM) ซึ่งเป็นการค้านวณในมูลค่าที่แท้จริง (real term) 

การวัดผลโดยการน้ามูลค่า GDP ภาคการเกษตร ปี 2560 เทียบกับปี 2559 โดยใช้ข้อมูลที่ สศช. 
ประกาศเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
 
ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  -  
 
เงื่อนไข : ประเมินผลการด้าเนินงานเฉพาะรอบท่ี 2 เพียงรอบเดียว ใช้ข้อมูลจากส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ใช้ข้อมูลจากส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 
- GDP ภาคการเกษตรปี 60 ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 

GDP ภาคการเกษตรขยายตัวไม่ต่้ากว่าร้อยละ 3 ร้อยละ -5.67 +0.55 N/A 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี) 

 
ค าอธิบาย :  

1. รายได้เงินสดทางการเกษตร หมายถึง รายได้ เงินสดจากผลผลิต ผลพลอยได้และสิ่ ง อ่ืนใดจาก
กระบวนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้จากการจ้าหน่าย ซึ่งประกอบด้วยรายได้เงินสดเกษตรทางพืช ทางสัตว์ และ
เกษตรอื่น 

2. รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร หมายถึง รายจ่ายที่เป็นเงินสดในการจัดหา (ซื อ) วัสดุ ปัจจัยการผลิตและ
ค่าจ้างแรงงานที่ใช้ในกระบวนการการผลิตทางการเกษตร ทั งการปลูกพืช เลี ยงสัตว์ และกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวกั บ
การเกษตรที่เกิดขึ นในฟาร์ม 

3. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร หมายถึง รายได้เงินสดทางการเกษตร หักด้วยรายจ่ายเงินสดทาง
การเกษตร 

 
ตารางและสูตรการค านวณ :   

ค่าเป้าหมายในปี 2561 ได้มาจากเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12     
พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งก้าหนดให้เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ นเป็น 59,460 บาท ต่อครัวเรือน
ในปี 2564 ดังนั น การก้าหนดค่าเป้าหมายในปี 61 จึงเป็นการทอนจากแผนฯ 12 เพ่ิมขึ นปีละ 474 บาท 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  -  
 
เงื่อนไข : ประเมินผลการด้าเนินงานเฉพาะรอบที่ 2 เพียงรอบเดียว โดยใช้ข้อมูลผลการส้ารวจฯ (ตัวเลขจริง)       

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สศก. เป็นข้อมูลประเมินผลตามตัวชี วัดนี  
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 

รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกร
เฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี) 

บาท 57,063 57,091 N/A 

 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

- 57,565 บาท 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ใช้ข้อมูลผลการส้ารวจฯ (ตัวเลขจริง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สศก. 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3 จ านวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น   

 
ค าอธิบาย :   

พื นที่ชลประทานที่เพ่ิมขึ น หมายถึง  พื นที่ที่เพ่ิมขึ นจากการด้าเนินงานของกรมชลประทาน  เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พื นที่ชลประทานเพ่ิมขึ น 427,224 ไร่ จ้านวน  178  รายการ ประกอบด้วย  

- โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 62,235 ไร่ จ้านวน 4 รายการ 
- โครงการขนาดกลาง  82,050 ไร่  จ้านวน 13 รายการ 
- โครงการขนาดเล็ก   282,939 ไร่  จ้านวน 161 รายการ 

 
ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 
17,210 ไร่ 427,224 ไร่ 

 
 
หมายเหตุ :  - 
 
เงื่อนไข :   

ไม่นับรวมโครงการที่ถูกยกเลิก หรือโครงการในพื นที่ที่มีปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น 
ปัญหาเรื่องที่ดินและปัจจัยจากภัยพิบัติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลผลิตและโครงการ ส่วนราชการจะ        
ขออุทธรณ์ เพ่ือพิจารณาให้ปรับเกณฑ์การให้คะแนนในภายหลัง 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

เก็บข้อมูลผลการด้าเนินงานจากระบบติดตามออนไลน์ http://bid.rid.go.th/pbms/ 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 
จ้านวนพื นที่ชลประทานที่เพ่ิมขึ น (ไร่) ไร่ 217,121 300,357 195,259 
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ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   

1.  ผู้อ้านวยการกองแผนงาน 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
1. ผู้อ้านวยการส่วนติดตามและประเมินผล                    
2. นางสลิลทิพย์  วีระวงษ์                      
3. ผู้ประสานแผนส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่                      
4. ผู้ประสานแผนกองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง                      
5. ผู้ประสานแผนส้านักชลประทานที่รับผิดชอบพื นที่เป้าหมาย      
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ า   
ตัวช้ีวัดที่ 1.4.1 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าต้นทุน 
ค าอธิบาย :   

การบริหารจัดการน้ าต้นทุน หมายถึง จ านวนพื้นที่บริหารจัดการน้ าในเขตชลประทานเทียบกับ
ปริมาณน้ าต้นทุนที่ใช้ 

  จ านวนพื้นที่บริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน หมายถึง จ านวนพื้นที่เพาะปลูกได้แก่ นาข้าว 
พืชผัก พืชไร่ ผลไม้ ไม้ยืนต้น รวมทั้งพื้นที่ บ่อปลา บ่อกุ้ง ที่ท าการผลิตสินค้าการเกษตรในแต่ละปีในเขตพื้นที่
รับบริการน้ าจากระบบชลประทาน 25.25 ล้านไร่ (ปี 2561) จากพื้นที่ท าการเกษตรกรรมทั้งหมดของประเทศ
ไทยจ านวน 149 ล้านไร่ 

  ปริมาณน้ าต้นทุน (1,000 ล้าน ลบ.ม.) หมายถึง ปริมาณน้ าใช้การ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 จ านวน 40.39 (1,000 ล้าน ลบ.ม.)  

ตารางและสูตรการค านวณ :   
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 
 

0.38 
 

1.28 

 
 
หมายเหตุ :  
 
เงื่อนไข :  

กรณีปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกรมชลประทาน และส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ/  
ผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัด กรมชลประทานจะขออุทธรณ์ เพ่ือให้พิจารณาปรับเกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการน ้าต้นทุน   = จ้านวนพื นที่บริหารจัดการน ้าในเขตชลประทาน 

                                        ปริมาณน า้ต้นทุน 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน ้า
ต้นทุน 

ลบ.ม. 1.26 1.41 1.17 

 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

1. โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด  และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา 93 โครงการ ที่มีพื นที่
บริหารจัดการน ้าในเขตชลประทานรวบรวมจ้านวนพื นที่ที่ท้าการผลิตสินค้าเกษตร  รายงานส้านักบริหารจัดการน ้า
และอุทกวิทยา 

2. ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา รวบรวมข้อมูลทั ง 76 จังหวัด และ 93 โครงการ รายงานผู้บริหาร
กรมและเผยแพร่ลง  Web Site  http://www.rid.go.th/2009 

3. การรายงานข้อมูลตัวเลขพื นที่จะต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพ่ิมขึ นเรื่อยๆ เนื่องจากแต่ละพื นที่เริ่มท้าการ
เพาะปลูกไม่พร้อมกัน บางพื นที่เพาะปลูกปีละหลายครั ง แต่มีการจัดเก็บข้อมูลจะตัดยอดปีละ 2 ครั ง ดังนี  

 3.1 รายงานข้อมูลตัวเลขพื นที่ท้าการผลิตสินค้าการเกษตรในฤดูแล้งตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง
เดือนเมษายน 2561  โดยงวดสุดท้ายของฤดูแล้งสิ นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 
http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm 

3.2 รายงานข้อมูลตัวเลขพื นที่ท้าการผลิตสินค้าการเกษตรในฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคม 2561  
และเพ่ิมขึ นเรื่อยๆ โดยงวดสุดท้ายของฤดูฝนสิ นสุด  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  

1. นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์    ผู้อ้านวยการส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 
2. ผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทานที่ 1-17 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นายณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์                      
2. น.ส.วราลักษณ์  งามสมจิตร 
3. ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 
4. ผู้ประสานแผนส้านักงานชลประทานที่ 1 - 17 

 
 
 
 
 

http://www.rid.go.th/2009
http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm
http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ า   
ตัวช้ีวัด 1.4.2 Cropping Intensity 
ค าอธิบาย :   

Cropping Intensity คือ ความหนาแน่นของการปลูกพืช : ความถี่ของการใช้พื นที่เพ่ือการเพาะปลูก   
ในรอบปี ถ้ามีการปลูกพืชเต็มพื นที่เพียงครั งเดียวในรอบปี Cropping Intensity ในรอบปีนั นจะเท่ากับ 100  เมื่อ
พิจารณาแนวทางการใช้สอยทรัพยากรน ้าอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีในการ
รักษาระบบนิเวศ จึงใช้ Cropping Intensity 135% ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมที่จะบริหารจัดการน ้าได้อย่างยั่งยืน และ
ไม่เกิดปัญหาขาดแคลนน ้า 

ตารางและสูตรการค านวณ :   
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  

จ้านวนพื นที่บริหารจัดการน ้าในเขตชลประทน หมายถึง จ้านวนพื นที่เพาะปลูก ได้แก่ นาข้าว พืชผัก พืช
ไร่ ผลไม้ ไม้ยืนต้น รวมทั งพื นที่บ่อปลา บ่อกุ้ง ที่ท้าการผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละปี ในแต่ละพื นที่รับบริการน ้าจาก
ระบบชลประทาน จ้านวน 25.25 ล้านไร่ (ปี 2561) จากพื นที่ท้าการเกษตรกรรมทั งหมดของประเทศ 149 ล้านไร่ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 130-135%  

 

 
เงื่อนไข :  - 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

Cropping Intensity ร้อยละ 126% 114% 124% 

 
 
 

                            % Cropping Intensity = จ านวนพื้นที่บริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน x 100 

                                                                                                       พื้นที่ชลประทาน 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

1. โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด  และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา 93 โครงการ ที่มีพื นที่
บริหารจัดการน ้าในเขตชลประทานรวบรวมจ้านวนพื นที่ที่ท้าการผลิตสินค้าเกษตร  รายงานส้านักบริหารจัดการน ้า
และอุทกวิทยา 

2. ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา รวบรวมข้อมูลทั ง 76 จังหวัด และ 93 โครงการ รายงานผู้บริหาร
กรมและเผยแพร่ลง Web Site  http://www.rid.go.th/2009 

3. การรายงานข้อมูลตัวเลขพื นที่จะต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพ่ิมขึ นเรื่อยๆ เนื่องจากแต่ละพื นที่เริ่มท้าการ
เพาะปลูกไม่พร้อมกัน บางพื นที่เพาะปลูกปีละหลายครั ง แต่มีการจัดเก็บข้อมูลจะตัดยอดปีละ 2 ครั ง ดังนี  

 3.1 รายงานข้อมูลตัวเลขพื นที่ท้าการผลิตสินค้าการเกษตรในฤดูแล้งตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง
เดือนเมษายน 2561  โดยงวดสุดท้ายของฤดูแล้งสิ นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 
http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm 

3.2 รายงานข้อมูลตัวเลขพื นที่ท้าการผลิตสินค้าการเกษตรในฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคม 2561  
และเพ่ิมขึ นเรื่อยๆ โดยงวดสุดท้ายของฤดูฝนสิ นสุด  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  

1. นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์    ผู้อ้านวยการส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 
2. ผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทานที่ 1-17 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นายณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์                      
2. น.ส.วราลักษณ์  งามสมจิตร 
3. ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 
4. ผู้ประสานแผนส้านักงานชลประทานที่ 1 - 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rid.go.th/2009
http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm
http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ า   
ตัวช้ีวัด 1.4.3 ผลการด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 
ค าอธิบาย : 

แปลงใหญ่ หมายถึง การรวมแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน แปลงไม่จ้าเป็นต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียวแต่
ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน สินค้าควรเป็นสินค้าหลักของเกษตรกร พื นที่มีความเหมาะสม มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ และสามารถบริหารจัดการได้ เกษตรกรสมัคใจรวมกลุ่มและเข้าร่วมด้าเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเป้าหมายของแปลงใหญ่ พร้อมที่จะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกัน  โดยการมรส่วน
ร่วมตลอดกระบวนการพัฒนา วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันในด้าน
การผลิตและการตลาด สามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้
การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งขนาดพื นที่และจ้านวนเกษตรกร จ้าแนกเป็น 3 ประเภทสินค้า 
ดังนี  

1) ข้าว พืชไร่ ปาล์มน ้ามัน และยางพารามีพื นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรสมัครใจ     
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 

2) ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร หรือพืชอ่ืนๆ มีพื นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ
เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 

3) ประมง ปศุสัตว์ ผึ งและแมลงเศรษฐกิจ มีพื นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรสมัครใจ   
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย วิธีการค้านวณในส่วนนี เป็นดังนี  

- โค 1 ตัว เท่ากับ 0.65 หน่วย   - กระบือ 1 ตัว เท่ากับ 0.07 หน่วย  
- แพะ แกะ 1 ตัว เท่ากับ 0.10 หน่วย  - สัตว์ปีก 1 ตัว เท่ากับ 0.01 หน่วย 
- ผึ งพันธุ์/ผึ งโพรง/ชันโรง เท่ากับ 0.6 หน่วย - จิ งหรีด 1 บ่อ เท่ากับ 0.6 หน่วย 

  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการด้าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  หมายถึง การลดต้นทุนการ
ผลิตราคาผลผลิตเพิ่มขึ น การเพิ่มผลผลิตต่อพื นท่ีและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต (GAP) ตรงตาม
ความต้องการของตลาด เมื่อเทียบกับท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 

  ร้อยละของต้นทุนการผลิตท่ีลดลง หมายถึง ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรท่ีลดลงจากการด้าเนินงานตามแนวทาง
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรจากการท้าการเกษตรท่ีไม่ได้เข้าร่วม
โครงการฯ แล้วค้านวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละของต้นทุนการผลิตท่ีลดลงของทุกแปลง 

  ร้อยละของแปลงท่ีได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต หมายถึง จ้านวนแปลงของเกษตรกรท่ีอยู่
ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ท่ีระบบการผลิตสินค้าการเกษตรได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิต เมื่อเทียบกับจ้านวนแปลงของเกษตรกรท่ีอยู่ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ท่ีสามารถ
ตรวจรับรองได้ทั งหมดในแปลงใหญ่นั น ๆ แล้วค้านวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละของแปลงท่ีได้รับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตของทุกแปลงท่ีสามารถตรวจรับรองได้ 

  ระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน GAP จากหน่วยงานท่ี 
มีหน้าท่ีในการับรองมาตรฐานนั น ๆ 

  แปลงของเกษตรกรท่ีสามารถตรวจรับรองได้ คือ 
1) เป็นแปลงที่มีเอกสารสิทธิ์ 
2) เป็นสินค้าท่ีสามารถตรวจรับรองมาตรฐานได้ 
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  จ้าแนกสินค้าในแปลงใหญ่ตามเป้าหมายการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เป็น 2 กลุ่มดังนี  
- กลุ่มท่ี 1 สินค้าเกษตรท่ีไม่มีการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เช่น มันส้าปะหลัง ข้าวโพดเลี ยง

สัตว์ อ้อย ยางพารา เป็นต้น 
- กลุ่มท่ี 2 สินค้าเกษตรท่ีมีการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล ข้าว พืชอาหาร 

สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ เป็นต้น 
  ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีเพิ่มขึ น หมายถึง ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของสินค้าเกษตรต่อพื นท่ีท่ีเพิ่มขึ นจากการ

ด้าเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของสินค้าเกษตรต่อพื นท่ี
จากการท้าการเกษตรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ แล้วค้านวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีเพิ่มขึ น
ของทุกแปลง 

  ร้อยละของแปลงท่ีได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ น หมายถึง ราคาผลผลิตท่ีเพิ่มขึ นจากการด้าเนินตามแนวทางส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ เมื่อเทียบกับราคาผลผลิตสินค้าเกษตรจากการท้าเกษตรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว
ค้านวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละของราคาผลผลิตท่ีเพิ่มขึ นของทุกแปลง 

 
ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละของต้นทุนการผลิตท่ีลดลงเมื่อเทียบกับการ
ท้าการเกษตรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 โดยเฉลี่ยทุกแปลง (997 แปลง) 

1. ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีเพิ่มขึ นเมื่อ
เทียบกับการท้าการเกษตรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยเฉลี่ยทุกแปลง (997 แปลง) 

2. ร้อยละของแปลงท่ีได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ น เมื่อ
เทียบกับการท้าการเกษตรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยเฉลี่ยทุกแปลง (997 แปลง)  

3.  แปลงเกษตร ท่ี เข้ าร่ วมโครงการส่ ง เสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแปลง
สินค้าที่สามารถตรวจรับรองได้ 

 
 
 
เงื่อนไข :  - 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ผลการด้าเนินการตามแนวทางการ
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 

 

ร้อยละ - - -เฉลี่ยลดต้นทุนได้
ร้อยละ 18.56 

 
 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
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องค์ประกอบที่ 2 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 

ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 
ค าอธิบาย :  

เป็นการวัดผลการด้าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน โดยประเมินจากปริมาณ/จ้านวนครั ง ในการเผยแพร่ ตามประเภทของสื่อตามช่องทางต่างๆ ตามแผนใน
รายเดือน 
 
ตารางและสูตรการค านวณ :   
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 
ด้าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง ต.ค. 2560 
- มี.ค. 2561 ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

 

ด้าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง ต.ค. 2560 
- มี.ค. 2561 ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

 
หมายเหตุ :  
 
เงื่อนไข :  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 
ร้อยละการด้าเนินการตามแผนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 

ร้อยละ - - 100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  

1. นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี  เลขานุการกรม 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นางณภัทร เวียงค้ามา 
     ผู้อ้านวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

2. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 
 
ค าอธิบาย :  

1. เป็นการวัดผลการด้าเนินงานของส่วนราชการ ในการชี แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ โดย
ประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก้าหนด มีการชี แจงประเด็น
ข่าวที่ครบถ้วนและตรงประเด็น และช่องทางการเผยแพร่ ให้ได้ร้อยละ 100 ในแต่ละรอบของการประเมิน 

 
ตรงเวลา เนื้อหาการชี้แจงตรงประเด็น ช่องทางการเผยแพร่ 

ประเด็น คะแนน ประเด็น คะแนน ประเด็น คะแนน 
ตรงเวลา ภายใน 1 วัน 1 คะแนน ครบถ้วนทุกประเด็น 1 คะแนน 3 ช่องทาง หรือมากกว่า 1 คะแนน 

เกิน 1 วัน หรือไม่ตอบ 0 คะแนน ตรงบางประเด็น 0.5 คะแนน 1 หรือ 2 ช่องทาง 0.5 คะแนน 

ไม่ตรงประเด็น 0 คะแนน ไม่มีการเผยแพร่ 0 คะแนน 

 
2. ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีการชี แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก้าหนด คือ 1 วัน

ท้าการ และมีคะแนนการประเมิน 1.50 คะแนนขึ นไป 
 
ตารางและสูตรการค านวณ :   
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

 
 

 

 

 
 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 
ส้ า นั ก โ ฆ ษ ก  PMOC แ ล ะ ก ร ม
ประชาสัมพันธ์  แจ้งประเด็นข่าว 
ระยะเวลาการชี แจง และหน่วยงานที่
คาดว่าจะเก่ียวข้องแก่ส่วนราชการ 

ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติตาม
ประเด็นข่าวที่จะต้องชี แจง 

ส่วนราชการชี แจงประเด็นข่าว 
- ประเด็นข่าวที่ชี แจง 
- รายละเอียด/เนื อหาการชี แจง 
-  วัน เวลา ที่ชี แจง 
- ช่องทางการเผยแพร่ 
 

การประเมิน รอบที่ 1 
(รอบ 6 เดือน) 

การประเมิน รอบที่ 2 
(รอบ 12 เดือน) 

ร้อยละ 100  ร้อยละ 100 
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หมายเหตุ :  
 

เงื่อนไข :  
กรณีท่ีส่วนราชการชี แจงข่าวไม่ทันต่อเวลาและ/หรือไม่ระบุช่องทางการเผยแพร่ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน 

โดยไม่ต้องพิจารณาคุณภาพข่าว 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 
ร้อยละการชี แจงประเด็นส้าคัญ
ที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

ร้อยละ - - - 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี  เลขานุการกรม 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 1. นางณภัทร เวียงค้ามา 

    ผู้อ้านวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
2. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ความส าเร็จของการจัดท าบัญชีสมดุล Demand & Supply 
ค าอธิบาย :  

การจัดท้าบัญชีสมดุล หมายถึง บัญชีสมดุลสินค้าเกษตรประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านอุบทาน (Supply) และ
ด้านอุปสงค์ (Demand) และต้องท้าให้ตัวเลขทั ง 2 ด้านนี  ให้สมดุลหรือเท่ากัน 

อุปทาน (Supply) = อุปสงค์ (Demand) หรือการน้าไปใช้ประโยชน์ (Utilization) 
โดยที่     อุปทาน = สต็อกต้นปี + ปริมาณการผลิต + การน้าเข้าสินค้า  
การน้าไปใช้ประโยชน์ = การใช้ภายในประเทศ + การส่งออกสินค้า + สต็อกปลายปี 
การจัดท้าบัญชีสมดุลสินค้าเกษตรช่วยในเรื่องของการรายงานสถานการณ์ภาวการณ์ผลิต การน้าไปใช้

สต็อก ราคา และการตลาดของสินค้าเกษตร ตลอดจนการประมาณการความต้องการและการใช้สินค้าเกษตรเหล่านี  
ท้าให้รู้ปริมาณสินค้าเกษตรที่มีอยู่ภายในตลาดของประเทศ โดยเฉพาะสต็อกสินค้าเกษตรของแต่ละประเทศ ซึ่ ง
สามารถส่งผลกระทบต่อระดับราคาของสินค้าเกษตรได้ นอกจากนี  การท้าบัญชีสมดุลสินค้าเกษตรยังช่วยให้มีการ
จัดท้าสารสนเทศของสินค้าเกษตร  ต่าง ๆ ทั งในเรื่องของการผลิต อุปสงค์ อุบทานของประเทศอย่างเป็นระบบมาก
ยิ่งขึ นด้วย 

 
ตารางและสูตรการค านวณ :   
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 
- รายงานการจัดท้าบัญชีสมดุล Demand & 

Supply สินค้าเกษตรที่ส้าคัญ 73 จังหวัด 
 

 
หมายเหตุ :  
 
เงื่อนไข :   

จัดท้ารายงานบัญชีสมดุล Demand & Supply สินค้าเกษตรที่ส้าคัญ 73 จังหวัด (ยกเว้น กทม.) และ       
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานส้ารวจข้อมูลได้) 
โดยเลือกสินค้าเกษตร Top 4  ของแต่ละจังหวัด พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ือเป็นข้อมูล
พื นฐานให้ Single Command น้าไปวางแผนในการบริหารจัดการ Demand และ Supply ของสินค้าเกษตรในแต่
ละจังหวัดต่อไป 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

2557 2558 2559 
ร้อยละของการลดต้นทุนการผลิตจาก
การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 

ร้อยละ - - - 

 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
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องค์ประกอบที่ 3 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่หรอืการบูรณาการ 

การด าเนินงานหลายพ้ืนที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Based) 
 

กรมชลประทาน ไม่มีตัวชี วัดในองค์ประกอบ 
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ตัวชี้วัดที่ 3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด  กลุ่มจังหวัด       
หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายพ้ืนที่หรือหลายหน่วยงาน 
 
ค าอธิบาย :  
 
ตารางและสูตรการค านวณ :   
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 
หมายเหตุ :  
 
เงื่อนไข :  
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
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องค์ประกอบที่ 4 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม 

และการให้บริการประชาชนหรือหนว่ยงานของรัฐ (Innovation Based) 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1  การทบทวน (สอบเทียบ) กราฟโค้งความจุด้วยระบบการส ารวจท าแผนที่ภูมิ  ประเทศด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ค าอธิบาย :  

  อ่างเก็บน ้าจ้านวนมากของกรมชลประทานได้มีการก่อสร้างและใช้งานมานาน ท้าให้เกิดมีตะกอนสะสม
ท้ายเขื่อน การค้านวณปริมาตรน ้าในอ่างเก็บน ้า จ้าเป็นต้องมีการทบทวน (สอบเทียบ) กราฟโค้งความจุ เพ่ือให้การ
บริหารจัดการน ้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ น โดยการส้ารวจท้าแผนที่ภูมิประเทศแบบ 3 มิติ ทั งบนดิน ใต้น ้า บริเวณอ่าง
เก็บน ้า เพ่ือออกแบบด้านวิศวกรรมชลประทาน ส้าหรับการขุดลอกตะกอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้นวัตกรรม
เครื่องมือส้ารวจชลประทานพร้อมระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ  

 
ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 
- พิจารณาจากคุณภาพของนวัตกรรม 

ต้องมีผลการประเมินตั งแต่ 50 คะแนนขึ นไป 
 

 
การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและการพัฒนานวัตกรรมจะพิจารณาจาก 

1. การแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบของการแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรมดังนี  
1.1 ต้องเป็นข้อเสนอที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม  (นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ในการ

จัดการองค์กร การด้าเนินงานและการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนาเพ่ิมพูน ต่อยอด หรือ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ
คุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ท่ีมา : ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบราชการไทย 
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)) 

1.2 ต้องเป็นเรื่องที่ส่วนราชการยังไม่เคยเสนอขอรับการประเมินมาก่อน 
1.3 ต้องเป็นนวัตกรรมที่ด้าเนินการได้แล้วเสร็จในรอบการประเมินนั น 

2. คุณภาพของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย ความครบถ้วนของเนื อหาและคุณภาพของ
นวัตกรรม 
2.1 ความครบถ้วนของเนื อหา ประกอบด้วย  หลักการ เหตุผล ความจ้าเป็น วัตถุประสงค์ การด้าเนินการ 

ผลลัพธ์ที่คาดหวังและผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
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2.2 คุณภาพของนวัตกรรม ประกอบด้วย การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อยหนึ่งด้าน มีความ

เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหา และความต้องการที่จะปรับปรุงเพ่ือแก้ไขปัญหาที่สอดรับต่อ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์
ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่างชัดเจน และมีหลักฐานการด้าเนินงานจริง ข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน 

 

หมายเหตุ :  
ก้าหนดให้ส่วนราชการเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น  
1. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่ม นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ ให้

ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น
พัฒนาผังเมืองให้เป็นย่านนวัตกรรมเพ่ือผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็นต้น 

2. นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่น้ามาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าในงาน
บริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่ การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น 

3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) เป็นการสร้างหรือ
ปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือ
การวางระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ เช่น 
PMQA (4.0) การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

 
เงื่อนไข : ก้าหนดให้ส่วนราชการส่งข้อเสนอนวัตกรรม ภายใน 30 พฤศจิกายน 2560 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

2558 2558 2560 
 การทบทวน (สอบเทียบ) กราฟโค้งความจุ
ด้วยระบบการส้ารวจท้าแผนที่ภูมิ ประเทศ
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 - - - 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายประทีป  ภักดีรอด  ผู้อ้านวยการส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   

88 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ทุกส่วนราชการต้องเสนอกิจกรรมในการปรับปรุง
กระบวนงานใหม่ทุกเดือน (รวม 12 กิจกรรม)) 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1 การลดพลังงาน 
ค าอธิบาย :  

การลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 พลังงานด้านไฟฟ้า 
 พลังงานด้านน ้ามันเชื อเพลิง 

 
ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

 
 

ก้าหนดให้การใช้พลังงานของส่วนราชการ ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
การใช้พลังงาน (Energy Utilization Index; EUI) ตามสูตรการค้านวณของกระทรวงพลังงาน 
 
หมายเหตุ :  

ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั งขึ นตามกฎกระทรวงและรวมถึง          
ส่วนราชการที่ตั งขึ นเป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง ส้าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั งขึ นตามกฎกระทรวงแต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการ
ด้าเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการนั นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั งของส่วนราชการว่า ตั งอยู่ ณ จังหวัดใด 
ให้รายงานผลการด้าเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั งอยู่นั น 
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เงื่อนไข :  

1. ให้ส่วนราชการ รายงานผลการด้าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  ของส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและข้อมูลปริมาณ
การใช้น ้ามันเชื อเพลิงจริง ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป และรายงานทุกเดือนจนจบปีงบประมาณ ทั งนี  ให้
ส่วนราชการบันทึกข้อมูลพื นฐานของหน่วยงานตามที่ สนพ. ก้าหนดเพื่อน้าไปค้านวณค่ามาตรฐานพลังงานของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมไปกับการรายงานผลการด้าเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 (ซึ่งส่วนราชการต้องรายงานผลฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2560) 

2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตาม
กรณีตัวชี วัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษเพ่ือน้ามา
พิจารณาในการแต่งตั ง จ่ายค่าตอบแทน 

3. ก้าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 
งาน/1 กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเพ่ิมการอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั นตอนการท้างานและปริมาณงานที่ซ ้าซ้อน เป็นต้น 

4. แนวทางการด้าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ้านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี  
4.1 การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มด้าเนินการ

ทั ง 3 กิจกรรมตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 
4.2 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด้าเนินการได้ด้าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถ
เลือกเรื่องใดมาด้าเนินการก่อนหลังก็ได้ 

4.3 ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด้าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด้าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1)  การเพ่ิมการอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริต 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

5. การรายงานผล 
5.1 การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วน

ราชการรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินการ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือน
กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกเดือน 

5.2 การลดพลังงานให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น ้ามันเชื อเพลิงเป็น
ประจ้าทุกเดือน ตั งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยการด้าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของ
ส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) 

5.3 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม และรายงานต่อเนื่องเป็นประจ้าทุก
เดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

http://www.e-report.energy.go.th/
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5.4 ส้าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนราชการสามารถก้าหนดผลผลิตตามข้อมูลพื นฐานของส่วนราชการ 

และรายงานผลความก้าวหน้าในการด้าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมจนกว่าจะสิ นสุดแผนการ
ด้าเนินงาน 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 
การลดพลังงาน 
 

 
3.4420 3.5000 - 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

     รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในส่วนราชการและจัดเก็บข้อมูลผลการด้าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน  

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ส้านักเครื่องจักรกล 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ส้านักเครื่องจักรกล 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ทุกส่วนราชการต้องเสนอกิจกรรมในการปรับปรุง

กระบวนงานใหม่ทุกเดือน (รวม 12 กิจกรรม)) 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2 การลดกระดาษ 
 
ค าอธิบาย :  

การลดกระดาษจะพิจารณาจากการที่ส่วนราชการได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการท้างาน เช่น 
การถ่ายเอกสารสองหน้า การน้ากระดาษกลับมาใช้ซ ้า (reuse) การน้าส่งเอกสารเฉพาะสาระส้าคัญๆ เป็นต้น การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการท้างานดังกล่าว ส่งผลให้จ้านวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื อกระดาษลดลง เมื่อเทียบกับ
จ้านวนเงินงบประมาณที่ได้รับส้าหรับการซื อกระดาษของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

การประเมินรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) การประเมินรอบที่ 2 (รอบ 12 เดือน) 

จ้านวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื อกระดาษ
ลดลงร้อยละ 5 

จ้านวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื อกระดาษ
ลดลงร้อยละ 10 

 
หมายเหตุ :  

1. รายงานผลเป็นร้อยละงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื อกระดาษลดลง โดยให้รายงานผลเฉพาะเดือนที่มี
การจัดซื อกระดาษ 

2. ให้รายงานเฉพาะราชการบริหารส่วนกลาง และราชการส่วนกลางในภูมิภาค (ไม่รวมราชการส่วน
ภูมิภาค) 
 
เงื่อนไข :  

1. ให้ส่วนราชการ รายงานผลการด้าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  ของส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและข้อมูลปริมาณ
การใช้น ้ามันเชื อเพลิงจริง ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป และรายงานทุกเดือนจนจบปีงบประมาณ ทั งนี  ให้
ส่วนราชการบันทึกข้อมูลพื นฐานของหน่วยงานตามที่ สนพ. ก้าหนดเพื่อน้าไปค้านวณค่ามาตรฐานพลังงานของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมไปกับการรายงานผลการด้าเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 (ซึ่งส่วนราชการต้องรายงานผลฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2560) 

2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตาม
กรณีตัวชี วัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษเพ่ือน้ามา
พิจารณาในการแต่งตั ง จ่ายค่าตอบแทน 

 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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3. ก้าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 
งาน/1 กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมื อระหว่าง
หน่วยงาน การเพ่ิมการอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั นตอนการท้างานและปริมาณงานที่ซ ้าซ้อน เป็นต้น 

4. แนวทางการด้าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ้านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี  
4.1 การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มด้าเนินการ

ทั ง 3 กิจกรรมตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 
4.2 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด้าเนินการได้ด้าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถ
เลือกเรื่องใดมาด้าเนินการก่อนหลังก็ได้ 

4.3 ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด้าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด้าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1)  การเพ่ิมการอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริต 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

5. การรายงานผล 
5.1 การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วน

ราชการรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินการ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือน
กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกเดือน 

5.2 การลดพลังงานให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น ้ามันเชื อเพลิงเป็น
ประจ้าทุกเดือน ตั งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยการด้าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของ
ส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) 

5.3 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม และรายงานต่อเนื่องเป็นประจ้าทุก
เดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

5.4 ส้าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนราชการสามารถก้าหนดผลผลิตตามข้อมูลพื นฐานของส่วนราชการ 
และรายงานผลความก้าวหน้าในการด้าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมจนกว่าจะสิ นสุดแผนการ
ด้าเนินงาน 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   

1. ส้านัก/กอง จัดท้าแผนการจัดซื อกระดาษส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารรวบรวม 
2. ส้านัก/กอง รายงานผลการจัดซื อกระดาษตามส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารรวบรวม 

      
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายณัฐพล  วุฒิจันทร์  ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ทุกส่วนราชการต้องเสนอกิจกรรมในการปรับปรุง

กระบวนงานใหม่ทุกเดือน (รวม 12 กิจกรรม)) 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.3 การประหยัดงบประมาณ  
 
ค าอธิบาย :  

ประเมินผลจากจ้านวนเงินงบประมาณที่ส่วนราชการสามารถประหยัดได้จากการจัดซื อจัดจ้าง หรือการ
ด้าเนินงานต่างๆ ของส่วนราชการในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ้า ยกเว้นงบบุคลากร ที่ได้ด้าเนินการตาม
แผนงานงานโครงการ จนบรรลุเป้าหมายสามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ และต้องมิใช่ เงินงบประมาณที่เหลืออยู่ เนื่องจาก
หน่วยงานยังมิได้ด้าเนินการหรือมีความล่าช้าในการด้าเนินงานปกติประจ้าของส่วนราชการตามที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 

 
ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

การประเมินรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) การประเมินรอบที่ 2 (รอบ 12 เดือน) 

ประหยัดงบประมาณได้ ร้อยละ 2 ประหยัดงบประมาณได้ ร้อยละ 5 

 
 
หมายเหตุ :  

ประเมินเฉพาะราชการบริหารส่วนกลาง และราชการส่วนกลางในภูมิภาค (ไม่รวมราชการส่วนภูมิภาค) 
 
เงื่อนไข :  

1. ให้ส่วนราชการ รายงานผลการด้าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  ของส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและข้อมูลปริมาณ
การใช้น ้ามันเชื อเพลิงจริง ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป และรายงานทุกเดือนจนจบปีงบประมาณ ทั งนี  ให้
ส่วนราชการบันทึกข้อมูลพื นฐานของหน่วยงานตามที่ สนพ. ก้าหนดเพื่อน้าไปค้านวณค่ามาตรฐานพลังงานของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมไปกับการรายงานผลการด้าเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 (ซึ่งส่วนราชการต้องรายงานผลฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2560) 

2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตาม
กรณีตัวชี วัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษเพ่ือน้ามา
พิจารณาในการแต่งตั ง จ่ายค่าตอบแทน 
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3. ก้าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 

งาน/1 กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเพ่ิมการอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั นตอนการท้างานและปริมาณงานที่ซ ้าซ้อน เป็นต้น 

4. แนวทางการด้าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ้านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี  
4.1 การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มด้าเนินการ

ทั ง 3 กิจกรรมตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 
4.2 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด้าเนินการได้ด้าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถ
เลือกเรื่องใดมาด้าเนินการก่อนหลังก็ได้ 

4.3 ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด้าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด้าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1)  การเพ่ิมการอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริต 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

5. การรายงานผล 
5.1 การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วน

ราชการรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินการ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือน
กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกเดือน 

5.2 การลดพลังงานให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น ้ามันเชื อเพลิงเป็น
ประจ้าทุกเดือน ตั งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยการด้าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของ
ส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) 

5.3 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม และรายงานต่อเนื่องเป็นประจ้าทุก
เดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

5.4 ส้าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนราชการสามารถก้าหนดผลผลิตตามข้อมูลพื นฐานของส่วนราชการ 
และรายงานผลความก้าวหน้าในการด้าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมจนกว่าจะสิ นสุดแผนการ
ด้าเนินงาน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กองแผนงาน 

      
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายวิชัย  ไตรสุรัตน์  ผู้อ้านวยการกองแผนงาน 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กองแผนงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ทุกส่วนราชการต้องเสนอกิจกรรมในการปรับปรุง

กระบวนงานใหม่ทุกเดือน (รวม 12 กิจกรรม)) 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.4 การใช้ระบบประชุมทางไกล  
 
ค าอธิบาย :  

การใช้ระบบประชุมทางไกล หมายถึง การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชื่อมโยงกับ
ระบบอินเตอร์เน็ตในการประชุม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่คนละจังหวัดสามารถสื่อสารกันได้ระหว่างการประชุม 
ท้าให้ลดระยะเวลาในการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมประชุม รวมถึงไม่ต้องจ้ากัดจ้านวน
ผู้เข้าร่วมประชุม ท้าให้การประชุมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

 
ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

การประเมินรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) การประเมินรอบที่2 (รอบ 12 เดือน) 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
 
หมายเหตุ :  
 
 
เงื่อนไข :  

1. ให้ส่วนราชการ รายงานผลการด้าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  ของส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและข้อมูลปริมาณ
การใช้น ้ามันเชื อเพลิงจริง ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป และรายงานทุกเดือนจนจบปีงบประมาณ ทั งนี  ให้
ส่วนราชการบันทึกข้อมูลพื นฐานของหน่วยงานตามที่ สนพ. ก้าหนดเพื่อน้าไปค้านวณค่ามาตรฐานพลังงานของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมไปกับการรายงานผลการด้าเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 (ซึ่งส่วนราชการต้องรายงานผลฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2560) 

2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตาม
กรณีตัวชี วัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษเพ่ือน้ามา
พิจารณาในการแต่งตั ง จ่ายค่าตอบแทน 

3. ก้าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 
งาน/1 กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเพ่ิมการอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั นตอนการท้างานและปริมาณงานที่ซ ้าซ้อน เป็นต้น 
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4. แนวทางการด้าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ้านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี  

4.1 การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มด้าเนินการ
ทั ง 3 กิจกรรมตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 

4.2 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต และการบูรณาการความร่วมมื อ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด้าเนินการได้ด้าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถ
เลือกเรื่องใดมาด้าเนินการก่อนหลังก็ได้ 

4.3 ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด้าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด้าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) การเพ่ิมการอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริต 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

5. การรายงานผล 
5.1 การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วน

ราชการรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินการ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือน
กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกเดือน 

5.2 การลดพลังงานให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น ้ามันเชื อเพลิงเป็น
ประจ้าทุกเดือน ตั งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยการด้าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของ
ส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) 

5.3 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม และรายงานต่อเนื่องเป็นประจ้าทุก
เดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

5.4 ส้าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนราชการสามารถก้าหนดผลผลิตตามข้อมูลพื นฐานของส่วนราชการ 
และรายงานผลความก้าวหน้าในการด้าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมจนกว่าจะสิ นสุดแผนการ
ด้าเนินงาน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ทุกส่วนราชการต้องเสนอกิจกรรมในการปรับปรุง

กระบวนงานใหม่ทุกเดือน (รวม 12 กิจกรรม)) 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านวินัย 
 
ค าอธิบาย :  

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านวินัย หมายถึง การจัดท้าระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 
และติดตามผลการด้าเนินงานทางวินัย 

 
ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

การประเมินรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) การประเมินรอบที่2 (รอบ 12 เดือน) 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
 
 
หมายเหตุ :  
 
เงื่อนไข :  

1. ให้ส่วนราชการ รายงานผลการด้าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  ของส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและข้อมูลปริมาณ
การใช้น ้ามันเชื อเพลิงจริง ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป และรายงานทุกเดือนจนจบปีงบประมาณ ทั งนี  ให้
ส่วนราชการบันทึกข้อมูลพื นฐานของหน่วยงานตามที่ สนพ. ก้าหนดเพื่อน้าไปค้านวณค่ามาตรฐานพลังงานของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมไปกับการรายงานผลการด้าเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 (ซึ่งส่วนราชการต้องรายงานผลฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2560) 

2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตาม
กรณีตัวชี วัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษเพ่ือน้ามา
พิจารณาในการแต่งตั ง จ่ายค่าตอบแทน 

3. ก้าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 
งาน/1 กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเพ่ิมการอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั นตอนการท้างานและปริมาณงานที่ซ ้าซ้อน เป็นต้น 
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4. แนวทางการด้าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ้านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี  

4.1 การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มด้าเนินการ
ทั ง 3 กิจกรรมตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 

4.2 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด้าเนินการได้ด้าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถ
เลือกเรื่องใดมาด้าเนินการก่อนหลังก็ได้ 

4.3 ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด้าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด้าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1)  การเพ่ิมการอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริต 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

5. การรายงานผล 
5.1 การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วน

ราชการรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินการ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือน
กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกเดือน 

5.2 การลดพลังงานให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น ้ามันเชื อเพลิงเป็น
ประจ้าทุกเดือน ตั งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยการด้าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของ
ส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) 

5.3 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม และรายงานต่อเนื่องเป็นประจ้าทุก
เดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

5.4 ส้าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนราชการสามารถก้าหนดผลผลิตตามข้อมูลพื นฐานของส่วนราชการ 
และรายงานผลความก้าวหน้าในการด้าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมจนกว่าจะสิ นสุดแผนการ
ด้าเนินงาน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

    
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ้านวยการส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ทุกส่วนราชการต้องเสนอกิจกรรมในการปรับปรุง

กระบวนงานใหม่ทุกเดือน (รวม 12 กิจกรรม)) 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.6 การท า mou ร่วมกันระหว่าง กสช. สบก. และ สชป.9 ด้านการด าเนินการลุ่มน้ าประชารัฐ โดย 
สบก. ด าเนินการตามแผนของ กสช. 

 
ค าอธิบาย :  

การท้า mou ร่วมกันระหว่าง กสช. สบก. และ สชป.9 ด้านการด้าเนินการลุ่มน ้าประชารัฐ โดย สบก. 
ด้าเนินการตามแผนของ กสช. หมายถึง กระบวนการท้าข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน (กสช. สบก. และ 
สชป.9)  ในการด้าเนินการเพ่ือจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน ้าแบบประชารัฐ 

 
ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

การประเมินรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) การประเมินรอบที่2 (รอบ 12 เดือน) 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
 
หมายเหตุ :  
 
เงื่อนไข :  

1. ให้ส่วนราชการ รายงานผลการด้าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  ของส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและข้อมูลปริมาณ
การใช้น ้ามันเชื อเพลิงจริง ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป และรายงานทุกเดือนจนจบปีงบประมาณ ทั งนี  ให้
ส่วนราชการบันทึกข้อมูลพื นฐานของหน่วยงานตามที่ สนพ. ก้าหนดเพื่อน้าไปค้านวณค่ามาตรฐานพลังงานของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมไปกับการรายงานผลการด้าเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 (ซึ่งส่วนราชการต้องรายงานผลฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2560) 

2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตาม
กรณีตัวชี วัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษเพ่ือน้ามา
พิจารณาในการแต่งตั ง จ่ายค่าตอบแทน 

3. ก้าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 
งาน/1 กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเพ่ิมการอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั นตอนการท้างานและปริมาณงานที่ซ ้าซ้อน เป็นต้น 
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4. แนวทางการด้าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ้านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี  

4.1 การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มด้าเนินการ
ทั ง 3 กิจกรรมตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 

4.2 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด้าเนินการได้ด้าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถ
เลือกเรื่องใดมาด้าเนินการก่อนหลังก็ได้ 

4.3 ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด้าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด้าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1)  การเพ่ิมการอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริต 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

5. การรายงานผล 
5.1 การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วน

ราชการรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินการ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือน
กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกเดือน 

5.2 การลดพลังงานให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น ้ามันเชื อเพลิงเป็น
ประจ้าทุกเดือน ตั งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยการด้าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของ
ส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) 

5.3 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม และรายงานต่อเนื่องเป็นประจ้าทุก
เดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

5.4 ส้าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนราชการสามารถก้าหนดผลผลิตตามข้อมูลพื นฐานของส่วนราชการ 
และรายงานผลความก้าวหน้าในการด้าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมจนกว่าจะสิ นสุดแผนการ
ด้าเนินงาน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ส้านักบริหารโครงการ 

   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ้านวยการส้านักบริหารโครงการ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ส้านักบริหารโครงการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ทุกส่วนราชการต้องเสนอกิจกรรมในการปรับปรุง

กระบวนงานใหม่ทุกเดือน (รวม 12 กิจกรรม)) 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.7 พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตประเภทต่างๆ กรมชลประทาน   
โดยใช้ card reader 

 
ค าอธิบาย :  

พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตประเภทต่างๆ กรมชลประทาน  โดยใช้   
card reader หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาสารสนเทศ ส้าหรับจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ประกอบการ    
ขออนุญาตประเภทต่างๆ ของกรมชลประทานให้เป็นระบบผ่านเครื่องมือ Card reader 

 
ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

การประเมินรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) การประเมินรอบที่2 (รอบ 12 เดือน) 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
 
หมายเหตุ :  
 
เงื่อนไข :  

1. ให้ส่วนราชการ รายงานผลการด้าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  ของส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและข้อมูลปริมาณ
การใช้น ้ามันเชื อเพลิงจริง ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป และรายงานทุกเดือนจนจบปีงบประมาณ ทั งนี  ให้
ส่วนราชการบันทึกข้อมูลพื นฐานของหน่วยงานตามที่ สนพ. ก้าหนดเพื่อน้าไปค้านวณค่ามาตรฐานพลังงานของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมไปกับการรายงานผลการด้าเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 (ซึ่งส่วนราชการต้องรายงานผลฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2560) 

2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตาม
กรณีตัวชี วัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษเพ่ือน้ามา
พิจารณาในการแต่งตั ง จ่ายค่าตอบแทน 

3. ก้าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 
งาน/1 กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเพ่ิมการอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั นตอนการท้างานและปริมาณงานที่ซ ้าซ้อน เป็นต้น 
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4. แนวทางการด้าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ้านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี  

4.1 การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มด้าเนินการ
ทั ง 3 กิจกรรมตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 

4.2 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด้าเนินการได้ด้าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถ
เลือกเรื่องใดมาด้าเนินการก่อนหลังก็ได้ 

4.3 ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด้าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด้าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1)  การเพ่ิมการอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริต 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

5. การรายงานผล 
5.1 การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วน

ราชการรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินการ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือน
กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกเดือน 

5.2 การลดพลังงานให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น ้ามันเชื อเพลิงเป็น
ประจ้าทุกเดือน ตั งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยการด้าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของ
ส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) 

5.3 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม และรายงานต่อเนื่องเป็นประจ้าทุก
เดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

5.4 ส้าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนราชการสามารถก้าหนดผลผลิตตามข้อมูลพื นฐานของส่วนราชการ 
และรายงานผลความก้าวหน้าในการด้าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมจนกว่าจะสิ นสุดแผนการ
ด้าเนินงาน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ทุกส่วนราชการต้องเสนอกิจกรรมในการปรับปรุง

กระบวนงานใหม่ทุกเดือน (รวม 12 กิจกรรม)) 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.8 ระบบฐานข้อมูลโครงการของกรมชลประทาน 
 
ค าอธิบาย :  

ระบบฐานข้อมูลโครงการของกรมชลประทาน หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ 
เพ่ือจัดท้าฐานข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการชลทานให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 
ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

การประเมินรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) การประเมินรอบที่2 (รอบ 12 เดือน) 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
 
หมายเหตุ :  
 
 
เงื่อนไข :  

1. ให้ส่วนราชการ รายงานผลการด้าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  ของส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและข้อมูลปริมาณ
การใช้น ้ามันเชื อเพลิงจริง ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป และรายงานทุกเดือนจนจบปีงบประมาณ ทั งนี  ให้
ส่วนราชการบันทึกข้อมูลพื นฐานของหน่วยงานตามที่ สนพ. ก้าหนดเพื่อน้าไปค้านวณค่ามาตรฐานพลังงานของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมไปกับการรายงานผลการด้าเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 (ซึ่งส่วนราชการต้องรายงานผลฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2560) 

2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตาม
กรณีตัวชี วัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษเพ่ือน้ามา
พิจารณาในการแต่งตั ง จ่ายค่าตอบแทน 

3. ก้าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 
งาน/1 กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเพ่ิมการอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั นตอนการท้างานและปริมาณงานที่ซ ้าซ้อน เป็นต้น 

 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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4. แนวทางการด้าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ้านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี  

4.1 การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มด้าเนินการ
ทั ง 3 กิจกรรมตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 

4.2 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด้าเนินการได้ด้าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถ
เลือกเรื่องใดมาด้าเนินการก่อนหลังก็ได้ 

4.3 ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด้าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด้าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1)  การเพ่ิมการอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริต 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

5. การรายงานผล 
5.1 การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วน

ราชการรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินการ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือน
กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกเดือน 

5.2 การลดพลังงานให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น ้ามันเชื อเพลิงเป็น
ประจ้าทุกเดือน ตั งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยการด้าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของ
ส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) 

5.3 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม และรายงานต่อเนื่องเป็นประจ้าทุก
เดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

5.4 ส้าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนราชการสามารถก้าหนดผลผลิตตามข้อมูลพื นฐานของส่วนราชการ 
และรายงานผลความก้าวหน้าในการด้าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมจนกว่าจะสิ นสุดแผนการ
ด้าเนินงาน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ทุกส่วนราชการต้องเสนอกิจกรรมในการปรับปรุง

กระบวนงานใหม่ทุกเดือน (รวม 12 กิจกรรม)) 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ
งานชลประทาน (ระยะท่ี 1) 

 
ค าอธิบาย :  

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส้าหรับงาน
ชลประทาน (ระยะที่ 1) หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขอบเขตพื นที่รับน ้า    
ในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่แต่ละแห่ง          

 
ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

การประเมินรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) การประเมินรอบที่2 (รอบ 12 เดือน) 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
 
หมายเหตุ :  
 
เงื่อนไข :  

1. ให้ส่วนราชการ รายงานผลการด้าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  ของส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและข้อมูลปริมาณ
การใช้น ้ามันเชื อเพลิงจริง ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป และรายงานทุกเดือนจนจบปีงบประมาณ ทั งนี  ให้
ส่วนราชการบันทึกข้อมูลพื นฐานของหน่วยงานตามที่ สนพ. ก้าหนดเพื่อน้าไปค้านวณค่ามาตรฐานพลังงานของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมไปกับการรายงานผลการด้าเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 (ซึ่งส่วนราชการต้องรายงานผลฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2560) 

2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตาม
กรณีตัวชี วัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษเพ่ือน้ามา
พิจารณาในการแต่งตั ง จ่ายค่าตอบแทน 

3. ก้าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 
งาน/1 กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมื อระหว่าง
หน่วยงาน การเพ่ิมการอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั นตอนการท้างานและปริมาณงานที่ซ ้าซ้อน เป็นต้น 
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4. แนวทางการด้าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ้านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี  

4.1 การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มด้าเนินการ
ทั ง 3 กิจกรรมตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 

4.2 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด้าเนินการได้ด้าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถ
เลือกเรื่องใดมาด้าเนินการก่อนหลังก็ได้ 

4.3 ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด้าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด้าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1)  การเพ่ิมการอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริต 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

5. การรายงานผล 
5.1 การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วน

ราชการรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินการ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือน
กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกเดือน 

5.2 การลดพลังงานให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น ้ามันเชื อเพลิงเป็น
ประจ้าทุกเดือน ตั งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยการด้าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของ
ส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) 

5.3 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม และรายงานต่อเนื่องเป็นประจ้าทุก
เดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

5.4 ส้าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนราชการสามารถก้าหนดผลผลิตตามข้อมูลพื นฐานของส่วนราชการ 
และรายงานผลความก้าวหน้าในการด้าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมจนกว่าจะสิ นสุดแผนการ
ด้าเนินงาน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ทุกส่วนราชการต้องเสนอกิจกรรมในการปรับปรุง

กระบวนงานใหม่ทุกเดือน (รวม 12 กิจกรรม)) 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.10 ระบบติดตามผลงานแบบ Online 
 
ค าอธิบาย :  

ระบบติดตามผลงานแบบ Online หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบติดตามผล
การปฏิบัติงานของส้านัก/กอง เพ่ือใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของส้านัก/กอง 

 
ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

การประเมินรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) การประเมินรอบที่2 (รอบ 12 เดือน) 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
 
หมายเหตุ :  
 
เงื่อนไข :  

1. ให้ส่วนราชการ รายงานผลการด้าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  ของส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและข้อมูลปริมาณ
การใช้น ้ามันเชื อเพลิงจริง ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป และรายงานทุกเดือนจนจบปีงบประมาณ ทั งนี  ให้
ส่วนราชการบันทึกข้อมูลพื นฐานของหน่วยงานตามที่ สนพ. ก้าหนดเพื่อน้าไปค้านวณค่ามาตรฐานพลังงานของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมไปกับการรายงานผลการด้าเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 (ซึ่งส่วนราชการต้องรายงานผลฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2560) 

2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตาม
กรณีตัวชี วัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษเพ่ือน้ามา
พิจารณาในการแต่งตั ง จ่ายค่าตอบแทน 

3. ก้าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 
งาน/1 กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมื อระหว่าง
หน่วยงาน การเพ่ิมการอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั นตอนการท้างานและปริมาณงานที่ซ ้าซ้อน เป็นต้น 
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4. แนวทางการด้าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ้านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี  
4.1 การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มด้าเนินการ

ทั ง 3 กิจกรรมตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 
4.2 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด้าเนินการได้ด้าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถ
เลือกเรื่องใดมาด้าเนินการก่อนหลังก็ได้ 

4.3 ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด้าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด้าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1)  การเพ่ิมการอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริต 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

5. การรายงานผล 
5.1 การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วน

ราชการรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินการ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือน
กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกเดือน 

5.2 การลดพลังงานให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น ้ามันเชื อเพลิงเป็น
ประจ้าทุกเดือน ตั งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยการด้าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของ
ส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) 

5.3 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม และรายงานต่อเนื่องเป็นประจ้าทุก
เดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

5.4 ส้าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนราชการสามารถก้าหนดผลผลิตตามข้อมูลพื นฐานของส่วนราชการ 
และรายงานผลความก้าวหน้าในการด้าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมจนกว่าจะสิ นสุดแผนการ
ด้าเนินงาน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : การกองแผนงาน 

    
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายวิชัย  ไตรสุรัตน์  ผู้อ้านวยการกองแผนงาน 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : การกองแผนงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ทุกส่วนราชการต้องเสนอกิจกรรมในการปรับปรุง
กระบวนงานใหม่ทุกเดือน (รวม 12 กิจกรรม)) 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.11 โครงการน าร่องการขอหนังสือรับรองการท านิติกรรมผ่านระบบ Online 
 
ค าอธิบาย :  

โครงการน้าร่องการขอหนังสือรับรองการท้านิติกรรมผ่านระบบ Online หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบและพัฒนาระบบ ให้สามารถรองรับการยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองการท้านิติกรรมเกี่ยวกับการจัดรูป
ที่ดินผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ลดระยะเวลา และลดขั นตอนในการขอรับ
บริการ 

 
ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
 
เงื่อนไข :  

1. ให้ส่วนราชการ รายงานผลการด้าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  ของส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและข้อมูลปริมาณ
การใช้น ้ามันเชื อเพลิงจริง ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป และรายงานทุกเดือนจนจบปีงบประมาณ ทั งนี  ให้
ส่วนราชการบันทึกข้อมูลพื นฐานของหน่วยงานตามที่ สนพ. ก้าหนดเพื่อน้าไปค้านวณค่ามาตรฐานพลังงานของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมไปกับการรายงานผลการด้าเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 (ซึ่งส่วนราชการต้องรายงานผลฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2560) 

2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตาม
กรณีตัวชี วัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษเพ่ือน้ามา
พิจารณาในการแต่งตั ง จ่ายค่าตอบแทน 

3. ก้าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 
งาน/1 กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเพ่ิมการอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั นตอนการท้างานและปริมาณงานที่ซ ้าซ้อน เป็นต้น 

 
 

การประเมินรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) การประเมินรอบที่2 (รอบ 12 เดือน) 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 
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4. แนวทางการด้าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ้านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี  

4.1 การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มด้าเนินการ
ทั ง 3 กิจกรรมตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 

4.2 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด้าเนินการได้ด้าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถ
เลือกเรื่องใดมาด้าเนินการก่อนหลังก็ได้ 

4.3 ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด้าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด้าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) การเพ่ิมการอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริต 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

5. การรายงานผล 
5.1 การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วน

ราชการรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินการ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือน
กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกเดือน 

5.2 การลดพลังงานให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น ้ามันเชื อเพลิงเป็น
ประจ้าทุกเดือน ตั งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยการด้าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของ
ส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) 

5.3 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม และรายงานต่อเนื่องเป็นประจ้าทุก
เดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

5.4 ส้าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนราชการสามารถก้าหนดผลผลิตตามข้อมูลพื นฐานของส่วนราชการ 
และรายงานผลความก้าวหน้าในการด้าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมจนกว่าจะสิ นสุดแผนการ
ด้าเนินงาน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

      

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ้านวยการส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ทุกส่วนราชการต้องเสนอกิจกรรมในการปรับปรุง

กระบวนงานใหม่ทุกเดือน (รวม 12 กิจกรรม)) 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12 การน าข้อมูล Agri map มาใช้ในการวิเคราะห์โครงการแหล่งน้ า เพื่อลดระยะเวลาในการ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในภาคสนาม 

ค าอธิบาย :  
การน้าข้อมูล Agri map มาใช้ในการวิเคราะห์โครงการแหล่งน ้า เพ่ือลดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล

ทุติยภูมิในภาคสนาม หมายถึง การน้าข้อมูล Agri map มาใช้ประกอบร่วมกับข้อมูลภาคสนามในการวิเคราะห์
โครงการเพ่ือพัฒนาแหล่งน ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

 
ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

การประเมินรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) การประเมินรอบที่2 (รอบ 12 เดือน) 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
ด้าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 

 
 
หมายเหตุ :  
 
เงื่อนไข :  

1. ให้ส่วนราชการ รายงานผลการด้าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  ของส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและข้อมูลปริมาณ
การใช้น ้ามันเชื อเพลิงจริง ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป และรายงานทุกเดือนจนจบปีงบประมาณ ทั งนี  ให้
ส่วนราชการบันทึกข้อมูลพื นฐานของหน่วยงานตามที่ สนพ. ก้าหนดเพื่อน้าไปค้านวณค่ามาตรฐานพลังงานของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมไปกับการรายงานผลการด้าเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 (ซึ่งส่วนราชการต้องรายงานผลฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2560) 

2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตาม
กรณีตัวชี วัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษเพ่ือน้ามา
พิจารณาในการแต่งตั ง จ่ายค่าตอบแทน 

3. ก้าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท้างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 
งาน/1 กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเพ่ิมการอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั นตอนการท้างานและปริมาณงานที่ซ ้าซ้อน เป็นต้น 
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4. แนวทางการด้าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ้านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี  

4.1 การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มด้าเนินการ
ทั ง 3 กิจกรรมตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 

4.2 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด้าเนินการได้ด้าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถ
เลือกเรื่องใดมาด้าเนินการก่อนหลังก็ได้ 

4.3 ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด้าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด้าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) การเพ่ิมการอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริต 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

5. การรายงานผล 
5.1 การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วน

ราชการรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินการ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือน
กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกเดือน 

5.2 การลดพลังงานให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น ้ามันเชื อเพลิงเป็น
ประจ้าทุกเดือน ตั งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยการด้าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของ
ส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) 

5.3 การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม และรายงานต่อเนื่องเป็นประจ้าทุก
เดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

5.4 ส้าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนราชการสามารถก้าหนดผลผลิตตามข้อมูลพื นฐานของส่วนราชการ 
และรายงานผลความก้าวหน้าในการด้าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมจนกว่าจะสิ นสุดแผนการ
ด้าเนินงาน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  ส้านักบริหารโครงการ 

    
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  ผู้อ้านวยการส้านักบริหารโครงการ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส้านักบริหารโครงการ 
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องค์ประกอบที่ 5 
ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนาประเทศ (Potential Based) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 
ค าอธิบาย :  

1. เป็นการจัดท้าและด้าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วน
ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากผลผลิตที่เกิดขึ นจริงในแต่ละไตรมาสเทียบกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ จากระบบ GFMIS 

2. ส่วนราชการเป็นผู้เสนอโครงการ จ้านวน 10 โครงการ โดยมีหลักการคัดเลือก ดังนี  (1) วงเงิน
งบประมาณสูงสุด (2) โครงการมีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ (3) 
โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายรัฐบาลส้าคัญ/นโยบายเร่งด่วน การปฏิรูปประเทศ 
เช่น การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ (4) งบประมาณแผ่นดินยกเว้นงบบุคลากร 

3. ก้าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี  
3.1 สูงกว่าเป้าหมาย : ผลการด้าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั งแต่ 90-100%) 
3.2 เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีที่ผลการด้าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ ในระดับดี

มาก (ตั งแต่ 90-100%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั งแต่ 90-100%) และในกรณี
ที่ผลการด้าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่้ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่าย
อยู่ในระดับปรับปรุง (ต่้ากว่า 70%) ให้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 

3.3 ต่้ากว่าเป้าหมาย : ผลการด้าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่้ากว่า 70%) และ
มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่้ากว่า 70% 

 
โดยมีโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี  
 

ชื่อโครงการ เป้าหมายผลการด าเนินงาน เป้าหมายการเบิกจ่าย 
1. แก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน ้าทุ่งกระจูด) พร้อมระบบ
ระบายน ้า ต้าบลท่าสะท้อน อ้าเภอพุนพิน จังหวัด       
สุราษฎร์ธานี 

ร้อยละ 100 262.449 
 

2. สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนข่า 
(แห่งที่ 2)  โครงการพัฒนาลุ่มน ้ามูลตอนล่าง  จังหวัด
อุบลราชธานี 

ร้อยละ 100 107.800 
 

3. ปรับปรุงโครงการท้านบดินบางหินพร้อมระบบส่งน ้า 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลคลองชะอุ่น อ้าเภอ
พนกม จังหวัดสุราษฏ์ธานี 

ร้อยละ 100 15.000 

4. ปรับปรุงคันคลองชัยนาท - ป่าสัก ฝั่งซ้าย ตั งแต่ กม.
101+255 - กม.121+383 ต้าบลบ้านกลับ ,บ้านโปร่ง 
อ้าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

ร้อยละ 100 118.204 

5. ระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่ง
น ้าฝายปงต้า  ต้าบลปงต้า อ้าเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม ่

ร้อยละ 100 134.260 
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ชื่อโครงการ เป้าหมายผลการด าเนินงาน เป้าหมายการเบิกจ่าย 
6. โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท ร้อยละ 100 239.618 
7. ระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน า้
ห้วยน ้าก้อ ต้าบลน ้าก้อ อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ร้อยละ 100 134.260 

8. ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายวังปาน ตา้บล
หนองล่อง อ้าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล้าพูน   

ร้อยละ 100 149.115 

9. สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านคันลมื  

ต้าบลทรายมลู อ้าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
(โครงการพัฒนาลุม่น ้ามลูตอนล่าง  จังหวัดอุบลราชธานี) 

ร้อยละ 100 101.626 

10. เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะที ่2 ปตร.พระงาม ต้าบลพระ
งาม อ้าเภอพรหมบรุ ีจังหวัดสิงหบ์ุรี 

ร้อยละ 100 127.400 

 
ตารางและสูตรการค านวณ :   
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

การประเมินรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) การประเมินรอบที่2 (รอบ 12 เดือน) 
วัดผลการด้าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ

ส่วนราชการ ในช่วง 6 เดือนแรก  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด 

 

เป็นการวัดสมรรถนะในการส่งมอบผลผลิตและการ 
ใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือแสดงถึงศักยภาพของ 

ส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด 
 

 
หมายเหตุ :  
 
เงื่อนไข :  
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 
การจัดท้าและด้าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 - - - 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   
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ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์  ผู้อ้านวยการกองแผนงาน 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
 1. ผู้อ้านวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
 2. นางสลิลทิพย์  วีระวงษ ์
 3. ผู้ประสานแผนส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ 
 4. ผู้ประสานแผนกองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง 
 5. ผู้ประสานแผนส้านักชลประทานที่รับผิดชอบพื นที่เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
 
ค าอธิบาย :  

1. ระบบราชการ 4.0 เป็นระบบราชการที่มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท้างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม 
(transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted 
Government) โดยการท้างานของภาครัฐต้องมุ่งสู่การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected 
Government) การท้างานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และการเป็นองค์การที่มี
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)  

2. การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative Reform) เป้าหมายที่ส้าคัญประการหนึ่ง 
คือ การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) เพ่ือให้ภาครัฐมีความคล่องตัว
กระชับมากขึ น มีการผ่องถ่ายภารกิจที่ไม่จ้าเป็นออกไป (Outsourcing) โดยให้ส่วนราชการมีการจัดท้าแผนปฏิรูป
องค์การทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานใน 4 ด้านที่ส้าคัญ คือ 

     1) Structure การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้สอดรับกับบทบาทภารกิจใหม่  
     2) Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการท้างานให้ง่าย สะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และ

ตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการบน Digital Platform 
     3) Law การปรับปรุงกฎหมายให้เอื อต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ 

4) People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตราก้าลังให้สอดรับกับการปรับบทบาทภารกิจ และ
การปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่โดยใช้ Digital Platform  

3. การจัดท้าแผนปฏิรูปองค์การ (Organizational Transformation Plan) ตามตัวชี วัด ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวง เป็นการวิเคราะห์ความส้าคัญการเชื่อมโยงภารกิจของกระทรวงกับ
นโยบายที่ส้าคัญของประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) ที่มีผลกระทบ
ต่อการท้างานของกระทรวง การวิเคราะห์ขีดความสามารถ (Organization Capacity) ของกระทรวงในการ
เตรียมพร้อมเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของกระทรวงในอนาคต โดยการก้าหนด 
Value proposition , Portfolio Analysis , Business Model และการปรับบทบาทไปสู่ Government 40 

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม เป็นการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมในปัจจุบันทั งส่วนภารกิจ
หลัก (Core Function)   และภารกิจรอง (Non-core function) เพ่ือน้าไปสู่ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ
ของกรม โดยมีเป้าหมายหลักให้หน่วยงานรัฐมีความคล่องตัว ทั งในส่วนโครงสร้าง หน่วยงานที่มีความกระชับคล่องตัว
ต่อการปรับเปลี่ยน กระบวนการท้างานที่ใช้ Digital Platform เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้ใช้บริการในอนาคต การปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เอื อต่อสภาพการท้าธุรกิจในปัจจุบันและโลกดิจิทัลอนาคต รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรให้รองรับต่อการท้างานในบทบาทภารกิจและรูปแบบ การท้างานใหม่ของหน่วยงาน 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก เป็นข้อมูลพื นฐานที่ส้าคัญของกรมในปัจจุบัน อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่และอ้านาจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กฎหมายในความรับผิดชอบ โครงสร้างและอัตราก้าลัง เป็นต้น 

รายละเอียด สามารถดูได้จาก หนังสือส้านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ 1200/ ว 24 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
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ตารางและสูตรการค านวณ :   
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   

เกณฑ์การประเมินแยกตามกลุ่มของส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี  
กลุ่มที่ 1 ทุกส่วนราชการ (ยกเว้นส่วนราชการในสังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการ ไม่สังกัดส้านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง) 
           การประเมินผลพิจารณาในภาพรวมของผลการด้าเนินงานการจัดท้าแผนปฏิรูปองค์การทั ง 2 ส่วนคือ 

1. การจัดท้าแผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง (ทุกรมในสังกัดกระทรวงด้าเนินการร่วมกัน) 
2. การจัดท้าแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม โดยพิจารณาผลการด้าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้

ก้าหนดไว้ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี  

 รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2 
 แผนปฏิรูปองค์การ 
ระดับกระทรวง 

 ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก้าหนดให้ จัดท้า
ตามแผนปฏิรูปองค์การ 

1. ความครบถ้วนของแผนปฏิรูปองค์การ
ที่  ป รั บต ามข้ อ สั ง เ กตคณะกรรมกา ร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 100% (กรณีที่ไม่มีการแก้ไข 
ในรอบการประเมินที่ 2 จะถือว่าผ่านการ
ประเมินตามตัวชี วัดนี ) 

2. แผนการปฏิบัติการ (Action Plan)   
ที่จะด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส่วนราชการระดับกรม 

 

 แผนปฏิรูปองค์การ  
ระดับกรม 

ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก้าหนดให้ จัดท้า
ตามแผนปฏิรูปองค์การ 

 
กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการในสังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการ ไม่สังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
             การประเมินผลพิจารณาจากผลการด้าเนินงานการจัดท้าแผนปฏิรูปองค์การเทียบกับ ค่าเป้าหมายที่ได้ก้าหนดไว้
ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี  

 รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2 
 แผนปฏิรูปองค์การ  
ระดับกรม 

ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก้าหนดให้ จัดท้าตาม
แผนปฏิรูปองค์การ 

 1. ความครบถ้วนของแผนปฏิรูปองค์การที่
ปรับตามข้อสังเกต คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
100% (กรณีที่ไม่มีการแก้ไข ในรอบการ
ประเมินครั งที่ 2 จะถือว่าผ่านการประเมินตาม
ตัวชี วัดนี ) 

 2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะ
ด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ส่วนราชการระดับกรม 
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หมายเหตุ :  
 
เงื่อนไข :  
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 
การด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิรูป
องค์การ 
 

- - - - 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  

1. ผู้อ้านวยการส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. ผู้อ้านวยการกองแผนงาน 
3. ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
 ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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การประเม ินผลส ่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ได้ก้าหนดผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน และขั นตอนการประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี  
 

 

ผู้ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 
1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี 
2. รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื องต้น) 

 

 
 
ส ่วนราชการในความรับผ ิดชอบของฝ ่ายบริหาร ระดับกรมและกระทรวงที่รับการประเม ินตามมาตรการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 153 ส่วนราชการ             
(ด ูรายละเอียด รายช ื่อกรมในภาคผนวก) 

ทั งนี  ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ส้าน ักงานต้ารวจแห่งชาติ และกองอ้านวยการรักษาความ
มั่นคง ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้น้าแนวทางการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมินให้ส้านักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรี พร้อม
กับส่วนราชการอ่ืนๆ โดยให ้ส้านักงาน ก.พ.ร.ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
 

 

 
การประเม ินส ่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 5 

องค์ประกอบ (ส่วนราชการจะถูกประเมินอย่างน้อย 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที ่1, 2, 4 และ 5)  ได้แก่ 
1. ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานตามหลักภารกิจพื นฐาน งานประจ้างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตาม

หน ้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base) 
2. ประส ิทธ ิภาพในการด้าเนินงานตามหล ักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน   

หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษหร ือการบ ูรณาการการด้าเนินงานหลายพื นที่หรือหลายหน่วยงาน  (Agenda 
base) 

3. ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานตามหลักภารกิจพื นที่/ท ้องถิ่น ภ ูม ิภาค จ ังหว ัด กลุ ่มจ ังหว ัด                  
(Area base) (ถ้าไม่มีภารกิจน ี  ไม่ต้องประเมิน) 

 

 

 

 

 

 

5.3 องค์ประกอบของการประเม ิน 

 

 

 

 

 

 

5.2 ผู้รับการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

5.1 ผู้ประเมิน 

บทที ่5 
 วิธีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปร ับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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4. ประส ิทธ ิภาพในการบริหารจ ัดการและพ ัฒนานว ัตกรรมในการบริหารจ ัดการระบบงาน งบประมาณ 

ทรัพยากรบ ุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0  (Innovation base) 
5. ศ ักยภาพในการด้าเนินการของส ่วนราชการตามย ุทธศาสตร ์ชาติ 20 ปี (Potential base)  

 

 

 
สรุปผลการประเม ินส ่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการในภาพรวม     

ทั ง 5 องค์ประกอบของส่วนราชการผู้รับการประเมิน แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี  
 

ระดับคุณภาพ เป็นส่วนราชการที่มีผลการด้าเน ินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย     
ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน 

ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการด้าเน ินงาน อยู่ในระด ับสูงกว่าเป้าหมาย 
ไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใด 
องค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระด ับต้่ากว่าเป้าหมาย 

ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการที่มีผลการด้าเนินงานอยู่ในระดับต่้ากว่าเป้าหมายใน 
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินใน 
องค์ประกอบอื่นในระดับเป ็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย) 

 

 

 
รอบการประเมิน หมายถึง หว้งเวลาที่จะต้องท้าการประเมินปีละ 2 ครั ง ดังนี  
ครั งที ่1 ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทกุปี 
ครั งที ่2 ตั งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทกุปี 

 

 

 

 

 

 

5.5 รอบการประเมินผลส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 

5.4 สรปุผลการประเมิน 
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ขั นตอนการประเม ินส ่วนราชการตามมาตรการปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบ ัต ิราชการ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  แบ่งออกเป็น 4 ขั นตอนหลัก (ตามรูปที่ 5) ดังนี  
 

 ขั้นตอนที่ 1 ก.พ.ร. ก้าหนดกรอบการประเม ินส ่วนราชการ ประกอบด ้วย 5 องค ์ประกอบ และส้าน ักงาน 
ก.พ.ร. แจ้งกรอบตัวชี วัด และค่าเป้าหมายในรอบการประเมินทั ง 2 รอบ ให้แกส่่วนราชการผู้รับการประเมิน 
 

 ขั้นต อ น ที่ 2 ส ่วนราชการรายงานผลการด้าเน ินงาน และจ ัดท้ารายงานข ้อเสนอประส ิทธ ิภาพในการบร ิหาร
จ ัดการและ พ ัฒนานว ัตกรรม ตามองค ์ประกอบการประเม ิน โดยก้าหนดให้ส ่วนราชการรายงานผลการประเม ินแก่
ส้านักงาน ก.พ.ร. แบ่งเป็น 2 รอบการประเมิน ได้แก่ 

รอบแรก ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2561 
 รอบสอง ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 2561 
 
ขั้นตอนที ่3 
เลขาธ ิการ ก.พ.ร. รายงานผลการประเม ินฯ เบื องต้นเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ้าส้านัก

นายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
รอบแรก ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน 2561 
 รอบสอง ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน 2561 
 
ขั้นตอนที่ 4  ส้านักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมินส่วนราชการเสนอนายกรัฐมนตรี 
รอบแรก ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2561 
 รอบสอง ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

5.6 ขั้นตอนการประเมินผลสว่นราชการ 
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รูปที่ 5 ขั นตอนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปร ุงประส ิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 รอบแรก ภายในส ัปดาห์ที ่2 ของเดือนเมษายน 2560 
 รอบสอง ภายในส ัปดาห์ที่ 2 ของเดอืนกันยายน 2560 

 
 ขั้นตอนที่ 4 

สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเม ินส่วนราชการเสนอนายกร ัฐมนตร ี 

 

 

 

 

 รอบแรก ภายในส ัปดาห์ที ่1 ของเดือนเมษายน 2560 
 รอบสอง ภายในส ัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกันยายน 2560 

 ขั้นตอนที่ 3 

เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานผลการประเม ินฯ เบื องต้นเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี และร ัฐมนตรีว่าการหรือรัฐ1ตรีช่วยว ่าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 รอบแรก ภายในสัปดาห ์ท ี่ 3 ของเดือนมีนาคม 2561 
 รอบสอง ภายในสัปดาห์ท ี่ 3 ของเดือนสิงหาคม 2561 

 ขั้นตอนที่ 1 

 ก.พ.ร. ก้าหนดกรอบการประเม ินส ่วนราชการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ได้แก ่

1) Functional base 
2) Agenda base 
3) Area base 
4) Innovation base 
5) Potential base

 

ส านักงาน ก.พ.ร. แจง้ตวัช ี วัด ค่าเป้าหมายในรอบการประเมินทั ง 2 รอบ 
ให้แก่ ส่วนราชการผ ู้รับการประเมิน 

 ขั้นตอนที่ 2 

ส่วนราชการรายงานผลการด้าเนินงาน และจัดท้ารายงานข้อเสนอ 
ประส ิทธ ิภาพในการบร ิหารจ ัดการและพัฒนานวัตกรรม        

ตามองค์ประกอบการประเมนิ ให ้กับสา้นักงาน  ก.พ.ร. 

รอบแรก ภายในสัปดาห ์ท ี่ 1 ของเดือนเมษายน 2561 
 รอบสอง ภายในสัปดาห์ท ี่ 1 ของเดือนกันยายน 2561 

 

รอบแรก ภายในสัปดาห ์ท ี่ 2 ของเดือนเมษายน 2561 
 รอบสอง ภายในสัปดาห์ท ี่ 2  ของเดือนกันยายน 2561 
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปร ุงประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบ ัต ิราชการ ประจ้าป ีงบประมาณ         
พ.ศ. 2561 ของผู้รับประเมิน มีรายละเอียด ดังนี  

ส่วนราชการผู้รับการประเมินจะต้องรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของตนเอง ประจ้าป ีงบประมาณ          
พ.ศ. 2561 ให ้กับส้าน ักงาน ก.พ.ร. โดยรายงานผลการด้าเน ินงานตามต ัวช ี ว ัดใน 5 องค ์ประกอบ ได ้แก่ องค ์ประกอบที่ 1 
ประส ิทธ ิภาพ ในการด้าเน ินงานตามภารก ิจพื นฐาน (Functional base) องค ์ประกอบที่ 2 ประส ิทธ ิภาพในการ
ด้าเน ินงานตามภารก ิจ ยุทธศาสตร์ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป ็นพ ิเศษ (Agenda base) องค ์ประกอบที่ 3 
ประส ิทธ ิภาพในการด้าเน ินงานตาม ภารกิจพื นที่ หรือการบูรณาการการด้าเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base)    
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพใน การบร ิหารจ ัดการและพ ัฒนานว ัตกรรม (Innovation base) และองค ์ประกอบที่ 5 
ศ ักยภาพในการเป ็นส ่วนราชการที ่มี ความส้าคัญเชิงยุทธศาสตร์ฯ (Potential base) ผ่านระบบการประเมินผลตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอน ิกส์ (e-SAR) โดยแบ่งรอบการรายงาน แบ ่ง
ออกเป็น  2  รอบการประเมิน ดังนี  

รอบที ่1 ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของท ุกปี 
รอบที ่2 ตั งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของท ุกปี 

บทที่ 6 การรายงานผลการประเมินและรูปแบบรายงาน 
ของผูร้ับการประเมิน 
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 ตัวอย่าง  
ตารางที่ 10 การรายงานผลการด้าเนินงานของส ่วนราชการทั ง 5 องค์ประกอบ ผ่านระบบการประเมินผลตาม
มาตรการ ปรับปรุงประส ิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 
 

รายละเอ ียดประกอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฎิบตัิราชการ ปฏบิัตปิระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

หน่วยงาน…………………ส าน ักงานปลัดกระทรวง A........................... กระทรวง…………………กระทรวง A............................................................ 

(  ) รอบที่ 1 ตั งแต่ว ันที่ 1 ตลุาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 () รอบที่ 2 ตั งแต่ว ันที ่1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 ก ันยายน 2561 

 
องคป ์ ระกอบการประเม ิน 

 
ต ัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนน ิ งาน 

สรปุผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ประส ิทธิภาพในการด้าเน ินงานตามหล ัก
ภารกจิ พ ื นฐาน งานประจ้างานตามหน้าที่
ปกต ิ หรืองาน ตามหน้าท ี่ความรับผ ิดชอบ
หลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมต ิคณะรัฐมนตรี (Functional 
base) 

1. ความส าเร็จในการบ ูรณาการเพื่อ 
ขับเคลื่อนการปฏบิต ั  ิราชการโดยรวม 
ของกระทรวง ประกอบด ้วยต ัวชี้วัด 

   
 

 

1.1 รายได ้จากการจ้าหน ่าย 
ผล ิตภัณฑ ์ช ุมชน (OTOP) 

122,090 ลบ. 132,000 ลบ. 
  

1.2 ความส้าเร็จของการป ้องกัน 
ปราบปราม และบ้าบัดรักษา 
ผ ู้ต ิดยาเสพติด 

    

-  ร้อยละของพ ื นที่หมู่บ้าน/ช ุมชนส ีขาว 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ 62.32 ร้อยละ 60..30   

- ร้อยละของพ ื นท่ีหมู่บ้าน/ช ุมชนสแีดง 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ 8.21 ร้อยละ 8.00   

1.3 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น 
ท่ีผ่านเกณฑ ์การประเมินประส ิทธิภาพ 
(LPA) 

ร้อยละ 89 ร้อยละ 90   

2. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียน
ที่ได้รับการแก ้ไขของศ ูนย์ดำรง
ธรรม จังหวัด 

   
 

 

- ร้อยละของจ้านวนเร่ืองร้องเรียน 
ท ี่ค ้าด้าเน ินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557-2558 และสามารถแก้ไขจนได ้ข ้อยุต ิ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75   

- ร้อยละของจ้านวนเร่ืองร้องเรียนท ี่รับเข ้าใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และสามารถแก้ไข 
ปัญหาจนได ้ข ้อยุต ิในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83   

3. ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะจาก 
การตรวจราชการที่ได้รบ ั การตอบสนอง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

2. ประส ิทธิภาพในการด้าเน ินงานตามหล ักภารกจิ 
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย 
เร่งด่วน หรือภารกิจท ี่ได้รับมอบหมายเป ็นพ ิเศษ 
(Agenda base) 

1. ต ัวชี้ว ัดการสร ้างความรับรค ู้ วามเขา้ใจ 
แกป ่ ระชาชน 

   
 

 

1.1 ร้อยละการด้าเน ินการตามแผนการสร้าง 
ความรู้ความเข ้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

1.2 ร้อยละการช ี แจงประเด ็นส้าคัญที่ทัน 
ต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

3. ประส ิทธิภาพในการดำเน ินงานตามหล ักภารกิจพ ื นท ี่/ 
ท ้องถ ิ่น ภูม ิภาค จงัหว ัด กลุ่มจงัหว ัด หร ือการบ ูรณา 
การการดำเน ินงานหลายพ ื นท ี่หร ือหลายหน ่วยงาน 
(Area base) (ถ ้าไม่ม ีภารกิจน ี  ไม ่ต ้องประเม ิน) 

1. อตัราผ ู้เสียชีวต ิ จากอบ ุ  ัตเ ิ หต ุทางถนน 
ต ่อประชากรแสนคน 

ไม่เกิน 18 คน ต่อ 
ประชากรแสนคน 

24 คน ตอ ่ 
ประชากรแสนคน 

  
 

4.  ประส ิทธิภาพในการบริหารจ ัดการและพ ัฒนา 
นวัตกรรมในการบริหารจ ัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบ ุคคล และการให้บริการ 
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation 
base) 

1. ประสทิธิภาพการเบก ิ จ ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80   

2. ข้อเสนอประสทิธิภาพในการบริหารจ ัดการ 
และพ ัฒนานว ัตกรรมของส่วนราชการ 

    

5.  ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส้าคัญ 
เช ิงยุทธศาสตร์เพ ื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผน 
หรือนโยบายระดับชาต ิ นโยบายของรัฐบาล 
(Potential base) ประกอบกับผลการประเมิน 
โดยองค ์กรภายในและภายนอกประเทศ 

1. การจ ัดท าและด าเนนิการตามแผน 
การขบัเคลือ่นยุทธศาสตรช์าต ิ 
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ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบ งาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 

ส ่วนราชการจ ัดท้ารายงานข ้อเสนอประส ิทธ ิภาพในการบริหารจ ัดการและพ ัฒนานว ัตกรรมของส ่วนราชการ 
ที่แสดงถึงการพ ัฒนาข ีดความสามารถของหน่วยงานในด้านต่างๆ โดยให้ส ่วนราชการส ่งรายงานตามข ้อเสนอดังกล ่าว 
ผ่านระบบการประเม ินผลตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล ็กทรอนิกส์ (e-SAR) 
ตามแบบฟอร์มรายงาน ดังแสดงในรูปที่ 6 และตัวอย่างการจัดท้ารายงานดังกล่าว ตามรูปที่ 7 

 
รูปที่ 6 แบบฟอร์มการรายงานการบริหารจัดการและพ ัฒนานวัตกรรมองค์ประกอบที่ 4 
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รูปที่ 7 ตัวอย่างการรายงานการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในองค์ประกอบที่ 4 

 

 

ตัวอย่าง 
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบ ัต ิราชการ ประจำป ีงบประมาณ        
พ.ศ. 2561 ของผ ู้ประเมิน แบ่งตามล้าดับการประเมิน ได้แก ่ 

1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี 
2. รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
3. เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ผู้ประเมินเบื องต้น) 

 

 

ตามมต ิครม. เมื่อวันที ่5 เมษายน 2559 ไดก้้าหนดให้เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติ  ราชการของส่วนราชการ (เบื องต้น)   เพื่ อจ ัดส ่งให้กับ รัฐมนตรีว ่าการหรือรัฐมนตรีช ่วยว ่าการ            
รองนายกรฐัมนตรี หรือ รัฐมนตร ีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี 

ดังนั น ส้านักงาน ก.พ.ร. จึงจัดท้ารายงานสรุปความเห็นการประเมินส่วนราชการเบื องต้นเป็นราย
กระทรวง และส่วนราชการระด ับกรมในส ังกัดกระทรวงในรูปแบบส ัญล ักษณ์ ในล ักษณะที่เป ็น Info graphic และจะ
จ ัดส ่งสรุปผลการประเมินดังกล่าวแก่นายกรัฐมนตรีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

    7.1 ผู้ประเมินเบื้องต้น : เลขาธิการ ก.พ.ร. 
 

 

บทที่ 7 การรายงานผลการประเมินและรูปแบบรายงาน 
ของผูป้ระเมิน 
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 ตัวอย่างรายงานสรุปความเหน็เลขาธ ิการ ก. พ.ร. ( ผู้ป ระเมินเบื้องต้น )  

ตัวอย่างปกรายงานการประเม ินผลส ่วนราชการระดับกระทรวง ดงัแสดงตามรูปที่ 8   (1)   และรายงานการ 
ประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวงในภาพรวม ตามรูปที่ 8 (2) 

 

 
 

 

รูปที่ 8 (1) ตัวอย่างปกแบบรายงานการประเมินผลสวนราชการระดับกระทรวง 
 

 

 

 

ตัวอย่าง 



รายละเอียดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   

130 
 

 

 
 

 
 

รายงานสรุปความเห็นของผู้ประเมินเบื องต้นโดยเลขาธิการ ก.พ.ร. จะประกอบด้วยรายงานผลการประเมินราย 
ตัวชี วัดทั ง 5 องค์ประกอบ และการบรรยายสรุปผลการประเมินส่วนราชการภายใน 5 องค์ประกอบ ตามรูปที่ 9 (1) 
และรูปที่ 9 (2) ตามล้าดับ 

 

 

 

 รูปที่ 8 (2) ตัวอย่างแบบรายงานการประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวง 

ตัวอย่าง 
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รูปที่ 9 (1) ตัวอย่างรายงานสรุปความเห็นของผู้ประเมินเบื องต้น (รายตัวชี วัด)

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
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รูปที่ 9 (2) ตัวอย่างแบบรายงานสรุปความเห็นของผ ู้ประเมินเบื องต้น (บรรยายสร ุป) 
 

 

 

 

ตัวอย่าง 



รายละเอียดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   

133 
 

 
นอกจากน ี ในรายงานสรุปความคิดเห็นของผู ้ประเม ินเบ ื องต ้นโดยเลขาธ ิการ ก.พ.ร. จะประกอบด ้วย

สรุปผล การประเมินด้านศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส้าคัญเช ิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
Potential base ดังแสดงในรูป 10 

 

 
 

 
 

รูปที่ 10 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการประเมินสวนราชการองค์ประกอบที่ 5 
 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
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 ต ัว อ ย่ า ง แบบฟอร์มการประเม ินส ่วนราชการ ของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ้าส้านายกรัฐมนตรี/ 
รัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

 
แบบประเมินประสิทธภิาพการปฏบิัตริาชการของส่วนราชการระดบักรม 

 
ส่วนที่ 1 : ขอ้มูลของส่วนราชการ 
หน ่วยงาน…………………………………......................................................  กระทรวง………………………………….................................... 

 

ส่วนที่ 2 : การประเม ินประสิทธิภาพการด าเนินงานและศักยภาพของส่วนราชการ 

(  ) ภายในส ัปดาห์ท ี่ 4 ของเด ือนมีนาคม 2560   ( ) ภายในส ัปดาห์ท ี่ 4 ของเด ือนส ิงหาคม 2560 
โปรดท้าเคร่ืองหมาย ตามระดับประส ิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส่วนที่ 2: ผ ู้ประเมิน ท้าเครือ่งหมาย ใน( ) ( ) มีความค ิดเห็นเพ ิ่มเต ิม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……… 
 
 ( ) ไม่มีความค ิดเห็นเพ ิ่มเต ิม 

 

ส่วนที่ 3 : สรปุผลการประเมิน 
  ระดับคุณภาพ เป็นส่วนราชการท่ีมีผลการด้าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบท่ีประเมิน 
  ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการท่ีมีผลการด้าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบท่ีประเมิน แต่ไม่

มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงได้รับการประเมินในระดับต้่ากว่าเป้าหมาย 
ระดับต้องปรับปรุงเป็นส่วนราชการท่ีมีผลการด้าเนินงาน อยู่ในระดับต้่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบหน่ึง (แม้ว่าจะได้รับการ

ประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย 

………………………………………………… 
(……………………………………………….) 

รองนายกร ัฐมนตร ี/รัฐมนตรีประจ้าส้าน ักนายกร ัฐมนตร ี/รมต. ว่าการ/รมต. ช ่วยว่าการ 
ผ ู้ประเมิน 

ว ันท ี่……….. เดือน…………………….. พ.ศ. ……………. 

 

ส่วนที่ 1  

ระบุข้อมูลของ 
ส่วนราชการ 

 

 
ส่วนที่ 2  

พ ิจารณาผล  
การประเมิน 

ประสิทธ ิภาพฯ 

 

ส่วนที่ 3  
พิจารณา  

สรุปผลการ 
ประเมิน 

 

 

 

รปูที ่11 แบบฟอร์มการประเม ินส่วนราชการส้าหรับรองนายกร ัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี/ร ัฐมนตรีว่าการหรือร ัฐมนตรีช่วยว ่าการ 

 

 

 

 

 

 

7.2 ผู้ประเมิน: รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี/รัฐมนตรีว่าการ         
หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

 
องคป ์ ระกอบการประเม ิน 

ระ ดบ ั  
หมายเหต ุต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
เปน็ไปตาม 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

1. ประส ิทธิภาพในการด้าเน ินงานตามหล ักภารกจิพ ื นฐาน งานประจ้างาน 

ตามหน้าที่ปกต ิ หรืองานตามหน้าท ี่ความรับผ ิดชอบหลัก งานตาม 

กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมต ิคณะรัฐมนตรี 
(Functional base) 

    

2.  ประส ิทธิภาพในการด้าเน ินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง 
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด ่วน หรือภารกิจท ี่ได้รับมอบหมายเป ็นพ ิเศษ 
(Agenda base) 

    

3.  ประส ิทธิภาพในการด้าเน ินงานตามหลักภารกิจพ ื นท ี่/ท้องถ่ิน ภูมิภาค 

จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการด้าเน ินงานหลายพ ื นที่หรือ 

หลายหน่วยงาน (Area base) (ถ้าไม่มีภารกิจน ี  ไม่ต ้องประเมิน) 

    

4.  ประส ิทธิภาพในการบริหารจ ัดการและพ ัฒนานวัตกรรมในการบริหาร 
จ ัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบ ุคคล และการให้บริการ 
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 

    

5.  ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส้าคัญเช ิงย ุทธศาสตร์เพ ื่อการ 
พ ัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระด ับชาต ิ นโยบายของรัฐบาล 

(Potential base) ประกอบกับผลการประเมินโดยองค์กรภายในและ 
ภายนอกประเทศ 
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ผู้ประเม ินจะประเม ินส ่วนราชเป็นรายกรม  โดยใช ้แบบฟอร์มการประเม ินตามรูปที่  11 ให้ครบถ้วน   

ทุกกรม ดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลตามรูปท ี่ 12 
 

 
 

แบบประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ 

ส่วนท ี่ 1 : ข้อมูลของส่วนราชการ 
หน่วยงาน…………ส านักงานปลัดกระทรวง A……………...................................................... กระทรวง…………………………A................................................... 

ส่วนท ี่ 2 : การประเมินประสทิธิภาพการดาเนนิงานและศกัยภาพของสว่นราชการ 
( ) ภายในสัปดาห ์ท ี่ 4 ของเด ือนม ีนาคม 2560 ( ) ภายในสัปดาห ์ท ี่ 4 ของเด ือนส ิงหาคม 2560 
โปรดท้าเครื่องหมาย ตามระดับประสิทธิภาพการด้าเนินงานและศักยภาพของส ่วนราชการ 

 

      
  ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

 

 1. ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานตามหลักภารกิจพื นฐาน งานประจ้างานตามหน้าท ี่ 
ปกติ หร ืองานตามหน ้าที่ความร ับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ 
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base) 

  
 

  

 2. ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์  แนวทางปฏิรูปภาครัฐ
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป ็นพิเศษ (Agenda base) 

   

 
 

 3. ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานตามหลักภารกิจพื นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จ ังหวัด กลุ่ม
จังหวัด หรือการบ ูรณาการการด้าเนินงานหลายพื นท ี่หรือหลายหน่วยงาน (Area base) 
(ถ้าไม่มีภารกิจน ี   ไม่ต ้องประเมิน) 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 4. ประสิทธ ิภาพในการบร ิหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบร ิหารจัดการ ระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบ ุคคล และการให้บริการประชาชนหรอ ื หน่วยงานของรัฐ 
(Innovation base) 

   
 

 

 5. ศักยภาพในการเป ็นส่วนราชการที่มีความส้าคัญเชิงยุทธศาสตร ์ เพือ่การพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรอืนโยบายระดับชาต ิ นโยบายของรฐับาล (Potential base) 
ประกอบกบัผลการประเมนิประเมินโดยองคก์รภายในและภายนอกประเทศ 

   
 

 

ส่วนท ี่ 2: ผู้ประเมนิ ท้าเครือ่งหมาย ใน( ) 
(  ) มคีวามคิดเห ็นเพิม่เติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 
 () ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

ส่วนท ี่ 3: สรุปผลการประเมิน 

 ระดับคุณภาพ เป ็นส่วนราชการที่มีผลการด้าเนินงาน อย ู่ในระดับสูงกว่าเป ้าหมาย ทุกองค์ประกอบท ี่ประเมิน 
ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการที่มีผลกาด้าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม ่ครบท ุกองค์ประกอบท ี่ประเม ิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใด

องค์ประกอบหน่ึงได ้ร ับการประเมินในระดับต้่ากว่าเป้าหมาย 
ระดับต ้องปรับปร ุง เป ็นส่วนราชการที่มีผลการด้าเนินงาน อย ู่ในระดับต่้ากว่าเป ้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหน ึ่ง (แม้ว่าจะ

ได ้ร ับการประเมินในองคป์ระกอบอื่นในระดับเป ็นไปตามเป ้าหมายหรือสูงกว่าเป ้าหมาย) 

………………………………………………… 
(……………………………………………….) 

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี/รมต.ว่าการ/รมต. ช่วยว่าการ 
ผู้ประเม ิน 

ว ันที่……….. เดือน…………………….. พ.ศ. ……………. 

รูปที่ 12 ตัวอย่างการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมส้าหรับรองนายกรัฐมนตร ีหรือรัฐมนตร ีประจ้าส้านัก
นายกรัฐมนตร ี/รัฐมนตร ีว่าการหรือรัฐมนตร ีช่วยว่าการ 

ตัวอย่างการประเมนิ 



รายละเอียดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   

136 
 

 
ภาคผนวก 

รายช ื่อส ่วนราชการที ่ร ับการประเม ินตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัต ิราชการ  ป ร ะ จ้า ปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 

กระทรวง กรม 
1. ส้านักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 

กรมประชาสัมพันธ์ 
ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผ ู้บริโภค 
ส้านักข่าวกรองแห่งชาต ิ
ส้านักงบประมาณ 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 ส้าน ักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

2. กระทรวงการคลัง ส้านักงานปลัดกระทรวงการคล ัง 
ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กรมศุลกากร 
กรมสรรพากร 
กรมสรรพสามิต 
กรมธนารักษ์ 
ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กรมบัญชีกลาง 
ส้านักงานบริหารหนี สาธารณะ 

3. กระทรวงคมนาคม ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 
กรมการขนส ่งทางบก 
กรมเจ้าท่า 
กรมท่าอากาศยาน 

4. กระทรวงพาณ ิชย์ ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณ ิชย ์
ส้าน ักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กรมการค้าภายใน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า 
กรมทรัพยส์ ินทางป ัญญา 
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 กรมการค้าต่างประเทศ 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กรมส ่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

5. กระทรวงอุตสาหกรรม ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหม ืองแร ่ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ ุตสาหกรรม 
ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย 

6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส้านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กรมการท่องเที่ยว 
กรมพลศึกษา 

7. กระทรวงพล ังงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
กรมเชื อเพลิงธรรมชาติ 
กรมธุรก ิจพล ังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมการข้าว 
กรมชลประทาน 
กรมตรวจบ ัญช ีสหกรณ์ 
กรมประมง 
กรมปศุสัตว ์ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมส ่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมหม่อนไหม 
ส้านักงานการปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ส้านักงานมาตรฐานส ินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม 

ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมมลพิษ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมทรัพยากรธรณ ี

 



รายละเอียดตวัชี วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการของกรมชลประทาน ประจา้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

138 
 

กระทรวง กรม 

 

กรมทรัพยากรน ้า 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
กรมป ่าไม้ 
กรมส ่งเสริมคุณภาพส ิ่งแวดล ้อม 
กรมอุทยานแห ่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10. กระทรวงมหาดไทย ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 
กรมท่ีดิน 
กรมการพฒันาช ุมชน 
กรมส ่งเสริมการปกครองท้องถ ิ่น 
กรมป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

11. กระทรวงวิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี 

 ส้านักงานปลัดกระทรวงว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
กรมวิทยาศาสตร ์บริการ 
ส้านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

12. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

ส้านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
ส้านักงานสถิติแห่งชาต ิ
ส้านักงานคณะกรรมการดิจิท ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

13. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

ส้านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาส ังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กรมกิจการผู้ส ูงอาย ุ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กรมพัฒนาส ังคมและสว ัสดิการ 
กรมส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช ีวิตคนพิการ 

14. กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงว ัฒนธรรม 
กรมการศาสนา 
กรมศิลปากร 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ส้านักงานศ ิลปว ัฒนธรรมร่วมสมัย 
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15. กระทรวงแรงงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

กรมการจดัหางาน 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ส้านักงานประกันสังคม 

16. กระทรวงยุติธรรม ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ส้านักงานกิจการยุต ิธรรม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

สถาบน ั นิติวิทยาศาสตร์ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ 

กรมบังคับคด ี

กรมคุมประพฤต ิ

กรมพิน ิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

กรมราชทัณฑ ์ 
ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

17. กระทรวงสาธารณสุข ส้านักนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรมการแพทย ์ 
กรมควบคุมโรค 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรมส ุขภาพจิต 

กรมอนามัย 

ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
18. กระทรวงการต่างประเทศ ส้านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

กรมการกงส ุล 

กรมพิธีการทูต 

กรมสารนิเทศ 

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

กรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

กรมอาเซียน 

กรมองคก์ารระหว่างประเทศ 

กรมเอเช ียตะวันออก 

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
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กรมอเมริกาและแปซ ิฟิกใต้ 
กรมยุโรป 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

19. กระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ 
ส้านักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั นพื นฐาน 
ส้านักงานคณะกรรมการการอาช ีวศึกษา 
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

20. ส่วนราชการไม ่สังกัด  
     ส้าน ักนายกร ัฐมนตรี 

กระทรวงหร ือทบวง 

ศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด้าริ 
ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ส้านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ส้านักงานราชบัณฑิตยสภา 

ส้าน ักงานคณะกรรมการป ้องก ันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ 

ส้าน ักพระราชวัง 
ส้าน ักราชเลขาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 


