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1. ~1:8'1vi.n1':in'l'Vl'1'n"lla~m::V11-1~ml.lbb tJ1V11~n11-U''Ubfl~BtJt.h::b 'Ylf'l/ 

bb~°t.ICJVl51'11?tl'lim::wn~bb'1::~1:8'1(?)1::vr;h~m::V111~~l'.ibu1'Vll.l1CJ 
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~1Wl'U (Joint KPls) bb'1::~1:8'1(?)1::w)1~m::V111~bb'1::~~'\lll(?) 
(Function-Area KPls) 1'11l.l'U1CJ'U1CJ'11Aru"1Ja~-r~'\J1'1 bb'1::~1:8'1vi ... "' 
m1n'l'Vl'1'fl"lleJ~fl)lJ 

" 0 "' 'lJ 1 'Vl.'l.J fl 

(%) 

75 

75 
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1.4 tlw~Vlfi.fl1W 1 tJfl1)'\J~'V!1)~(?)fl1)J11 m "lll'l"IJ'1UWV11'U ( 15) 
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bU1V1111v (Baseline data) 
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Positioning 
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" ~'J~-l\il 

" ,f 
"lltllJ~'W'U:ii1'W ., ... ~ ., " bnru6l'Jf11';j ~Vlrt:::bb 'W'W 

J1V1tinl ru1V1l.!1vf--~~~~~~~---+-~~~~~~~~....-~~~~----; 
(~eJCJ~:::) tJ 2559 

(Baseline data) 

2556 I 2557 I 2558 1 2 3 4 5 

" ., 
"lleJSl.:ibn~"!rn.:i 

riru:::n·a-al.lf11';i"1 

bb'Li&i.:i1vmJ Vlll1ti~.:i fl1'a'a111n~11'1JeJ.:Jbb'\.J'1.:ie.J~~~'WA1'1liJ\ilb~tJ1ntJticlmv1tJ'llll'1l'W1n'1b~tJ.:intJ ~'1l1~ri'1l'W1\il~'U~'a11ltl'U 1,0001~ :fftJ1'\.J 1~e.i'1 W 
QI , '\J , 

\ilein 1~th~~u bb'1~~'1l5'U1 'a111~.:i'\.J'a~11.:ibb'1~'\.J~'1~1 ri'1ltJ1\il~'U~'a111ntJ 3001 ~~tJ1'\.J 'Vl~ti'11tJ1'Ubn'l:Wt'am'1lYfl'a1'1b-U'1~111m'a~\'lJtJ1bJi!eivn--J1 50 

'a1tJ 

V1111mV1~ LJ131'1~11~fililbtltJV1i.11v '1°1tJ1'U 500V1i.11v11ilvn1V1'Wlil1~ . , 
-1fl 3 1'11 Lvi1nu 0.65 V1i.11v - m~'lfo 1 1'11 bvi1nu 0.70 V1i.11v - bb'\'W bbn~ 1 1'11 Lvi1nu 0.10 V1i.11v - '1~1tln 1 1'11 Lvi1nu 0 .01 V1i.11v) 

(
'i ., .. ., ., ., ':"1 ., ) 
~fl = 2,308 m, m~uei = 715 vi1 bb'l"i~ bbn~ = 5,000 m, '1mun = 50,000 vi1 

bliltifi1~tith~'1.:ifi b~ti 1 ~bn~vi'amrim'a'a11l n~11v.11m'ae.J~ \?l Lliltifi\?lmmei.:i-Su~Lb i.ltJv'U ril?i'tJVJ'Wn 1'ae.J~\?1'1\il'1.:i bb'1~rie.J'1e.J~\?l~vV1i.11v b~ll~tJ 'a111~.:i , , , 
e.i'1e.i~\?lriflrum'l"i 1~111\?l'a~1tJ 61~1.:i 1eim'11'l.m1'abb "ll.:i-1JtJ~tJfi'1Ln~\?l';i ' ... 

r&''" 

m-lJ'll'1UWV11'1.J - 5 
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u-a::b~\J 
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Positioning 
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fi1~tmHm1tlfiu1i1111m1 m1111atl1:::vi1u tl1:::'1'1tl~utl1:::111ru Vl.A . 2559 

" if 

,, 
~1~1'~ 

" .., 
"lJB6'l~bfil?l"lleM 

"lJ fill" 'Y'l\J fj1'\J 
" <U 

(Baseline data) 
~ ~ " 

bfiW6VlfiT~ ~'Vl~::bb 'U'U 

tl1V1t1n I bU1'Vl~1£.J 1------.....--~--+---~,------.....------.----.-----i 
C¥ti£.J"::) tJ 2559 ~ru::m-a~m-a., 

2556 2557 2558 1 2 3 4 

LL\J'l'V11 ~n1'il'llilvl\JYj\J n1 'ic.J ~VI LLa:::m'iL ~11 L l.ln1'11un1 'iLL ,j ~'llumfl Ln'\~VI 'ivl'lfJ'i:::tJ\Jn1 'irl-:!L'1~11 n1'iLn"~Wl'iLL tla~ 1Vlaj ~~ 7 6 .r~'Vl11il 

~lilvi1V1ci'mnru'li' f'lnJ'11l~'lll.l~~uviviiif'lnamwtum'ivi1Lm:m'iLLtln~tV1aj l'l1111Ltlu1tl1vi'm~m'ic.J~llJ n1'i11Jn11il n1'n~u mn111n~11 

AlilL~cin~uvilli'uLL uu ~~'Vli'liln::: 1 LL tln~ LYim tl'ULL tln~lli''ULL UtJ'lll.l~'i:::uuri~ L'1~11n1'iLn1!!11J'i 
- mruviLll'Uw'llli tl1i\11J1iJu f.11~'W1'i1 -U11 LLn:::~'U1 lli'ci~ii'll'U11il~'Uyj'i111tl'U~~LL~ 1,000 l~~ultl 

...,~mn1!!11J'imlllci~11irl'l'ihL-U'1~11111'l'i~m'i 'Wuciani1 50 11a~u1 tJ 

- mruLU'UUJc.Jn W'lf~nLLn:::W'll~'U1 'i111.X~tJ~<i'V1-i'LLn:::th:::11~ lli'ci~ii~uvi'i111tl'U~~LL~ 3001i~u1tl 'Vl~tl 
Ln1!!11J'imlll'ti~11l1'l'l'ihL-U'1~11111'l'i~m"i'Wumini1 50 rnJ~ultJ 

5 

~lil~~Vi11~1'U 111iLLri Vi11~~1iln1'lLL Un~ Vi11n1'ic.J~(IJ Vi11m'iV1'111il LLn:::Vi11tJ~'Vl1"i~liln1'i 'lll.l~LL~n:::LL tJa~tl1~1.l~ LLa:::n1Vl'Ulil'VIU1vitJ'V1\J1'V11'l1111fo~lil'lftl\JLLl'l:::na 1n 

'IJULl'l~l.l'UllJ11l~iimLa:::V1111yjn-J:::'V1'i1~i n1'Vl'UlilL~11L~11 

Vi11~1'ULLa::: Ln1!/Vl'in'l t 'U~'Uvi~111 tl'UU'i::: Uju-Util;Javi.;1AC\j riciu n1'iri~L'1~11vi1 Ln1!111J'iLL tJa~ t 'Vlaj L Yici t \1ii-U l.ll;Jl'ILDci~lllu.;1...,fo t .u L ~EJ\JL Viaunu'Vlci'~vi1 n1'iri~ L'1~11 lvi'LLri 

m111ruc.Jac.J~llJ c.Jac.J~Vl~l.l1 ~ f'l0Ji11'Wc.Jnc.J~VI lll''UYJ'U~tl'VltJ1EJ 1li''UVJ'UnTm~VILLEJn11J111'i1EJn1'iyj.;1AC\j 'i1EJ1vl ·nvlvi'~'VlG 

1Lm1:::~.Ucil;Jnvi'1um'ic.J~11JLLa:::m'iV1a11il L-tl'U f'lOJi11'W'lll.l~iliu LLV1'1~J1 u\l~EJn1'ic.J~VI L'Vll'l1u1avmw~VI Ll'l~l.l~~m 1'l1111vi'ti~m'i'lll.l~~ufi'1 (Demand) f'lmJm'W 

vl1'U11Jl'\11il n1'iLLU"i'iU'Vl~l.ln1'i'1~1~11l'lfl1L~11c.Jac.J~(IJ n1'i'll'Uri~ \i1VitJ1EJ UV1'1~v1111'l11.l~L~'U'V1'U n1'i'i111n'111'lll.l~Ln1!1Vl'in'l ~lill'l1111'11111'iCl'lll.l~Ln1!/Vl"in'l LLl'\:::'i:::liltJ " " , . 
1'11111 L oUlJLL ~~'lll.l~ n~11 

~lilvi1LLc.J'U~1'U'lll.l~LLUa~vi''ULL\J\J LlilEJiiLU1'111111EJvi-UlilL\l'U L~l.l~'lll.l~~'UR1villi'ci~m'ic.J~(IJ m111ruc.iac.i~(IJ (Supply) c.Jac.J~(IJ~l.lli vi''UYJ'Un1'ic.J~(IJ~l.l'VltJ1EJvialila~ LLa::: 

lli'uviu 111w'i111vialila~ 'i1EJ 1vi' 'i1EJ lvi'11viEviL~11~u . . 
~1 L U'UnTillJ111n\ln-J'i11~'UVI1.1uvi'i:::1.J 11'Vl~l.lllJ111Uc.J\J'll Cl~ LL~a:::LL tla~lli''ULL tJtJ 

J1V1un 

10 

5 

15 

15 

20 

15 

20 

tl1V1un1111 1 100 

(6~ 

fm.J'IJrt tJ WV11'1.J - 6 



c ~-........ l'i11tJ'iil~nT~tl!jtJ1i'i1'!1n1'i mi.111'1tl'i::V11lJ tl'i::.i1tl~tJtl'i::i.11ru w.!'1. 2559 

., " 
'LI btJ'U1 tJ "' "!.le:J1J'1'V'flJfj1'U 

~ 1., 
" 

'U ... bnru6Vlfl1j vtFl~bb 'U'U 
"iJmi!'U/ 

0 .... 
bU1vt1l1V 

., .... 
n'a~'Vl'a'J.:J/ Q.I ~Q,/ 'U1WlJn (Baseline data) "!.le:J6'1.:ibn~"!.le:i.:i 

• i;J'J"!i'JWI 
tl'a~b~'lJ Positioning Cie:iva~) ti 2559 Firu~mj1Jfl1j°1 

~ 2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
V'V15\D116'1i;Jj • 

0 0 .fr'lJi;Je:J'lJ ( Milestone: M) 0 -U1.:i : i:.J'1fl1jvl1bil'LI.:J1'U~.:i1nn~.:i~ (Range: R) 0 -U1.:ibb'1:::bVJWm1JUqjqj~1~'a~rnr1 (R -A) i;imrn-aF11'lJ1ru : 
'U 

D 'a:::~u ( Level: L) D e1'U~'U: i:.J'1fl1'avl1bil'U.:i1'U~.:ii!m.1~.:i~ (Rating: RT) D e1'U~'Ubb'1:::bViWm1JUqj~1~'am.:ir1 (RT -A) 

D Hybrid 1-if~ ~'a .................................................................................................................................................... .................................................. 

b~B'lJhJ: m:::'Vl'a'J.:i i t91-ei.:i ~wiV111Ji.h:::bii'Ui:..ia m11J~1b ~"il'llti.:i 1m.:irn'ae:iv1.:ii!m.1b tJm1t11Vl'a1J1'1 bba:::tlwb:D'Ui:..ia~'Utl '1'atl'U'Vlb~ti'LI e:itl'1'a'aFI 1 'Lifl1'avl1b tl'Urn'a . , 
-ii'm'1'Limb 'LI::: 'a11l,X.:i A'wib~timb tla.:i t9i''Ubb uuvi~ vrre:i1J~.:i-U1mt1-rut1'a.:ifiifo '1lt11m·rn 1 '1Xbbtla.:i~'Uu11t1t1-rut1'a.:i~e:i1 ti 'W~ti1l-il'm'1'Limb 'U::: 1 'Urn'atlfotJj .:i 

• 'U • • 
bba :::~ ~vr 1b U'Ubbt:-i'LI.:i 1'U 1flj .:i fl 1'a fl 1'a?i.:i b'1~1J bfl'\;(>)j bb tla.:i 1 vtrutl 'a:::~ 1tJ.:iutl'a:::1J 1ru 2s60 'V'l~ti1J~.:i'Ll1 b'1'Lie:i ~fj1J'U(;) ~11 rn -am~'VI 'a'J.:i bfl~~ 'abb6'l ~6'1vtn-acl 

~ ... 
byje:l'Vl'a1'lJ,f11tJ1'U 31 5.Fl.59 vt1nllfol1btJ'Ufl1'a~flfl~bb'U'U 0.5000 Fl:::bb'U'lJ1'U.fl1Wn1l 

"' 
,,, ,ff 

'a1 t'J6'l:::be:l t'JWl"UB1J6'tW'lJfj1'\.J : ... 
I II Qd tV ~ 

bb'Vl6't.:i"Ue:i~a I 15fl1'a"iJW!bnu 
,,, 
"Ue:l~6't: 

VI 1J 1 t'Jb VI Vl : • 
(05~· 

ml.J'lfm.Jwvnu - 7 



~ 
1.2 tl-:i:::~h16.n1Wf11 ':i~~ i;J~'U~1 Ln'l~H9l'a~cl'1 ~ru ., 

1.2.1 ~m·J~i;iVl"llcl'1~ruLo~v~e:iH Cnfan-r:u~e:iH) C~e:imi::: 10) ., 

'UbV'l.J1V 

n':i:::V1':i1.:i/ 

tJ':i:::L~'U 

VVl51'11~i;J{ 
• 

1. '111'\JoW~'\.11 

f)1'jt.J~!11 

1.2.1.1 -if11'U1ll (~e:im;i::: 2.5) 

~~Lii''U/ 
Positioning 

1. ~'ILl'l~lJ1~ilrm 

t.J~!11~'\Jfl1Lf11!1!11'i 

LLn::u1V11'iViil 

1J'i::~V16m'V'l 

L?l°1l.Ja~1.:Jf1111J 

lT'WiN'111umvm 

LLn::'Vi~'l'l1'\Jtl~1'1 

LVllJ1::1'1lJ LVJEJ 

~.:iLa~ll1~mLn:: 

~~'\J1 f11'il'l~1'1 

'\Jll'lfl'i'ilJLLn:: 

LYlflfoLnffi'Vlll1'lJ 

f11'it.J~!11 !11ntlV1'1'\J 

m'ia16!11 

f11'i~'ILl'l~lJ LLn:: 

f11'iri1EJVltlV1 

LYlflfofa~'1f 1'lJ 
f11'iLf11!1(;l'i 

QJ ,,N QJ 

i;J'J"ll1~ 

1.2.1.1 .LJ11miJ 
(nfan1':u~e:i 1 ~) 

- L vtiie:i 

- i;i:::11.rne:imUCJ\ILvtue:i 

- fl'11\I 

-1~ 

., Ji 
"tlm.J~'W'lHi1'U " ... 

tlT111'\Jn I LU1Vl:U1V I (Baseline d~ta) 
C~e:iv~:::) lJ 2559 

2556 I 2557 I 2558 

2.5 

fi1~u·rn-301'itlBu~'i1'!1m'i n'ill'!1tttl'i::Y11'\J tl'i::~1U-3tJtl'i::mru vu•t 2559 

' "I ., 
Ln W6VI n1 ':i b Vlfl::: LL 'U'U ., ., 

"tle:J~.:l Lfii;J"tJeJ\I 

flru:::m':i:Uf11':i"1 
1 2 3 4 5 

518.0 539.5 561.0 582.5 604.0 

321.0 334.0 347.0 360.0 373.0 

557.0 575.0 593.0 611.0 629.0 

389.0 409.5 430.0 450.5 471.0 

..,,r 
m:w·1mtl'i~Y11u - 8 



t: 
'U btl'U1 ti 

m~vin.:i/ 

tb~b~'U 
" ti VI Li fl 16'1 \9l'a 

' 

f11ei'5u1v: 

61mm1i'l1'W1ru : 
'U 

b~B'U1'U: 

~~bu'U/ 
Positioning 

... ., "'., 

II ,f 
"IJBl.16'1'W'U~1'U 

'U .... 

l'i1~tJ"it1~nT~tJBu1i"i1'!fn1"i n"i11'!ffltJ"i::'\111tJ tJ"i::~1tJ~utJ"i::111r;u ~.1'1. 2559 

<f 't II 

bOru6Vln1'h Vlfll~bL 'U'U II <V 

"1.lB6'1\lbn(;)"1JeJ\l 

(;)'J'IJ'J~ 
~1VIUn b~1Vll.11tl I (Ba~eline d~ta) I 

1 1 
, 

1 
I 

('rnt16'1~) iJ 2559 fl!ru~m1iim1i 

2556 I 2557 I 2558 1 2 3 4 5 

.LJ11'U1u vimti~-:i .LJ11~b-w1~tl~n 1 'Wn~eJ'U1~vi11-:i1''U~ 1 -wn'cl'mAl.l ~-:i 31 (;)~1Al.l '11vi-rumA 11'1~-:i(;)~1'Ue:ie:in 11i1'bbri ~-:i'Vl1~ 'UA1131~511l.l11'U \t ul \I ul , 

~vm-:i ?Wu~1 U\;l\?l1'Ll ti~m 'U116116'f 'Vlmti~-:i .LJ11~b-w1~tl~nwV111-:i1''U~ 16 iii;i'U1tJ'U ~-:i 28 mJtn~'U5 'Ue:i-:itJi;)~1tJ (llb-w1~tl~n 2559/60) 
, " 'I , \J 

D ~'U(;)€J'U (Milestone: M) D 'lh-:i : i:.i~m1~1L'Ll'U'l1'U~-:imn~-:i~ (Range: R) 0 ~1\!bb~~bViWml.lUfll~1(;)1tJ1\!fl (R -A) 

D 1~~'U ( Level: L) D B'U~'U : i:.i~m1~1b'Ll'U\11'U~\!~€ltJ~\!~ (Rating: RT) D B'U~'Ubb~~bViWml.lUfllflj"i11'11m-:ifi (RT - A) 

D Hybrid 1-if~\;l1 .......... ................................................................... ...... .................... .............................................................................................. . 

- l'i'e:i-:iiim1~~vi'1\i1'U-LJ'e:il.l~i:.1~i:.1~(;)1'Je:i 1 ~ .LJ11'U1ll bbtinml.l'IJ'Ll~~tJ51 'IXLb~1L6'f~'OJ L~e:i1-if Lll'U\i1'W-U'e:il.l6'1L'Um1tl1~bii'Ui:.1~1'Liuc1~1'1..l V11n 1li6'!1l.l11i;i 
d.I " , d..I " ., ., 

~1b'Ll'Un11'0J~~nfl~Lb'U'U 0.5000 fl~Lb'U'U 'OJ10fl~bb'U'U11lJ'UeJ'llJi'1~1~'Ll , 

tff2 tV\-

n'Jl.J"lJ'1i.h~V11'1.J - 9 



cs 
~-""" 

f'i1fo1tJ~n1'iUfiu1i1111ni1 n'i1J'lli1U'i::vn\J u1::.i1tl~uu1::1J1ru VI.A. 2559 

,, 
'Wbt:.J'U1t:.J 

.., 
"" "1.l €J 116'1 'W'W fj1 'W 

~ 1" 'U ... bnru6VlnT-a "11°1!:bb 'U'W ,, 
OJ 

.., OJ 

"il~bu'W/ 
0 

bil1"1mt:.i n1::vrr:i.:i/ ,, 'U1'\.-1'l.Jn (Baseline data) "1.leir;t.:ibn\il"1.lei.:i 
OJ "" .... • \il1"1.l1\il 

tJ-a::b~'W Positioning (~€Jt:.J6'l::) tJ 2559 1°lru::m111m~.., 

~ 
2556 2557 2558 1 2 3 4 5 

t:.JV15f11i;f\il1 • 
- ~€J.:i11t:.J.:j1'\.Je-J"1fl11~1Lii'U.:i1'1.J1~LL~1L?!~'1Jl1t:.J1'1.J1'W~ 31 li.fl.59 

- 1\ile-JG'le-J~ \il~€J~v~'\.J~ btl'Ub~ t:.J1 lJ L 'W1::U'1fl 2559/2560 
'U 

' ., 
QI.I CVd CV di.I 

- e-J'1e-J'1\il'U111\ilV1W~'Ufl11lJ'U'W1€Jt:.J'1~ 15 

"" 
.., ,, 

e.J6'le.J~\il"li11'\.J1ULU~t:.J~€JH tJ 2553 - 2557 (n'i:r;m~11/l~) "" 11 t:.J(;i:: b€J t:.J ~"1.l €J1lft 'W'\.Jfj1'\.J: 
" .. 

.!I d 
\l.:it.J\l'i~1ru 2553 \J.:it.Jtl'i~1ru 2554 u.:it.Jtl'i~1ru 2555 tl.:it.Jtlm.nru 2556 tJ .:it.Jtl'i::l.!1t\J 2557 'W'l.J'Vl 

Cmf'l) 
53/54 54155 55/56 56/57 57/58 

.. 
530 518 (-2.26%) 560 (8.10%) 595 (6.25%) 604 (1.51 %) b'\l!'l.Jtl 

~::'J'l.Jtitimii,NbwWtl 321 330 (2.80%) 373 (13.03%) 361 (-3.21 %) 354 (-1.93%) 

mn:i 554 549 (0.90%) 615 (12.02%) 622 (1.13%) 629 (1.12%) 

1~ 395 394 (-0.25%) 428 (8.62%) 471 (10.04%) 466 (-1.06%) 

bll~ll 408 390 (-4.41 %) 454 (16.14%) 458 (0.88%) 459 (0.21%) 

I IJ ~d CV d 

'rn'Um111t:.J.:i1'1.J : -a1t:.JlJ 1'ifvi'1L"1'1l'11nm1-wt:.J1fl'HWVl~eim\ilfl::L'W (f) , Ln'U11lJ11l.lolie:ilJ'1 tl1::mm.m fat:.J 611i!n.:i1'1.JL?l~~~n"ilfl1~bn~m bb'VlM"1.leJ:l.J6'l I 15n1~"il~bn'U 
'U 'U ~ ... 

"1.lv~6'1: 

vi:1.11 m 'VllPl: • 
p?. 

n'i~'lJ'1tlWY11'U - 10 



t;s fi1~\J'iil~n11tlfiu~'i1'!1n1'i n1~'!1"tl'i::vi1u tl'i::\i1tl~utl'i::~1ru vu1. 2559 

QJ o tr1I Q.I ti 
1.2.1.2 :l.J'\.J611u::'\-H'l..'.I (';ie:im:i:: 2.5) 

'Wbt:J'U1t:J 

n';i::'Vl';i'N/ 

tl'a::b~'W 
~ 

!:J'V15"1°1161~';i • 
l.~1'1.J~llll'U1f\1'l 

i:.J~li'\ 

1"11e:i6u1t:J: 

61mfl1';i~1tJ1ru : 
'lJ 

~~bu'W/ 

Positioning 

1. a~L'1~~1'.Xiifl1'l 

i:<~li'\a'l.JA'11n1!11i'\'l 

LL'1::cnvmViii 

tJ'l::~vi5mYi 

L'1~lJ'1~1~ffl1lJ 

lJ'U!'l~~1'1.JeJ1Vl1'i 

LL'1::Yi'1~~1'1.Je:JV1~ 

mlJ1::'1lJ 11i1v 
a~L'1~lJWmrn:: 

~llll'l.J1 fl1'i'1~1~ 

'l.Jl li'\n'i'ilJ LL'1:: 

LVll'lt'l.JfomvilJ1u 

f'l1'lc.J~li'\ \))fte:Jli'\\l'l.J 

fl1'i'115\)) f\1'i 

a~L'1~lJ LLft::fl1'l 

ci1fJVle:lli'\ 

LVIALufo~~1'\J 

fl1'iLfl'\!ll))'i 

CV ttN QJ 

~1"111~ 

1.2.1.2 ~'U'11'\J~vt~\I 

(il1l.1n1ii~ei1~) 

II ~ 
"lffi:l.J~~'Wfj1'1J 

'U "" 
~ fl II 

(Baseline data) 
Ln rusn nT'h 'VIFI:: LL 'W'W 

tl1V1iJn I LU1'Vl:J.J1EJ f-----r---r----+---.------r----.---~----1 
C~eiv~::) ti 2559 

2.5 

2556 I 2557 I 2558 

3,474 

(f) 

3,561 

(f) 

3,611 

(f) 

1 

3,541 

2 3 4 5 

3,576 3,611 3,646 3,681 

II ~ 

"l.IBG'l.:iLn~-im.:i 

Fl ru:: n -a-aa.i n 1'a"1 

~'U'11tJ~vt~\I 'ltimCJ~\I ~'U'11tJ~vt~..'.l~bn~vrrn~tJl.1m~mn'UbMmi:Jl.1i:J~~ vt~ei'1l~1 'LI~~vt11'l1''LI~ 1 ~.Fi . 58 ~\I · 30 n .CJ .59 t~vij1~'1UW61\lrl b~eJ'1l1CJ 
'U , , 

i:Jl.1i:J~ ~ 1-XLLnm'WlT'WL~'U h\l\11'WlJ'UeJ~b~~ h\l\11'WbbU\llJ'W bbl.1~ h\l\11'WLL'\J~~u5'U'l (tlb 'W1::tl'J n 2558/59) 

D ~'U~el'U (Milestone: M) D "li1\I: i:Jl.1fl1~li11Lii'U\11'U~\l:l.J1fl~\I~ (Range: R) 0 "li1\lbbl.1~bVJWl"naJUtyty1i1~W1\lrl (R -A) 

D ~~\11'U ( Level: L) D B'Ull1'U: i:Jl.1fl1~li11Lii'W\11'W~\IUeJCJ~\I~ (Rating: RT) D eJ'Ull1''Ubbl.1~bVJW~1lJUty~11'l~t:J1\lrl (RT - A) 

D Hybrid1-il'Gj~~ ..................................................................................................................................................................................................... . ,,, _,,... 

(§5~ 

ml.J'llft'IJ'i':::VlT\.J - 11 



c ~-;..; R'1;'u1v~011tlfi~11'UnT~ n1l.J'U'1tl1::vt1t1 tl1::.i1ihutl1::l.J1ru ~.A . 2559 

'U btl'U1 ti " ~ 
41.le:J1Ji;i'rl'Ufj1'U 

' 1" ... 'U .... 
bfltl.!6Vlfl1''a 'V!Fl::U 'U'U 

7q~biJ'U/ 
0 .., 

b u1V1111 v " .., 
n 'a::'Vl'a'J .:i/ ., 'U1'Vl'Ufl (Baseline data) 41.lv&'l..:ibflVl"lJB.:l .., "" .., 
'th::b~'U 

VI 'J"lf'J~ 
(~eitii;i::) ti 2559 Positioning flru:: n-a-a11 m-a., 

' 2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
tl'Vl 51°1161 VI 'a 
' 

b~e:J'U 141.1: - tile:i.:l'i1tJ.:l1'1..H:·J'1 fl1'ivl1I.'LlW11'U1iX1.b~1b?f~:V.fl1tl1 u1'U~ 31 5. Fl.59 : 

- 1~t:J'1t:J~Vl~e:i1~ Oi1'1n1ii~e:i1~) tJ1,vn::tJ~n 2558/59 

"" "' ,!I 
'l1tii;i::1.m.1~4l.lv~i;J'rl'U~1'U: 

1 ti .ci..c:li CV c:;'. 

'je:J'l.Jfl1'J"J1mTu : "J1vu 1-ffc;Y11,'1'1J:v1nm"Jvm1mruV1~e:ifl1~R::1.'U (f) , 1.R'U"J1m111-Ue:i11" tJ"J::111'1t:J'11~v ~1i1n.:i1'Ubl'f'J'cl~n:vm"J1.m!fV1'J bb'Vli;J.:l41.lB1Ji;J I 15fl1'a:V~Ln'U 
'U 'U ~ 

"' 41.lB~i;J: 

'VI :w 1 ti!. 'VI\;}: f = c;111.'1'1J:V1nnwwmmru'Vl~tlFl1~Fl::l.'U' p = c;111.'1'1Jb,j€l.:ltil'U:V1flfl1'j~1';i1'1 ' r = c;111.'1'1J~rlfl1'ibl.m'1l1'Vll.i 
' - _, 

(CY-.. 
. , .... 
~. : 

I '+ ' 

;;-.· . .. . .. ·,,' ' 
'•' ·t"' \ :.:: 

fl'll.J'll~th~VIT\.J - 12 



~ fi1~tmi~nT~tl~u1i'i1'1ln1'i n'ill'll'1tl'i::V111.J tl'i::'1'1tl~utl'i::111ru vu;. 2559 

... 
1.2.1.3 't.l1~l.ltl1~'U (~mm:: 2.5) 

'UbffU1t:J 

n-a::vin-:i/ 

't.l-a::b~'U 
' t:JVl 5f116'1l'l1 , 

1.iii'11.J~llll1.J1f11'i 

e-1~\Jl 

rl1eJ~'U1t:J: 

6'1l'l1fl11rl1'\.J1W : 
'U 

b~BtihJ: 

~lilbil'U/ • 
Positioning 

1. ~~L'1~lJ1~iif11'i 

e-i~\Jl~1.JA1Lf11:1\Jl'i 

LL '1 :: '1l1 'vn 'i'iii ii 

tl'i::~V1Gil1'tl 

LG'l~lJ '1~1~1'111lJ 

lJ1.Jl'l~iil11.Jei1m'i 

LL'1::'tl"'~'111.JuV1'1 

mm::G'llJ t11w 
~~L'1~lJi'1fJLL'1:: 

~\;lJ1.J1 n1'i'1~1'1 

1.Jl \Jln"l'ilJLL'1:: 

L Vll'l L1.J L'1ffiVllJ11.Jf11'i 

e-i~\Jl \11f1u\11'11.Jf11'i 

'11G\Jl nT'i~~L'1~lJ 

LLf1::f11'ici1VVlu\11 

LVll'l LtJ fo1j!il11.J 

f11'iLf11:1\Jl'i 

... 
" "" "UBlJ~'W'U~1'U 

'U ... ' "1 " 

(Baseline data) 
bflW'1n11 b'Vlfl::bb'U'\.J 

4 

Q,/ ~Q,/ 
(>l1"!J11il 

tl1V1un I 6U1'Vlmt:.1 1-------........ - _--~--~---.----~---..---.....--
<~mm::) ti 2559 

" ., "UB6'1-:lbfl(>l"UB~ 

flru::n-a-al.lm~., 

3 5 

1.3.1.3 't.l1~lJJ1~'U 
(f)fanfl.ll'iei 1 ~) 

2.5 

2556 I 2557 I 2558 

3,273 

(f) 

3,014 

(f) 

2,576 

(f) 

1 2 

2,386 2,481 2,576 2,671 2,766 

't.l1~l.ltl1~'U vtm8~-:i 't.l1~lJtl1~'U~~'U~'U~cim1~ifoJ'1~~(>lbtl'Ub~811'1.J-a~vt11.:i1'U~ 1 lJ.fl. - 31 5.Fl.2559 (lJm-a~~l'l 2559) 
'U 

D ~'Ul'leJ'U (Milestone: M) D 'li1-:i: ~'1fl11~1bi1'1.J-:J1'U~.:imn~.:i~ (Range: R) 0 oU1.:Jbb'1~bViWmlJ'IJfl!~1l'l-am.:il°l (R-A) 

D 1~\91u (Level: L) D eJ'Ut91'U: ~'1fl11~1b'1W1'U~.:JtieJ8~.:J~ (Rating: RT) D eJ'Ut91'Ubb'1~bViWl'l1Wfl!~1(>l-am.:il°l (RT - A) 

D Hybrid1oU\jl'l1 ..................................................................................................................................................................................................... . 

- ~tl.:1118.:11'U~'1fl11~1bi1'U.:J1'U1~bb~1b?l~~.rn81'U1'U~ 31 5.Fl.59 

t;J_~ 

rm.J'Ufltld::vnw - 13 

j., 



c l'i1fo·nMm,i.Jfiu1i,1'Um, ml.J'llili.J,::V11t1 i,J,::,j1tJ~ui.J,::l.J1ru 'Yl .1'1 . 2559 

'Ubt:J'U1t:J 
., .r 
"lltl3.J6'1'W'U~1'\.J < 1., 'IJ .... 

Lnru6nn1"j 'Vlfl::LL'\.JtJ ., ., ., ., 
n-a::'VJ'a'N/ 'il~bti'U/ 

0 

Lu1V13..!1t:J (Baseline data) ... t.11V1t.1n "llv'1.:iLn\;l"llv.:i • ., ""., 
th::L~'\.J 

\;J'J"IJ'J~ 
(~Bt:J6'1::) ti 2559 Positioning flru::m-a3.Jm-a"1 

< 2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
t:J'VI 5 A161 \;I 'a • 

- 1(;)e-i6'1e-i~\;l~ti 1~ (nfan~3.J~B 1 ~) u Lw1~tJ~n 2559 

"" " JI 
'a1 t:JG'l~ bt)t:J(;)"lle:J3.J6'1'Wtl\i1'\.J: 

'IJ "" 

• ii ~q QJ ~ 

~e:ium~~1t:J.:i1'\.J : ~1t:Ju 1.U~1b6'1'111il1nm~wmmru'Vl~e:Jf11(;)fl~b '\.J (f) , Lnu~1m13.J~e:Jl.J6'1 tJ-a~l.n6'1e-i6'11\;lt:J ~1tl'n.:i1'\.Jbl"1~~\in"ilm~bn~m bb'Vl6'1.:J"lle:J3..16'1I15n1'a'il~bnu 
'IJ 'IJ ~ 

" "lle:J3.J6'1: 
" 

'\113..11 m 'VI\;!: f = ~1b6'1'1J'il1f1f11~'W~.nmru'Vl~e:Jfl1(;)fl~b'\.J, p = ~1b6'1'1Jb,je:J'l{l)'\.J\l1f1f11~~1~1\l' r = ~1b6'1'll~iif11-abbm'll1'Vll-i • 
m~n1'Vl'\.J{;)bf1ru6V1m~ 1~fl~bb'U'Wb-ll'Ub~e:J'W1'll'WLl"t~b~e:J1.U1(;)btl'W1~ u 2559 bvhi!'U 

(B 

fl"Sl.J'IJm.Jw'V11u - 14 



cs 
'U bt:J'U1 t:J 

f1"ci~'Vl'ad..:I/ 

tl"ci~b~'U 
' t:JVl6f!16'1\9l"ci 

1.~1'U~~tJ1f11'i 

t-J~\11 

fl1el~'U1t:J: 

fi1~tJ'HHn1'~tlfimi'i1'!fn1'i n'i11'!f<ttl'i::V11\l tl'i::;i1\J~t1tl'i::111ru 'W .A. 2559 

II'}"~ QJ~tl 
1.2.1.4 tl11 b Y.Wlb~'W..:16'11il'J ("ciBt:.16'~ 2.5) 

:u~HU'W/ 
' 

Positioning 

1. ~~L'1~l.JL1Xiif11'i 

t-J~\ll~'UAWl~m 

LL'1::'1:11Vl1'i~ii 
tJ-s::~vi6m-w 

L'1~l.J'1~1~!'111l.J 

lJ'Uf'l~~1'U'i:11Vl1'i 

LL'1::Vj'1~-11'U 

u~1'1LVll.J1::'1l.J 

hw~~L'1~11WE.J 

LL'1::~~tJ1 f11'i 

'1~1~'U11Jlf1'i'il.J 

LL'1::LVlf'lLuL'1~ 

1V1111um'it-J~\ll 

IJ1'1u\;l\J'Uf11'i 

'116\11 m'i 

~~L'1~l.J LL'1::f11'i 

ri1E.JV1u\ll 

LVlf'lLufo~~1'U 

nTiLn~m 

Q,/ ttN QJ 

\'1'J"111~ 

" "'id )!I' 1.3.1.4 '1J11b'W\9lb~t:.l\lbtl'l1 

cnfan-rll~ei1~) 

" JI -u mm 'W'W ;iTW 
'U ... ' .., " bf1W6t'lf11"ci b Vlfl~bb 'U'U 

tl11'iin 1il11'"1V I (Baseline data) I 
(~Bt:.16'~) ti 2559 2556 I 2557 I 2558 I I I I 

2 3 4 

2.5 707 

(f) 

678 

(f) 

664 
(f) 

1 

637 650.5 664 677.5 

" ., tlel£'1..:ibf11il'UB..:I 

flW~m"cil.Jf11"ci"1 
5 

691 

-U111-w~b~ ti..:i611J11 vtint:.15..:i -U111'W~~ Ln~\J1"cin"<iL -w1~tJ~mYlei'l11Ll.l~~ll~1-:ff~?ill L-lJ'Wmvt1"ci6Zl'l1 'V!~eiv11~'U6bb~~~'Uci (ti L'W1~tl~n 2559/ 60) zj..:i:WnT~ 
~ , I \.I 

L'W1~tl~n 2 ~'W ~ei 
'U , 

~'LI~ 1 (n~e.J'U) L-w1~tl~m~Vl11..:i1''U~ 1 ii.fl. - 31 l'l.fl . '1Jei..:ilJL~mn'U LLu..:iL-lJ'U , ul \.I 'U 

- -U111-w~L~t:.1\161'1'111'U~'W~~e-l'W 'V!ll1ti5\I -U11L'W\9lb~t:.1..:i61'1'11~Ln~mmv11nT~L'W1~tl~n~..:iLL~1''W~ 1 ii.fl. 5..:i1'U~ 31 n.fl . '1leJ\IUL~mn'U 
_,,N< 

n'i:W'11"1th::vnu - 15 



t:5 
'W bEJ'U1 El 

m:::vin.:i/ 

tJ~:::b~'W 
~ 

EJV!Lif116'(91~ 
' 

£'1 (9l';jfl1 ';jfl1'W'Jru : 
'U 

b~eJ'W16V: 

...., .. ... ""' 

:V\i1bU'W/ 
' 

Positioning 

';i1 EJ6'l::: beJ EJ\i1"lleJ:l.J6'l'Y-l'W~1'W: .. ... 
•ti o!Clt..c:f cva 

bb'Vl6'l'l"ll€J:l.J6'l I 'Jtifl1';i\l\i1bn'U 
'U ... 

"l.JeJ~li'I: 

'Vt m m vt \i1: • 

f'i1~tmi~ni'l"t!Bu1i'l"1'!fn1'l" n'l"2.J'!li'1tl'l"::vnu tl'l"::~1i'.l~utl'l"::2.J1ru Vi.fl. 2559 

... JI 
~·~·~u~1u 

1 

" 
tl1V1t1n bU1'Vl:l.J1EJ (Baseline data) c~•v••> u 255912556 I 2551 I 255a I I I I I 

~ 'I ... 
bnru6Vlrn~ ~'Vlfl:::bb 'W'U ... 

~1~1'\i) 

3 4 5 1 2 
SI I ---------------""')7 I I 

.Uei~.:ibn('l"llITT 

flru:::n~';j:l.Jfl1~°1 

-U111vivib~tJ.:J~(911~t.1tlmEJnvi~'U vt:i.J1EJC1.:i -U111vili1b~EJ.:i~(911Vibm~(9ljmvi1m';ibYi1:::tJ'1n~.:ibbv1i't.1Vi 1 ?I.fl. C1.:i1'UVi 31 (91.fl. 'lJeJ.:JUb~EJ1nt.1 
" 01" " 

i'LI~ 2 (~~bb~.:i) bvi1:::tl'1m:::vt11.:i1'U~ 1 vi.EJ. - 28 n.vi. 'lJ€J.:JU~Vl1tJ 
D ~'U('le:J'W (Milestone: M) D -d1.:i: t:-J'1fl1~~1b'1Wn'U~.:imn~.:i~ (Range: R) . 0 -d1.:ibb'1:::bViWm:i.J'Li'1j~1(9lw1.:ifi (R -A) 

D ';i:::vl'U (Level: L) D el'Wvl'U: t:-J'1fl1j~1b'1W1'U~'lUEJEJ~'l~ (Rating: RT) D el'Uvl'Ubb'1:::bViW~l1:l.JD'1j~~1(;)jtJ1.:!fl (RT -A) 

D Hybrid 1-ff?f('l~ ..................................................................................................................................................................................................... . 
- ~e:J.:Jj1EJ.:i1'Ut:-J(lfl1j~1b\1'U.:i1tJ1~bb~1b6'1~'1.fntJ1'W1'U~ 31 5.fl.59 

-1vit:-J'1t:-J~(91~.:ivt:i.JVlv1m~e:ivfl~t:-J'1 tJm';it:-J~('l 255912560 

je:J'lJfl1jj1EJnu : j1EJU 1-ff~1b'1'lJ,nnmjviEJ1mruvt~e:Jfl1Vlfl:::b'U (f) , bn'Unm1:1.J-U'm.J'1 tJj::::l.J1'1t:-J'1 bVltJ 6'1-Un.:i1t.1b\ifj'\:Hifi'1fl1jbn'\~(9lj 
'U ~ 

f = ~1b'1'lJ'11nfl1j'l"ltJ1ITT"flJ'Vl~e:Jfl1Vlfl:::b'U, p = ~1b'1'lJb-d'e:i.:i~'U'11nfl1j6{1j1\J, r = ~1b'1'lJ~ijn1'HbITT'lJ1mJ 
~ 

mlJ•1.rntJwvm..1 - 16 



c fi1~urn~m'itlfiu~'i1'1ln1'i n'i11'llatl'i::'Y11'U tl'i::'ii1\J~utl'i::111ru vu1. 2559 

1.3 :51t11'U~t!~'U6'ltJ1::'Vl1'Ubb6'l::bbV1£'i\ltl1~b~1J~'U (l~) C~ern6'l:: 10) 

'Wbti'U1E.l 

fl1::'Vl1'N/ 
~ 

tJ1::b~'U 

' ~'V15!0116'1911 

2. vl1 'UU1'Vl1'i 

~ \1l n 1'iYl ~'VHJ1 n'i 

LYlvn1'ie.J~\1l 

F11 ei5u1 EJ: 

lil~but1/ • 
Position in~ 

2 . ~\1ll'l'i'i 

'\ll~'r'iEJ1n'in1'i 

e.J~ \1l'\111.:ln1'i 

bn1!1 \1l'i Lb'9 ~ 

1m.:i '1~1.:l~'U!1'U 
Vl1.:ln1'i bn1!1\1l'i 

ei ci1.:iLVifM'r'ieJ 

LL'1~lj 

UW~'V1Gil1Yl 

II Jt 

II "' 
"1.JBG'l\lbfl~"l.JeN 

1"1ru::m111m1., 

-umrn~'U~1'U 
~ ... 

(Baseline data) 
' !'J II bflW'1n11 ~Vll°l::bb 'U'U 

tlTwwn I bUTv1111EJ 1-------...----...---+------,.-------.-------.----.---

c~mm::) tJ 2559 
"' ~1~1~ 

2556 I 2557 I 2558 1 2 3 4 5 

1.3 '11'U1'U~'U~'ll'1tl1::'Vl1'U 10 399,123 I 181,941 I 212,921 I 293,269 I 338,815 I 348,594 I 358,373 I 368,151 I 377,929 

(100%) (90.50%l I (86.63%) I (92.24%l I (84.89%l I (87.34%l I (89.79%l I (92.24%l I (94.69%l ti I I Lf 

bb'1::bb Vl'1°\ltl1Vib ~1J'U'U 

(1. ~) 

m1b~l.l~'W~1'utl1~lti'lltl,nmb'Vl'1°\ltl1 Vll.!1tJ~\l ~'U~~b~ii;fimnnm11ii1bil'W\l1'U'!JB\lml.l'll'1'1.h::'Vl1'U mii'W'~'U1~~'U bb'1::'11urnTum1t15~tJ~~'W 
L~€Jbflij~1m1ii tl1::neiu~1ti~'W~/l1"11-:im1\;]1-:i11111 3 mii ~'U~~\l'Vll.l~ 399,1231~ ~-:iffi,Xci1-:itl1V1umb~'1~11tim191111tl~ii1ru~'U~11ti'1~bBtJ~ 

" ~-:i-U 

1. mii'll'1tl1~VJ1'W : m1riei6'1~1-:i lm-:im1'11'1tl1~VJ11.J~~e:iii1::uu?i-:itl1 bb'1~1~'U'U1::u1titl1 1111~1.J~ 309,4 75 1 ~ tl1::neiu~1ti 
- lm-:im1'!J'U1~1Vlaj - 1~ 

- lA1-:im1'!J'W1~nm-:i 187,8001~ 

- lA1-:im1'!Jt!1~b~n 121,6751~ 

2. mii'W'~'W1~~'W : m1rie:i6'1~1\lbb'Vl'1°-:itl1'Uii'll'Ubb'1::-W'~'U1bb'Vl'1°-:itl1b~e:im1e:i'W1'm~~'Ubb'1~J1 '111.J11.J 173 bb'!ti-:i 11l.l~'U~ 81,850 1~ i.h::ne:iu~1ti , , 
- fl11rl€J6'1~1\lbb'Vl'1°'ltl1'111J'll'U '11'U1'U 7 bb'!ti\l ~'U~ 6,8541~ , 
- i~'U1bb'Vl'1°\ltl1b~e:im1e:i'U1'n~~'Ubb'1~J1 '11'U11.J l66 lm-:in11 ~'LI~ 74,9961~ , 

3. '11un-:i1'Wm1tl n1tl~~'Wb~mnij911m1ii : n11rie:i'1~1-:ibb'Vl"'\ltl1bb'1::1::u'U?i-:itl11 'W~'W~tl n1tl~~'Wb~mnij911m1ii t11::ne:iu~1ti '!J~'11::Lnutl1 d..I" di.J'\J , 

rie:i'1~1-:ir.l1mb'1::1::'Uu?i-:itl1 '11'U1'U 45 bb'!ti-:i 11l.l~'W~ 7,7981~ tl1::ne:i'U~1ti 

(6~ 

n'il.J'll'1UWV11'1.J - 17 



Wnw~ 
~ 

'Ub!:J'U1CJ 

n';i::;VJ';j'J.:J/ 

tJ -a::; b~'U 
' !:.!'VI 5' f116'l \ii) 

' 

i;i~-anTal°l1'U1ru : 
'IJ 

b~eiu1-v: 

d ii -;f 

\il~bii''U/ 
' 

Positioning 

'a1 E.161::; be.J EJ~"Ue.J:W6'1'W'Ulj1'U: 
.. d3 

ttl Q.Q a.I~ 

bb'Vl6'1.:!"1le.J~6'1I15'fl1';i\il~bn'U 
II 

-vm.rn : 
'IJ 

fi1~tmi~n1-sufiu1i-s1~n1-s n'i1J~<1\J-s::V11u \J-s::~1tl~u\J-s::1J 1 ru -w.1'1 . 2559 

II ,K 
"l.lel~6'1'W'U~1'1J . ' 'I II 

" .... qQ.I 

Vl1'U1~ 
<Baseline data) 

bnru6Ylfl1';i b'Vll"l::;bb uu 

tl1V!tl'n I bU1V!2..11CJ 1---~-----+---~----.-----.----,--------1 
(~e.Jf:.)61::;) ti 2559 

2556 I 2557 I 2558 1 2 3 4 5 

- 6lJ~?IWbtlUW1 '11tJ1tJ -13-~b~;~tJ~ 1,596 1~ 
' 

- rie:i?111-:i~1v '11tJ1tJ 16 mA\I ~u~ 4,174 1~ 
- d~uu?i-:iJ1 '11'Ll1tJ 16 LLvi.:i ~u~ 2,028 1~ 

D :rr~~~'LI (-Mlestone: M) D oU1\I: ~'1n1jvi'1L'LltJ-:i1u~-:imn~-:i~ (Range: R) 0 oU1.!lbL'1~bViwm:w'IJqi~11'1W1.:!A (R - A) 

D d~~u (Level: L) D eJtJ~'U: ~'1n1jvl'1b'Llw1u~.:iiJe:iv~.:i~ (Rating: RT) D eJtJ~'ULL'1~bVlWl'l1lJ'U'l)'l)~11'1W1.:!A (RT - A) 

D Hybrid 1-li~~d ........................................................... .......................................................... ...... .......................................................................... . 

II Q.I 

"UeJ6'HlbMl"UeJ.:I 

l"lru::;m';i:WnTa°1 

1iiiJUj1:1J bfl".i.!l fl1jVf~e:J~'Ll~~:Wuqiv11"il1nu"il~tJ.fl1EJ'Ue:J n~m'U~l.J bJ1~ b oU'LI Uq)V!1b~e:J.:j~~'LI ~-ru~1.:i 1iitJn~ml.J~q)q)1~1.!l V!~e:J hitJnu~ml.J 
bL~'U\1 1tJ~11-:i H U"il~t1"il1nifowu~ LL'1~U"il~t1"il1nMn~e:i1fl1Pi m"il?i.:i~" m~'Vlu ~m u1V!mt1~'1~~1'1LL'1~ Lflj.!l fl1j ?i1tJj1'1Jfl1j"il~6lJe:ie:ivicrdru L ~e:i 

' 
'W"il1dru11 ~tJ-ru bflrusv1fl1j1 ~fl~LL tJtJ 1 'Llmt1V!'1.:i 

1. n';i:W4U61tl-a::;V11t.1 

1) 1 ~~1'LI'fl'l1'Ll'll'1tlwvi1u/ fle:i.:i~~tJ1Lb V!~.:itl16lJ'Ll1~flm.:i -a1ud1:w 11"1-a .:i fl1'arle:J?1~1.:i~n1V!'Ll~rie:i?111.:i bL~1b?l~"il 1'LIU\IUtJj~l.J1rud ?i'l 1 ~fle:J\I Lb~ 'U\11'LI 
2) fl'i)\lbb~'U\11'U~~vl1j1EJ\11'U~'1fl1j~1b'LltJ\11'LI Lfl".i\I fl1j~flei?l11\I bL~1b?l~"il Lb'1~"il1'Ll1'U~'U~'ll'1Uj~Vl1'LI~ b~l.J~'LI ?i\I fl .~ . d .1 'Llfl1jj1EJ\1 1'1Jj'i)'\J 6 

b~ e:J'U (Ll.J'lj1EJ'LI), 9 b~tl'U (fldfl!J11"ll.J) bL'1~?1~U~'1itJtJ\IUUj~l.J1ru (tl'UEJ1EJ'LI) je:J'\J 12 b~e:J'U 
2 . m:w-W~u1Vi~u 

1) ~1'LI'fl1mmjl.J L ~e:i fl1j~~'Ll1~~tJ j1'\Jj1l.J.LJ'til.J'1 Lflj\I fl1jfle:J?1~1\I~ rie:i?111.:ibb~1b?l~"il 1 'LIU\ltJtJj~l.J1ru '1'11 ~fle:J\I bb~U\11'1.J 
'IJ 

2) ~1'LI'fl1mmjl.J L Yie:i fl1j~~tJ1~ ~tJ~ ~v11d1 t1\11tJ~'1 fl1j~1L'LltJ\l1'Ll"i!1tJ1tJ Lflj \I fl1jbL'1 ~~tJ~~ rie:i?111\I (1, ~) bb~1 L?l~"il j1l.J~.:i~tJ~m \I fl 1j~:Wtl 'l)Vf 1 

'1 1 flD"il~tJ.fl1tJ'IJ'i)fl ~1l.JL~e:JtJ1 '1lbL'1~j1tJ\11tJ?i \I fl .~ . d. ~\I b U'U~'1fl1j~1b 'Llt.!\11'1.J -Util.J'11 'Ufl1jj1EJ\11'1Jje:J'IJ 6 L~tl'U (31 :W. fl.) 9 L~'i)'IJ (30 i1 .ti .) bL'1~ 
'IJ 

?ljtJ~'1iutJ.:iutJj~l.J1ru (30 fl .CJ.) 
' 

3. 6\'1tl'n.:i1um';jtJ~~tJ~~mvlmn'l!fvi-am';i:w 
1) ~1'W'fl~~u1~tJ~tJn~tJ~~tJ (?i~tl .) j1'\Jj1l.J-UtilJ" Lflj\I fl1jflti?1~1\I~ n1vt'Ll~riei?1~1\I LL~1L?1~"il 1'Lltl'lutJ".i~:w1ru 2559 "il1fl~ 1'LI'fl\11'Llfl 1".itl n?.tl 

_,,. 

m:w'lfmJwv111.J - 18 (O;; 



~ fi1;\rrn~nT'it!Bu9i'i1'!ln1'i n'i1J'!l(l,.h::mu tl'i::\i1tl~utl'i::111ru Vi .1'1 . 2559 

'UbtJ'U1tJ 
ti 

... 
"" "U el :U 6l W'U ;i1 'U " 1 ti "' " d3 

bflW6Vln1~ 'Vlft::bb'U'U 
~~L~'U/ 

0 ., 
Lu1V1:u1 tJ 

ti ., 

n~::Vln~/ ., 'U1'\11'Un (Baseline data) "Ue:l~~bfl\Pl"Ue:l~ ., ""., 
th'::b~'U 

\Pl'J"ll'J~ 
(~e:ltJ6l::) tJ 2559 Positioning ftru::mwm~i 

" 2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
tJVIBf11MI~ 
' 

~ ~'W'l'l'Vli'~ ~ ~v\' 1';i1 t1'11'Ue-JG'I fl1';i~1btJ'U\l1'U'j1 tJ b~e:l'UVl~e:J 'j1tJ 11Pl';i:U 1?1 b?f 'Uv ~'U~Vl1'j';i ~~'U ?f \l L ~eJVl';i1'U 1'111:W n 11Vl-U'1 bLG'I ~U t:UV11mJ?f 'j';i fl 
\J "' " , 

2) ~~v\'1'j1tJ\l1'Ue-JG'\f11';i~1LtJ'U'l1tJ1fl';j\lfl1'j-<S1'U1'U~'U~~ut.h~ 1tJ'11tl~1mLV1~-.:iJ1~L~:W~'U (l ~) '1-.:i ~1'1'n-.:i1tJ n .vo. 1 tJfl1';i';i1tJ\l1'Ue-Jme:iu 6 L~v'U 
., 

(L:U~1tJ'U) ';iv'\J 9 L~v'U (mn!J1fl:U) LL~~?11tJe-iG=1~'UlJ-.:iutJw:u1ru (n'UtJ1tJ'U) ';iv'IJ 12 L~v'U 

"1:1J1m"11P1: 
' (Qjv<4 

f1'il.J'1fm.h~vnu - 19 



~ f'i11u·HNn1'~tlBu1i11'1Jn11 n11J'IJ~tl1::V11'1J tl1::.i1tJ~utJ1::1J1ru vut 2559 

1.4 th~~'VIB.fl1'W1 'Wfl1'a'U~'Vl1'a~~nT'aJ11'wL °ll\WIJ'1th~Vl1'l.! (~mm~ 15) 

'WbCJ'U1CJ 

n-a~'Vl'a'J.:l/'1.h~ L~'W 
~ 

CJ'V16f!16l\9l'a • 

<il~Lu'U/ • 
Positioning 

2. vl1'LIU'1Vl1'i~~n1'1i 2. ~~'1'i'i 

VI ~YH.J1 n'i L YI tl n1 'i 

t:.J~ \11 

r11e:i6u1v: 

~mfl1'arl1'W1W : 

'Vl~YHJ1n'in1'i 

t:.J~\11Vl1,:jn1'i 

Ln'\~111'iLL'9:: 

1m-:i'1~1,:j~'IJ21'LI 
'1'11,:jn1'i Ln1!1\11'i 

tiV1,:jL~vwrn 

m1d.i 
tJ'i::~VIGi11Yi 

" ~1~1'~ 

1.4 'lh~~vi5mY-l 1 trn1'a 

'U~Vl1'a'1Vifl1'jJ11 'W 

b '1H?l'lffl tJ WVl TU 

" 
t11V11!n I LiJ1V1~1v 
(~e:JCJ'1~) tJ 2559 

15 

~ 

II "" °lle:J~'1'W'l.J;j1'1.J 
'IJ ... 

(Baseline data) 

2556 2557 2558 

1.17 1.12 1.26 

I 
ti ., 

~ 111 "lle:JG'l.:JLn\91 
Ln ru 6V1 fl1 'a VI fl~ Lb 'W 'W 

I °lle:J.:lflW~ 

1 2 3 4 5 I n'a"a~fl1"a°1 
I 

1.10 1.14 1.18 1.22 1.26 

1. ~1'LI1'LIMu~V11'j'1V1m-aJ11m'll\91~'1'1.h~viTw Vlmv5.:i ~1'LI1'LI~'LI~LY-l1~tl'1n 1~bbrl 'l.J1.LJ'11 ~~ern ~'111~ e,m1lY 11Y~'W\il'LI 'j'J~~.:i~'LI~ 
I t.' I U '\J LI I 

tim..l'11 tiBn.:i V1v\'1m'jt:-i~\9l~'Lil°i'1m'jbn'\~\91-a1 'LibL~'1~tl 1 m'll\9l~'LIV1fuu~m'jtl1<il1m~uu'11'1tlwvi1'W '11'LI1'LI 24. 78 ~1'LI1 ~ (ll 2559) "il1n~'LIV1 . "' 
v\'1m'jbn~mm'j~~.:1V1~V1'1JB.:Jtb~bV1?11 viv'11'1.J1'LI 131 ~1'LI1~ 

2. tl~~1ruJ1vi''LIVj'W (1,000 ~1'LI'1U.~.) V1mv'1.:itl~mruJ11-tinT~ ru 1'1.J~ 1 Y-l~?f~mm.J 2558 

'6'1\91-am-aFl1'LI1ru 
'IJ 

= 
.¥.::JA OJ ~ 
~t1vimvn·r'1vi n Trtn u-a~~vicr~1~1t1n1-au1V11-a~vin1-atl1 

1.11mrutl11'1t1vit1 
' 

D .fr'LI\?leJ'LI (Milestone: M) D -li1.:i : t:-i'1nT~vl1bU'LI'l1'LI~.:i~1n~.:i~ (Range: R) 0 -li1.:ibb'1~bVJWm~uqiqi·in\?l-am.:ir1 (R -A) 

D 'j~(i)u (Level: L) D eJ'tJl91u: t:-i'1n1'jvl1bU'\.J'l1'\.J~'IUBCJ~.:i~ (Rating: RT) D eJ'Litii''Ubb'1~bVJW\?11~UqitY'~1\?l'jCJ1.:Jrl (RT -A) 

D Hybrid1-ti~\?l'a ..................................................................................................................................................................................................... . 

~ 
mii·1ir1i..h::vn'l.I - 20 



cs 
'W bEJU1 El 

n ';i:::'Vl ';i'".Hl/'th:a ~ 'U 

II 

"il~b'W'W/ • 
Positioning 

' ~'V15f!1'11il'j 

b~e.J'W b°ll: 
Cf ti ~ 

';i1 tl~~beJ tlWl"l.leJl.J~'tl'U;i1'W: " ... 

I ii .Qd fU Q I/ 

bb Vl&'I \l"l.leJl.J&'I I 15n1 ';i"iJ~ bn'U°lleJl.J&'I: 
" " 

fi1fo'iv~n,.~uBu~'i1'llm'i n'ill'lla\l'i::VITU \l'i::\i1tJ~u\l1::lJ1ru w.1'1. 2559 

< "I II 
bflCU6YJfl1'j ~'Vlfl~bb 'W'U 

.r.e.Jl.J~~'l.J;j1'1.J 
u " ... 

1hvn1n Lil11'"1V (Baseline data) 

4 

5 

"" 9 1 2 3 (~eJEJ~~) tJ 255 2556 2557 2558 

QJ JI~ 
lil'J"IJ'J~ 

th:::~'Vl6.n1'tlm 'jt "litl~t 'lJb~~~~J111~t.h:::'V11'lJ1 'lJtJ 2549 - 2558 

" 0 " 'l.J111l'W'VJ'W 

(1,000 ~1'1.J ~'UJ.J.) 
.1 ~ ~ 1"t 
u7::~'VIG'll1'Wn17 '1l'l.J1 

" . " 
Vl'WViu~m,-~l1lm1ti1 

c&\'1'1.JH) 

" . 
Vl'WVi'1l~tl7::'V11'1.J 

c&\'1'1.JH) 
tJ 

2549 37.06 29.49 23.63 0.80 

2550 44.27 30.65 23.73 0.69 

2551 37.91 31.73 23.93 0.84 

2552 36.13 32.02 24.08 0.89 

2553 34.97 32.01 24.17 0.92 

2554 31.85 34.21 24.31 1.07 

2555 45.33 34.97 24.32 0.77 

2556 31.47 36.79 24.52 1.17 

2557 33.07 37.06 24.58 1.12 

2558 24.53 30.97 24.75 1.26 

-tle.i6Y\lbnlil 

"!JeJ\I fl CU~ 

m 'jl.J n T'j"'J 

Growth 

(%) 

-12.99 

20.89 

5.89 

3.28 

17.34 

-28.18 

51 .54 

-4.14 

12.66 

i.1m'lm1"1J'1th~'Vl11..1~\IV11~ 76 ~\l'Vl1~ bb'1~1fl1\lm1?i\ltl1bb'1~iJ11\11'm~1 931m'lm1 ~ij~tJ~u~V111~~m1tl11tJb'tllil"U'1tl1~'Vl1'U , 
11u11:1.J'11tJ1tJ~tJ~~v\'1n 11e.J~ lil~tJ~1 bn 'l!tlil1 11EJ\l1'U'11'W'nu~V111~ ~ n 11tl1bb'1~e:J'Vl n1'Vl v1 , 

2 . "11'W'nu~V111~~m1tl1bb'1~e:J'Vln1'Vlv111u11:1.J-LJ'e:i:1.J'1~\I 76 ~\l'\111~ mm 93 bf11\lfl11 11EJ\11'UeJU~V111ml.JbL'1~be.J!:JbL'l"l~'1\I Web Site 
, 'II 'II 

htt p://www.rid .go.th/2009 

3. n1'Vi1V\11'UoLJeJl.J'1~1b6'1'tl~'W~'1~~m tie:i\l'Vln'1tJ~1~b ~l.J~'Wb~e:i !:J61 L tie.i\1'11n bb~'1~~'U~b~l.Jvl1fl11b 'l"l1~tJ'1n hi'l"l~e:il.JntJ U1\l~'U~ b'l"l1~tl'1 n 
~ , I ~ ~ 

ll'1~'\11'11!:.Jfl#\I bbvlijfl11~~btl'\JoLJe:ll.J'1'1~~~!:.Je:J~lJ'1~ 2 ri#\1 v1\l-d' 
'II 

r6~ 
f1'i).J'1!G'ltl'j~'Vl1'1.J - 21 



c ~---:,..' 

'LI bfltJ1 fl 

m~vin.:i/tJ'j~b~'U 
~ 

~Vlof11fl\91'j 

'\ll111tlb'\ll\91: 
' 

~~b,J'U/ 

Positioning 

O.I ,B rv 

\911"111~ 
J1wun I bil1V11J1EJ 

(~elf.JS'!~) ti 2559 

fi1~\J'HNnT~tlfiu9i~1'!lm~ n~1J'!lfltl~::vi1'1J tl~::~1\J~utl~::1J1n1 vuL 2559 

"' ., "" 
'1Jel1JS'IYl'U\i1'U ~ ., 

" ... bnru'VlnT"aL 'Vlfl::bb 'U'U 
(Baseline data) I 'llel.:Jflru:: 

"li'ei'1.:ibn\91 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 I n'a'j1JnT'a"1 

3.1 'j1CJ\l1'U-U'€l~6'1 t'i''Jb6'1'lJ~'U~vl1fl11~~\91~'Ufl1fl11bfl'cr\911 ht~~bblK\l ~\l bb~ b~ fl'U~ ~Pl~ fl1 CJ'U 2558 fi,H~fl 'U b1J'cr1 CJ'U 2559 b~ CJ\l'J\11 
., ' 

I.I I.I .Q, QJ c::il 

~~Vl1E.J'lJB\lt)~bb'1\l'1'U~vi ru 1'UV1 30 b11"cr1E.J'U 2559 

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

3.2 'j1CJ\11'U-U'€l~'1t'i''Jb'1'lJ~'U~vl1fl11~~\91~'Ufl1fl11Ln"cr\9111 'Wtj~e.J'Ub~11'11nb~€l'U~~'crJl1fl11 2559 LbG'l~L ~ll~'U b~fl CJ I fa CJ\l'J\11~ VlVl 1 CJ 

'lJB\lt]~e.l'U~'U~vi ru 1'W~ 31 ~'11fl11 2559 

(http ://water .rid. go. th/hwm/ cropwater /Sta ti sti c/cu ltivatearea. htm) 

rcY 

ml.J'll'1UWVl11.J - 22 



~ fi1fo·rn~ni'itllj~'i1'!1n1'i n'i"'!l~tl'i::mu tl'i::~1tl~utl'i::"1ru Vi.1'1. 2559 

1.5 :w&i fi1e.J~l91Ji'ru~:u1&in:u.n1 rimdbfl'M\911 (G\'TuiA'1tJu1VJ) C~m.J&i~ 5) 
'U 

" 
'Ubt:JlJ1t:J 

m~VJ11.:i1 ~~Lif'W/ ., ~., tl1wun I Lu1V1mv 
~ ' \9116lJ1~ " "" 

tJ-a~b~'U Positioning (Wt:J&i~) tJ 2559 

' 

" "" "lJ e:i :u 61 'W'U ~1 'U ' 1" 'U .... bflfi.!'V'lfl11 'Vlfl:::bb 'IJ\J " ., 
(Baseline data) "lle:J6'1.::lbfl\91"lle:J.::t 

flru~m1:um1°1 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
t:JV15f116'1\J11 
' 

3. il1'W~.:JL?i~l.l 3. bn'l!fmmil 1.5 l.l'1A1t.J~1J1.ti'ru6'f1l.l1'1 I 5 -
~ 

1.42 1.41 1.38 1.340 1.360 1.380 1.400 1.420 

v ~Q 

bb'1:::~~tn rirum~6lJ1(;1 d1l.li11flfl1dbn'l!fm 
' 

bfl 'l!f\;'Jdfldbb'1::: Vi~ ile:i1~~ (~1'U~1'UlJ1Vl) 
' ' ' ~ v 

d:::uu ?!'Vlmru Vll.l'UA-:J 

d1CJ1il 

b .y; CJ-:!~ e:i l'ie:i 
" 

fl1 'Sb~ CJ-:! 'li~ 

r11e:i'5u1 t:i : :W'1A1t.J~\J1.ti'ruG'f1m'1d1:WJl1rln1'Hm~H'1'~' (GDP Jl1flbfl'l!f\J1d ru d1fl1th:::~ 1tl) 'VllJ1CJ(i.:i t.l'1d1:W'1Je:J-:J:W'1A1'1JeN~'Ufl1bb'1:::lJ~fl1d.fr'UM1Vl 1CJ 1 'LI?!1'1J1-W6lJ 
~ ~ ' 

tJ ~~\J11 tJd::::w.:i 'lh1~ Lb'1:::mdu~mdVJ1.:imdLn'l!f1J1d ~~~\J11~mc.i1'LI'l.h:::LviP11tJde:iu 1 tJ (utJ5li'LI) zj.:ifi1'U1ru'11nd1rn1J1mV1'1le:i.:i~'U!'i'1LL'1:::i.J1md1'Utl 
U'1'1u'U 

' 
0 ~'U\J'le:J'U (Milestone: M) 0 'lbt t.J'1fl1d~1bU'U.:J1'U~.:i:w1n~.:i~ (Range: R) 0 "ll1.:ibb'1:::LViW\J11Wfl)~1\J1dm.:ir1 (R - A) 6'1\911fl1';irl1'U1ru : 

'U 

D d:::~u (Level: L) D eJ'U~tJ: t.J'1fl1d~1bU'U-:!1'U~.:i-U'e:iCJ~.:i~ (Rating: RT) D eJ'U~tJLb'1:::LViW\J11:WDflltY~11J1dm.:ir1 (RT -A) 

D Hybrid 1.ff?i\J'ld ............................ ....................... .................. ........ .............................. .............. .................................................................... ..... ... . 

b~B'W1"ll: 

~ 

m'l.J'llm.h~V11't.J - 23 



cs -....;:::__..... .... ri1~u'ei~m,tJBmi,1"!lm' n'1J"!l~tl,::V11u tJ'::'1'1i'.J~utJ,::mru vu1. 2559 

'WbV'U1V "' Jf 
"!JB:IJ'1'W'W~1'U ' 1"' 'U .... 

bnru6Vln1'j Vlfl:::bb uu "' v 

bU1Vl:IJ1V "' v 'il Iii b 1Ju; 
0 

m:::vi11.:i/ ,, u1V1un (Baseline data) "!JB6'1\lbnl?l"!JB\l v qU 

' 1?11"111lil 
t]';i:::b~'W Positioning C~eivi;i:::) ti 2559 flru:::m'j:1Jn1'j"1 

' 2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
VV15fl16'1m 
' 

"' ... "' 
:wi;i ri1e.iil i;iJi'ru6li':w1i;i ';i1:1J.fl1flbm.~l?l'j"!JeJ\I1vm1 uu 2554 - 2559 "' 11 vi;i::: bel Vlil"!Je:J:IJ~'W'U~1'U: 

'U d3 'U 

GDP Jl1f1Ln~~"i ru "i1fl1'1.J"i::~1U (ti'4n"i3Jbri1) 

u 3JL'lfl1 (~1'1J~1'\J'U1VI) l.Jt'lfl1 (~1'\J~1'\J'U1VI) 
" " 

(~R'll. I 'titil.JL'I ru nw.) (~Rn. /'tim,JL'I ru lifl.) 
" 

2554 1.41 1.40 

2555 1.40 1.40 

2556 1.43 1.42 

2557 1.41 1.41 

2558 n/a 1.38 

2559 n/a 1.40* 

I II qc:t QJ ~ 

1.U.rrei:1Ji;:i:wi;:iri1t:-J~1?1.!lrusv1:w1i;:i';i1:1Jmflm';ibm~i;i';i (GDP mflbn~i;i';i ru 11fl1tJ-;j~"iJ1lJ) ~ ?li'ln . m~vi11.:ibn~';ibbfl~?1vimru 1~th~:1J1run1';i ru L~fl'w bbVl'1\l"!Je:J:IJ'1I15n11'iJlilbf1'U 
'U '\J '\J ... 

6m1fl:1J 2559 th~Li'.lt1~i;:i~1:1Jlll1~1vrd "!Je:J;J'1: 

V1:1J1mV11?1: -
' 

~ 

(I)~/ 

m3J'IJm.Jwvrn.J - 24 



~ l'i11u'iti~n1'itlBu1i'i1'!lnT~ n'i11'!lntl'i::V1Tu tl'i::,j1tJ~utl'i::111ru vu1. 2559 

1.6 1111-d1m'Vl~mn-Mmm~1~foe.J'1m~'Vl'U"<il1n.flmL~-:i (~mm~ 5) 

'U 1vu1vm::'Vl'i'N/ 

tJ-a::L~'U 
' V'V16f'11~~'i • 

II I <> 

3. m 'U?l\lb?l1:l.l 

Lb'1~-W'~'U1 

Ln~lil'Hl1LL'1~ 

~~uu?1V1mru 

1°11e:i5u1~: 

"<il~L'JJ'W/ • 
Positioning 

3. Ln~mm:il 
c:l.ci. dc:il 

rirum~'U1vivi~ 
' .c::::il d c;:,,I Q.I 

:l.JB1'1l~Vl:l.J'Ufl\l 

~1V1~boWV\lY.Ja ., 
I d d 

lilBf111b'1V\l'll~ 

... 
~1"111~ 

1.6 rn1-d1mV1~mn~mm 

ffi~-rrn.mm::'Vlrnnn 
.tlmb~\l 

J1'Vi-Wn I LU1'Viim.1 

(~mm~) ti 2559 

5 100 

II ~ 
"!lm.J"'W'W~1'W 

'II .... 

(Baseline data) 

2556 I 2551 I 2558 1 
I I ... - - - 'jCJEJ~:: 

80 

I .Vtia-:iLnlil ' 1" Lnrusn1111 'Vifl::bb 'W'W 
I "UeNl'lW~ 

2 3 4 5 I n11a.in11"1 
... ... ... ... 
'jt)f)~:: 'imm:: 'jt)fJ~:: 'jt)f)~:: 

85 90 95 100 

rn1'll1mV1~mn~mmerth~?!'\JJlmb~\lU 2558/2559 c.J1'U 8 :l.J11il'jfl1'j 24 rhJn~):l.J 45 Lfl'j\Jfl1'j (lil1:l.JlJ~ fl'jlJ. Lne:i1'W~ 6 lil'11fllJ 2558 ) 1~v 
'II ' 

tb~djw:m-re:i V'1~fl11lJ'11L ~\l"Utl\lfl11~1b 'Ll'Ufl11LU~1~ Lfl'j\lfl1~~b~ v1-t'e:i.:inum~Vl'j1\l bn~mLL'1~?!Vlmru (6 n\lfl11lJ 1 'W 6 :l.J11il)fl1) 1-6) i;l.:i V\1~1\l 

111Vl'in1'i~ 

1. n1'i.,~La~11m111i 

11m: m'imTum~u 

thl~tln1'i~ftVILYltiMl 
'i1tl~1EJ1\Jl'l~1Li!l\J 

1viqtl'i::a~ri 

- 1YltinVl'i1tl~1EJ1~LLrll'lfai!l\J 
Ln\!lvi'im 0~fo~nm::VltJ'11n 

1n~viJi'm1fi'~ 

- n1'i~11um1u1vit1m'i 

tJn!ltJ'i11LLn::mTum~uu'1~EJ m 'i 

~ftVl1~LLrlLn1!1Vl'in'i1\J~\J~~11ll1 
L~1Yi'i::tl1 22 ~~l-11'VI 

n'1n'i'i11/Ll'l'Hn1'i 

1.1 Ll'l'i~n1'iVl111LL~\J~11'UULi=l!l 
11m'U1n~viJi'm1fi'~~1um'iLn1!1111'i 

- m'ia~1~'i1t11~'11nm'itl~nill'll 

WJ1u!lt11u~~11fi'~ 
- m'ia~1~'i1t11~'11mJ~«vi1 

- m'ia~1~'i1t11~'11ntl'i::11~ 

tl u tJ u .I 
- n1'i 'jtJ l~LLn::Yi9ll\J1L'Vi!l 

l'l')111~Vl11'111~'jnJ'U!l~~\J 

LU1\-1111tl 

385,958 'i1tl 

155,183 'i1tl 

155,694 'i1tl 

70,926 'i1tl 

4,155 'i1tl 

~utl'i::111ru <ii1umV1) I LVIEJ 

~unm~ ~utln~ 

971.98 n1!1. 

(nan. tl1'1 . 

356.92 tl11. YiVl .l 

442.79 

163.13 

9.14 

(6~ 

ml.J'1l~tJ'i~'V11tJ - 25 



~ 
'IJ LEJU11:Jm'::'Vl'i'J~/ 

th::b~'IJ 
' EJ'V15'A16l\11'i 

' 

~~b-U''U/ 

Positioning 

fi1~m1HnTitlBu1i1111011 n'i)J'!lfttl'i::\111\J t11::\i1tl~ut11::"1ru -w.l'l. 2559 

,r 

OJ ~OJ 
i;}'J"IJ'J~ 

.r.m.J~'W'l.Jfj1'1.J u 'U ... 

J1,.,Un •il11'~1u (Baseline data) 

3 

4 5 

(~mm::) tJ 2559 2556 2557 2558 1 2 

' 'I II bnru6Vln1"ci b'Vlfil::bb'U'U 

2. nwu::nu'v1~u 

'UEJ1EJ'il:EJl:L1ft1f11'i 
" -ti1'i::'v1unu'1muu 

f11'iL~\J 

3. f11'i~1~~1'1JL~tl 
'1~1~'i1EJL~~LLri 

Ln1~111'ifl'i 

L Yitin~vl\JYj\J'v1~tift~A11i~1v1 u 

f11'ii:Ji9!1l LLftl:f11'i::'v1ifi1uL~LLn 
Ln'l~lll'in'i~~fom1n'i::\llui\'v 

LLij~ L'IJ 71 ~~...,1~ 

L~m1v1~~LLriLn'l!l111'im1~v 
~1~LL 'i~~1mn~lll'imli'vfl~fo . 
i:Jnfl'i::\ll\J~1 ni nq111 il'mLij'~ 

LYiti'!l~ftun~f'lfttl~ LLn::'!iu)JLL'!l)J 

'il:\J\J'll'1tl'i::\111'1J 

~ f11'iL'1~tl1f'l'i~f11'i L'Wtl'1'i1.~'i:EJ.~~LL~l:'W\Jll\J1 r I ... ,, ~,, u 

'W\JlJ'IJ1tl1'!l'WLn'cllll'ifl'i 'l!lJ'i1'1JtlEJ1~lJ'11'1J'i1lJ 

lll1lJf'l11lJl'iti~ f11'i'!lti~ 
..i 

'l!lJ'll\JL'Wtltl'i'iL\111 

i:J'1fl'il:\ll\Ji\'EJLLij'~ 

2 . 11A'i~nTi1~m1).Jii1m...,~ti~ 

Mfoi:J<im::\llu~1nuClJmi\'mLij'~tu 

L'!lllltlfi~tJYl~'IJ 
- vm1uA1Lii1vl~u '1 .tl.n. (111 .A. 

58 - fl.EJ .59) 

- A1Lii1~tivl~u (n~~timdvA1 
Lii1~tivl~u~1nfav01:: 4 m~u~uv 
n:: 1 'tltl~L~'1Jvl'IJA1Lii1~u) 

3.1 f11'i~1~~1'1J'U'1tl'i::\111'1J 

4.1 Lf'l'i~f11'i~\JlJ'IJ1tl1~'WLn'cl111'im 

1111).Jf'l11).Jl'iti~m'i'!lti~'l!lJ'll'IJ LYiti 

\J'i'iL \111 i:J'1f1'il:\ll\Ji\'EJu.ij'~ 

22,001 

14,687 

7,314 

6,416,468 

f'l'IJ-1'1J 

• 1"1•n11,,•v::~ 1 (n11\J~n,;,wJ1 
uavl M". a1jllii1flaiu~ 15 ~·"· 58 
.;1\flu 1671"1•ni1 rn>u 167.57 oiu 
IJ1'11•vil1"n•u\J1•"11ul•o1jllii•>u01• 
1daiu~ 29 ~·" · 58 .;1u1u 1551"10n11 
,.,,,, 151,936-°60 \J1'1 

· 1"10n11,,•v::~ 2 "f'~ 1 (,;,t<JJ1 
Uou n11\nt1P115uiL1t1tt.rnnn1rnn'19'!1) 

","· 1"a1jllii•o11rlaiu~ 
2 n .... 59 .;1\fllJ 3,1351M<n11 ,.,;,, 
1,614,043,920 \J1'1 

1•vil1lin•w1•mru 1"a1jllii1>u•1• 1da 
iu~ 1 iiu111" 59 •1\flu 3,oso1"10n11 
,.,,,, 1,541,799,272 \J1'1 

• l"10n11i1•v::~ 2 "i''~ 2 !nmn..,., 
iiu1•••uonn111n111n..,.1) ","· lo 
a1jllii•1fodaiu~ 23 n .... 59 \l1u1u 
4,9371"Hn111"'" 2,967,146,524 
\J1'11•v1aii1lin•u\J1t"1ru,;.i1ru1 
O\l~\~\H1PI 

327.75 

151.94 

0551Fmm7l 

1,541.80 

(3,050 LF17~m7l 

47.96 

28.18 

19.78 

1,759.99 

" ... "UB~·:lbn~ 

"UB.:ifilru:: 

n"ci"ci11 n11°1 

n'l!I. 
('1.tl.n.) 

fl'cl. 

('lltl.) 

n~. 

(n'1n.l 

c6/ 
n'il.J'll'1th~'V11'\.J - 26 



~ fi1~\J'liMn1'ltlfiu1i'l1'!fn1'l O'l1J'!f6'1tl'l::V11tJ tl'l::;j1tJ~utl'l::i.11ru vul. 2559 

II " oUe:i61.:iLnl'1 "" 'Ubl'J'lJ1f.Jn'i::'Vl'i'N/ " "!.le:l :IJ 6'1 VfU ;51 'U 
~ 111 ~\91Lu'U/ tl1V1tin Lu1V1:1..11Ei " ... 

Lnru6Vlm-a Vlfl::u 'U'U " 'IJ'l"::b~'U 
., "' ., 

(Baseline data) "lle:J.:iflru:: IW'J"IJ'J\91 
(~mm::) ti 2559 ' Positioning 

2556 I 2551 I 2558 I I · 3 I n"a';i:l.Jf11';i"1 tJ'Vl5A16'1m 1 2 4 5 ' 
L~ml~1~fl111J L '!J'1 L~ l \1LLrl 5.1 'ii~La11Jm'l1.lnn'li'111~EJiGLUEJO 100 LL1.Jn~ - 10 O\Y. 

Lm:1~'lm~vtl~foe.Jnn'i::V1u~1n 
" .... .. 'U u ~ 

(n'!J.) a6'1\JLLm LWil01'l1.l'l::l1EJ~tJ1 
5. 01'lL'W1J 

ii'mLli'~ 1~EJ01'l~~vi1LLtl6'1~a16~ 
tl'l::liV16mwm'll'lltl1 

LL6'1::01EJVI il~ LVlfl 1tJfo1j01'l1.J~n 

'll11LL\J\JV'l::wr~J1 'l'llJ~~ 
tlnBuw1u~u~ 20 ~~l11~ 

6. m'lLYi1Jm1J1ruJ1 
..ii .: ~ ~ 

LWilLW1JtJ11J1UJtJ1~tJ'lltJ LL6'1:: 6.1 m'l1.l!)~m'l~tJl16'11~ 230 '11u1~ - 420.20 n\!I. 

llltJ'lltJ \J'l'lLV11e.J6'1n'l::Vl\J'l'l m n~~Ji'EJLL!i'~ (37 L~iltJ) (~6'1.) 

a ~rrn11fl1'U1 ru : D .fi"'Ul'1€l'U (Milestone: M) D 'lht e.J6'1fl1';i~1b'Ll'U\l1'U~\l:IJ1n~..:i~ (Range: R) 0 'll1\lLb6'1::bVitrum:1JUqJ~11'mrnr1 (R-A) 
" 

D ';i::~u ( Level: L) D eJ'U~U: e.J6'1fl1';i~1b'Ll'U'11'U~\lUeJtJ~\l~ (Rating: RD D eJ'U~Ubb6'1::bVitrul'l11JUqJ~11'1W1\lrl (RT -A) 

D Hybrid 1-ii'\jl'l';i ...................................................................................................................................................................................................... 

b~eJ'U1"U: 1\9lbO'W1:: n '1 n ';j';j:IJ'IJeJ\l m ::'Vl';i1\l bn'ljl'l';i bb6'1::~V1mruvfl~fo..:iu n6'11\l ';i1tJn1';ib~ 'U~1';ieJ\l ~1 m Y1 el mruon bU'UVl~ei'11 bu 'U 1\91 tJ L U1Vl:IJ1 tJ LL6'1::..:iutl ';i:::1J1ru 1 ~ 
' 

L U'U 1 tl ~1:1J:1J ~flrud':J:IJ'Ul'l~ 
"' 

"' ... Q 
11 ~m:: be:J t:J\9l"Ue:l:IJ6'lW'U'11'U: 

'U .... 
1 II A.d CV ,;:l II 

L U'U.ff eJ:IJ6'1 ~';i1U';i11J'11 nm.h tJ\l 1'U~1'u~ Vl'!leJU 1 'Ufl1';i ~1L'Ll'U\l1'U 1fl';j\Jn 1';i 1\9lt.J'llel 1 ~mei n oLJe:l:IJ6'11'111J bL uui"Jerfo n 1';i';i1t.J\l1'Ue.J6'1fl111Jn11V!LJ1'1J€l\l n 1';i Lb'Vl6l\l'lle:J:U6l I 15fl1';i'1V!Lm.J"lle:J:U6l: 
'U 'U " " 

~1b'Ll'U1fl';i\lfl1';i"11'11:1J:1J1l'l';ifl1';j1~ri11:1J'll1mV1~eibn'lj!'l';imvfl~1'ue..16'1nw'Vlu;.i1nii'mL~..:itJ 2558/59 LU'U';i1t.1~tl\911i.1 tlwneiunuV1t11m1'U1~';i1tJ\l1'U 
ri11:1Jn11V1~1tl';i::'111'U~1'U~'U~eJ1'U1t.1fl1';ibu'W1::n'1 Lbm 'IJUqJV11Ji'mL~\l';i::~u'!l1~tJ 2559/58 'V11\l E-mail : droughtcenter@moac.go.th 

m.nm'Vll'l: i. 'Vin 1ri';i..:in1';i LU'U 1ri';i..:im';iVim::'Vl';i'N bfl'ljl')';iLL6'1::~vtmru~1L 'Ll'U..:i1'UL '8..:iu';iru1m';i 1\9lt.11'\9le..16'1m';i~1b 'Ll'U..:i1'Ul'l1:1J Lt11V1:1J1tJ ~1'U:IJ11'l';ifl1';j~ 3 (m';i~1..:i ' ' " 
\l 1'U'lf6'1tl';i::'Vl 1'U)l\9le.J 6'I fl 1';i ~1blJ'U\l1'Ul'l11J\lUtlW:IJ 1ru 

2. 1ri';j..:Jfl1';j~~1L tl'U..:i1'Um:1J..:iutl';i::mrutln~ 'llei..:im::'Vl';i1\lLfl'!jl'l';ibb6'1::~vtmru tJ-w. Pl. 25591~ii fl1';il\9le.J6'11'111JLLe.J'Ufl1';i~1L 'Ll'U..:i1'Utln~e:i ~LL~1 
" 

3. 1m..:ifl1';i'W'l'lJ'U1eJ1"fi'Wl'l11Jfl'J11J~eJ\lfl1';j'lf:IJ'lf'U mtJ1~1J11')';jfl1';j~ 4 ';i::tJ::~ 2 rif..:i~ 2 el~';i::V111\lfl1';i'V1U'V11'U1fl';j\lfl1';j L~eJU1L~'U€lflru::-r:J:IJ'Ul'l~ 
' " "' 

~'11';iflJ1 

pd< 

rm.J'1IG'l'IJ'i::'V11'U - 27 



l'!:5 ~--·/ ri11u1ei~m1tJfiu1i11'11n1'i n1ll'll~tJ1::vt1tJ tJ1::~1tl~utJ1::lJ1ru -w.ft. 2559 

i. 1 ~e.iv~~"!Je.i.:i"il1'U1'Ubb vt'1 .nJ1 byje.i'll:u'll'U/'ll'U'U'Vl~b ~:u~mVi aunrn il1vtm avi1:uue.J'lJ.:i1'U C~e.ia~~ 1 o) 
,, 

LJ':i~b~'W ti "' ,, ., tle.J:U~'W'U;i1'U ' 1 ti ti ., 0 

bil1vt:u1a 'U1vt'Un 
'U .. bnru6Vlm':i vtfl~bb 'U'U "!Je.JG'f.:lbnVI"!Je.J.:l 

' bil1LJ':i~G'f.:il°1 
CV ~ oJ 

EJ'V15A16'fm/ V!'J'll'J(i) 
(~e.ia~::) ti 2559 

(Baseline data) 
' flru~n':ica:umca., 

"' 
., 

rncamm~n 2556 2557 2558 1 2 3 4 5 

1.7 ~vt.1'1~"!Jv.:i~1t11'Wbbvt~.:i 10 181 LL'vi~ 119 137 119 91 94 97 98.50 100 
., 

(165) (137) (138) 
i11b ~v'll:U'll'W/'ll'W'U'V1 , 

l'l::LL'U'U l'l::LL'U'U l'l::LL'U'U ., 
"" ., """' "' 'V1 b ~:W'IJ'Wb 'V1 t.J'Unu 1.0000 3.4862 3.9500 

b u1'V!mt.1m:u bb~'U.:i1'U 

.... I .., I.I .... I.I ~ I 
0 "' bb 'Vf~.:ii.11 b ~v'll:U'll'W/'ll'W'U'V1 tJ 1 ~ nv'U ~1ti1m· .:in 11 ri v'1~1.:i bb vt~.:ii.11 bb'1 ~W'U'U?i.:ii.J1 1A1.:in11 riv ?1~1.:i bL vt~.:itl1bb'1 ~1 ~'U'U?i.:ii.111'W~'WVivtliu1'W fl1e.J5'U1tJ: 

, 'U 

tlv.:in'W'll1mb\il'W bb'1~1A-a.:im1riv?t~1.:i?tmil?t'Utl1~1t11~vh~~v:w1~u'U?i.:itl1 zj.:ibll'Wbbvt~.:itl1b~vm-avtJ1.nfl'U~1.nflbb'1~m1bn'ljm b'li'W a1.:ibn'Utl1 
'U , 

"lJ'W1\ilb~n e.J1t1bll'W~'W1\ilt1L'WU.:J'U'IJ1~:u1ru ~.131 . 2559 ihi'.hvtmt1~1bi'l'Wm1 173 bbvt.:i "'n'ljru~m1~1bi'l'W.:i1mll'Wm141.:iLvt:U1Lb'1~~1Li'l'Un1'Hv.:i 

1\ilt1ii~1vt~11m.:i m';inv?1~1.:i zj.:i b ll'W~1-a1'!lm';il'\'1bbvttl.:i1mmvt~v'W1t1'1i1.:i'll'1'1J';i~'V11'W bll'W ~ m'U fllN1'Wnv?t~1.:i 1A':i .:i nTrn~" ~ bb v!.:i b~:u?t~ 1.:i bb'1 ~ 
b'1~"ilmti1 'W 1 tJ ~.:i-d' 1 ~~1.:itl1vtt1mb~'1~Lbvi.:i~1:utJ~:u1rub~'W.:J'UU';i~mru 

" 
, 

0 

~1'a1.:!LL~~G'IV!';if11ifl1'U'JW : 
" 

Lf'IH01'l' ~tJtJ'l'::lJ1 N ,y,..,,rn 'l',::fi\Jl'l~L\\1\1 _., "'~~u~m~ 
.,j 

fl::LLtJtJLQ~fJ 

(P) (b) ' (:;.;, ' .· "Ji:fltJ 1 'l::fltJ 2 'l~;lu 3 . ( 'l::fltJ 4 :', ·, ' 'l'::fltJ 5 (m) ri'NJ1..,,Jn 
·:. ... 

Pl Bl Wl 91 94 97 98.50 100 SMl WlxSMl 

P2 82 W2 91 94 97 98.50 100 SM2 W2xSM2 

91 94 97 98.50 100 

91 94 97 98.50 100 

91 94 97 98.50 100 
P173 8173 W173 91 94 97 98.50 100 SM173 W141xSM173 

u1V1un L(Wi xSMi) L(WixSMI) 
nii 

(QJ7/ 

n'ilJ '1lffU w Y11'1.J - 28 



t:: 
tJ1:::b~'U 

d 

l'.J 'Vl B 1°11 '1 l?l 'a/ bil1tJ1:::'1\l~ • 
f'111n'1V11fo 

6'f\il1m1f11'U1ru : 
'IJ 

b~eJ'W1"ll: 

.....,. 
d II d 

11 l'.J&'l::: beJ l'.J\il"llell.J6'l'Vl'U~1'U: 
'IJ ... 

OJ Ji QJ 

1?11"111111 

11111:!~: 
p "" '\lll.J1l'.Jf;l\j 

w "' '\lll.J1l'.Jf;l\j 

SM "' '\lll.J1C.Jf;l\l 

tl1V1tl'n I bD1'\111.11l'.J 

(~e:Jl'.J&'l:::) tJ 2559 

1fl1-:i m1·1mtJ1~'Vl 1'\.J 

II JI 
"lleJ1J6'l'Vl'U~1'U 

'IJ .... 

(Baseline data) 

2556 1 2557 I 2558 

tl1V1tl'n m1&.J'11~nivi'l ~n'IJ 1ri1-:i m1'1l'1tJ1~'Vl 1'\.J 

fl~bb 'U'U¢tJ1,nnm1b Vi l'.J'Utl'Ubnru'v1n111 ~fl~bb'W'W 

f'i1fo,il~n1-,tl!jmi·m1m, n,i.i'tl~tl,::vt1tJ tl,::.i1tl~utl,::i.11cu Yi.A. 2559 

d '! II 

bnru6Ylm1 ~ 'Vlfl:::bb 'W'W 
II <V 

"llv6'1.:ibnl?l"llv'l 

riru::: n111J n1"a"1 
2 I 3 I 4 I 1 1 5 

i V!mi:J'1-:i -;J1'U1'W1m-:im1~1J1-rum1~\il'111-:iuth~mru; i = 1-173 (tl''U111:J1fl1-:im1) 

L\ili:Jfl~bb 'W'W~1m 'Wbb~"~ 1fl1-:im1'1~flruJ111:Jfl~bL 'W'WLu~ 1:Jci1-:itl1V1tl'n 1\ili:Jtl1V1tl'n 1~?i\il-:iutJ1~mru~1J1fo1 'WbL~" ~ Lfl1-:im1flruJ11m-m~1J1'1 ~ L tJ 'W 
" " 

fl~LL 'U'U bL61~tJ1e.Jm1l.l fl~ bL 'U'U~1J1 L tJ 'Ufl~ LL 'U'U'lle:J\l vl1~l\il 
D -LJ''Ul?le:J'U ( Milestone: M) D·1b-:i: e.J'1m1~1b'W'W.:i1'Un-:imnn-:i~ (Range: R) 0'1h'lLL"1~LVii:J'Um&.Juqi~11?111:J1-:ir'i (R - A) 

D 1~~'\J (Level: L) 08'1.J~'\.J: e.J61m1~1L'U'U-:i1'Un-:i-Ue:ii:Jri-:i~ (Rating: RT) 08'W~'Ubb'1~LVii:J'l.J\il1&.JUfll~~11"lw1-:ir'i (RT - A) 

D Hybrid 1.if~\il1 ..................................................................................................................................................................................................... . 

1. 1iitl''U11&.J 1fl1-:i m1~rltlqivi1'.\!1ntl'1~1:Jil11:J'We:i n L'li'W tlqiV11~~'W LL'1~tlqiv11~-r'IJ~1-:i 1iitJl]u~-:i1'U 11ili:JiJ m1LL~-:i b~e:imrn~ d-:i1'\ilL tl'Wmi:J 

.... ' .... 
61n'l3rue:in'l31 

2. n 1 ru Ln \iltl l'.J611l.J '111~€1 V1\l 1'W Lb 1 \l~\l L tl'WU'.\l~ l'.J[l1 l'.J'U €1 n ~ €1 V'Ue:J n L V!-Ue:i n 11fl1'\J fll.J'll €1\l n 1l.J'1l'1U1~'Vl 1'\.JLL'1~~\le.J61 m~'Vl'IJ ~€1 LLeJ'UtJ nu~ n 11/ 
, \I , d.J 

e.Jft n 1'j' ~1b'U'U-'l1'\.J\il1l.J 1'11~1'111m&.J'1l'1U 1~'Vl1'U'.\l ~'lle:Je:J'Vl cr1ru L ~ €1 1~Vhl11ru1tJ-rrnn rusn n1) 1 ~fl~Lb 'U'U , 

l\rn m1~1biltJ.:i1tJtl.:im.l1:::111ru Vl. A. 
" " ~e:i~6'l~'W!1'WtJ1:::ne:i'IJ~1~1111 V1t.i1ti1111 

2556 2557 2558 

" ' 
-re:i l'.Jft ~'lle:J ,:i-;J1'U1'WbL '\ll~\ltJ1b .We:J'1ll.J'1l'U/'1l'U'\.J'Vl , ... 

)e:Jl'.Jft~ 95.99 97.08 99.63 

~b~l.J~'UbVii:Junrnu1V1mi:J\il1&.JbbeJ'U-:i1'U 
..../ 

(v~--

n'il.J'll'1th~V11'1.J - 29 



t;s ri1;'t.J1rH011tlfiu9i11'1Jm1 n111'1J~tl1::vntJ tl1::.i1i'.l~utl1::111ru YU'l. 2559 

tl1~b~'U 
... ... ... ... ., "lJ[)l.J&'l'W'U~1'U ' t ... ... ., 0 

Lu1V1l.l1CJ 
,. ... 

' biJ1tl1~'1~~ 
... 'W1Vl'Wn LnruSV1m1 Vlrl~LL'U'U "ll€1'1~Ln\9l"U€1~ ., "" .... 

EJVl6'f11'1!91V \9l'J"ll'J\11 
(~[)CJ&'!~) tJ 2559 

(Baseline data) 
' riru~n1-al.lm-a"1 

"' .... 
2556 I 2551 I 255a I I I I .rn-am:i'Vl&'l n 1 2 3 4 5 

iii .c:i..c:t QJ~ 

bb'\ll&'l~'llm.m I 'J6'n11'1\1lbn'U 
1. 1 iXG11'11n.:11'U'1lfltl1~V11'U11CJ'l1'Ue.Jfln1'~~1b 'LltN1'UrlB?l~1'1 bb '\ll~.:nl1b ~B'1ll.J'1l'U/'1J'UUV1 1 'UU'1Utl1~l.J1n.I YU'l. 2559 1'JU';i"Jl.J'1'11 ~ne:i.:i bbe.J'U'l1'U ,. 

... ' 'LJeJ11'1: 
2. ffe}:JbLe.J'\.J\11'U~\1lvl111CJ'l1'Ue.J~fl11~1b'Ll'U'l1'ULf11'1fl11~ne:i?l~1\lbb~'Jb?l~'1 bb~~'J1CJ\11'U n~'J. hJ'JBU 6 b~eJ'U (LlJ~1CJ'U) 9 b~B'U (mn!J1fllJ) ,. 

bb~~ 12 b~eJ'U (tl'UCJ1CJ'U) 

V1mmV11P1: • 
6-v< 

ml.l'lfflUWVmJ - 30 
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~ f'i1fo1D~nT~tlB'lffl11'!ln11 miJ'!l~tl,::Y11u tl1::.i1tJ~utl1::iJ1ru VLA. 2559 

tl'a~b~'U 
., ,f 

" "U€Jl.J6"l'W'U~1'U 
~ 1., ., ., 

t11V1tl'n bu1V1l.11a " ... 
Lnru6Vlfl1'j Vi\Ol~LL'U'U "U€l'1\1Ln\9l"U€J\I ~ 

bu1tl-a~".:ir1 " ., ""., 
tJVl51'11MlV \91"J"!J"Jlil 

(~€JEJ6"l~) \J 2559 
(Baseline data) 

' !'lru~n'a'a1Jtl1'a°1 
~ 

., 
2556 I 2551 I 255a I I I I .n1-am1V16"ln 1 2 3 4 5 

I II ~d OJ " ,, 
LLV!6"l\l"U€Jl.J6"l I "J5tl1'a~lilbn'U 1. 1 iX~1i1n.:i1'U'tmtlwvi1'U-a1t1.:i1'Uc.J'1 m-a"limJ Lb611l.lbb'1~tl1'u1.l'a.:ieJ1rn-a"U6'ltl-a~vi1'U 1 'UtJ.:iutl-a~lJ1ru\1 '1-:i 1 iXneJ.:i bbc.J'U\11tJ " ., ' °Ufil.J'1: 2. neJ\lbbc.J'U\11'\.J '<illilvl1'j1EJ\11'Uc.J'1fl1'j"lieJl.lbb61JlJLb'1~tl'futl~-:imrn'j'1J'1tl'j~VJ1tJ bb'1~'j1tJ\11'U ffW'j . 1'1.J'jeJU 6 b~eJ'U (Ll.J'l!f1EJ'U) 9 b~eJ'U (mn!J11°1l.J) " 

bb'1~ 12 b~fl'U (tl'Utl1EJ'U) 

Vi :i..n m Vi \91 : 
' ~ 

fl'ilJ'1l'1'lh~'Vl1tJ - 32 



~ l'i1fow~ni'itlfimi'i1'!lni'i n'i1J'!l~tl'i::vi1u tl'i::\i1tl~utl'i::1J1ru 'W.A. 2559 

1. 9 n1 )~ Vl6111tl1 b ~ bbflfl1 l'lel tlbfl l'lbb61 ::fl1l'lel1116f 1Vln'a':i:U ( fh J1"U61tl1::'VJTIJ-~el EJ61 ::"1Jel.:Jtl'i:u1 rutl1~ ~V161 ':i':ib ~fl1 flelUbfl l'lbb6l::fl1l'lel1116f 1VI n ':i':i:U) (~el EJ61:: 10) . . . , 

tl1::b~'IJ 
V'VI 51°11611111/ • 
f111n~V1in 

f11ei6'U1V: 

Ml1n1':ifl1'1J1ru : 
'U 

b~el'IJ1"U: 
O.i .. " "" 

bu1tl1::61.:il'l 

11 V61:: bel V Vl'!Jel:U61 W'IJ;J1 'IJ: 
'U ... 

l(., II Jf 
'IJ1Vl'Un bU1Vl:u1 v "llel~61W'IJ~1'1J 
(~elV61::) tJ 2559 (Baseline data) 

Q.I JI QJ 

1111"tl1VI 

2556 2557 2558 

1.9 m1~~?111tl11~bbnml'l I 10 

el 'llb.n fl bb":: 

100 

, 
" 

.f11flell11?11Vln':i1:1J (l°i1i11 , 
'llm.h::VJ1'1J - ~mm:: 

'llti .:i LJ~:u 1 ru tl1~ ~VI ?111 

1 'IX m fl ti tl1 n fl bb '1:: , 
.f11fle:l \i1?11VI n':i1:U) 

1 

90 

II ., 

"llel61.:Jbn111"Uel.:J ~ 111 bnru'V1m':i Vll'l::Lb'IJ'IJ 

1'lru::n11:um1"1 
2 3 4 5 

95 100 105 110 
Lvi1rl\J 

615 

il'1tJ\J1Vl 

'\ll~!l 

1,230 

i1'1tJ ~\J . 

lJ . 

' '011i111u.mnn'll~:1J 1rutl1~~ vi?i-~11~«-:i 1 'Wm fl ti tl1n fl bb'1:: .fl 11°1ti\i1?11VIn11:u 1vi E.Jn 11 LtlLJ fi1i11LiiitiZti'IJ':i1ti1~'ll ti-:i L~ 'IJVJ 'UVl:IJ 'IJ L 1ti'LILVitin11 
" "I , , 

'll'1tl 1::VJ1'1J L u1V1:1J 1 mL'1:: bn ru61'1 m11 ~fl:: bL 'U'W?lti VI fl~ ti.:i nuu'UVi n .Uti \i1n'1.:i m1tl 1:: Li1mrn m':i~1Lti'U.:i1'UVJ 'IJVl:U m 1 ti'Wtl ':i ::li\'1\) 25 5 9 ':i ::VI 11.:i 
' ' 

m ::VJ 11.:i n 1 d" fl ~.:i ti' 'U b~ 'IJVJ 'IJVl:U m 1 ti'IJ b ~ti n1':i'll'1'll1::VJ1'\.J 
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   วิสัยทัศน 
กรมชลประทานเปนองคกรนําดานการพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ  

ใหมีพ้ืนที่ชลประทาน อยูในลําดับ  1 ใน 10 ของโลก 
 

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

• ประเด็นยุทธศาสตร 
       1.   การพัฒนาแหลงนํ้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 
       2.   การบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 

 3.   การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้าตามภารกิจ 

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

ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
1. ปริมาณนํ้าเก็บกัก และพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น 
2. ทุกภาคสวนไดรับนํ้าอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
3. ความสูญเสียท่ีลดลงอันเน่ืองมาจากภัยอันเกิดจากนํ้า 

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

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

1 
 

บทท่ี  1 
แผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน  



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

 
      ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2559 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 
 

แผนการบริหารราชการแผนดิน/
นโยบาย 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ/แผนงาน 

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน 
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/เปาหมายการ

ใหบริการหนวยงาน 
กลยุทธหนวยงาน 

นโยบายท่ี 1 นโยบายเรงดวนท่ีจะ
เร่ิมดําเนินการในปแรก 
3. การสรางความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรเพ่ือการเกษตร 

1.4 แผนงานบริหารจัดการ
น้ําอยางบูรณาการ 

1.4 สงเสริมใหมีการบริหาร
จัดการนํ้าอยางบูรณาการ
และเรงรัดขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน  

เกิดกลไกในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า 
แบบบูรณาการทุกระดับโดย
การมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน 

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

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

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

1. ผันนํ้าจากลุมนํ้าขางเคียง
มาใชประโยชน 
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1.   การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 4 
สิงหาคม 2558 ไดมีมติเห็นชอบกรอบ ปฏิทิน แนวทาง การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 โดยท่ีในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังคงนําระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ 
(Government Evaluation System หรือ GES) มาใชเปนกรอบในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึง
เปนการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2554 ท่ีใหมีการบูรณาการระบบการติตาม
และประเมินผลภาครัฐใหมีความเปนเอกภาพ ลดความซํ้าซอนและมุงเนนเฉพาะตัวชี้วัดหลักท่ีจําเปน เพ่ือใช
สําหรับการดําเนินงานในการเจรจาและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมท้ังการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ และสถาบันอุดมศึกษา 

 ท้ังนี้ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียด ดังนี้  
 

1.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง 
 

ประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

กรอบการจัดทําคํารับรองการประเมินผลฯ ของกระทรวง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

น้ําหนัก 
(%) 

มิติภายนอก  75 
การประเมินประสิทธิผล (65) 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อน  

   ประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวง  
   และ ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)  
   และ ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area 
   KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

(65) 

การประเมินคุณภาพ (10)  2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
หมายเหตุ หากกระทรวงไมมีตัวชี้วัดนี้ใหนําน้ําหนักไปไวที่ตัวชี้วัดที่ 1 

(10) 

มิติภายใน  25 
การประเมินประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจายเงินงบประมาณ  (5) 

 4. การประหยัดพลังงาน (2.5) 

 5. การประหยัดน้ํา (2.5) 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (5) 

การพัฒนาองคการ (10) 7. การพัฒนาสมรรถนะองคการ (5) 
 8. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน (5) 
 รวม 100 
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หลักการ 
1. สํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําคํารับรองฯ การพิจารณาอุทธรณ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

รวมท้ังจัดสรรเงินรางวัลใหกระทรวง สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงนายกรัฐมนตรี และสวน
ราชการไมสังกัดกระทรวง / ทบวง และสวนราชการในสังกัดกลาโหมและศึกษาธิการ (รวมท้ังสิ้น 49 
หนวยงาน) ดังนี้ 

• กระทรวง 17 กระทรวงและ 1 สํานักนายกรัฐมนตรี 
• สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงนายกรัฐมนตรี 11 สวนราชการ 
• สวนราชการไมสังกัดกระทรวง / ทบวง 9 สวนราชการ 
• สวนราชการในสังกัดกลาโหม 6 สวนราชการ 
• สวนราชการในสังกัดศึกษาธิการ 5 สวนราชการ 

2. ใหกระทรวงเปนเจาภาพในการจัดทําคํารับรองฯ กับกรมตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และหลักการท่ี ก.พ.ร. กําหนด โดยปลัดกระทรวงแตงตั้ง “คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลสวนราชการระดับกรม กระทรวง(ระบุชื่อ...) ” ทําหนาท่ีในการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางคณะกรรมการฯ กับสวนราชการระดับกรม 

3. การกําหนดตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง พิจารณาจากแผนยุทธศาสตรกระทรวงปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 และหนาท่ีของกระทรวงท่ีตองดําเนินการตามทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเรงดวน
ของประเทศไทย โดยใหสวนราชการระดับกระทรวงจัดสงขอเสนอรางตัวชี้วัดระดับกระทรวงท่ี
สะทอนประสิทธิผลของการดําเนินงานตามทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเรงดวนของ คสช. 
และยุทธศาสตรของสวนราชการ 

4. มีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีวัดผลตอเนื่องตามภารกิจหลังของกระทรวง/สวนราชการ 
5. มีการกําหนดตัวชี้วัดรวมกันระหวางกระทรวงและจังหวัด ( Function-Area KPIs) เพ่ือขับเคลื่อน

นโยบายสําคัญและถายทอดคาเปาหมายของรัฐบาลจากระดับประเทศสูระดับกลุมจังหวัดและจังหวัด 
6. คงหลักการถายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวงไปสูตัวชี้วัดระดับกรม เพ่ือเชื่อโยงการทํางานระหวาง

กระทรวง - กรม โดยกระทรวงพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑ
การใหคะแนนกับสวนราชการระดับกรมในสังกัด 

7. ตัวชี้วัดระดับกรมท่ีสําคัญและสะทอนตอบทบาทภารกิจของกระทรวงตองนํามากําหนดเปนตัวชี้วัด
ระดับกระทรวงดวย 

8. ตัวชี้วัด ( KPIs) ท่ีกําหนดตองสามารถวัดผลไดภายในปงบประมาณ เพ่ือใหสามารถประเมินผลและ
จัดสรรเงินรางวัลไดภายในเดือนธันวาคม 2559 ในกรณีท่ีไมสามารถวัดผลไดภายใน 1 ป ใหมีการ
ติดตามและรายงานผล (monitor) ตอไป 

9. กําหนดชวงระยะเวลาของการเจรจาตัวชี้วัดระดับกระทรวง (ภายในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 
2558) ไวในปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

10. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนการวัดผลตามกระบวนงานท่ีดําเนินการตาม พ.ร.บ. 
อํานวยความสะดวก เพ่ือติดตามและประเมินผลกระบวนงานท่ีสวนราชการตองดําเนินการตาม 
พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก ในการยกระดับคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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11. ตัวชี้วัดการประหยัดน้ําเปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
แนวทางประหยัดน้ําในหนวยงานภาครัฐ ท่ีขอความรวมมือทุกภาคสวนรวมกันประหยัดน้ํา โดยให
หนวยงานภาครัฐลดการใชน้ําอยางนอยรอยละ 10 พรอมรายงานผลไปยังกรมทรัพยากรน้ําทุกเดือน 

12. ตัวชี้วัดการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และตัวชี้วัดมิติภายในของกระทรวง เปนการ
ประเมินผลในระดบักรม โดยนําผลคะแนนเฉลี่ยของระดบักรมรวมเปนคะแนนของกระทรวง 

13. มีการมอบรางวัลเกียรติยศเปนสิ่งจูงใจใหกับกระทรวง / สวนราชการท่ีมีคุณภาพของตัวชี้วัดและ
ผลงานอยูในระดับดีและดีเดน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 



กรอบการประเมินระดับกรม 

ประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

กรอบการจัดทําคํารับรองการประเมินผลฯ ของกระทรวง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

น้ําหนัก 
(%) 

มิติภายนอก  75 
การประเมินประสิทธิผล (65) 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อน  

   ประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวง  
   และ ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)  
   และ ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area 
   KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
   และตัวชี้วัดภารกิจของกรม 

(65) 

การประเมินคุณภาพ (10)  2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
หมายเหต ุหากกระทรวงไมมีตัวชี้วัดนี้ใหนําน้ําหนักไปไวที่ตัวชี้วัดที่ 1 

(10) 

มิติภายใน  25 
การประเมินประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจายเงินงบประมาณ  (5) 
 4. การประหยัดพลังงาน (2.5) 

 5. การประหยัดน้ํา (2.5) 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (5) 

การพัฒนาองคการ (10) 7. การพัฒนาสมรรถนะองคการ (5) 
 8. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน (5) 
 รวม 100 

 

หลักการ 
1. กระทรวง (17 กระทรวงและ 1 สํานักนายรัฐมนตรี) โดยปลัดกระทรวงเปนผูจัดทําคํารับรอง 

พิจารณาอุทธรณ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมท้ังจัดสรรเงินรางวัลใหกับกรม / 
สวนราชการในสังกัด ตามแนวทางการท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

2. ตองมีการถายทอดตัวชี้วัดในระดับกระทรวงลงมายังกรมท่ีเก่ียวของ 
3. ตองมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีวัดผลตอเนื่องตามภารกิจหลักของกรม 
4. กําหนดใหกรมท่ีเก่ียวของกับ Joint KPIs วัดในระดับ Output JKPIs 
5. ตัวชี้วัดในระดับกรม มีจํานวนไมเกิน 5 ตัวชี้วัด 
6. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนการวัดผลตามกระบวนงานของสวนราชการใน

ระดับกรมท่ีดําเนินการตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก เพ่ือติดตามและประเมินผลกระบวนงาน
ท่ีสวนราชการตองดําเนินการตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก ในการยกระดับคุณภาพการ
ใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน. 

7. ตัวชี้วัดการประหยัดน้ําเปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 
เรื่องแนวทางประหยัดน้ําในหนวยงานภาครัฐ ท่ีขอความรวมมือทุกภาคสวนกันประหยัดน้ํา      
โดยใหหนวยงานภาครัฐลดการใชน้ําอยางนอยรอยละ 10 พรอมรายงานผลไปยังกรมทรัพยากร
น้ําทุกเดือน 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 

ประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

กรอบการจัดทําคํารับรองการประเมินผลฯ ของกระทรวง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

น้ําหนัก 
(%) 

มิติภายนอก  75 
การประเมินประสิทธิผล (65) 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อน  

   ประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวง  
   และ ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)  
   และ ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area 
   KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
   และตัวชี้วัดภารกิจหลักขอสํานักงานปลัดกระทรวง 

1.1 ระดับความสําเร็จในการบรูณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัต ิ
ราชการโดยรวมของกระทรวง 

1.2 ..............................  
1.3 ..............................  
1.4 ..............................  
1.5 ..............................  

 

(65) 
 
 
 
 
 

(20-30) 

การประเมินคุณภาพ (10)  2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
หมายเหต ุหากกระทรวงไมมีตัวชี้วัดนี้ใหนําน้ําหนักไปไวที่ตัวชี้วัดที่ 1 

(10) 

มิติภายใน  25 
การประเมินประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจายเงินงบประมาณ  (5) 
 4. การประหยัดพลังงาน (2.5) 

 5. การประหยัดน้ํา (2.5) 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (5) 

การพัฒนาองคการ (10) 7. การพัฒนาสมรรถนะองคการ (5) 
 8. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน (5) 
 รวม 100 

หลักการ 

1)  สํานักงานปลัดกระทรวงในฐานะท่ีเปนหนวยยุทธศาสตรกํากับและขับเคลื่อนการทํางานของสวน
ราชการในสังกัดของกระทรวง จึงตองวัดผลตัวชี้วัดของกระทรวงทุกตัว โดยไดกําหนดเปนตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวงเปน
การวัดผลโดยการเฉลี่ยตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลของกระทรวงทุกตัว และกําหนดน้ําหนัก
เทากับรอยละ 20-30 

2)  การกําหนดน้ําหนักของตัวชี้วัดกระทรวงท่ีถายทอดไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงพิจารณากําหนด
น้ําหนักตามลักษณะสําคัญของตัวชี้วัด 

3)  คงหลักการเชนเดียวกับระดับกรม 
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2. แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2.1  แนวทางการเจรจาขอตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop) กับคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
สวนราชการ เพ่ือกําหนดประเด็นสําคัญท่ีตองเรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและพัฒนาระบบ
ราชการไทย และเรื่องสําคัญท่ีตองอาศัยการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางกระทรวง เพ่ือเปน
แนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวง / กรม ท่ีมีทิศทางและเปาหมายท่ีชัดเจน 

2) การเจรจา ตัวช้ีวัดดานประสิทธิผล คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับ
กระทรวง ท่ีประธาน ก.พ.ร. แตงตั้ง ทําหนาท่ีเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑ
การใหคะแนน และน้ําหนักของตัวชี้วัด ในมิติภายนอก ดานประสิทธิผล กับหนาสวนราชการระดับ
กระทรวง เพ่ือใชในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกระทรวงและให
กระทรวงนําไปดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง
ตอไป 

หมายเหตุ  สวนราชการซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. รับเปนเจาภาพในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการใน  
ระดับกรม ใชแนวทางการเจรจาขอตกลงและประเมินผลเชนเดียวกับระดับกระทรวง 
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3) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกระทรวง 

องคประกอบ 

1) กรรมการ ก.พ.ร. / ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน เปนประธาน  

2) เลขาธิการ ก.พ.ร.    เปนกรรมการ  

3) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 - 8 คน   เปนกรรมการ  

4) เจาหนาท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.   เปนเลขานุการ  

อํานาจหนาท่ี 

1) พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนนและน้ําหนักของ
ตัวชี้วัด ของสวนราชการระดับกระทรวง 

2) เจรจาขอตกลงกับหัวหนาสวนราชการระดับกรวง เก่ียวกับตัวชี้วัดคาเปาหมาย เกณฑการให
คะแนน และน้ําหนักของตัวชี้วัด ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ 

3) เจรจาขอตกลงความเหมาะสมของตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวง ( Joint KPIs) คาเปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน และน้ําหนักของตัวชี้วัดในบทบาทของกระทรวงท่ีเก่ียวของ Joint KPIs 

4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย 

2) คณะกรรมการพิจารณาคําขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องคประกอบ 

1) กรรมการ ก.พ.ร. / ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน เปนประธาน  

2) รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ท่ีไดรับมอบหมาย  เปนกรรมการ  

3) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 - 7 คน   เปนกรรมการ  

4) เจาหนาท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 2 คน  เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ  

อํานาจหนาท่ี 
1) พิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ

น้ําหนักของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา  

2) พิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
น้ําหนักของตัวชี้วัดระหวากระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน ( Joint KPIs) ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

3) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย 
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2.2 แนวทางการเจรจาขอตกลงในระดับกรมในสังกัดกระทรวง 

 เพ่ือใหกระทรวงสามารถกํากับดูแลการผลักดันยุทธศาสตรของกระทรวงสูการปฏิบัติผานการ
จัดทําคํารับรองฯ ของสวนราชการระดับกรมในสังกัด จึงใหมีคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
สวนราชการระดับกรม กระทรวง (ระบุชื่อ.....)  โดยมีปลัดกระทรวงทําหนาท่ีประธานกรรมการ ทําหนาท่ี
จัดทําตัวชี้วัดในมิติภายนอก ดานประสิทธิผล ของกรมในสังกัดกระทรวง รวมท้ังประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงและรายงานผลคะแนนตอ ก.พ.ร. 

องคประกอบ 

1) ปลัดกระทรวง     เปนประธาน  

2) รองปลัดกระทรวงท่ีไดรับมอบหมาย  เปนกรรมการ  

3) ผูตรวจราชการกระทรวงท่ีไดรับมอบหมาย  เปนกรรมการ  

4) ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร.    เปนกรรมการ  

5) หัวหนาหนวยงานพัฒนาระบบบริหาร  เปนเลขานุการ  

หมายเหตุ  ปลัดกระทรวงพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการตาม 2) และ 3) 

อํานาจหนาท่ี 
1) จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ พิจารณาอุทธรณ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

สวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ตามแนวทางและระยะเวลาท่ี ก.พ.ร กําหนด  
2) เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนเฉพาะ

ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม/สํานักงานปลัดกระทรวง กับสวนราชการระดับกรมในสังกัด
กระทรวง 

3) พิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
น้ําหนักคะแนนเฉพาะตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม/สํานักงานปลัดกระทรวง ของสวน
ราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง 

ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเฉพาะตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม / สํานักงานปลัดกระทรวง และตัวชี้วัดระหวางกระทรวง
ท่ีมีเปาหมายรวมกันระดับ Outcome JKPI และ Output JKPI ของสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง 
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ปฏิทินการดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ           
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วันท่ี กิจกรรม 
กรกฎาคม - สิงหาคม 
2558 

 จัดทํารางกรอบการประเมินผลและข้ันตอนในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
เสนอ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 จัดประชุมช้ีแจงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

กันยายน 2558   การประชุมสมัมนาคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับ
กระทรวง 

ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 
2558 

 สวนราชการจัดทํารางตัวช้ีวัดท่ีสอดคลองกับ Positioning ของสวนราชการตามแนว
ทางการขับเคลื่อนประเทศ / ยุทธศาสตรกระทรวงสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

 เจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง สวนราชการในบังคับบัญชาข้ึนตรง
นายกรัฐมนตรี สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และสวน
ราชการในสังกัดกลาโหมและศึกษาธิการ 

 สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการเจรจาตัวช้ีวัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการให
คะแนน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง สวนราชการในบังคับบัญชาข้ึน
ตรงนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ ทบวง และสวนราชการในสังกัดกลาโหมและ
ศึกษาธิการ 

 กระทรวงตองเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการให
คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากท่ี
มีการเจรจาระดับกระทรวงแลวเสร็จ 

 กระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัดสงสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีได
ลงนามแลวและเอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ เพ่ือสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด (พรอมแผนบันทึกขอมูล
จํานวน 1 แผน) 

ภายใน 31 มกราคม 
2559  

 กระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัดรายงานการประเมินตนเอง ( Self 
Assessment Report) รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558) ผาน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมแนบเอกสารหลักฐานไวในระบบดวย 

ภายใน 31 มีนาคม 2559   สิ้นสุดการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑ
การใหคะแนนตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบแรก ในกรณีท่ีสวน
ราชการระดับกระทรวง (1) ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได 
(2) ไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอ และไมสามารถโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
 กรณีกระทรวง ไดแก ตัวชีวัดภารกิจหลังของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ 

/ แผนยุทธศาสตรกระทรวง / ตัวช้ีวัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน 
(ระดับ Impact Outcome JKPIs) และตัวช้ีวัดกลางท่ีมีหนวยงานเจาภาพ
รับผิดชอบ ท้ังน้ีสวนราชการโดยสํานักงานปลัดกระทรงฯตองสงคําขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวช้ีวัดฯ และเอกสารช้ีแจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 1 ชุด         
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
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วันท่ี กิจกรรม 
  กรณีกรม ไดแก ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรมใหขอเปลี่ยนแปลงไปยังคณะกรรมการ

เจรจาขอตกลงและประเมินผลของสวนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณา สําหรับ
ตัวช้ีวัดกลางท่ีมีหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบ ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการเจรจา
ขอตกลงฯ เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูรวบรวมและจัดสงคําขอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตัวช้ีวัดฯ ไปยังเจาภาพตัวช้ีวัดพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัดฯ และ
แจงผลการพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงฯ ของเจาภาพใหสวนราชการระดับกรมใน
สังกัดกระทรวงรับทราบ 

ภายใน 30 เมษายน 
2559 

 กระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัดรายงานการประเมินเอง ( Self 
Assessment Report) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) ผาน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส ( e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐานไวใน
ระบบดวย 

ภายใน 31 กรกฎาคม 
2559 

 กระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัดรายงานการประเมินตนเอง ( Self 
Assessment Report) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559) ผาน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส ( e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐานไวใน
ระบบดวย 

ภายใน 31 ตุลาคม 2559  กระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัดเปนผูรายงานการประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) 
ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส (E=e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลาท่ีกําหนด * พรอมท้ัง
จัดสงรายงานการประเมินผลตนเอง ( Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน 
จํานวน 1 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามเวลาท่ีกําหนด 
** 

 สิ้นสุดการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัดฯ รอบสุดทาย ในกรณีท่ีสวน
ราชการระดับกระทรวง (1) ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุม
ได (2)ไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอ และไมสามารถโอน
เปลี่ยนแปลงรายการ 
 กรณีกระทรวง ไดแก ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร

ของประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวง /ตัวช้ีวัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมาย
รวมกัน (ระดับ Impact JKPIs และ Outcome JKPIs) และตัวช้ีวัดกลางท่ีมี
หนวยงานเจาภาพรับผิดชอบ ท้ังน้ีสวนราชการโดยสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ตองสง
คําเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัดฯ และเอกสารช้ีแจงเหตุผลความจําเปนจํานวน 1 
ชุด ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
 กรณีกรม ไดแก ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรมใหขอเปลี่ยนแปลงไปยัง

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลของสวนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณา 
สําหรับตัวช้ีวัดกลางท่ีมีหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบ ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการ
เจรจาขอตกลงฯ เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูรวบรวมและจัดสงคําขอการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวช้ีวัดฯ ไปยังเจาภาพตัวช้ีวัดพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตัวช้ีวัดฯ และแจงผลการพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงฯ ของเจาภาพใหสวนราชการ
ระดับกรมในสังกัดกระทรวงรับทราบ 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 
2559 

 สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน 
ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-SAR) 
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วันท่ี กิจกรรม 
ธันวาคม 2559 - มกราคม 
2560 

 สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 
เดือน ณ สถานท่ีตั้งของกระทรวง 

ภายในเดือนกุมภาพันธ 
2560 

 สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระรวมกันวิเคราะหผลการดําเนินงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง 

ภายในเดือนมีนาคม 2560  สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระวิเคราะหผล และจัดทําสรุปผลคะแนนท่ีมีความ
ครบถวนสมบูรณเสนอตอ อ.ก.พ.ร. / ก.พ.ร. พรอมท้ังแจงผลคะแนนใหกระทรวง 

หมายเหตุ   * หากกระทรวงใดรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-SAR) รอบ 12 เดือน ผานระบบเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. ลาชากวากําหนด จะถูก
ปรับลดคะแนน 0.0500 คะแนน ของคะแนนรวมท้ังหมด 
              ** หากกระทรวงใดสงรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self 
Assessment Report : SAR) รอบ 12 เดือน มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ลาชากวากําหนด จะถูกปรับลด
คะแนนวันละ 0.0500 คะแนนของคะแนนรวมท้ังหมด (นับเฉพาะวันทําการ) 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 แบงออกเปน 2 มิติ ไดแก 

1. มิติภายนอก (น้ําหนักรอยละ 75) ประกอบดวย 
1.1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวง

และ ตัวชี้วัดระหวากระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Join KPIs)  
 และ ตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของ

รัฐบาล 
1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. เปนเจาภาพ 
 

2. มิติภายใน (น้ําหนักรอยละ 25) ประกอบดวย 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยงานเจาภาพ 

1. การเบิกจายงบประมาณ สํานักงบประมาณ 

2. การประหยัดพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

3. การประหยัดน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ 

กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. การพัฒนาสมรรถนะองคการ กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมสํานักงาน 
ก.พ.ร. 

6. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

สํานักงาน ปปช. และ สํานักงาน ปปท. 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 



บทท่ี 2 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
2.1 วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มี 4 ประการ คือ 

1. เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล รวมท้ังเกณฑการประเมินผลกับ 
สวนราชการและตอบขอซักถามตางๆ  

2. เพ่ือติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง เยี่ยมชมระบบและกลไกการ
ติดตามประเมินผลของสวนราชการ 

3. เพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติราชการและหารือแนวทางการประเมินผล
ท่ีเหมาะสม 

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

 

2.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

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

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report : SAR) รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

 รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR Card) รอบ 3 เดือน  6 เดือน     
9 เดือน และ 12 เดือน 

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

2) การสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของตางๆ เชน 
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

 

3) การสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตางๆ ของสวนราชการ เชน 
 สภาพแวดลอมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
 ระบบฐานขอมูล 
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- ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล
กอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใน
การสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

- ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน
เจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

- ความทันสมัย เชน ความถ่ีในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูล 
มีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

- ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมในการให
คณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได
ตลอดเวลา ผูท่ีเก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลและเขามาตรวจสอบขอมูลได 

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

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

2.2.2  หลักเกณฑการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ พิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

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

รายละเอียดตัวชี้วัดได เชน กรณีไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ไมเพียงพอ และไมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เปนตน  

โดยสวนราชการตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 1 ชุด 

ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลา ดังนี้ 

• สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนักและเกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบแรก ภายในวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 

• สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนักและเกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบสุดทาย  ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

โดยจัดสงมาพรอมกับรายงานประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน (Self Assessment Report - 

SAR) 
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สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตาม
คํารบัรองการปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐพิจารณาตอไป และจะไมรับพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงฯ 
ภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

 
2.2.3 หลักเกณฑการจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 

สวนราชการตองจัดสงรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(Self-Assessment Report - SAR) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 255 9) พรอม
ท้ังเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนท่ีสําคัญตอการคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงาน ท้ังระดับ กระทรวง  
กลุมภารกิจ และกรม ใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 หากสวนราชการจัดสงรายงาน
การประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report - SAR) ลาชากวากําหนด
จะถูกหักคะแนน 0.05 00 คะแนนตอ 1 วันทําการ ท้ังระดับกระทรวง กลุมภารกิจ และกรม   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่สวนราชการรายงาน ถือเปนเอกสาร 
ทางราชการ ซึ่งตองมีหนังสือนําสง และไดรับการรับรองความถูกตองสมบูรณจากหัวหนาสวนราชการ       

เพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินผล 

 



2.3 การคํานวณผลการประเมิน 
 

 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ เปนดังนี้ 
ผลการประเมิน                                                          ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีกวาเปาหมายมาก            5  
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีกวาเปาหมาย        4   
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับเปนไปตามเปาหมาย   3          
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับต่ํากวาเปาหมาย   2   
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับต่ํากวาเปาหมายมาก             1  

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

2) การประเมินผลตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน (Milestones) 

3) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) 

3.1 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต 1 ตัว 

3.2 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิตมากกวา 1 ตัว 

4) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ (Outcome) 

5) การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 

5.1 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวางตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดําเนินงานและตัวชี้วัด

เชิงผลผลิต (Milestones + Output) 

5.2 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวางตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดําเนินงานและตัวชี้วัด

เชิงผลลัพธ (Milestones + Outcome) 

5.3 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวางตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน ตัวชี้วัดเชิง

ผลผลิตและตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ (Milestones + Output + Outcome) 
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หมายเหตุ :  กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 255 9 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เชน เปน
ตัวชี้วัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง หรือจัดเก็บไดตามฤดูกาล ใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1  
มากอน 

 



ตัวอยางการประเมินผลตัวช้ีวัดแบบตาง  ๆ

แบบที่ 1 : การประเมินผลตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

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

ตัวอยางตัวชี้วัด :  ผลสําเร็จของการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใต 

เกณฑการใหคะแนน:  

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ระดับที่ 1 ไมสามารถจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตได หรือจัดทํา
รายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดหลังวันที่ 30 กันยายน 2558 

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

1 ตุลาคม 2559 
  

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง: 

 
ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 

สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงาน
การศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตได
แลวเสร็จ ภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 

5 

 

 

สรุปผลการดําเนินงาน: 
สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดแลวเสร็จ ภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนแลวสวนราชการจะไดเทากับระดับคะแนน 5.0000 
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บทท่ี  3 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
 
  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานประเมินผล ไดแก 
กรมบัญชีกลาง สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และสํานักงาน ก.พ.ร. เปนตน โดยท่ีตัวชี้วัดท่ีมี หนวยงาน
ประเมินผลเปนเจาภาพรับผิดชอบตัวชี้วัด หนวยงานเจาภาพจะเปนผูกําหนดกลุมเปาหมาย แนวทาง  การดําเนินการ 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนั้นๆ  ดวย ซ่ึงสรุป
ตัวชี้วัดได ดังนี้ 
 

 

 
สวนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติภายนอก ซ่ึงมีน้ําหนักรอยละ 75 โดยมี

รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   น้ําหนัก ( %) 

1. การประเมินประสิทธิผล         75  
2. การประเมินคุณภาพ         - 

มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล 

กรณีกระทรวง : 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ / แผนยุทธศาสตร
กระทรวง / ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน ( Joint KPIs) / ตัวชี้วัดรวม
ระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

น้ําหนัก : รอยละ 75 

คําอธิบาย : 

 เพ่ือใหกระทรวงมีการดําเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ และ / หรือ
ยุทธศาสตรกระทรวง โดยมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงและระหวาง
กระทรวง ซ่ึงหนวยงานภายในกระทรวงใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหกระทรวงบรรลุเปาหมายแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ 

 เพ่ือเปนการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางกระทรวง ในการผลักดันยุทธศาสตร
ของประเทศใหบรรลุเปาหมายและมีการถายทอดเปาหมายการปฏิบัติไปสูสวนราชการ
ในสังกัด 

 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสําคัญและถายทอดคาเปาหมายของรัฐบาลจากระดับประเทศสู
ระดับกลุมจังหวัดและจังหวัด 
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มิติภายนอก 



ประกอบดวยตัวชี้วัดตอไปนี้ 

 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ / แผนยุทธศาสตร 
 ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 
 ตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด ( Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญ

ของรัฐบาล 

หมายเหตุ สวนราชการใดท่ีไมมีตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน ( Joint 
KPIs) หรือตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด ( Function-Area 
KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลใหนําน้ําหนักไปรวมไวท่ีตัวชี้วัดภารกิจ
หลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ / แผนยุทธศาสตร
กระทรวง 

กรณีกรม : 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงยุทธศาสตรของประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวง / 
ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน ( Joint KPIs) / ตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวง
และจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล และตัวชี้วัดภารกิจหลัก
ของกรม 

น้ําหนัก : รอยละ 75 

ประกอบดวยตัวชี้วัดตอไปนี้ 

 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ / แผนยุทธศาสตร
กระทรวง 

 ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 
 ตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด ( Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญ

ของรัฐบาล 

หมายเหตุ กรมใดท่ีไมมีตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน ( Joint KPIs) ให
นําน้ําหนักไปรวมไวท่ีตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 

 ตัวชี้วัดหลักของกรม 
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กรณีสํานักงานปลัดกระทรวง : 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง / 
ตัวชี้วัดระวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) /ตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและ
จังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล และตัวชี้วัดภารกิจหลังของ
สํานักงานปลัดกระทรวง 

น้ําหนัก : รอยละ 75 

ประกอบดวยตัวชี้วัดตอไปนี้ 

 ตัวชี้วัดระดับความสําคัญในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยของ
กระทรวง 

 ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 
 ตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด ( Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญ

ของรัฐบาล 

หมายเหตุ กรมใดท่ีไมมีตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน ( Joint KPIs) ให
นําน้ําหนักไปรวมไวท่ีตัวชี้วัดภารกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวง 

 ตัวชี้วัดหลักของสํานักงานปลัดกระทรวง 

ซ่ึงมีการอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

รายละเอียดตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ / แผน
ยุทธศาสตรกระทรวง  

คําอธิบาย : 

 เพ่ือใหกระทรวงมีการดําเนินการตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลอยางเปนระบบ 
โดยสารสนเทศท่ีไดจากตัวชี้วัดนี้สามารถใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการอางอิง
ผลงานของสวนราชการเทียบกับนโยบายของรัฐบาลไดชัดเจน และเปนรูปธรรม 

 เพ่ือใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบรูณาการภายในกระทรวง โดยหนวยงานภาใน
กระทรวงใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางขับเคลื่อนประเทศ / แผนยุทธศาสตร
กระทรวง 

 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการท่ีสอดคลองกับภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทาง
ขับเคลื่อนประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวง หรือแผนงานงบประมาณรายจาย
ประจําปท่ีกําหนดไว 

 สวนราชการในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุภารกิจหลัก
ตามยุทธศาสตรของประเทศ / แผนยุทธศาสตรและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

หมายเหตุ : - 

เง่ือนไข : -  
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ตารางและสูตรการคํานวณ : - 

แนวทางการประเมินผล :  - 

รายละเอียดตัวช้ีวัด :  ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

คําอธิบาย : 

ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 พิจารณาจากเรื่องสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศท่ีดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
แผนบูรณาการของ คสช. ประจําป พ.ศ. 2559 

 

อยูระหวางการดําเนินการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด 

 

หมายเหตุ : - 

เง่ือนไข : -  

ตารางและสูตรการคํานวณ : - 

แนวทางการประเมินผล :  -  
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รายละเอียดตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบาย
สําคัญของรัฐบาลคําอธิบาย 

คําอธิบาย : 

ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงและจังหวัด ( Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
คําอธิบายดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พิจารณาจากการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญและถายทอดคา
เปาหมายของรัฐบาลจากระดับประเทศสูระดับกลุมจังหวัดและจังหวัด 

 

อยูระหวางการดําเนินการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด 

 

หมายเหตุ : - 

เง่ือนไข : -  

ตารางและสูตรการคํานวณ : - 

แนวทางการประเมินผล : - 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเทา 

น้ําหนัก :  - 

คําอธิบาย : 

 สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา ตองรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

 จํานวนตัวชี้วัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแนวทางในการขับเคลื่อน
ประเทศของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา และ / หรือเปนการรับเปาหมายท่ีมี
การถายทอดเปาหมายจากระดับกระทรวง และมีสวนผลักดันหรือสนับสนุนใหเกิด
ผลสําเร็จตามยุทธศาสตรกระทรวง พันธกิจ และเปาหมายของสวนราชการ 

หมายเหตุ : - 

เง่ือนไข : -  

ตารางและสูตรการคํานวณ : - 

แนวทางการประเมินผล : - 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด :  ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวม
ของกระทรวง 

น้ําหนัก :  - 

คําอธิบาย : 

 สํานักงานปลัดกระทรวงฯ เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อน
การปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง เพ่ือใหมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายใน
สวนราชการ โดยหนวยงานภายในสังกัดใหความรวมมือในการปฏิบัติราชการ ชวยเหลือ 
สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศ
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

 รับคาคะแนนจากผลคะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร
ของประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวงรวมกัน 

ตารางและสูตรคํานวณ : 
ตัวช้ีวัดภารกิจหลักกระทรวง คะแนนท่ีได (SM) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 SM1 

ตัวชี้วัดท่ี 2 SM2 

………. …………… 

ตัวชี้วัดท่ี n SMn 

 ∑ (SM1-n) 
n 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
  

  หรือ  

 

 

 โดยท่ี : 

n        หมายถึง   จํานวนตัวชี้วัดภารกิจหลังของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ /  
แผนยุทธศาสตรกระทรวงรวมกัน 

SM      หมายถึง สรุปผลคะแนนของตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของ
ประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวงรวมกัน 
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(SM1)+(SM2)+(SM2)+…………+(SMn) 
                   n  

∑ (SM1-n) 
          n  



เกณฑการใหคะแนน : 

 ชวยปรับเกณฑการใหคะแนน +/-1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 

∑ (SM1-n) 
n 

2 

3 

4 

5 

 

หมายเหตุ : - 

เง่ือนไข : - 

ตารางและสูตรการคํานวณ : - 

แนวทางการประเมินผล :  - 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ 

น้ําหนัก :  -  

คําอธิบาย : 

 สํานักงานปลัดกระทรวงฯ รับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงฯ 

 จํานวนตัวชี้วัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแนวทางในการขับเคลื่อน
ประเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ และ / หรือเปนการรับเปาหมายจากระดับ
กระทรวง และมีสวนผลักดันหรือสนับสนุนใหเกิดผลสําเร็จตามยุทธศาสตรกระทรวง 
พันธกิจ และเปาหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ 

หมายเหตุ : - 

เง่ือนไข : - 

ตารางและสูตรการคํานวณ : - 

แนวทางการประเมินผล :  - 
 

 สําหรับตัวชี้วัดท่ี 1 จะมีการคํานวณคะแนน และแนวทางการประเมินฯ ดังนี้ 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(W) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ

ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได 

(SM) 

คะแนนถวงนํ้าหนัก  
(W x SM) 

1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 W1.1 1 2 3 4 5 SM1.1 (W1.1 x SM1.1) 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 W1.2 1 2 3 4 5 SM1.2 (W1.2 x SM1.2) 

....... ........ 1 2 3 4 5 ........ ......... 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 W1.i 1 2 3 4 5 SM1.i (W1.i x SM1.i) 

 Σ W1.1-1.i= 65  Σ (W1.1-1.ixSM1.1-1.i) 
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 

 

Σ (W1.1-1.ix SM1.1-1.i)     หรือ         (W1.1xSM1.1) + (W1.2xSM1.2) + ......... + (W1.iSM1.i) 

Σ W1.1-1.i                                W1.1 + W1.2 + …… + W1.i 

 

 

โดยท่ี : 

W      หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีใหกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน โดยผลรวมของน้ําหนักของทุก
ตัวชี้วัดเทากับ 65 

SM    หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด  

     1.1-1.i   หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน ท้ังนี้จํานวนตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดท่ี 1.1 – 1. i) ข้ึนอยูกับ 
 -  กรณีกระทรวง ตัวชี้วัดการประเมินดานประสิทธิผล ควรมีจํานวนไมนอยกวา 5  

ตัวชี้วัด 
 -  กรณีกรมและสํานักงานปลัดกระทรวง ตัวชี้วัดการประเมินดานประสิทธิผล ควรมี

จํานวนไมเกิน 5 ตัวชี้วัด 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ชวยปรับเกณฑการใหคะแนน +/-1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 

∑ (W1.1-1.i x SM1.1-1.i) 

∑W1.1-1.i 

2 

3 

4 

5 
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แนวทางการประเมิน 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 

 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน 

 ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 รายงานการประชุม 
 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เก่ียวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

 การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ  เกณฑ
การใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้น ๆ ที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตาง ๆ 

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ 

 การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

 ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และระบุแหลงที่มาไดชัดเจน
สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได 

 ความนาเชื่อถือ เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบขอมูล
กอน และหลังการจัดเก็บรวมทั้งวิธีการในการเก็บขอมูลตาง ๆ จากเจาของขอมูล 

 ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการภาคเอกชน

และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

แนวทางการประเมินผล 

 สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

หมายเหตุ :  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให
สวนราชการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณและ
พิจารณาผลการดําเนินงานมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนที่เก่ียวของที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสวน
ราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 
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หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล : สํานักงาน ก.พ.ร. 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร.  

1. นางศิริเนตร  กลาหาญ 0 2356 9941 

2. นางสาวดารารัตน  โฆษิตพิพัฒน 0 2356 9999 ตอ 8814 

3. นางสาวสุภลักษณ  ขัมภรัตน 0 2356 9999 ตอ 8907 

4. นายกฤตพล  ชูศรี 0 2356 9999 ตอ 8821 
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มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 2   :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ  

 ไ มขอวัดและนําคะแนนไปรวมกับมิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล 
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3.2 กรอบการประเมินฯ  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมชลประทานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ํา 

หนัก 

(%) 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

มิติภายนอก (น้ําหนักรอยละ 70) 

การประเมินประสิทธิผล         

   1.  ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง/ตัวช้ีวัดระหวางกระทรวงท่ีมี

เปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม  (รอยละ 75)   

1.1 รอยละของผลการดําเนินการตามแนวทางการสงเสริมการเกษตร

แปลงใหญ 

5 70 75 80 85 90 

1.2 ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญ  (10)      

1.2.1 ผลผลิตพืชท่ีสําคัญเฉลี่ยตอไร (กก./ไร)       

1.2.1.1 ขาวนาป 2.5 1 2 3 4 5 

1.2.1.2 มันสําปะหลัง 2.5 1 2 3 4 5 

1.2.1.3 ปาลมนํ้ามัน 2.5 1 2 3 4 5 

1.2.1.4 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 2.5 1 2 3 4 5 

1.3 จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานและแหลงนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึน 10 338,815 
(84.89) 

 

348,815 
(87.34) 

 

358,373 
(89.79) 

368,151 
(92.24)  

377,929 
(94.69) 

1.4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนํ้าในเขตชลประทาน 
 

15 1.10 1.14 1.18 1.22 1.26 

1.5  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตร (ลานลานบาท)  5 1.34 1.36 1.38 1.40 1.42 

1.6 การชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง 5 80 85 90 95 100 

1.7 รอยละของ จํานวนแหลงนํ้าเพ่ือชุมชน/ชนบท ท่ีเพ่ิมข้ึนเทียบกับ

เปาหมายตามแผน (แหง) 

10 91 94 97 98.50 100 

1.8 รอยละของการซอมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานท่ีแลว

เสร็จตามแผนงาน 

5 92 94 96 98 100 

1.9 การจัดสรรนํ้าใหแกภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม (คานํ้า

ชลประทาน - รอยละของปริมาณนํ้าท่ีจัดสรรใหภาคอุปโภคและ

ภาคอุตสาหกรรม)  

10 90 95 100 105 110 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ํา 

หนัก 

(%) 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

การประเมินคุณภาพ 

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการไมขอวัดและนําคะแนนไปรวม 

มิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล 

- (กรมชลประทานไมมีตัวช้ีวัดนี้  

จึงนําน้ําหนักไปรวมที่ตัวช้ีวัดที่ 1) 

มิติภายใน   (น้ําหนักรอยละ 30) 
การประเมินประสิทธิภาพ  (รอยละ  20) 

3. ตัวช้ีวัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  5      

3.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน 

2.5 70 73 76 79 82 

3.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวม 

2.5 87 89 91 93 95 

4. ตัวช้ีวัดการประหยัดพลังงาน 2.5 1 2 3 4 5 

5. ตัวช้ีวัดการประหยัดน้ํา 2.5 1 2 3 4 5 

6. ตัวช้ีวัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 5 1 2 3 4 5 

การพัฒนาองคการ  (รอยละ10) 

7. ตัวช้ีวัดการพัฒนาสมรรถนะองคการ  5 1 2 3 4 5 

8. ตัวช้ีวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน
ของหนวยงาน 

5 1 2 3 4 5 
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3.3 รายละเอียดตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

มิติภายนอก 
 

การประเมินประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 1  ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคล่ือนประเทศ/ แผนยุทธศาสตร
กระทรวง /ตัวช้ีวัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวช้ีวัดภารกิจ
หลักของกรม (น้ําหนักรอยละ 75)   

 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1  รอยละของผลการดําเนินการตามแนวทางการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 

น้ําหนัก    :     รอยละ 5 
 

คําอธิบาย  : 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  
 
หมายเหตุ : 
 
เง่ือนไข : 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 
 
ผูจัดเก็บขอมูล  : 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญ  
 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.1 ผลผลิตพืชท่ีสําคัญเฉล่ียตอไร (กก./ไร) 
 
น้ําหนัก    :     รอยละ 10 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.1.1  ขาวนาป     น้ําหนัก  รอยละ 2.5  

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.1.2 มันสําปะหลัง    น้ําหนัก  รอยละ 2.5  

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.1.3 ปาลมน้ํามัน    น้ําหนัก  รอยละ 2.5  

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.1.4 ขาวโพดเลี้ยงสัตว    น้ําหนัก  รอยละ 2.5  
 
คําอธิบาย :  

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

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

น้ําหนัก   :  รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
การเพ่ิมพ้ืนท่ีรับประโยชนจากแหลงน้ํา หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนจากการดําเนินงานของกรม

ชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ประกอบดวย พ้ืนท่ี/โครงการ
ตางๆ  รวม 3 กรม จํานวน  90  โครงการ พ้ืนท่ีท้ังหมด 399,123 ไร รายละเอียด ดังนี้ 

1. กรมชลประทาน : การกอสรางโครงการชลประทานพรอมระบบสงน้ํา และระบบระบายน้ํา รวม
พ้ืนท่ี 309,475 ไร  จํานวน  114  รายการ ประกอบดวย  

- โครงการขนาดกลาง 187,800 ไร  จํานวน    19  รายการ 
- โครงการขนาดเล็ก   121,675 ไร  จํานวน    95  รายการ 

2. กรมพัฒนาท่ีดิน : การกอสรางแหลงน้ําชุมชนและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 
จํานวน      โครงการ รวมพ้ืนท่ี 81,850 ไร ประกอบดวย 

- การกอสรางแหลงน้ําชุมชน จํานวน  7 แหง  พ้ืนท่ี  6,854   ไร 
- พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา จํานวน 166  โครงการ พ้ืนท่ี 74,996  ไร 

3. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม : การกอสรางแหลงน้ําและระบบสงน้ําในพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จํานวน  45   แหง รวมพ้ืนท่ี 7,798  ไร ประกอบดวย 

- ขุดสระเก็บน้ํา  จํานวน  13    แหง พ้ืนท่ี   1,596   ไร 
- กอสรางฝาย จํานวน   16   แหง พ้ืนท่ี   4,174    ไร 
- ระบบสงน้ํา จํานวน   16    แหง พ้ืนท่ี  2,028   ไร 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 
 คํานวณจากคาเฉลี่ย 3 ป รอยละ 89.79 กําหนดไวท่ีระดับ 3 คาสูงสุด 92.24 กําหนดไวท่ีระดับ 4 
และ Interval  ± 2.45 
 

  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
338,815 
(84.89%) 

 

348,594 
(87.34%) 

 

358,373 
(89.79%) 

368,151 
(92.24%)  

377,929 
(94.69%) 

 
 

เง่ือนไข  : 
1. ไมนับรวมโครงการ ท่ีถูกยกเลิก  หรือโครงการใน พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาจากปจจัยภายนอกท่ีควบคุม

ไมได เชน ปญหาเรื่องท่ีดิน ผูรับจางไมปฏิบัติงานตามสัญญาจาง หรือไมปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว ปจจัยจาก
ภัยพิบัติ และปจจัยจากสภาพอากาศ อาจสงผลกระทบตอเปาหมายผลผลิตและโครงการ สวนราชการจะขอ
อุทธรณ เพ่ือพิจารณาใหปรับเกณฑการใหคะแนนในภายหลัง 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : กรมชลประทาน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 

จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานและแหลงน้ํา
ท่ีเพ่ิมข้ึน (ไร) 

ไร 3.6792 
(86,000 ไร) 

2.2290 
(181,538 ไร) 
รอยละ 90.50 

จากพื้นที่เปาหมาย 

3.6631 
(210,062 ไร) 
รอยละ 86.63 

จากพื้นที่เปาหมาย 

5.0000 
(217,121ไร) 
รอยละ 92.24 

จากพื้นที่เปาหมาย 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :   
1. กรมชลประทาน 

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

2. กรมพัฒนาท่ีดิน 
1) สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน รวบรวม ขอมูล โครงการกอสรางท่ีกอสรางแลวเสร็จ  

ในปงบประมาณ สงใหกองแผนงาน 
2) สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดินจัดทํารายงานผลการดําเนินงานจํานวนโครงการและพ้ืนท่ี 

ท่ีกอสราง(ไร) แลวเสร็จ รวมท้ังพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีปญหาจากปจจัยภายนอกตามเง่ือนไขและรายงานสง ก.พ.ร. 
ซ่ึงเปนผลการดําเนินงาน ขอมูลในการรายงานรอบ 6 เดือน (31 มี.ค.) 9 เดือน (30 มิ.ย.) และสรุปผลสิ้น
ปงบประมาณ (30 ก.ย.) 

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

โครงการกอสรางท่ีกําหนดกอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณนี้ สงใหกรมชลประทาน 
2) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการจํานวนพ้ืนท่ี  

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

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด /ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. กรมชลประทาน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 1 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล 
   ผูอํานวยการกองแผนงาน 

เบอรติดตอ : 0-2241-2417 
 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 1. หัวหนากลุมตรวจสอบและติดตามผลงาน 
2. นางสุลิลทิพย  วีระวงษ 
3. ผูประสานแผนสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
4. ผูประสานแผนกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 
5. ผูประสานแผนสํานักชลประทานท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีเปาหมาย 

เบอรติดตอ : 0-2243-1417 
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2. กรมพัฒนาท่ีดิน 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายสุรพล หิรัญวัฒนศิร ิ
ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

เบอรติดตอ : 02-941-2116 
 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 1. นายอุดม วิภาสไพสิฐ 
ผูอํานวยการกลุมวางโครงการ 

2. นายธนภัทร งามดี 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

3. นางนิรามัย พลีกระบัง 
พนักงานธุรการ ส.2 

เบอรติดตอ : 02-579-8537 
ตอ 101 

 

  
3. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายวีรวัฒน อําพนนวรัตน 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน   

เบอรติดตอ : 02-271-1210 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 1. นายประกอบ ยิ่งชล   
ผูอํานวยการกลุมวิชาการวิศวกรรม 

2. นายเฉลิมศักดิ์ เพียรเลิศ   
นายชางโยธาชํานาญงาน 

เบอรติดตอ : 02-278-5420 
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ตัวช้ีวัดท่ี  1.4  :  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน 

น้ําหนัก    :    รอยละ 15 

คําอธิบาย  : 

1. จํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน หมายถึง จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก ไดแก  
นาขาว พืชผัก พืชไร ผลไม ไมยืนตน รวมท้ังพ้ืนท่ีบอปลา บอกุง ท่ีทําการผลิตสินคาการเกษตรในแตละป ใน
เขตพ้ืนท่ีรับบริการน้ําจากระบบชลประทาน จํานวน 24.7 8 ลานไร (ป 2559) จากพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรม
ท้ังหมดของประเทศไทยจํานวน 131 ลานไร 

2. ปริมาณน้ําตนทุน (1,000 ลานลบ.ม.) หมายถึงปริมาณน้ําใชการ ณ วันท่ี 1 พฤศจกิายน 2558 
เทากับ 20.04 (1,000 ลาน ลบ.ม.) 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

 คํานวณจากคาเฉลี่ย 3 ป 1.18  = ระดับ 3 interval +- 0.04 

 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
น้ําในเขตชลประทาน 

 

15 1.10 1.14 1.18 1.22 1.26 

 

เง่ือนไข  : 

  กรณีปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของกรมชลประทาน และสงผลกระทบตอ
แผนปฏิบัติราชการ/ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด กรมชลประทานจะขออุทธรณ เพ่ือใหพิจารณาปรับเกณฑการให
คะแนน 
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน = จํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน  

                                                          ปริมาณน้ําตนทุน  

 



รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ป 
น้ําตนทุน 

(1,000 ลาน ลบ.ม.) 
พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ํา 

(ลานไร) 
พ้ืนท่ีชลประทาน 

(ลานไร) 
ประสิทธิภาพการใชน้ํา 

Growth 
(%) 

2549 37.06 29.49 23.63 0.80 
 2550 44.27 30.65 23.73 0.69 -12.99 

2551 37.91 31.73 23.93 0.84 20.89 

2552 36.13 32.02 24.08 0.89 5.89 

2553 34.97 32.01 24.17 0.92 3.28 

2554 31.85 34.21 24.31 1.07 17.34 

2555 45.33 34.97 24.32 0.77 -28.18 

2556 31.47 36.79 24.52 1.17 51.54 

2557 33.07 37.06 24.58 1.12 -4.14 

2558 24.53 30.97 24.75 1.26 12.66 
 
 
 
 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : 

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

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

 3. การรายงานขอมูลตัวเลขพ้ืนท่ีจะตอเนื่องทุกสัปดาหเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากแตละพ้ืนท่ีเริ่มทําการ

เพาะปลูกไมพรอมกัน บางพ้ืนท่ีเพาะปลูกปละหลายครั้ง แตมีการจัดเก็บขอมูลจะตัดยอดปละ 2 ครั้ง  ดังนี้ 

 3.1 รายงานขอมูลตัวเลขพ้ืนท่ีทําการผลิตสินคาการเกษตรในฤดูแลงตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 

2558 ถึงเดือนเมษายน 2559  โดยงวดสุดทายของฤดูแลงสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 เมษายน 2559 

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

 3.2 รายงานขอมูลตัวเลขพ้ืนท่ีทําการผลิตสินคาการเกษตรในฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคม 

2559 และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดยงวดสุดทายของฤดูฝนสิ้นสุด  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 

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

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :     นายเลิศชัย  ศรีอนันต  เบอรติดตอ : 0-2241-3348 

 ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

 ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 1-17  

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

  สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

ผูประสานแผน  สํานักงานชลประทานท่ี 1 - 17 
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ตัวช้ีวัดท่ี  1.5  :  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตร (ลานลานบาท) 

น้ําหนัก    :    รอยละ 5 

คําอธิบาย  : 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนน :      

เง่ือนไข  : 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   

ผูจัดเก็บขอมูล    :   
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ตัวช้ีวัดท่ี  1.6 การชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง 

น้ําหนัก    :    รอยละ 5 

คําอธิบาย 

พิจารณาจากผลการดําเนินงานตาม มาตรการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ จากวิกฤต
ภัยแลง และโครงการจัดทําแผนชุมชนเพ่ือแกไขวิกฤตภัยแลงป 2558/59  ใน 8 มาตรการ กลาวคือ 1) 
มาตรการสงเสริมความรูและการสนับสนุนปจจัยการผลิตเพ่ือลดรายจายในครัวเรือน  2) มาตรการชะลอหรือ
ขยายระยะเวลาชําระหนี้ท่ีเกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน  3) มาตรการจางงานเพ่ือสรางรายไดใหแก
เกษตรกร  4) มาตรการเสนอโครงการตามความตองการของชุมชนเพ่ือบรรเทาผลกระทบภัยแลง   5) 
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา  6) มาตรการเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุน  7) มาตรการเสริมสรางสุขภาพและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 8) มาตรการสนับสนุนอ่ืนๆ เพ่ือใหเกษตรกรสามารถดํารงชีวิตผานวิกฤตภัย
แลงไปได กรมชลประทานดําเนินการจางแรงงานเพ่ือซอมแซมคูคลองในชวงฤดูแลง 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : - 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

         หนวยวัด :   
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 

การชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลง 
 

5 80 85 90 95 100 

 

เง่ือนไข  : 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

การชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ
จากภัยแลง 

              

 - - - 
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แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : 

1. ใหสํานักชลประทานท่ีดําเนินงานตามโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยแลงป 2558/2559   
เรื่อง จางงานชลประทานเพ่ือเพ่ิมรายไดรวบรวมขอมูลสงใหกองแผนงาน 

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

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

ผูจัดเก็บขอมูล    : หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน  เบอรติดตอ :  0-2243-1417 
 นางสุลิลทิพย  วีระวงษ    เบอรติดตอ :  0-2243-1417 
 กองแผนงาน   
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ตัวช้ีวัดท่ี  1.7  :  รอยละของจํานวนแหลงน้ําเพ่ือชุมชน/ชนบท ท่ีเพ่ิมข้ึนเทียบกับเปาหมายตามแผนงาน 
(แหง) 

น้ําหนัก    :    รอยละ 10 
 

คําอธิบาย :    
แหลงน้ําเพ่ือชุมชน/ชนบท ประกอบดวยโครงการกอสรางแหลงน้ําและระบบสงน้ํา  โครงการ

กอสรางแหลงน้ําและระบบสงน้ําในพ้ืนท่ีหมูบานปองกันชายแดน และโครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
พรอมระบบสงน้ํา ซ่ึงเปนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เชน  อางเก็บน้ําขนาดเล็ก ฝาย     
เปนตน โดยในปงบประมาณ พ.ศ.  2559 มีเปาหมายดําเนินการ 173 แหง ลักษณะการดําเนินงาน เปนการ
จางเหมาและดําเนินการเอง โดยมีหัวหนาโครงการกอสราง ซ่ึงเปนขาราชการตําแหนงวิศวกรหรือนายชาง
ชลประทาน เปน ผูควบคุมงานกอสราง โครงการแตละแหงเริ่มสรางและเสร็จภายใน 1 ป ท้ังนี้  ใหถวงน้ําหนัก
แตละแหงตามปริมาณเงินงบประมาณ 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

โครงการ 
(P) 

งบประมาณ 
(b) 

น้ําหนัก 
(W) 

ระดับคะแนน คะแนนท่ีได 
(m) 

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

P1 B1 W1 91 94 97 98.50 100 SM1 W1xSM1 

P2 B2 W2 91 94 97 98.50 100 SM2 W2xSM2 

. . . 91 94 97 98.50 100 . . 

. . . 91 94 97 98.50 100 . . 

. . . 91 94 97 98.50 100 . . 

P173 B173 W173 91 94 97 98.50 100 SM173 W173xSM173 

น้ําหนัก
รวม 

∑(Wi xSMi )    ∑(WixSMi) 

 

โดยท่ี :  
P   หมายถึง โครงการชลประทาน 

W   หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีใหกับโครงการชลประทาน 

SM   หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนน 

   i    หมายถึง จํานวนโครงการท่ีไดรบัการจัดสรรงบประมาณ ; i = 1-173 (นับรายโครงการ) 
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โดยคะแนนท่ีไดในแตละโครงการจะคูณดวยคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยน้ําหนักใหคิดงบประมาณท่ีไดรับใน
แตละโครงการคูณดวยผลท่ีไดจะเปนคะแนน และนําผลรวมคะแนนท่ีไดเปนคะแนนของตัวชี้วัด  



เกณฑการใหคะแนน : 

         หนวยวัด :  รอยละ 

 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
คาเปาหมาย 

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

10 91 94 97 98.50 100 

 

เง่ือนไข  : 
1. ไมนับรวมโครงการท่ีมีปญหาจากปจจัยภายนอก เชน ปญหาท่ีดิน และปญหาผูรับจางไม

ปฏิบัติงาน โดยมีการแจงเตือนและเรงรัดเปนลายลักษณอักษร 
2. กรณีเกิดภัยธรรมชาติอยางรุนแรงซ่ึงเปนปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของ

กรมชลประทานและสงผลกระทบตอแผนปฏิบัติการ/ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดกรมชลประทานจะขอ
อุทธรณ เพ่ือใหพิจารณาปรับเกณฑการใหคะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

รอยละของ จํานวนแหลงน้ําเพ่ือชุมชน/
ชนบท ท่ีเพ่ิมข้ึนเทียบกับเปาหมายตาม
แผนงาน 

            ผลการดําเนินงานในภาพรวม                                                                
ผลคะแนน              

รอยละ  
 
 

95.99 
3.4862 

 
 
 

97.08 
3.950 

 
 
 

99.63 
4.9260 

 

 
 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : 

1. ใหสํานัก งานชลประทานรายงานผลการดําเนินงานกอสรางแหลงน้ําเพ่ือชุมชน /ชนบท             
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  รวบรวมสงใหกองแผนงาน  

2. กองแผนงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จ และรายงาน  กพร.      
ในรอบ 6 เดือน (เมษายน)  9 เดือน (กรกฎาคม)  และ 12 เดือน (กันยายน)  
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ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล    เบอรติดตอ : 0-2241-2417 
 ผูอํานวยการกองแผนงาน   
 ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1 - 17 
 

ผูจัดเก็บขอมูล    : หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน  เบอรติดตอ :  0-2243-1417 
 นางสุลิลทิพย  วีระวงษ    เบอรติดตอ :  0-2243-1417 
 กองแผนงาน   
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.8  :   รอยละของการซอมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานท่ีแลวเสร็จตามแผนงาน 

น้ําหนัก     :  รอยละ 5 

คําอธิบาย  :  
       พิจารณาจากความสําเร็จของงานการซอมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานเทียบกับ
แผนงานในปงบประมาณนั้นๆ ท้ังนี้ ไมรวมกิจกรรมท่ีมีลักษณะงานท่ีมิใชเปนการซอมแซม และปรับปรุง
อาคารชลประทาน เชน งานขุดลอก งานกําจัดวัชพืช งานกอสรางทาง และอาคารบานพัก เปนตน  ท้ังนี้      
ใหประเมินผลงานในภาพรวม 

ตารางและสูตรการคํานวณ : - 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

หนวยวัด  : รอยละ 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
รอยละของการซอมแซม และ
ปรับปรุงอาคารชลประทานท่ีแลว
เสร็จตามแผนงาน 

5 92 94 96 98 100 

 
เงื่อนไข : 
  1. กรณียกเลิกรายการงานใด จะไมนํารายการงานนั้นมาประเมิน  

2. กรณีเปลี่ยนแปลงรายการงานหลัง 31 มีนาคม 2559 จะไมนํารายการงานนั้นมาประเมิน  
3. กรณีปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของกรมชลประทาน และสงผลกระทบตอผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัด กรมชลประทานจะขออุทธรณ เพ่ือใหพิจารณาปรับเกณฑการใหคะแนน   
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

รอยละของการซอมแซม และปรับปรุง
อาคารชลประทานท่ีแลวเสร็จตาม
แผนงาน 

รอยละ - - 98.65 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

 1. ใหสํานัก งานชลประทานร ายงานผลการซอมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน ใน
ปงบประมาณนี้ สงใหกองแผนงาน 

 2. กองแผนงาน จัดทํารายงานผลการ ซอมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน และรายงาน 
กพร.   ในรอบ 6 เดือน (เมษายน)  9 เดือน (กรกฎาคม)  และ 12 เดือน (กันยายน)  

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

ผูจัดเก็บขอมูล    : หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน  เบอรติดตอ :  0-2243-1417 
 นางสุลิลทิพย  วีระวงษ    เบอรติดตอ :  0-2243-1417 
 กองแผนงาน   
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.9  :   การจัดสรรน้ําใหแกภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม (คาน้ําชลประทาน - รอยละ
ของปริมาณน้ําท่ีจัดสรรใหภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม)  

น้ําหนัก     :  รอยละ 10 

คําอธิบาย  :  
  พิจารณาจากปริมาณน้ําท่ีจัดสรรใหท้ังในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม โดยการเก็บ
คาน้ําเพ่ือเปนรายไดของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน เปาหมายและเกณฑการใหคะแนน
สอดคลองกับบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําป 2559 ระหวาง
กระทรวงการคลังกับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน  
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : - 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

หนวยวัด  : รอยละ 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
  การจัดสรรน้ําใหแกภาคอุปโภค
และภาคอุตสาหกรรม (คาน้ํา
ชลประทาน - รอยละของ
ปริมาณน้ําท่ีจัดสรรใหภาค
อุปโภคและภาคอุตสาหกรรม)  
 

10 90 95 100 
เทากับ 615 
ลานบาท 

หรือ 1,230 
ลาน ลบ.ม. 

 

105 110 

 
เงื่อนไข : - 
   
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
การจัดสรรนํ้าใหแกภาคอุปโภคและ
ภาคอุตสาหกรรม (คานํ้าชลประทาน - 
รอยละของปริมาณนํ้าท่ีจัดสรรใหภาค
อุปโภคและภาคอุตสาหกรรม)  

 

ลาน ลบ.ม. 1,340 1,333 1,420 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

 1. ใหสํานักงานชลประทานท่ี 1-17 รวบรวมคาชลประทาน สงใหกองแผนงาน 

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

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

ผูจัดเก็บขอมูล    : ผูอํานวยการสวนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน  เบอรติดตอ :  0-2667-0968 
 นางนิตยา  ปานขํา     เบอรติดตอ :  0-2241-5655-60 
         กองแผนงาน 
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มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 2   :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

น้ําหนัก       :   รอยละ 10 

คําอธิบาย    :    

เปนการวัดกระบวนงานท่ีดําเนินการตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก ในการยกระดับคุณภาพ
การใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริหาร 

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยหนวยงานท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. มอบหมายใหเปนผูดําเนินการสํารวจ 

 ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 
1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
2) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

 
แนวทางการประเมิน : - 
 
 
 
 
 
 

(กรมชลประทานไมมีตัวช้ีวัดน้ี จึงนํานํ้าหนักไปรวมท่ีตัวช้ีวัดท่ี 1) 
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การประเมินประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 3  : การเบิกจายเงินงบประมาณ 

น้ําหนัก  : รอยละ 5 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน 2 กรณดีังตาราง 
 

กรณีท่ี 1  สวนราชการไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน วัดผล 2 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
3.1 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 2.5 
3.2 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 2.5 

 

กรณีท่ี 2 สวนราชการไมไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน วัดผล 1 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 5 

 

ตารางแสดงสัดสวนน้ําหนัก (รอยละ5) 
 

กรณีท่ี 

งบประมาณประจําป น้ําหนัก 

รายจายลงทุน ภาพรวม รวม 

กรณีท่ี 1 2.5 2.5 5 
กรณีท่ี 2 - 5 5 
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มิติภายใน 



 
มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 :  การเบิกจายเงินงบประมาณ 

น้ําหนัก     :  รอยละ 5 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1  :    การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

น้ําหนัก   :    รอยละ 2.5 

คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ท้ังนี้ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับ
การจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณโดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  
ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา)จะนํา           
ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ  

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

สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
75 78 81 84 87 
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เงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการเบิกจาย X  100 
 

วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับ 



 
เง่ือนไข :  

1. กําหนดระดับคะแนน 5 เทากับ รอยละ  87 ซ่ึงเปนคาเปาหมายรอยละเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณ  
รายจายลงทุนท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ  กรณีสวนราชการไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงิน   
  

ตาม พ.ร.บ. จะใชวงเงินงบประมาณท่ีสํานักงบประมาณจัดสรร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 เปน
ฐานในการคํานวณ 

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

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 2558 

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย                  
เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

รอยละ 66.27 67.77 77.91 93.46 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล: 

ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใชขอมูลผล
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 

แนวทางการประเมินผล :   

ที่ปรึกษาประเมินผล สวนราชการ 

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

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

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

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

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

ผูจัดเก็บขอมูล    : หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน  เบอรติดตอ :  0-2243-1417 
 นางสุลิลทิพย  วีระวงษ    เบอรติดตอ :  0-2243-1417 
 กองแผนงาน   
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.2   : การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

น้ําหนัก   : รอยละ 2.5 

คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมจะใชอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ท้ังนี้ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหวางปงบประมาณโดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

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

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

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

 
เง่ือนไข: 

1. กําหนดระดับคะแนน 5 เทากับ รอยละ  96 ซ่ึงเปนคาเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหวางปงบประมาณ กรณีสวนราชการไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใชวงเงินงบประมาณท่ี
สํานักงบประมาณจัดสรร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 เปนฐานในการคํานวณ 

3. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทาง
เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 
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                เงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการเบิกจายx 100 

วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการไดรับ 



 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 2558 

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย 
เงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

รอยละ 90.27 90.48 80.86 93.46 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล: 

ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใชขอมูลผล
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการ ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค  จาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สวนราชการ 

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

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

 เอกสารการรายงานการใช เงินงบประมาณของสวน
ราชการท่ีสงใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 
1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจาย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ 
สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ. 
2559 ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
 

 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางญาณี  แสงศรีจันทร 0 2127 7132 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ตอ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ผูรับผิดชอบกรมชลประทาน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล    เบอรติดตอ : 0-2241-2417 
 ผูอํานวยการกองแผนงาน   
 ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 1 - 17 
 

ผูจัดเก็บขอมูล    : หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน  เบอรติดตอ :  0-2243-1417 
 นางสุลิลทิพย  วีระวงษ    เบอรติดตอ :  0-2243-1417 
 กองแผนงาน   
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ตัวช้ีวัดท่ี 4  :  การประหยัดพลังงาน 
น้ําหนัก :  รอยละ 2.5 
คําอธิบาย  : 
 ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ หมายถึง 

การท่ีสวนราชการสามารถจัดการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี

ผลการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงไดอยางนอยรอยละ 10 

เหตุผล  : 
 พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําให
ตองพ่ึงพาพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ท่ีปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญท่ีจะ
ชวยลดอัตราการเพ่ิมความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยามี
ประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน คณะรัฐมนตรีการประชุมเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 ไดมีมติให
หนวยงานราชการดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10 % เพ่ือเปนตัวอยางใหกับภาคเอกชน
ภาคประชาชน ในการชวยลดรายจายของประเทศโดยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1. ดานไฟฟา 
2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง 

 สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 
1. ดานไฟฟา 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชไฟฟา 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน) – ปริมาณการใชไฟฟาจริง 
ปริมาณการใชไฟฟาจริง 

 

กําหนดให  

- ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
 (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช
ไฟฟาท่ีควรจะเปนของสวนราชการนั้น ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ท่ีจัดทําข้ึนจากการนําปจจัยตางๆ ท
มีผลตอการใชไฟฟาของสวนราชการนั้น เชน พ้ืนท่ีใชสอย จํานวน
บุคลากร เวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนตน ของแตละเดือน แลวนําไป
รายงานผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 

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

ตัวเลขประมาณการใชไฟฟาท่ีควรจะเปน (SEU) ของสวนราชการนั้น
และมีการใชไฟฟาลดลงอยางนอยรอยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใชไฟฟาจริง 

 (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จํานวนหนวยไฟฟาท่ีใชไปจริงใน
กิจการของสวนราชการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2559 รวม 12 เดือน โดยใชขอมูลจากใบแจงหนี้การใชไฟฟาท่ีการไฟฟ
เรียกเก็บแตละเดือน แลวนําไปรายงานผาน www.e-
report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 

62 



2.  ดานน้ํามันเช้ือเพลิง  
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชน้ํามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใชน้ํามันจริง 
ปริมาณการใชน้ํามันจริง 

-  กําหนดให  

- ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

มาตรฐาน  (ลิตร) 

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงท่ีควรจะเปนของสวนราชการนั้น ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 

กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ท่ีจัดทําข้ึนจากการนําปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอก

ใชน้ํามันเชื้อเพลิงของสวนราชการนั้น เชน พ้ืนท่ีรับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) 

จํานวนบุคลากร เปนตน ของแตละเดือน แลวนําไปรายงานผาน www.e-

report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช

น้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน 

 (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีควรจะเปน (SFU) ของสวน

ราชการนั้นและมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงอยางนอยรอยละ 10  ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

จริง (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จํานวนน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ท่ีใชไปจริง

ในยานพาหนะของสวนราชการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 

กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ไดแก เบนซิน ดีเซล แกสโซฮอล ไบโอ

ดีเซล และกาซธรรมชาติ ( NGV) โดยรวบรวมจํานวนหนวยของเชื้อเพลิงท่ี

ใชไปกับยานพาหนะของสวนราชการทุกคันในแตละเดือน แลวนําไป

รายงานผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 

กรณีท่ีสวนราชการใชน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือก ไดแก แกสโซฮอล (ใน 1 

ลิตร มีน้ํามันเบนซินอยู 90%) น้ํามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ํามันดีเซล

อยู 95%) และกาซธรรมชาติ (NGV) ท่ีใชแทนเบนซินหรือดีเซล 100% นั้น 

การคํานวณปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะ

จํานวนปริมาณน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล เทานั้น ตามสูตรการคํานวณ

ดังตอไปนี้: 

AFU =  ปริมาณน้ํามันเบนซิน+ปริมาณน้ํามันดีเซล+ ( 0.90 x ปริมาณ

น้ํามันแกสโซฮอล) +(0.95 x ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซล) + ( 0.00 x ปริมาณ 

NGV) 

เกณฑการใหคะแนน : 

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

ระดับ

คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟาของ

ปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน  

(เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน และคา
ดัชนีการใชไฟฟาประจําปงบประมาณ 2559ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สนพ. กําหนด
ไดแลวเสร็จและครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานขอมูลปริมาณการใชไฟฟาที่ใชจริง ( kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง ) ประจําป
งบประมาณ 2559 ครบถวน  12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559 

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ  EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่ 
สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 

4 มีผลการคํานวณ  EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่ 
สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

5 มีผลการคํานวณ  EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่ 
สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา มากกวา 0  
สวนราชการจะไดคะแนนระดบัที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

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

คะแนนท่ี 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5 เม่ือทราบ EUI แลว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศเพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด มีคานอยกวา     

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

ก. ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแตละหนวยงาน  
ข. พิจารณาใหคะแนนของสวนราชการ โดยคิดคาเฉลี่ยจากคะแนนของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด / จํานวนหนวยงานในสังกัดท้ังหมด) 
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2.  ดานน้ํามันเช้ือเพลิง มีรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนประเมินผล ดังนี้ 
  

ระดับ

คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานน้ํามันเชื้อเพลิงของ

ปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน  

(เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน

และคาดัชนีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่ สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จและครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึง

เดือนกันยายน 2559 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชจริง (ลิตร ) ประจําปงบประมาณ 

2559 ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ  EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ

คํานวณที่ สนพ. กําหนด อยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 

4 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ  2559 ตามสูตรการ

คํานวณที่ สนพ. กําหนด อยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

5 มีผลการคํานวณ  EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่ 
สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา มากกวา 0  
สวนราชการจะไดคะแนนระดบัที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

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

คะแนนท่ี 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5 เม่ือทราบ EUI แลว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศเพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด มีคา

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

ก. ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแตละหนวยงาน  
ข. พิจารณาใหคะแนนของสวนราชการ โดยคิดคาเฉลี่ยจากคะแนนของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด / จํานวนหนวยงานในสังกัดท้ังหมด) 
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แผนภาพแสดงการใหคะแนนในระดับท่ี 3, 4 และ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไข : - 
รายละเอียดขอมูล พ้ืนฐาน : - 
แหลงขอมูล/วิธีการ จัดเก็บขอมูล:  

 
1) สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชขอมูลท่ีสวนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th 

ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เทานั้น ในการประเมินระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
หนาแรกของ www.e-report.energy.go.th 

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

2) สวนราชการตองสงผลการดําเนินงานดานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนท่ี 1 ถึง 5 ผาน
ชองทางเว็บไซต www.e-report.energy.go.th ภายในวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2559 เวลา 24.00 น.  

3) สนพ. จัดทําผลสรุปการดําเนินงานของแตละสวนราชการสงถึงสํานักงาน ก.พ.ร.ภายในวันท่ี 15 
ธันวาคม 2557 โดยใชขอมูลท่ีแตละสวนราชการสงผลการดําเนินงานดานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง 
ในระดับคะแนนท่ี 1 ถึง 5 ผานชองทางเว็บไซต www.e-report.energy.go.th ณ วันท่ี 30 
พฤศจกิายน 2559 เวลา 24.00 น. 

4) การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
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หนวยงานในสวนราชการ 

หมายถึง สวนราชการท่ีเปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดสวนราชการระดับกรมท่ีจัดตั้งข้ึนตาม
กฎกระทรวงและรวมถึงสวนราชการท่ีตั้งข้ึนเปนหนวยงานภายในแตไมปรากฏในกฎกระทรวง 

สําหรับสวนราชการท่ีเปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดสวนราชการระดับกรมนั้น ซ่ึงจัดตั้งข้ึน
ตามกฎกระทรวง แตปฏิบัติงานอยูในภูมิภาค การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลของสวน
ราชการนั้นๆ ใหพิจารณาจากสถานท่ีตั้งของสวนราชการวา ตั้งอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการดําเนินงาน
ไปรวมกับจังหวัดท่ีตั้งอยูนั้น 

สวนราชการ ท่ีมีจํานวนหนวยงานในสังกัดและหรือในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบมารวมในการประเมินผล
การประหยัดพลังงาน มากกวา 30 หนวยงาน จะไดรับคะแนนสวนเพ่ิมอีก 0.05 เทาของคะแนนท่ีไดรับ โดย
สวนราชการนั้น จะตองมีหนวยงานท่ีรายงานขอมูลผาน www.e-report.energy.go.th   ครบทุกข้ันตอนเปน
จํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนหนวยงานท้ังหมด  

ตัวอยาง : สวนราชการ A มีหนวยงานในสังกัดท้ังหมด 65 หนวยงาน รายงานขอมูลครบทุก
ข้ันตอน55 หนวยงาน (เทากับ 84%) ไดรับคะแนนตั้งตนเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และไดคะแนนสวนเพ่ิมอีก 
0.05 * 4.2634 เทากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของสวนราชการ A เทากับ 4 .4766 คะแนน          
(= 4.2634 + 0.2132) 

แนวทางการประเมินผล :  
1. ดานไฟฟา 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนท่ี 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ดานไฟฟาของ
ปงบประมาณ  2559 
รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2558- 
มีนาคม 2559) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2559 
- กันยายน 2559) ตาม
รูปแบบท่ี สนพ. กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ 2559 และภาพถายแสดงการติดประกาศหรือ
สําเนาหนังสือแจงเวียนใหหนวยงานภายในสวนราชการ
รับทราบและปฏิบัต ิ

2) เอกสารการประชุมของคณะทํางานลดการใชพลังงานของ
สวนราชการเก่ียวกับการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ  2559 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดื 
(เมษายน 2559 - กันยายน 2559) และหลักฐานแสดงการ
รับทราบของหัวหนาสวนราชการ 

 ขอมูลท่ีสวนราชการรายงานการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปงบประมาณ  2559 รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน ตามขอ 3) ให สํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2559โดยบันทึกผาน
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ . ออกแบบไว 
ซ่ึงหลักฐานอางอิงจะเปนเลขท่ีหรือลําดับครั้งของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะทํางานลดการใช
พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามลําดับ  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  

 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

  

 

การติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟา 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไมรายงานผลการติดตามการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะทํางานลดการใช
พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
คณะทํางานลดการใชพลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 

2 

ขั้นตอนที่ 1 : 

2.1 มีการรายงานขอมูล
พื้นฐานสําหรับการ
ประเมินปริมาณการใช
ไฟฟามาตรฐานและคา
ดัชนีการใชไฟฟา
ประจําปงบประมาณ 
2559 ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ สนพ. 
กําหนดไดแลวเสร็จ 
และครบถวน 12 เดือน 
นับตั้งแตเดือนตุลาคม 
2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559 

 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของขอมูลอันเปนตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอการ
ใชพลังงานของสวนราชการเปนขอมูลจริงที่เกิดข้ึนในแตละเดือน 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน 

 ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. กําหนด แบงออกเปน 2 สวนคือ  
ก.  ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน  จํานวนบุคลากร

ภายใน (มาทํางาน ลา ไปราชการ) จํานวนบุคลากร
ภายนอก (ที่เขามาใชบริการ) จํานวนนักเรียน จํานวนเตียง
คนไข จํานวนชั่วโมงการทํางานขนาดพื้นที่ของอาคาร เปน
ตน 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ พื้นที่ของอําเภอ
ที่ตั้ง พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง เปนตน 

2) ขอมูลตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอการใชพลังงานของสวนราชการตาม
ขอ 1) ที่สวนราชการรายงานให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผาน www.e-
report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  

 

 

  * เมื่อสวนราชการบันทึกขอมูลตางๆ ผาน www.                 
e-report.energy.go.thระบบจะตรวจสอบความครบถวนของ
ตัวแปรตางๆ เมื่อครบถวนแลว ระบบจะคํานวณปริมาณการใช
ไฟฟามาตรฐานของแตละสวนราชการ ตามแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว 

* การจัดทําขอมูลตัวแปรตางๆ ตามขอ 1) และการรายงาน ตาม
ขอ 2) พรอมทัง้รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร  นั้น 
สนพ. ไดจําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของสวนราชการ 
โดยแบงกลุมหนวยงานออกเปน 9 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กลุมทั่วไป 

2. กลุมโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 

3. กลุมโรงเรียน 

4. กลุมศาสนาและสํานักงานอัยการ 

5. กลุมเรือนจําและสถานคุมประพฤติ 

6. กลุมสถานีตํารวจ 

7. กลุมสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 

8. กลุมสถานสงเคราะห 

9. กลุมสถานีวิทยุและสถานีเคร่ืองสงสัญญาณ 

 ใหสวนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม “คูมือการจัดทําขอมูลและ

รายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. จัดทําข้ึน ตาม

เอกสารแนบทายเปนภาคผนวก xx หรือ download ไดที่ 

www.e-report.energy.go.th/eui 2559/handbook/ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1= 0.2500 คะแนน 

  ความครบถวนของขอมูลตัวแปรตางๆ  
ท่ีมีผลตอปริมาณการใชไฟฟาของสวน

ราชการ 
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2558ถึง 30 กันยายน 

2559 
ใน www.e-report.energy.go.th 

ณ 30 พฤศจกิายน 2559 

ดานไฟฟา 

ก. ไมครบ  12 เดือน 0.0000

คะแนน 

ข. ครบท้ัง 12 เดือน 0.2500 

คะแนน 

 

 

 2.2 มีการรายงานขอมูล
ปริมาณการใชไฟฟาที่
ใชจริง (kWh; กิโลวัตต-
ชั่วโมง) ประจําป
งบประมาณ 2559 
ครบถวน 12 เดือน 
นับตั้งแตเดือนตุลาคม 
2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) ใบแจงหนี้การใชไฟฟาที่การไฟฟาเรียกเก็บแตละเดือน  หรือ
หลักฐานแสดงที่มาของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา( kWh; 
กิโลวัตต-ชั่วโมง) ที่ใชจริงในกิจการของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ 2558เปนขอมูลจริงที่เกิดข้ึนในแตละเดือน ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน 

2) ขอมูลปริมาณการใชไฟฟา ( kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) ที่ใชจริงใน
กิจการของสวนราชการ ตามขอ 1) ที่สวนราชการรายงานให 
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
โดยบันทึกผาน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. 
ออกแบบไว  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  

 
  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2= 0.2500 คะแนน 

  ความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา 

ตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 

2559 

ใน www.e-report.energy.go.th 

ณ 30 พฤศจกิายน 2559 

ดานไฟฟา 

ก. ไมครบ  12 เดือน 0.0000

คะแนน 

ข. ครบท้ัง 12 เดือน 0.2500 

คะแนน 
  

   สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับ
คะแนนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 
และ 5   

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

3 ผลการคํานวณ EUI  
ดานการใชไฟฟา ประจําป
งบประมาณ 2559 ตามสูตร
การคํานวณที่ สนพ. กําหนด 
โดยอยูในชวง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) ขอมูลตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอการใชพลังงานของสวนราชการ 
ตามข้ันตอนที่ 2(2.1 และ 2.2) ที่สวนราชการรายงานให 
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผาน www.e-
report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไวโดยใชขอมูล
เพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
 4 มีผลการคํานวณ EUI  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 ดานการใชไฟฟา ประจําป
งบประมาณ 2559 ตามสูตร
การคํานวณที่ สนพ. กําหนด 
โดยอยูในชวง  

-0.091 ถึง -0.199 

2) สูตรการคํานวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชไฟฟา(Energy  
 
Utilization Index, EUI)เทากับ 
 
 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

*SEU    Standard Elevtricity Utilization 
           ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน (kWh;กิโลวัตต-ชั่วโมง) 
* AEU  Actual Electricity Utilization 
           ปริมาณการใชไฟฟาจริง  (kWh;กิโลวัตต-ชั่วโมง)  
รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร อธิบายไวใน      

“คูมือการจัดทําขอมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. 

จัดทําข้ึน 

5 มีผลการคํานวณ EUI  
ดานการใชไฟฟา ประจําป
งบประมาณ 2559 ตามสูตร
การคํานวณที่ สนพ. กําหนด 
โดยอยูในชวง  
0.000 ถึง -0.090 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  
 
 
 
 
 

เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 3-4-5= 1.5000 คะแนน 
 

การใหคะแนนแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดานไฟฟา 

ข้ันท่ี 3 EUI อยูในชวง-0.2000 ถึง -
0.3333 

0.0001-
0.5000  
คะแนน 

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

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

 รวม 3 ชวง มีคะแนนเต็มท้ังส้ิน  1.5000 

คะแนน 

 
หมายเหตุ:  
 การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3,4 และ 5 หาก EUI ดานการใช 

ไฟฟา อยูระหวางคาขอบเขต ใหใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ 
 กรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา มากกวา 0 สวนราช 

การจะไดคะแนนระดับท่ี 3,4 และ 5 รวมเทากับ 1.5000 คะแนน 
 

 วิธีการใหคะแนนของสวนราชการท่ีมีหลายหนวยงาน 
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการคิดจาก 
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  1) คะแนนแฉลี่ยของหนวยงานทั้งหมดที่เปนราชการบริหาร
สวนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง และ
สวนราชการที่ตั้งข้ันเปนหนวยงานภายในกรมนั้นที่ไม
ปรากฏในกฎกระทรวง ดังนี้ประเมินระดับความสาํเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของแตละ
หนวยงานของสวนราชการตามเกณฑการใหคะแนนที่
พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตาม
เปาหมายแตละระดับข้ันของความสําเร็จ ( Milestone) 5 
ระดับ ตามข้ันตอนที่ 1 ถึง 5  

2) นําคะแนนที่แตละหนวยงานของสวนราชการไดรับการ
ประเมิน มารวมกันเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แลวหาคา
คะแนนเฉลี่ยตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี ้

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหนวยงานของสวนราชการทั้งหมด 
จํานวนหนวยงานของสวนราชการทั้งหมด 

 
หมายเหตุ :   

 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน 
พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวของอ่ืนที่ไมไดจัดสง
ให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมให ผูประเมินตรวจสอบหรือขอ
ขอมูลเพิ่มเติม 
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แนวทางการประเมินผล : 
2. ดานน้ํามันเช้ือเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนท่ี 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ดานน้ํามันเชื้อเพลิงของ
ปงบประมาณ  2559 รอบ 
6 เดือน (ตุลาคม 2558 - 
มีนาคม 2559) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2559 
- กันยายน 2559) ตาม
รูปแบบท่ี สนพ. กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสารหลักฐานเปน :- 

ขอมูลท่ีสวนราชการรายงานการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปงบประมาณ  2559 รอบ  
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ   
โดยเปนขอมูลเดียวกันกับท่ีสวนราชการบันทึกการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานดานไฟฟา 

เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 1 = 0.5000 คะแนน 

การติดตามและรายงานผลการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดนํ้ามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไมรายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใชพลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใชพลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500
คะแนน 

 

 

2 

ข้ันตอนท่ี 2 : 

2.1 มีการรายงานขอมูล
พ้ืนฐานสําหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและคาดัชนี
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําปงบประมาณ 
2558ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ี สนพ. 
กําหนดไดแลวเสร็จ 
และครบถวน 12 
เดือน นับตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2558 ถึง
เดือนกันยายน 2559 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 
 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) หลักฐานแสดงท่ีมาของขอมูลอันเปนตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอ
การใชพลังงานของสวนราชการเปนขอมูลจริงท่ีเกิดข้ึนในแต
ละเดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 
รวม 12 เดือน 

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

ภายใน (มาทํางาน ลา ไปราชการ) เปนตน 
ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหาง

จากตัวจังหวัดท่ีตั้ง พ้ืนท่ีของอําเภอท่ีตั้ง พ้ืนท่ีของ
จังหวัดท่ีตั้ง เปนตน 

2) ขอมูลตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอการใชพลังงานของสวน
ราชการตามขอ 1) ท่ีสวนราชการรายงานให สํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2559 โดย 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  3) บันทึกผาน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. 
ออกแบบไว เปนขอมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผล
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟา 
* เม่ือสวนราชการบันทึกขอมูลตางๆ ผาน www.e-
report.energy.go.thระบบจะตรวจสอบความครบถวน
ของตัวแปรตางๆ เม่ือครบถวนแลว ระบบจะคํานวณ
ปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐานของแตละสวนราชการตาม
แบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ี สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1 = 0.2500 คะแนน 
ความครบถวนของขอมูลปริมาณการใช

น้ํามัน 
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557ถึง 30 กันยายน 

2558 
ใน www.e-report.energy.go.th 

ณ 30 พฤศจกิายน 2558 

ดานน้ํามัน 

ก. ไมครบ  12 เดือน 0.0000 

คะแนน 

ข. ครบท้ัง  12 เดือน 0.2500 

คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 

2.2 มีการรายงานขอมูล
ปริมาณการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงที่ใชจริง (ลิตร) 
ประจําปงบประมาณ 
2559 ครบถวน 12 

เดือน นับตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2558 ถึงเดือน

กันยายน 2559 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 
1) ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สวนราชการไดซื้อและใบสั่งจาย

น้ํามันเชื้อเพลิงใหกับยานพาหนะของสวนราชการทุกคันในแต
ละเดือน หรือหลักฐานแสดงที่มาของขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง(ลิตร)ที่ใชจริงในยานพาหนะของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ 2559 เปนขอมูลที่เกิดข้ึนจริงในแตละเดือน ตั้งแต  
1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน 

2) ขอมูลขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง(ลิตร)ที่ใชจริงใน
ยานพาหนะของสวนราชการ ตามขอ 1) ที่สวนราชการรายงานให 
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2559 โดย
บันทึกผาน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. 
ออกแบบไว  

 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 

  
 
 
 
 

 

 

ความครบถวนของขอมูลตัวแปรตาง ๆ ท่ีมี
ผลตอปริมาณการใชน้ํามันของสวนราชการ

ตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2559  ใน  

www.e-report.energy.go.th            
ณ 30 พฤศจกิายน 2559 

ดานน้ํามัน 

ก. ไมครบ  12 เดือน 0.0000 

คะแนน 

ข. ครบท้ัง  12 เดือน 0.2500 

คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

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

 ข้ันตอนท่ี 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
3 มีผลการคํานวณ EUI  

ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจาํปงบประมาณ 2559
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. 
กําหนด โดยอยูในชวง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) ขอมูลตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอการใชพลังงานของสวน
ราชการ ตามข้ันตอนท่ี 2 (2.1 และ 2.2) ท่ีสวนราชการ
รายงานให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผาน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว
โดยใชขอมูลเพียง ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2559 

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

EUI =  (90% ของ SFU*) – AFU* 
AFU 

* SFU  Standard Fuel Utilization   
 ปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน (ลิตร)  
* AFU  Actual Fuel Utilization 
 ปริมาณการใชน้ํามันจริง  (ลิตร)  

รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร อธิบายไวใน “คูมือการ
จัดทําขอมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ท่ี สนพ. จัดทําข้ึน  

4 มีผลการคํานวณ EUI  
ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจาํปงบประมาณ 2559
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. 
กําหนด โดยอยูในชวง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการคํานวณ EUI  
ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจาํปงบประมาณ 2559
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. 
กําหนด โดยอยูในชวง  

0.000 ถึง -0.090 

เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

การใหคะแนนแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดานนํ้ามัน 

ขั้นที่ 3  EUI อยูในชวง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  
คะแนน 

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

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

 รวม 3 ชวง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น  1.5000 คะแนน 

  หมายเหต:ุ  
- การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5  หาก EUI ดาน

การใชน้ํามันเชื้อเพลิง อยูระหวางคาขอบเขต ใหใชวิธีเทียบ
บัญญัติไตรยางศ 

- กรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง มากกวา 0 
สวนราชการจะไดคะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 
1.5000 คะแนน 
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   วิธีการใหคะแนนของสวนราชการท่ีมีหลายหนวยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานท้ังหมดท่ีเปนราชการบริหาร
สวนกลางในสังกัดกรมท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง  และสวน
ราชการท่ีตั้งข้ึนเปนหนวยงานภายในกรมนั้นท่ีไมปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี้ 
(1) ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

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

(2) นําคะแนนท่ีแตละหนวยงานของสวนราชการไดรับการ
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมท้ังหมด แลวหาคาคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี้ 

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
= ผลรวมของคะแนนของหนวยงานของสวนราชการท้ังหมด 
จํานวนหนวยงานของสวนราชการท้ังหมด 
 

หมายเหตุ :   

 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสวนราชการสรุปผลการ
ดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานท่ี
เก่ียวของอ่ืนท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพ่ือพรอมให 
ผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขติดตอ 

ชื่อหนวยงาน   สํานักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน กระทรวง

พลังงาน 

ช่ือผูประสานงาน  นางสาวชนานัญ  บัวเขียว 

หมายเลขโทรศัพท   0 2612 1555 ตอ 364, 358 

หมายเลขโทรสาร    0 2612 1374 

E-mail address     chananan@eppo.go.th 
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ผูรับผิดชอบกรมชลประทาน :  

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  :      นายธวัช กีรติทวีสุข   เบอรติดตอ  : 0 2583 8316 
ผูอํานวยการสํานักเครื่องจักรกล 

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

น้ําหนัก  :  รอยละ 2.5 

คําอธิบาย : 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558ไดรับทราบแนวทางประหยัดน้ําตาม
มติคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ และขอความรวมมือทุกภาคสวนรวมกันประหยัดน้ํา โดยให
หนวยงานภาครัฐลดการใชน้ําอยางนอยรอยละ 10 พรอมรายงานผลทุกเดือน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการจึงไดกําหนดเปนตัวชี้วัดระดับหนวยงานราชการระดับกระทรวงและกรมของทุกสวน
ราชการ 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
  ทําการเปรียบเทียบอัตราการใชน้ําในปงบประมาณ 2557 กับปงบประมาณ 2559 โดย
ดําเนินการเปรียบเทียบเปนรอยละท่ีลดการใชน้ําไดเพ่ือกําหนดระดับคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน :   
คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะทํางานปฏิบัติการประหยัดน้ํา 
2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประหยัดน้ําตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา

แหงชาติและไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 
3 มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การประหยัดน้ําเปนรายเดือนใหกับ

กรมทรัพยากรน้ําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
4 สามารถลดการใชน้ํา นอยลง เทียบกับปริมาณการใชน้ําในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

รอยละ 5 
5 สามารถลดการใชน้ํา นอยลงเปรียบเทียบกับปริมาณการใชน้ําในปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 รอยละ 10 
 
เง่ือนไข  : 
  หนวยงานภาครัฐตองดําเนินการกรอกขอมูลเขาระบบท่ีกรมทรัพยากรน้ํากําหนดเพ่ือเปน
ขอมูลสําหรับการประเมินผลการประหยัดน้ําของหนวยงานภาครัฐ 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
  ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประหยัดน้ําของหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย 
  1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานประหยัดน้ําของหนวยงานนั้นๆ  
  2. แผนการประหยัดน้ําท่ีไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ  
  3. ขอมูลการประหยัดน้ําของหนวยงานภาครัฐโดยใชขอมูลในป 2557 และ 2559  

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
  รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของโดยรายงานผานเว็บไซตของกรมทรัพยากรน้ําโดยใชขอมูล ดังนี้  
  1. จํานวนหนวยการใชน้ําจากใบเสร็จรับเงิน/ใบแจงหนี/้จากกิจการประปาทุกประเภท  
  2. ขอมูลจํานวนบุคลากรภายในหนวยงาน  
  3. ขอมูลบุคลากรภายนอกท่ีมาใชบริการ  
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แนวทางการประเมินผล :   
  รวบรวมขอมูลโดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกรอกเขาระบบเว็บไซตท่ีกรมทรัพยากรน้ํา
จัดทําข้ึน และทําการเปรียบเทียบกับการใชน้ําในปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2559 เพ่ือกําหนด
ระดับคะแนนการประหยดัน้ําของหนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : กรมทรัพยากรน้ํา  
 

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขติดตอ 

กรมทรัพยากรน้ํา 

 

02 271 6000 ตอ 6710 

 

 
 
ผูรับผิดชอบกรมชลประทาน 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  :      คณะทํางานปฏิบัติการประหยัดน้ําตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี 385/2559 

ลงวันท่ี 23 มีฯคม 2559    
 

ผูจัดเก็บขอมูล  :      นายประพนธ  หิรัญตีรพล  เบอรติดตอ  : 0 2241 1399 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร        
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ตัวช้ีวัดท่ี 6   :  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

น้ําหนัก  :  รอยละ 5 

คําอธิบาย : 
  

• เพ่ือยกระดับการใหบริการประชาชน  โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของ  

สวนราชการอยางตอเนื่อง  

• เปนการสํารวจเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ  ใหมีมาตรฐานตรงตามการจัดอันดับ

มาตรฐานเว็บไซตขององคกรสหประชาชาติ  (United Nations: UN) เพ่ือนาไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต

ของหนวยงาน  ใหไปสูระดับการใหบริการท่ีดี  และเปนการยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใน

ภาพรวมของประเทศ โดยมาตรฐานเว็บไซตสามารถดาวนโหลดไดท่ี www.ega.or.th/th/profile/888/ 

• หนวยงานภาครัฐ หมายถึง สวนราชการระดับกรม จานวน 148 สวนราชการ  
 

 ข้ันตอนการดาเนินการ:  

1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดเกณฑการตรวจประเมิน  และกําหนด

น้ําหนักความสําคัญของเนื้อหา  (Content) ในแตละระดับการพัฒนาการใหบริการของเว็บไซต

ภาครัฐ  

2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะดาเนินการสํารวจเว็บไซตของหนวยงาน

ภาครัฐ โดยพิจารณาจากมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐท้ัง 5หมวดหมู ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน  การสราง

ปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ  การใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  คุณลักษณะท่ีควรมี  และการ

ทาใหเนื้อหาเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได  

3. วิเคราะหและประมวลผลการสํารวจเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ  

4. จัดทารายงานในภาพรวมท้ังหมด และจําแนกตามระดับการพัฒนาการใหบริการของเว็บไซตภาครัฐ  

5. นําเสนอผลการสํารวจฯ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐนาไปใชเปนขอมูลเพ่ือวิเคราะห และ วางแนวทาง

การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของหนวยงาน  

 

 ขอบเขตการสํารวจ:  
การสํารวจเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ ตามขอกําหนดในมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ ประกอบดวย 

5 หมวดหมู ไดแก  
1. หมวดขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวย ขอมูลเก่ียวกับหนวยงาน ขอมูลเก่ียวกับผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง ขาวประชาสัมพันธ เว็บลิงค กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอมูลการบริการ 
แบบฟอรมในการดาวนโหลดได คลังความรู/เอกสารเผยแพร คาถามท่ีพบบอย และแผนผัง
เว็บไซต  
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2. หมวดการสรางปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ  ประกอบดวย  ถาม–ตอบ (Q&A) ระบบสืบคนขอมูล  
ชองทางการสื่อสารกับผูใชบริการ และแบบสํารวจออนไลน (Online Survey)  

3. หมวดการใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Service) ประกอบดวย  การลงทะเบียน  
ออนไลน  (Register Online) e-Forms / Online Forms การใหบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Service) การใหบริการเฉพาะบุคคล (Personalized e-Service) ในลักษณะ
ท่ีผูใชบริการ สามารถกําหนดรูปแบบสวนตัวในการใชบริการเว็บไซตได  

4. หมวดคุณลักษณะท่ีควรมี  (Recommended Features) ประกอบดวย  การแสดงผลการ
นําเสนอขอมูล  เครื่องมือสนับสนุนการใชงาน  เครื่องมือสาหรับเก็บขอมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต  
(Web Analytic) และทุกหนาในสวนลางของเว็บไซต  (Page Footer) ตองแสดงเมนูหลัก       
ในรูปแบบขอความ  ขอมูลติดตอหนวยงาน  เสนเชื่อมกลับไปยังหนาหลัก  คาสงวนลิขสิทธิ์     
การประกาศความรับผิด และการประกาศนโยบาย  

5. หมวดการทาใหเนื้อหาเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได  (Web Accessibility) 
ประกอบดวยเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงได  ตามขอกําหนดของ  World Wide Web Consortium 
(W3C)  

หนวยงานภาครัฐสามารถดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตใหแลวเสร็จ  ภายใน 30 กันยายน 
พ.ศ. 2559 
 
เกณฑการใหคะแนน:  

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
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ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
1 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซตตามเกณฑมาตรฐาน

ของ กระทรวง ICT รอยละ 40  
2 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซตตามเกณฑมาตรฐาน

ของ กระทรวง ICT รอยละ 45  
3 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซตตามเกณฑมาตรฐาน

ของ กระทรวง ICT รอยละ 50  
4 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซตตามเกณฑมาตรฐาน

ของ กระทรวง ICT รอยละ 55  
5 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซตตามเกณฑมาตรฐาน

ของ กระทรวง ICT รอยละ 60 



รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน: 
 
 

หนวยงาน หนวยวัด 

ผลการสํารวจเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ 

จําแนกตามรายหมวดหมู ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 

ขอมูล
พ้ืนฐาน 

การสราง
ปฏิสัมพันธกับ
ผูใชบริการ 

การ
ใหบริการ 
e-service 

คุณลักษณะ 

ท่ีควรม ี

Web 
Accessibility 

หนวยงานภาครัฐ 144 
หนวยงาน 

 

รอยละ 

77.72 77.29 21.32 71.84 23.61 

เฉล่ียรวมท้ัง 5 หมวดหมู เทากับ 54.36 

 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:  

ดําเนินการสํารวจเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐในระดับกระทรวง  กรม และหนวยงานท่ีมีฐานะ
เทียบเทากรม  โดยผูตรวจประเมินทาการสํารวจเว็บไซตตามแบบสํารวจ  (Checklists) ท่ีครอบคลุมตาม
เนื้อหาในมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ  กรณีทีมีขอสงสัยระหวางการสํารวจฯ  หรือมีเนื้อหาในเว็บไซตไมชัดเจน  
จะใชวิธีการสัมภาษณผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานเพ่ือประเมินตามมาตรฐานฯ ตอไป  

หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 
ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : 
 

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
- นางสุรีพร พรโสภณวิชญ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
พิเศษ  

02-142-1030 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)  

ฝายนวัตกรรม สวนมาตรฐาน (ins@ega.or.th)  
1 - นางสาวชลิตา เรือนคา เจาหนาท่ีวิเคราะหธุรกิจ 2  
2 - นางธารทิพย พัวประเสริฐสุข ผูเชี่ยวชาญวิเคราะหธุรกิจ  
 

02-612-6000 ตอ 7305 และ 7302 
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การพัฒนาองคการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 7   :  การพัฒนาสมรรถนะองคการ 

น้ําหนัก  :  รอยละ 5 

คําอธิบาย : 

• การพัฒนาสมรรถนะองคการ เปนการดําเนินการปรับปรุง ระบบบริหารจัดการภายใน
องคการท่ีเปนกลไกท่ีทําใหองคการมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  ประกอบดวย 3 ดานไดแก การกําหนดเปาหมาย 
(Goal) การออกแบบระบบงาน  (Design) และการบริหารจัดการ  (Management) และวัดใน 3 ระดับ 
ไดแก ระดับองคการ ( Organization)ระดบัหนวยงาน ( Department)และระดับบุคคล ( Individual) เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินงานขององคการ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคขององคการความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ 

• การพัฒนาสมรรถนะองคการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหดําเนินการพัฒนา
ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงสวนราชการไดดําเนินการสํารวจการพัฒนาองคการผานระบบ
ออนไลน (Organization Development Survey) ในระหวางวันท่ี 29 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2557 
เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงองคการ และนําประเด็นท่ีตองปรับปรุงมาจัดทําแผนพัฒนาองคการ และ
ดําเนินการปรับปรงุไปแลวจํานวน 1 ชอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สําหรับการดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหสวนราชการนําผลการสํารวจการพัฒนาองคการท่ีเปนโอกาสในการ
ปรับปรุงแตยังไมดําเนินการ จํานวน 1 ชอง มาจัดทําแผนพัฒนาองคการ และดําเนินการปรับปรุง  

• แบบสํารวจการพัฒนาองคการ ( Organization Development Survey) เปนการใช
เครื่องมือวินิจฉัยองคการ “9 Cells” ท่ีประกอบดวยคําถามจํานวน 36 ขอใน 3 ดานหลัก ไดแก การ
กําหนดเปาหมาย ( Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ ( Management) และ
แบงการวัดเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับองคการ (Organization) ระดบัหนวยงาน ( Department) และระดับ
บุคคล (Individual) ขอคําถามตามภาคผนวก 

• คําถามดานการกําหนดเปาหมาย (Goal) 
 ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการกําหนด

เปาหมายของวิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคการท่ีชัดเจนท้ังระยะสั้นและ

ระยะยาว การสื่อสารทิศทางขององคการอยางเปนรูปธรรมและท่ัวถึง 

รวมท้ังมีการวางแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับบริบทขององคการ 

 ระดบัหนวยงาน ( Department) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องความ

สอดคลองระหวางเปาหมายขององคการและเปาหมายของหนวยงาน การ

กําหนดกลยุทธและเปาหมายหนวยงานจากการรับฟงความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียการกําหนดแผนปฏิบัติการ และการ

จัดการความเสี่ยง 

 ระดับบุคคล ( Individual) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องความสอดคลอง

ระหวางเปาหมายของหนวยงานและเปาหมายระดับบุคคล การกําหนด

เปาหมายท่ีทาทายมากข้ึน การกําหนดภาระงานท่ีชัดเจน และความ

เหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคล 
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• คําถามดานการออกแบบระบบงาน (Design) 

   ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการจัดระบบงาน 
การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน การออกแบบการทํางานให
สามารถทํางานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ท่ีสอดคลองกับ
เปาหมายขององคการ และชวยสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

   ระดับหนวยงาน ( Department) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการกําหนด
ภาระหนาท่ีท่ีชัดเจนของกลุมงาน/ทีมงานภายในหนวยงาน การปรับปรุง
กระบวนการ การพัฒนาบริการใหมๆ การสรางนวัตกรรม การนําเทคโนโลยีมา
ชวยในการทํางาน จากความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมงาน/ทีมงาน 

  ระดับบุคคล (Individual) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการกําหนดข้ันตอนการ
ทํางานและการประสานระดบับุคคลท่ีชัดเจน การออกแบบระบบงาน 
กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดลอมการทํางาน ท่ีเอ้ือใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได รวมท้ังออกแบบลักษณะงานให
สามารถทํางานแทนกันได 

• คําถามดานการออกแบบระบบงาน (Design) 

 ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการติดตาม
ประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรใหสอดคลองเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการ
ติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน และความโปรงใสของการบริการจัดการ
ภายใน 

 ระดบัหนวยงาน ( Department) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการติดตามผล
การปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดตอสื่อสารและการมี
สวนรวมภายในหนวยงาน และการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศท่ีมีความจําเปนใน
การตัดสินใจของผูบริหาร 

 ระดับบุคคล ( Individual) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรใหบุคลากรสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมาย การ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความกาวหนาในการทํางาน และความผูกพันของ
บุคลากร  

• ลําดับความสําคัญของการพัฒนา เรียงลําดับดังนี้   Organization Goal   
  Department Goal   Individual Goal   Organization Design   Organization 
Management   Department Design    Department Management    Individual 
Design    Individual Management 

ตารางและสูตรการคํานวณ : -  
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เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนระดับความสําเร็จ ( Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของระดับการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 
เง่ือนไข: 1. สวนราชการตองจัดสงไฟลตามแบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการในภาคผนวก เฉพาะชอง

ท่ีตองดําเนินการ ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา การรายงานรอบ         
12 เดือน โดยดาวนโหลดแบบฟอรมการรายงานไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร.  ในเมนู GES 
Survey Online 

 2. สวนราชการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาองคการเพียง 1 ชอง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับผลการสํารวจโดย
ระดับของการดําเนินการในแตละชอง เปนดังนี้ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก) 

 การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน และเปาหมายท่ีสําคัญ เปาหมายระยะสั้น ระยะยาว

ของการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
ระดับ 2 สวนราชการมีการสื่อสารตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการเพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากร

ท่ัวท้ังสวนราชการ 
ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
ระดับ 4 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการดําเนินการ 
ระดับ 5 สวนราชการมีการ ทบทวนผลการดําเนินการและมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ

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

สวนราชการ และพันธกิจ โดยนําความตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา 
ระดับ 3 หนวยงานมีจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานเพ่ือผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ

หนวยงาน 
ระดับ 4 หนวยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับ

หนวยงาน 
ระดับ 5 หนวยงานมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
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 การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 

ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคล 
ระดับ 2 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมายของ

หนวยงานและสวนราชการ 
ระดับ 3 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีมีความทาทายมากข้ึนทุกรอบป 
ระดับ 4 สวนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหวาง

ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
ระดับ 5 สวนราชการมี ระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล

ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

 

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

ทํางานประสานกัน / ประสิทธิผลของสวนราชการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน / กฎระเบยีบท่ี

เปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร /การทํางานประสานกัน / ประสิทธิผลของสวนราชการ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 สวนราชการมีผลการดําเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น 

 

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

ดําเนินงานมาใชเพ่ือจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนหรือเปาหมายของสวนราชการ 

ระดับ 2 สวนราชการมีการกําหนดแผนการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน 
ระดับ 3 สวนราชการมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนท่ี

นาเชื่อถือของบุคลากรในสวนราชการ 
ระดับ 4 สวนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ 

และรายงานผลงาน เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 
ระดับ 5 สวนราชการมี ระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของ

สวนราชการและรายงานผลงาน เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 
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 การออกแบบระบบงานระดับหนวยงาน (Department Design: DD) 
ระดับ 1 หนวยงานมีการทบทวนกระบวนการของหนวยงานท่ีตองปรับปรุง โดยคํานึงถึงความตองการ

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

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน / การควบคุมคาใชจาย / ปจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยคํานึงถึงความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย / การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช 

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หนวยงานมีการดําเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีขอเสนอในการ

ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ (อยางนอย 3 กระบวนการ)  
 

  
 การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management: DM) 
ระดับ 1 หนวยงานมีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เชน ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ปจจัยท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินงานมาใชเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพ่ือให
บรรลุเปาหมายของหนวยงาน / สวนราชการ 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 หนวยงานมีการกําหนดรูปแบบการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ใชเวลาอยางเหมาะสม และสามารถทําใหเกิดการรับรู และมีสวนรวมในการบริหารงานของ
หนวยงาน 

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หนวยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานของทีมงาน เพ่ือให

แผนการปฏิบัติการถูกนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 
 

 การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design: ID) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการทบทวน วิเคราะห และกําหนดปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการทํางานของระดับ

บุคคล โดยคํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน เชน  สภาพแวดลอม และทรัพยากรท่ี
จําเปนตอการปฏิบัติงาน เปนตน 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 สวนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือข้ันตอนการทํางานท่ีทําใหบุคลากรสามารถ

ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปญหาขอรองเรียน ความ
ไมพึงพอใจหรือเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 สวนราชการมีการดําเนินการติดตามผลการปรับปรุง กระบวนการหรือข้ันตอนการทํางาน และมี

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

เกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรใหเกิด

ความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 สวนราชการมีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร และมี

ขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาใหบุคลากรเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย
ของสวนราชการ 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : - 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล “ – 

แนวทางการดําเนินการ : 

• สวนราชการตรวจสอบการสํารวจการพัฒนาองคการผานทางเว็บไซต สํานักงาน 

ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) ซ่ึงเปนผลการสํารวจเม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

และ แสดงผลการสํารวจในรูปแบบของ “9 Cells” แตละชองจะมีสัญลักษณรูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง 

ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 

 

 

 

 
สีเขียว หมายถึง ดําเนินการแลว 

 
 

สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นท่ียังไมมีความชัดเจนในการ
ดําเนินการ 

 

 

สีแดง หมายถึง ยังขาดการดําเนินการ 

 

• สวนราชการไดดําเนินการพัฒนาองคการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปแลว 
จํานวน 1 ชอง ดังนั้น ในการพิจารณาเลือกชองเพ่ือนํามาปรับปรุงในปงบประมาณ พ.ศ.  2559 มีหลักเกณฑ
การคัดเลือก ดังนี้ 
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กรณีท่ี 1  กลุมชอง  -  หากยังมีสัญลักษณสีเหลืองหรือสีแดงปรากฏอยูในกลุมนี้ 
จะตองปรับปรุงเรียงตามลําดับกอนหลัง   โดยหากในปงบประมาณ พ.ศ.  2558 ไดพัฒนาองคการในชอง  
 Organization Goal แลว แต ชอง  Department Goal  และ  Individual Goal เปนสีเหลือง
หรือสีแดง ตองเลือกชอง 2 ปรับปรุงกอน แตหากชอง  2 เปนสีเขียวหรือไดปรับปรุงไปแลว ก็เลือกชอง  3 
มาดําเนินการปรับปรุง  

 

 
 
 
 
 

กรณีท่ี 2 กลุมชอง - หากยังมีสัญลักษณสีเหลืองหรือสีแดงในชอง 4-9 ให

เลือกชองใดก็ไดดําเนินการพัฒนาองคการไดตามความเหมาะสมจํานวน 1 ชอง โดยไมจําเปนตองเรียง

ตามลําดับ (ซ่ึงกรณีนี้หมายความวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ไดพัฒนาองคการในกลุมชอง 1-3 แลว) 
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กรณี ท่ี 3 สวนราชการมีผลการสํารวจเปนสัญลักษณสีเขียวท้ังหมด หรือในกรณีท่ีมีเหลืองหรือ
แดง ชองท่ี  -  จํานวน 1 ชอง  และไดดําเนินการพัฒนาไปแลวในป งบประมาณ พ .ศ. 2558 ให
รายงานผล การดําเนินการ ตามแบบฟอรมท่ี 1 ในภาคผนวก และจัดสง ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตาม คํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ 12 เดือน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะคัดเลือกหนวยงานเขา Site Visit เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดี 
(Good Practice) และนําไปเผยแพรเปนกรณีศึกษาตอไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
การประเมินผล 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ วัดจากกิจกรรมการพัฒนาองคการท่ี           

สวนราชการดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

การประเมินผล น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคการ 5 1 2 3 4 5 

 

หมายเหตุ :  รายละเอียดแนวทางการดําเนินการข้ึนอยูกับผลการสํารวจและสิ่งท่ีสวนราชการตอง
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โปรดศึกษาเพ่ิมเติมจากภาคผนวก  
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แนวทางการประเมินผล : 
 

การประเมินผล สวนราชการ 
ช่ือตัวช้ีวัด ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 
ตัวชี้วัดท่ี 7 : ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาองคการ 

 เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของ
ตัวชี้วัดดังกลาวบรรลุผล ไดแก 
 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ  (จัดสง ผาน

ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา รับรอง
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ  
12 เดือน โดยดาวนโหลดแบบฟอรมการรายงาน
ผลการดําเนินการไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. 
ในเมนู GES Survey Online 

 สวนราชการควรรวบรวมเอกสาร หลักฐานท่ีแสดง
ถึงแผนงาน /โครงการ  /กิจกรรม ท่ีไดมีการ
ดําเนินการตลอดจนผลการดําเนินการใหพรอม
สําหรับการตรวจสอบ 

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากหลักฐานการดําเนินการ
ท่ีสวนราชการสงผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 12 เดือน 
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ท้ังนี้ สวนราชการสามารถพิจารณาดําเนินการในข้ันตอนตาง ๆ ตามปฏิทินการดําเนินการดังตอไปนี้  

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

1. ผูรับผิดชอบเขาตรวจสอบผลการสํารวจผานทางเว็บไซต

สํานักงาน ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) 

เพ่ือนําไปวิเคราะหและวางแผนการดําเนินการ 

ตุลาคม 2558 

2. สวนราชการกําหนดชองท่ีจะดําเนินการพัฒนา โดยคัดเลือกจาก

ชองท่ีมีสัญลักษณสีเหลืองหรือแดง จํานวน 1 ชองตามเง่ือนไขท่ี

กําหนดและนํามาจัดทําแผนในการปรับปรุงองคการประจําป  

พ.ศ. 2559 

ตุลาคม 2558 

3. สวนราชการดําเนินการพัฒนาองคการตามแผนพัฒนาองคการ ต.ค. 58 – ก.ย. 59 

4. สวนราชการจัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการผานทาง

ระบบ e-SAR 
ระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน 

 
หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล:  
 กลุมพัฒนานวัตกรรมองคกร กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร.  
 
หนวยงานผูรับผิดชอบ :   
 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางขนิษฐา  งามวงศสถิต 0 2356 9947 
2. นางสาวอรญาณี  สุนทรัช 
3. นางนิธินุช  จรุงเกียรต ิ

0 2356 9999 ตอ 8916 
0 2356 9999 ตอ 8804 

  
 
ผูรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. ผูอํานวยการกองแผนงาน 0-2241-2417 
2. ผูอํานวยการสวนวิเคราะหนโยบาย 0-2241-0256 
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ภาคผนวก 

 
 
 

ภาคผนวก   เอกสารประกอบรายละเอียดตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ
องคการ 

    - แบบฟอรมท่ี 1 รายงานผลการดําเนินการ (กรณีผลสํารวจเปนสีเขียวทุกชอง  
                                     หรือในกรณีท่ีมีสีเหลืองหรือแดง ชองท่ี  -  จํานวน 1 ชอง ) 
               -   แบบฟอรมท่ี 2 รายงานผลการดําเนินการ 
  -   แบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey) 
    -   คําอธิบายผลการวินิจฉัยองคการดวยเครื่องมือ 9 Cells 
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แบบฟอรมท่ี 1 รายงานผลการดําเนินการ 
(เฉพาะสวนราชการท่ีมีผลการสํารวจเปนสีเขียวทุกชอง 

หรือในกรณีท่ีมีเหลืองหรือแดง ชองท่ี  -  จํานวน 1 ชอง ) 

  
วัตถุประสงคของการรายงาน 

 ขอใหทานสงเอกสารตามประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือเปนการศึกษา  
แนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ท่ีสวนราชการไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สวนราชการ ........................................................................ 
ประเด็นท่ี 1: การกําหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน และเปาหมาย ท่ีสําคัญ เปาหมายระยะสั้น ระยะยาวของการ
บรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 

ขอมูล/เอกสารยืนยัน: 

� ตัวชี้วัดวิสัยทัศน และเปาหมายท่ีสําคัญของสวนราชการ  

� เปาหมายระยะสั้นของสวนราชการท่ีสามารถบรรลุไดภายใน 1 ป  

� เปาหมายระยะยาวของสวนราชการท่ีสามารถบรรลุไดภายใน 3-5 ป 

� ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ประเด็นท่ี 2: การสื่อสารตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการเพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรท่ัวท้ัง
สวนราชการ 
ขอมูล/เอกสารยืนยัน: 
     ขอมูลยืนยันการจัดการสื่อสารตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการใหบุคลากรท่ัวท้ังสวนราชการ 

� เนื้อหาท่ีใชในการสื่อสารกับบุคลากรแตละกลุม 

� ชองทางการสื่อสารกับบุคลากรแตละกลุม 

� ความถ่ีในการสื่อสารกับบุคลากรแตละกลุม 

� จํานวน/รอยละของบุคลากรแตละกลุมท่ีรับรูตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการ 
ประเด็นท่ี 3: การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงานและระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมาย
ของสวนราชการและพันธกิจ โดยนําความตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา ตลอดจน
ติดตามตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงานและระดับบุคคล 

ขอมูล/เอกสารยืนยัน: 

� รูปแบบ /วิธีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงานท่ีสอดคลองกับเปาหมายของ
สวนราชการ (ตัวอยาง 1 หนวยงาน) 

� ระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของทีมงานในหนวยงาน 
ประเด็นท่ี 4: การกําหนดเปาหมายระดับบุคคลและการดูแลบุคลากรของสวนราชการ 
ขอมูล/เอกสารยืนยัน: 

� รายงานผลการดําเนินการเพ่ือสรางความผูกพันของบุคลากร 
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แบบฟอรมท่ี 2 รายงานผลการดําเนินการ 
 

Cell 1 การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG) 
 

ระดับ 1  ตัวช้ีวัด วิสัยทัศน และเปาหมายท่ีสําคัญ เปาหมายระยะส้ัน ระยะยาวของการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร  
 

  วิสัยทัศน:  

ช่ือตัวช้ีวัดวิสัยทัศน เปาหมาย 
ระยะส้ัน (1 ป) ระยะยาว (3-5 ป) 

      
      
      
 

ประเด็นยุทธศาสตร ช่ือตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ ระยะส้ัน (1 ป) ระยะยาว  

(3 - 5 ป) 
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ระดับ 2  การส่ือสารตัวช้ีวัดและเปาหมายของสวนราชการเพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรท่ัวท้ังสวนราชการ 
 

หัวขอเรื่องในการส่ือสาร 
กลุมเปาหมาย 
ท่ีรับขาวสาร 

วิธีการส่ือสาร ความถี่ ผูรับผิดชอบ 
ผลลัพธของการ

ส่ือสาร 

            
            
            
            
            

 
 
ระดับ 3 การจัดแผนการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
 

โครงการ ระยะเวลา ผูรับผิด 
ชอบหลัก 

งบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                              
                              
                              
                              
                              
 

หมายเหต ุ ระบุเฉพาะโครงการสําคัญท่ีสงผลตอการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของสวนราชการ 
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ระดับ 4 ระบบติดตามผลการดําเนินการ 
 

โครงการ ผูรับผิดชอบในการติดตาม ความถี่ในการติดตาม รูปแบบการ 
รายงานผล 

        
        
        
 
หมายเหต ุตัวอยางรูปแบบการรายผล เชน การรายงานผลผานระบบปฏิบัติการของกรม ( DOC) ระบบปฏิบัตกิารของกระทรวง ( MOC) และระบบปฏิบัติการ 
               ของผูบริหาร (EIS) เปนตน 

 

ระดับ 5 สวนราชการมีการทบทวนผลการดําเนินการและมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินการ 

 

ช่ือตัวช้ีวัด ผลการดําเนินการระยะส้ัน  (1 ป) ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ 

 วิสัยทัศน 
        
        
 ประเด็นยุทธศาสตร  
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Cell 2 การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal: DG) 
 
ระดับ 1 การกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับหนวยงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ช่ือตัวช้ีวัดระดับองคการ เปาหมายระดับองคการ หนวยงานผูรับผิดชอบ 
หนวยงานหลัก 

(Owner) 
หนวยงานสนับสนุน 

(Supporter) 

         

         

         
 

หมายเหตุ: ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถายทอดตัวชี้วัดระดับองคการลงสูระดับหนวยงาน 

หนวยงาน……………………………….. 
 

ตัวช้ีวัดระดับองคการ ตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน เปาหมายระดับหนวยงาน กลุมงานท่ีรับผิดชอบ 
กลุมงานหลัก (Owner) กลุมงานสนับสนุน 

(Supporter) 

         

         

         

หมายเหตุ  ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน 
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ระดับ 2 การกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับหนวยงาน โดยนําความตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา 
 

หนวยงาน:  

ช่ือตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน การรับฟงผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
กลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ความคิดเห็น /ขอเสนอ / 

ขอรองเรียนของผูรับบริการ 

      
      
      
      
 
หมายเหตุ  ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน 
 
ระดับท่ี 3 แผนปฏิบัติการของหนวยงานเพ่ือผลักดันการบรรลุตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับหนวยงาน 
 

ช่ือตัวช้ีวัด (ระดับหนวยงาน):  

โครงการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบหลัก งบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                                           
                

หมายเหต ุ ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน 
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ระดับ 4  ระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน 
 

โครงการ/ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบในการติดตาม ความถี่ในการติดตาม รูปแบบการรายงาน 

        
        
        
    
        
 

หมายเหต:ุ 1. ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน (หนวยงานเดียวกับท่ีรายงานระดับ 3) 
 2. ตัวอยางรูปแบบการรายผล เชน การรายงานผลผานระบบปฏิบัติการของกรม (DOC) ระบบปฏิบัตกิารของกระทรวง (MOC) และ 
                  ระบบปฏิบัติการของผูบริหาร (EIS) เปนตน 
 
ระดับ 5 ขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
 

โครงการ ช่ือตัวช้ีวัดระดับ
หนวยงาน 

เปาหมาย  ผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

        
         
         
         

หมายเหต ุ ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน 
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          Cell 3 การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 

ระดับคะแนน 1 และ 2 การกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน  
 
ช่ือหนวยงาน 

ช่ือตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน เปาหมาย ตารางผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด  
(Owner Supporter Matrix) 

ช่ือกลุมงาน 
(………………) 

ช่ือกลุมงาน 
(………………) 

ช่ือกลุมงาน 
(……………) 

        

           
           
           
           
 
หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสูระดับกลุมงาน 

2. ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน 
3. ในตารางผูรับผิดชอบตัวชี้วัด (Owner Supporter Matrix) ใหใส O หรือ S หรือ – โดย O หมายถึงผูรับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น 

    S หมายถึงผูสนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น 
– หมายถึงผูไมเก่ียวของในตัวชี้วัดนั้น 
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ช่ือกลุมงาน 

ช่ือตัวช้ีวัดระดับกลุมงาน เปาหมาย ตารางผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด  
(Owner Supporter Matrix) 

ช่ือผูรับผิดชอบ 
(………………) 

ช่ือผูรับผิดชอบ 
(………………) 

ช่ือผูรับผิดชอบ 
(………………) 

      

           
           
           
           
 
หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสูระดับกลุมงาน 

2. ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน 
3. ในตารางผูรับผิดชอบตัวชี้วัด (Owner Supporter Matrix) ใหใส O หรือ S หรือ – โดย O หมายถึงผูรับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น 

    S หมายถึงผูสนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น 

– หมายถึงผูไมเก่ียวของในตัวชี้วัดนั้น 
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ระดับท่ี 3 การกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีมีความทาทายมากข้ึน 
 

หนวยงาน แนวทางการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีมีความทาทายเพ่ิมมากข้ึน 
    
    
    
    

 
 
หมายเหต ุ   ยกตัวอยางหนวยงานท่ีมอบหมายใหบุคลากรไดรับการกําหนดเปาหมายใหทาทายยิ่งข้ึนเพ่ือประกอบคําอธิบายแนวทาง 
 
ระดับ 4 และ 5 ระบบการส่ือสารและติดตามตัวช้ีวัดระดับบุคคล 
 

(1) 
กิจกรรม/วิธีการ 

(2) 
ผูรับผิดชอบ 

(3) 
ความถี่ 

(4) 
รูปแบบการ 
รายงานผล 

(5) 
ปญหาอุปสรรค 

(6) 
ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

 1. การส่ือสาร       
         
      
 2. การติดตามตัวช้ีวัด        
         
      
 
หมายเหต:ุ 1. ขอมูลชองท่ี (1) – (3) เปนคะแนนระดับ 4 

2. ขอมูลชองท่ี (1) – (6) เปนคะแนนระดับ 5 
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Cell 4 การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design) 

 
 
ระดับ 1 การทบทวนระบบงาน กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร การทํางานประสานกัน ท่ีสงผลตอการบรรลุความสําเร็จของสวนราชการ  
 
หัวขอในการทบทวน สรุปประเด็น 

ปญหา/อุปสรรค  
(เหตุการณ/ขอเท็จจริง) 

แนวทางการพัฒนา 

ระบบงาน   

กฎระเบียบ   

การประสานงานระหวางหนวยงาน   

 
หมายเหตุ   ระบบงานหมายถึงวิธีการจัดโครงสรางและระบบการทํางานของบุคลากรในสวนราชการ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน 
   บรรลุพันธกิจและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร วิธีการท่ีเปนทางการ คือ การจัดการทํางานตามโครงสรางของสวนราชการ วิธีการท่ีไมเปนทางการ เชน  
   การจัดการทํางานเปนทีม หรือหนวยงานเฉพาะกิจ เปนตน  
 ระบบการทํางาน ครอบคลุมถึง 1) วิธีการจัดการทํางานของบุคลากรเปนกลุมงาน 2)วิธีการจัดการใหแตละตําแหนงงานทํางานตามความรับผิดชอบ 
 ใหบรรลุผล 3) การบริหารคาตอบแทน 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 5) การยกยองชมเชย 6) การสื่อสาร 7) การวาจาง 8)การ  
 วางแผนสืบทอดตําแหนง  
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ระดับ 3  การจัดทําแผนระยะส้ันและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน/กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร/การทํางานประสานกับ/ 
ประสิทธิผลของสวนราชการ 

 

แผนการพัฒนา  
เปาหมายระยะยาว (3-5 ป):  
เปาหมายระยะส้ัน (1 ป):  
วัตถุประสงคของเปาหมาย 
ระยะส้ัน (1 ป): 

 

โครงการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบหลัก งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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ระดับ 5 สรุปผลการดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานตามแผนระยะส้ัน 
 
 

สรุปผลการพัฒนาระบบงานตามวัตถุประสงค ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
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Cell 5 การบริหารจัดการระดับสวนราชการ (Organization Management) 

 
 

ระดับ 1 การวิเคราะหขอมูล/สารสนเทศเพ่ือการจัดสรรทรัพยากร 
 
วิสัยทัศน:  

ประเด็นยุทธศาสตร ช่ือขอมูล/สารสนเทศท่ีนํามาใช
พิจารณาในการจัดสรรทรัพยากร 

ผลการวิเคราะหขอมูล/สารสนเทศ แนวทางในการนําขอมูล/สารสนเทศไป
ใชในการจัดสรรทรัพยากร 

    
    
    
    
    
    
 
หมายเหตุ   ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริง (Facts) ท่ีเก่ียวกับเรื่องราวตางๆ ซ่ึงอาจเปนขอเท็จจริงท่ีเปนตัวเลข เชน  จํานวนผูปวยท่ีติดเชื้อ HIV ในหมูบาน ราคา  
      ของพืชผักและผลไมตางๆ ในหมูบาน เปนตน หรืออาจเปนขอเท็จจริงท่ีไมใชตัวเลข เชน การศึกษา หรือ อาชีพของคนในหมูบาน เปนตน  
      สารสนเทศ ( Information) หมายถึง ผลลัพธจากการนําเอาขอมูลท่ีสังเกต และบันทึกไวมาทําการจัดการขอมูล ประมวลผล เชื่อมโยงความสัมพันธ  
      และแปลความหมาย แลวเลือกนําเสนอข้ึนเปนสารสนเทศหรือขอความรูเพ่ือใชเปนพ้ืนฐานสําหรับตัดสินใจปฏิบัติการตางๆ  
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ระดับ 2 แผนการส่ือสารติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน 

หัวขอเรื่อง ความถ่ี ผูรับผิดชอบ รูปแบบการส่ือสาร 

        
        
    
        
        
 
 
ระดับ 3 การวิเคราะหความเส่ียงในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนท่ีนาเช่ือถือ 

โครงการ/กระบวนการ ปญหา/ความเส่ียงในการเกิดความไม
โปรงใส 

แนวทางการจัดการความเส่ียง ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ 

     
     
     
     
     
 
หมายเหต ุ  เฉพาะโครงการ/กระบวนการท่ีมีความเสี่ยงระดับสูง หรือโครงการ/กระบวนการท่ีมีผลกระทบสูงตอการบรรลุความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร  
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ระดับ 4 - 5 ระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนการบริหารความเส่ียงของสวนราชการ 

ระบบติดตามยุทธศาสตร 
(1) 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(2) 

ตัวช้ีวัด 
(3) 

ผูรับผิดชอบในการ
ติดตาม 

(4) 
ความถี่ในการ

ติดตาม 

(5) 
ปญหาอุปสรรค 

(6) 
ขอเสนอแนะในการ

พัฒนา 
          
       
       

 
 

  
   

ระบบติดตามความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กระบวนการ 
(2) 

ตัวช้ีวัด 
(3) 

ผูรับผิดชอบในการ
ติดตาม 

(4) 
ความถี่ในการ

ติดตาม 

(5) 
ปญหาอุปสรรค 

(6) 
ขอเสนอแนะในการ

พัฒนา 
       
       
       
       
 
หมายเหตุ   1. ขอมูลชองท่ี (1) – (3) เปนคะแนนระดับ 4 
  2. ขอมูลชองท่ี (1) – (6) เปนคะแนนระดับ 5  
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Cell 6 การออกแบบระบบงานระดับหนวยงาน (Department Design) 

 
 

ระดับ 1 การทบทวนกระบวนการของหนวยงาน 
 

การทบทวนกระบวนการของหนวยงาน 
รูปแบบการทบทวน:  
วันท่ีดําเนินการ:  
ผูเขารวมการทบทวน:  
กระบวนการ สรุปประเด็น 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
(กําหนดจากความตองการของ
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย/

กฎหมาย/ประสิทธิภาพ/ความคุมคา
คุมตนทุน) 

ตัวช้ีวัดกระบวนการ แนวทางการปรับปรุง 

    
    
    
    
 
หมายเหต ุ  ทบทวนกระบวนการหลัก (กระบวนการท่ีสรางคุณคา) 
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ระดับ 3 การจัดแผนปรับปรุงกระบวนการ 
 
แผนการปรับปรุงกระบวนการ:  
เปาหมายระยะยาว (3-5 ป):  
เปาหมายระยะส้ัน (1 ป):  

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิด 
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                            

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
 
 

หมายเหต ุ  จัดทําแผนการปรับปรุงอยางนอย 3 กระบวนการ 
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ระดับ 5 สวนราชการมีการทบทวนผลการดําเนินการและมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินการ 
 

กระบวนการ สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการ 
ตัวช้ีวัด

กระบวนการ 
เปาหมาย การติดตาม ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอในการปรับปรุง

กระบวนการในปตอไป ความถี่ในการ
ติดตาม 

ผูรับผิดชอบ
ในการติดตาม 

ผลการ
ดําเนินการ 

        
        
        
        
        
 

หมายเหตุ   ดําเนินการปรับปรุงอยางนอย 3 กระบวนการ 
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Cell 7 การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management) 

 
 

ระดับ 1 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรระดับหนวยงาน 
 
วิสัยทัศน:  

ประเด็นยุทธศาสตร ช่ือขอมูลสารสนเทศท่ีนํามาใช
พิจารณาในการจัดสรรทรัพยากร 

ผลการวิเคราะหสารสนเทศ แนวทางในการนําขอมูลสารสนเทศไป
ใชในการจัดสรรทรัพยากร 

    
    
    
    
 

ระดับ 3 แผนการส่ือสารติดตอประสานงานระหวางทีมงานในหนวยงาน 
 

หัวขอเรื่อง ความถ่ี ผูรับผิดชอบ รูปแบบการส่ือสาร 
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ระดับ 5 ระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานของทีมงานในหนวยงาน 
 

หนวยงาน:  

กิจกรรม/โครงการ/ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบในการ
ติดตาม 

ความถี่ในการติดตาม ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
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Cell 8 การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design) 

 
 
ระดับ 1 การทบทวนวิเคราะหและกําหนดปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานกรระดับบุคคล 
 

การทบทวนวิเคราะหและกําหนดปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานกรระดับบุคคล 

ชวงเวลาท่ีดําเนินการ:  

ผูมีสวนรวมในการทบทวน:  

ประเภทบุคลากร สรุปประเด็น 

วิธีการทบทวนปจจยั ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีสงผลตอการ

ทํางานและทรัพยากรท่ีจําเปน 

   

   

   

   

   

 
หมายเหตุ   1. ประเภทบุคลากร อาจแบงไดหลายมิติ เชน ประเภทตําแหนง ประเภทสายงาน ระดับตําแหนง เปนตน 
  2. วิธีการศึกษา/ทบทวนปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก การพิจารณาจากขอรองเรียน การทําสํารวจ การสังเกต เปนตน  
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ระดับ 3 การออกแบบกระบวนงานหรือข้ันตอนการทํางานท่ีทําใหบุคลากรสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
กระบวนงานหรือข้ันตอนการทํางานท่ีปรับปรุง :   

ช่ือปจจัยดานสภาพแวดลอมและทรัพยากรท่ี

จําเปนในการทํางาน : 

 

วัตถุประสงคในการปรับปรุง :  

กลุมบุคลากรเปาหมาย :  

สมรรถนะหลักท่ีจําเปน :  

กิจกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือ

ข้ันตอนการทํางาน 

ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบหลัก 

วันท่ีดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

               

               

               

               

               

               

               
 
หมายเหตุ   การออกแบบกระบวนงานหรือข้ันตอนการทํางาน นอกจากเพ่ือใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังตองคํานึงถึงการทํางานแทนกันไดในกรณี  
  ท่ีสวนราชการมีขอจํากัดดานบุคลากร  
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ระดับ 5 การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนงานหรือข้ันตอนการทํางานและมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาข้ันตอนการทํางานของบุคลากร 
 
กระบวนงานหรือ

ข้ันตอนการ

ทํางานท่ีปรับปรุง 

สรุปผลการปรับปรุงกระบวนงานหรือข้ันตอนการทํางาน 

ตัวช้ีวัด

กระบวนงาน 

เปาหมาย การติดตาม ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะใน

การพัฒนา 
ความถี่ในการ

ติดตาม 

ผูรับผิดชอบใน

การติดตาม 

ผลการดําเนินการ 
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   Cell 9 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management) 
 

ระดับ 1 การวิเคราะหปจจัยสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
การวิเคราะหปจจัยสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

ชวงเวลาท่ีดําเนินการ:  

ผูมีสวนรวมในการทบทวน:  

ประเภทบุคลากร สรุปประเด็น 

วิธีการทบทวนปจจยั ปจจัยสรางความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากร 

   

   

   

   

   

หมายเหตุ   1. ประเภทบุคลากร อาจแบงไดหลายมิติ เชน ประเภทตําแหนง ประเภทสายงาน ระดับตําแหนง เปนตน 
 2. ปจจัยสรางความผาสุกและความผูกพันไดแก ความม่ันคงในการทํางาน งานท่ีทาทาย ความชัดเจนในหนาท่ีรับผิดชอบ คาตอบแทน โอกาสใน  
    การไดรับการพัฒนา เปนตน  
 3. วิธีการศึกษา/ทบทวนปจจัยสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร ไดแก การพิจารณาจากขอรองเรียน  
    การทําสํารวจ การสังเกต เปนตน  
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ระดับ 3 การดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
การดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

ช่ือแผนงาน/โครงการ:  

ช่ือปจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร:  

วัตถุประสงคในการปรับปรุง :  

กลุมบุคลากรเปาหมาย :  

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิด 

ชอบหลัก 

วันท่ี

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

               

               

               

               

               

               
 

หมายเหตุ   1. การดําเนินการพัฒนา 1 แผนอาจสงผลตอปจจัยการสรางความผาสุกและความผูกพันไดมากกวา 1 ปจจัย  
  2. สวนราชการควรเลือกพัฒนาปจจัยท่ีสงผลกระทบสูงตอความผาสุก และความผูกพันของบุคลากร     
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ระดับ 5 การติดตามผลการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร     
แผนงาน/โครงการ สรุปผลการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร     

ตัวช้ีวัด เปาหมาย การติดตาม ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอการดําเนินการ

ในปตอไป 
ความถี่ในการ

ติดตาม 

ผูรับผิดชอบ 
ในการติดตาม 

ผลการ 
ดําเนินการ 
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แบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey) 
 
สวนท่ี 1: ความคิดเห็นของบุคลากรตอ “สวนราชการ” ท่ีสังกัด 
นิยาม : สวนราชการ หมายถึง สวนราชการระดับกรม หรือ เทียบเทา 
 หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กอง/สํานัก หรือเทียบเทา  

ขอ ความคิดเห็นตอการกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal) 
ไม 

เห็นดวย 

ไม

แนใจ 

เห็น

ดวย 

1 สวนราชการมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือเปาหมายความสําเร็จของสวนราชการอยางชัดเจน    

2 สวนราชการมีการส่ือสารวิสัยทัศนหรือเปาหมายความสําเร็จของสวนราชการอยางเปน 

รูปแบบใหแกบุคลากรรับทราบอยางทั่วถึง 

   

3 สวนราชการมีการกําหนดยุทธศาสตรที่มาจากการวิเคราะหขอมูลที่ดี (เชน ปจจัยที่มีผลกระทบตอ

สวนราชการ ผลสํารวจความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวยเสีย เปนตน) ทําใหยุทธศาสตรมี

ความสอดคลองกับวิสัยทัศนและบริบทของสวนราชการ 

   

4 สวนราชการมีการกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายทั้งระยะส้ันและระยะยาว ทําใหสวนราชการ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งปจจุบันและอนาคต 

   

ขอ ความคิดเห็นตอการออกแบบโครงสรางระดับสวนราชการ (Organization Design) ไม 

เห็นดวย 

ไม

แนใจ 

เห็น

ดวย 

5 โครงสรางของสวนราชการมีปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของสวนราชการ และชวย

สงเสริมใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

   

6 สวนราชการมรหรือจัดต้ังหนวยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบอยางเหมาะสมทําใหเกิดประสิทธิผล

ในการบริหารจัดการ 

   

7 สวนราชการมีหรือจัดโครงสรางใหหนวยงานสามารถทํางานประสานกันเพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

   

8 สวนราชการมีการปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบหรือประกาศ ที่มีสวนสนับสนุนใหการดําเนินงาน

ของสวนราชการมีประสิทธิภาพ 

   

ขอ ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระดับสวนราชการ (Organization Management) ไม 

เห็นดวย 

ไม

แนใจ 

เห็น

ดวย 

9 สวนราชการมีระบบการติดตามแผนยุทธศาสตรการประเมินวัดผลงานของสวนราชการและการ

รายงานผลงาน เพื่อใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว 

   

10 สวนราชการมีการจัดสรรงบประมาณอุปกรณเทคโนโลยีและบุคลากรใหสอดคลองเหมาะสมกับ

แผนปฏิบัติการ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนหรือเปาหมายของสวนราชการ 

   

11 สวนราชการมีการจัดทําแผนการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ

รวดเร็วในการทํางานรวมกัน 

   

12 การบริหารจัดการภายในของสวนราชการมีความโปรงใสและเปนที่นาเชื่อถือของบุคลากรในสวน

ราชการ 
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สวนท่ี 2: ความคิดเห็นของบุคลากรตอ “หนวยงาน”  
นิยาม : หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กอง/สํานัก หรือเทียบเทา 
 ทีมงาน หมายถึง กลุมยอยภายในหนวยงาน เชน กลุมงาน  

ขอ ความคิดเห็นตอการกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน ( Department Goal) 
ไม 

เห็นดวย 

ไม

แนใจ 

เห็น

ดวย 

13 หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับตัวชี้วัดของสวนราชการ    

14 หนวยงานมีการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม  

เพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดที่สําคัญของหนวยงานเองนอกเหนือจากตัวชี้วัดที่ถายทอดมา

จากระดับสวนราชการ 

   

15 หนวยงานมีการกําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน    

16 หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในการจัดการความเส่ียงของโครงการหรือการ

ดําเนินงาน ที่อาจนํามาซ่ึงความเสียหายตอองคกร หรือ ผูรับบริการ หรือผูที่เกี่ยวของในอนาคต 

   

ขอ ความคิดเห็นตอการออกแบบโครงสรางระดับหนวยงาน (Department Design) ไม 

เห็นดวย 

ไม

แนใจ 

เห็น

ดวย 

17 ภายในหนวยงานมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางทีมงาน    

18 หนวยงานมีการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมและ

นําขอมูลมาปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงหรือการพัฒนาการบริการใหม  ๆ

   

19 ภายในหนวยงานมีการออกแบบระบบงานใหแตละทีมงานไดแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันเพื่อทํา

ใหเกิดความเขาใจในหนาที่ความรับผิดชอบของแตละทีม และเกิดความคิดริเร่ิมในการปรับปรุงงาน 

หรือนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

   

20 หนวยงานมีการนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการทํางาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและ

สามารถติดตามงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   

ขอ ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management) ไม 

เห็นดวย 

ไม

แนใจ 

เห็น

ดวย 

21 หนวยงานมีระบบการติดตามแผนงานโครงการ การประเมินวัดผลงานของหนวยงาน และมีการ

รายงานผลงาน เพื่อใหแผนงานโครงการไดรับการนําไปปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว 

   

22 หนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณอุปกรณการปฏิบัติงานและบุคลากรไดอยางเหมาะสม 

เพื่อใหทํางานบรรลุเปาหมายของหนวยงานได 

   

23 หนวยงานมีการประชุมหรือการติดตอส่ือสารระหวางทีมงานตางๆ ที่มีประสิทธิภาพใชเวลาอยาง

เหมาะสม และสามารถทําใหเกิดการรับรู มีสวนรวมในการบริหารงานของหนวยงาน 

   

24 หนวยงานมีการจัดทําและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่มีความจําเปนในการตัดสินใจของผูบริหาร

หนวยงาน 
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สวนท่ี 3: ความคิดเห็นของบุคลากรตอ “การดําเนินงานระดับบุคคล”โดยรวม 
นิยาม : สวนราชการ หมายถึง สวนราชการระดับกรม หรือ เทียบเทา 
 หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กอง/สํานัก หรือเทียบเทา  

ขอ ความคิดเห็นตอการกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal) 
ไม 

เห็นดวย 

ไม

แนใจ 

เห็น

ดวย 

25 เปาหมายหรือตัวชี้วัดผลงานของบุคลากรสวนใหญไดกําหนดใหสอดคลองกับเปาหมาย หรือตัวชี้วัด

ของหนวยงาน 

   

26 ผูบังคับบัญชามีการกําหนดภาระงานที่ชัดเจนใหผูใตบังคับบัญชาทราบวาตองรับผิดชอบสิ่งใด

ภายในรอบของการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เชน ทุก 6 เดือน หรือ 1 ป 

   

27 ตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลมีความชัดเจนและถูกกําหนดอยางเหมาะสมกับความรูความสามารถของ

ผูปฏิบัติงาน 

   

28 เปาหมายหรือตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลถูกกําหนดใหสูงขึ้นหรือทาทายมากขึ้นทุกรอบป    

ขอ ความคิดเห็นตอการออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design) ไม 
เห็นดวย 

ไม

แนใจ 

เห็น

ดวย 

29 บุคลากรในสวนราชการรับทราบขั้นตอนการทํางาน และหนาที่ความรับผิดชอบของตนที่ตอง

ประสานกับผูอื่นอยางชัดเจน 

   

30 ระบบงานหรือกระบวนการภายในเอื้อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมาย 

   

31 หนวยงานมีการจัดสภาพแวดลอมการทํางานที่สงเสริมใหบุคลากรผลิตผลงานไดตามเปาหมาย เชน 

การออกแบบ – จัดวางโตะทํางาน การมีพื้นที่หรือชองทางในการปรึกษาหารือ การเขาถึงขอมูลที่

จําเปนในการทํางาน เปนตน 

   

32 ลักษณะงานภายในหนวยงานไดออกแบบใหสามารถทํางานแทนกันไดเม่ือมีความจําเปน    

ขอ ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management) ไม 
เห็นดวย 

ไม

แนใจ 

เห็น

ดวย 

33 บุคคลไดรับการจัดสรรอุปกรณเคร่ืองมือ เวลาอยางเหมาะสมในการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย    

34 บุคคลไดรับการฝกอบรมพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ ทักษะที่สอดคลองกับการ

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 

   

35 บุคลากรไดรับความเปนธรรมในการไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น    

36 บุคลากรมีความรักและความผูกพันกับสวนราชการ    
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คําอธิบายผลการวินิจฉัยองคการดวยเครื่องมือ 9 Cells 
 

ชื่อ Cells การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG) 
   [ขอคําถาม 1 - 4] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรในสวนราชการมีความเขาใจวิสัยทัศนท่ีชัดเจนของสวนราชการไปในทิศทาง

เดียวกัน ซ่ึงวิสัยทัศนไดถูกกําหนด/ทบทวนจากขอมูลท่ีครอบคลุมและมีตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของวิสัยทัศน 

การแปลผล สวนราชการมีการใชขอมูลในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสัยทัศน และสื่อสารให

บุคลากรในสวนราชการรับทราบ 

 สวนราชการยังไมมีความชัดเจนในการใชขอมูลในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ

วิสัยทัศน และสื่อสารใหบุคลากรในสวนราชการรับทราบ 

 สวนราชการยังขาดการใชขอมูลในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสัยทัศน และสื่อสาร

ใหบุคลากรในสวนราชการรับทราบ 

เครื่องมือการ 

บริหารจัดการ 

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

2. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (Strengths Weaknesses Opportunities 

   And Threats-Analysis: SWOT Analysis) ดวยการใชขอมูลพิจารณาเทียบกับภาพอนาคตของ 
  สวนราชการ 

3. การมุงเนนเปาหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาว (Short and Long-Term Orientation)อยาง 
   สมดุล 
4. การสื่อสาร 2 ทาง (Two-way communication) 

ขอแนะนํา

แนวทางการ

ดําเนินงาน 

แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน 
เพ่ือความชัดเจนของวิสัยทัศน สวนราชการควรมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ 
1. สวนราชการตองการเปนอะไร ซ่ึงการกําหนดตัวชี้วัดจะทําใหสวนราชการสามารถสื่อสารแก 
   บุคลากรในสวนราชการไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
2. สวนราชการควรกําหนดพ้ืนท่ี หรือขอบเขตความสําเร็จท่ีชัดเจนเพ่ือใหเห็นความสําเร็จใน 
   สวนท่ีอาจเปนสวนสําคัญของพันธกิจหลักๆ (Mission) เทานั้น 
3. ความสําเร็จท่ีเปนตัวชี้วัดนี้ควรเปนความสําเร็จระดับผลลัพธ (Outcome) หรือผลกระทบ  
   (Impact) คือสามรถเห็นไดจากภายนอก มิใชเปนการกระทําภายในเทานั้น 
4. มีกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน     
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 กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
1. การจัดประชุมเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการกําหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศนท่ีชัดเจนเกิดความ 
   เขาใจท่ีตรงกันในกลุมบุคลากร 
2. การสื่อสารตัวชี้วัดวิสัยทัศนในหลายชองทาง เพ่ือใหบุคลากรในสวนราชการเกิดความ  
   เขาใจท่ีตรงกัน 
การส่ือสารวิสัยทัศน สวนราชการควรมีกระบวนการและชองทางการสื่อสารวิสัยทัศน
อยางชัดเจน โดย 
1. ผูบริหารสื่อสาร/ถายทอดวิสัยทัศนทิศทางของสวนราชการใหแกบุคลากรรับทราบดวยตนเอ 
   สวนราชการตองการมุงเปาหมายความสําเร็จไปในทิศทางใด เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินง 
   ใหบรรลุเปาหมาย 
2. ใชชองทางการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) ท้ังจากบนลงลาง และจากลาง 
   ข้ึนมาบน คือ ใหสามารถมีการพูดคุยหรือถามตอบได โดยเลือกวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม  
   กับกลุมบุคลากร 
3. มีการวิเคราะหชองทางและกําหนดจํานวนชองท่ีใชในการสื่อสารวิสัยทัศน 
การกําหนดยุทธศาสตร สวนราชการควรทําการวิเคราะห ขอมูลท้ังปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบท้ังดานเสริมแรงและดานแรงตานทานตอสวนราชการท่ีจะบรรลุต
ตัววัดวิสัยทัศน 
หมายเหต:ุ การจัดทํา SWOT Analysis ควรเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปจจุบันกับขอมูล
ท่ีตองการในอนาคต (วิสัยทัศน คือภาพอนาคตของสวนราชการ) มิใชการวิเคราะหแตขอมูล
ปจจุบันเทานั้น 
1. การวิเคราะหปจจัยภายใน : การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของสวนราชการดวยหลัก 7 Ss  
   (McKinsey) 
    ยุทธศาสตร (Strategy) 
    โครงสรางสวนราชการ (Structure) 
    ระบบงานในสวนราชการ (System) 
    ทักษะบุคลากร (Skill) 
    คุณคารวมในสวนราชการ (Shared Values) 
    บุคลากร (Staff) 
    รูปแบบการนําสวนราชการ (Style) 
2. การวิเคราะหปจจัยภายนอก : การวิเคราะหโอกาส อุปสรรคของสวนราชการ ดวย C-PEST 
    ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Customer/Stakeholder) 
    สถานการณทางการเมือง (Political) 
    สภาพทางเศรษฐกิจ/สภาพแวดลอม (Economic/Environment) 
    สภาพสังคม (Social) 
    เทคโนโลยี (Technology) 
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  การวางแผนยุทธศาสตร 
1. การดําเนินงานของสวนราชการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมี 
   ชองทางการศึกษาความตองการ ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ ของผูมีสวนไดสวน
เสีย 
2. มีระบบการจัดเก็บขอมูลขางตน เพ่ือทําการวิเคราะหผล และสามารถติดตามผลเม่ือมีการ  
   ปรับปรุงการทํางาน หรือ ระบบงานท่ีไดจัดทําไป 
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือนําผลการปฏิบัติงานมาศึกษา  
   ทําใหสามารถเรียนรูถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน (Output) ท่ีไดทําไปวามีผลตอ 
   ผลลัพธ (Outcome) ท่ีตองการหรือไม 

 
เกณฑการประเมินผล:  การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG) 

ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัด วิสัยทัศน และเปาหมายท่ีสําคัญ เปาหมายระยะส้ัน ระยะยาว
ของการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
คําอธิบาย: วิสัยทัศนเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดทิศทางของสวนราชการ โดยควรมีการกําหนด
ตัวชี้วัดเปาหมายระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือประเมินความสําเร็จของการบรรลุวิสัยทัศนของสวน
ราชการอยางชัดเจน 
เปาหมายระยะสั้น หมายถึง เปาหมายท่ีสามารถบรรลุไดภายใน 1 ป 
เปาหมายระยะยาว หมายถึง เปาหมายท่ีสามารถบรรลุไดภายใน 3 - 5 ป 

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

ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
คําอธิบาย: การกําหนดแผนงาน โครงการท่ีจะสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ 
สวนราชการ 
โดยแผนงาน โครงการ ควรมีองคประกอบดังนี้ 
1. กิจกรรมการดําเนินการ                      3. ผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน โครงการ 
2. ระยะเวลาดําเนินการในแตละกิจกรรม    4. การจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรดานอ่ืนๆ 
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ระดับ 4 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการดําเนินการ 
คําอธิบาย: การกําหนดระบบในการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
สวนราชการ ซ่ึงระบบในการติดตาม ควรมีองคประกอบดังนี้ 
1. กลไกการติดตามการดําเนินงาน 
2. แผนในการติดตามการดําเนินงานในปตอไป 

ระดับ 5 สวนราชการมีการทบทวนผลการดําเนินการและมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
ดําเนินการ 
คําอธิบาย: การทบทวน ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศนและเปาหมายของสวน

ราชการและประเมินความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค เพ่ือนํามาจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือ

พัฒนาผลการดําเนินงาน 

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

 
ชื่อ Cells การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal: DG) 

[ขอคําถาม 13 - 16] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหหนวยงานมีเปาหมายท่ีสอดคลองและสนับสนุนวิสัยทัศนของสวนราชการ และมี

เปาหมายในการพัฒนางานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร 

การแปรผล  หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ และมีกําหนด

เปาหมายในการพัฒนางานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร 

  หนวยงานยังไมมีความชัดเจนในการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวน

ราชการ และการกําหนดเปาหมายในการพัฒนางานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร 

  หนวยงานยังขาดการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ และการ

กําหนดเปาหมายในการพัฒนางานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร 

เครื่องมือการ

บริหารจัดการ 

1. การจัดทําแผนกลยุทธดวย SWOT Analysis ระดับหนวยงาน 
2. การจัดทําตารางกําหนดผูรับผิดชอบ (Owner) และผูสนับสนุนตัวชี้วัด (Support)   
(Owner Supporter Matrix: OS Matrix) 
3. การจัดทําระบบสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล (IT System) 
4. การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ 
5. การบริหารโครงการ (Project Management) 
6. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
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ขอแนะนํา 
แนวทางการ
ดําเนนิงาน 
 

ความสอดคลองของเปาหมายหนวยงานกับเปาหมายสวนราชการ 
1. ทําความเขาใจตอแผนท่ียุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดในแตละเปาประสงคระดับ 
   สวนราชการ หรือพิจารณาตารางหนวยงานผูรับผิดชอบ (Owner Supporter Matrix: OS  
   Matrix) แผนงาน/โครงการตางๆ วาหนวยงานใดเปนหนวยหลัก (Owner) หนวยงานใด 
   เปนหนวยงานสนับสนุน (Support) 
2. กําหนดตัวชี้วัดในระดับหนวยงาน โดยทบทวนหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานท่ี 
   ดําเนินอยูวามีสวนผลักดันเปาประสงคใด อยางไร แลวจึงกําหนดเปาประสงคของหนวยงาน 
   ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในการบรรลุเปาประสงคนั้น 
3. จัดทํารหัสเพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับหนวยงานกับตัวชี้วัดระดับสวนราชการ 
การกําหนดแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 
1. กําหนดหรือจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
2. รับฟงและเรียนรูความคาดหวังหลักๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของแตละกลุม 
3. นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดในการปรับปรุงและพัฒนาบริการ
ใหมๆ ของหนวยงาน 
การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 
การบริหารโครงการ (Project Management) เปนแนวทางในการวางปฏิบัติการเพ่ือใหม่ันใจ
ไดวาแผนท่ีกําหนดจะมีผูรับผิดชอบ มีการจัดสรรทรัพยากร มีการดําเนินงานภายในเวลาท่ี
กําหนด รวมถึงประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานนั้นวาสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม 
การจัดการความเส่ียง 
1. ระบุความเสี่ยง/ปจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ซ่ึงอาจมีท้ังปจจัยภายในและภายนอก 
   สวนราชการหรือหนวยงาน 
2. วิเคราะหความเสี่ยง ประกอบดวยการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงอาจประเมินจากโอกาสใน    
   การเกิดและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยความเสี่ยงท่ีไดกําหนด แลวจึงจัดลําดับ  
   ความสําคัญของความเสี่ยง 
3. กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ซ่ึงอาจใชยุทธศาสตร 4T’s คือ 
 Treat - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) 
 Transfer - การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Spreading) 
 Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
 Take - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 
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เกณฑการประเมินผล:  การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal: DG) 

ระดับ 1 หนวยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับหนวยงาน 
คําอธิบาย: การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานเกิดความเขาใจท่ี

ตรงกัน โดยมีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัด และเปาหมาย รวมถึงเกณฑการประเมินผล

ความสําเร็จท่ีสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมและเปนลายลักษณอักษร 

ระดับ 2 หนวยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับหนวยงานท่ีสอดคลองกับเปาหมายของสวน
ราชการ และพันธกิจ โดยนําความตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา 
คําอธิบาย: การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสวนราชการลงสูระดับหนวยงานเพ่ือผลักดันให

เกิดความสําเร็จตามยุทธศาสตรและเปาประสงคท่ีตั้งไว และการรับฟงและเรียนรูความคาดหวัง

หลักๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของแตละกลุม เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห

กําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดในการปรับปรุงและพัฒนาบริการใหมๆ ของหนวยงาน 

ระดับ 3 หนวยงานมีจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานเพ่ือผลักดันการบรรลุตัวช้ีวัดและเปาหมาย   
ระดับหนวยงาน 
คําอธิบาย: การจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสวน

ราชการ เพ่ือใหมีกิจกรรมการดําเนินการตางๆ ในระดับหนวยงานท่ีมีความชัดเจนสามารถบรรลุ

ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน 

ระดับ 4 หนวยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดระดับ
หนวยงาน 
คําอธิบาย: การกําหนดระบบในการติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล

สําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีถายทอดลงไปในแตละระดับ เพ่ือติดตาม กํากับใหมีการ

ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายโดยรวมของสวนราชการ 

ระดับ 5 หนวยงานมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
คําอธิบาย: การนําผลวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนํามาจัดทําขอเสนอ

ในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

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

วัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรมีเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน สนับสนุนเปาหมายระดับหนวยงาน 

การแปลผล สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลท่ีชัดเจนและสนับสนุนเปาหมายระดับหนวยงาน 

 สวนราชการยังไมมีความชัดเจนในการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลท่ีชัดเจนและสนับสนุนตอ

เปาหมายระดับหนวยงาน 

 สวนราชการยังขาดการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลท่ีชัดเจนและสนับสนุนเปาหมายระดับ

หนวยงาน 

เครื่องมือ

การบริหาร

จัดการ 

1. การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard)  

2. การจัดทําขอตกลง (Performance Agreement) หรือการกําหนดผลการปฏิบัติงานใน 

   แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป (Performance Appraisal) 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) และ

ดานการประเมินผลงาน (Performance Evaluation) 

4. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแลบุคลากร 

(People Management) 

ขอแนะนํา

แนวทางการ

ดําเนนิงาน 

การกําหนดตัวช้ีวัดระดับบุคลท่ีสอดคลองกับหนวยงาน 
1. ทําความเขาใจตอแผนท่ียุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดในระดับสวนราชการ และระดับ 
   หนวยงาน 
2. ทบทวนรายละเอียดหนาท่ีงาน (Job Description) และความรับผิดชอบหลักๆ ของแตละ 
   บุคคลในหนวยงานมาพิจารณา วาตอบสนองเปาประสงคในระดับสวนราชการและหนวยงานใดบ 
3. กําหนดเปาประสงคท่ีบุคคลมีสวนผลักดันเปาประสงคของสวนราชการหรือหนวยงาน 
4. กําหนดเปาประสงคในสวนของงานประจําท่ีบุคคลตองพัฒนา 
5. กําหนดเปาประสงคในสวนของงานพิเศษท่ีบุคคลไดรับมอบหมาย 
6. กําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในแตละเปาประสงค 
 ความชัดเจนในหนาท่ีรับผิดชอบของบุคลากร 
1. การจัดทําขอตกลงในการทํางานอาจอยูในรูปแบบของการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล  
   (Individual Scorecard) หรือการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค (Management by 
   Objectives: MBO) เปนตน 
2. ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน หารือรวมกันกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย 
   ระดับบุคคล 
3. สรุปตัวชี้วัดระดับบุคคล เชน การลงนามในการตั้งเปาหมายแบบประเมินผลงานรวมกัน 
การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับสมรรถนะผูปฏิบัติงาน 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) 
     กําหนดสมรรถนะ (ความรู ทักษะ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค) เฉพาะตําแหนงงาน  
     นําสมรรถนะมาเปนสวนหนึ่งของแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       (Performance Appraisal Form) 
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      พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือศึกษา 

      ชองวางระหวางระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง (Expected Competency Level) กับระดับ 

      สมรรถนะท่ีไดรับการประเมิน (Evaluated Competency Level) 

2. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล 

   บุคลากร (People Management) 

     การกําหนดสมรรถนะหัวหนางานและผูบริหารในเรื่อง “การบริหารคน”  (People  

       Management) 

     การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหนางาน หรือหลักสูตร HR for Non HR เพ่ือใหหัวหนางาน 

       และผูบริหารเขาใจหลักการในการบริหารคนโดยมีความสามารถในการมอบหมายงานให 

       เหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน 

การกําหนดเปาหมายงานท่ีทาทาย 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) 

2. กําหนดผลการปฏิบัติงานท่ีมาจากตัวชี้วัดระดับหนวยงานและระดับสวนราชการ 

3. กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีมาจากงานประจํา (Job Description) ท่ีตองการพัฒนา 

4. นําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาเปนสวนหนึ่งของแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   (Performance Appraisal Form) โดยมีการกําหนดเปาหมายท่ีมาจาก : 

    คาคะแนนของผลงานในรอบปท่ีผานมา เพ่ือพิจารณาใหเปาหมายท่ีตั้งนั้นสูงกวาเดิม  

        (Base Line) หรือ 

    คาคะแนนจากการเทียบกับเปาหมายของหนวยงานอ่ืนท่ีลักษณะงานใกลเคียงกัน  

        (Benchmarking) หรือ 

    คาคะแนนมาตรฐาน (Performance Standard) 

5. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการกําหนดผลงานหรือการบริหารผล 

   การปฏิบัติงาน (Performance Management) 

การกําหนดสมรรถนะหัวหนางานและผูบริหารในเรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” 

(Performance Management) 
 

เกณฑการประเมินผล: การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG)  

ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคล 

คําอธิบาย: การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคลเพ่ือใหบุคลากรเกิดความเขาใจเปาหมาย

การทํางานของตนเอง โดยมีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัด และเปาหมายรวมถึงเกณฑ

การประเมินผลความสําเร็จท่ีสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมและเปนลายลักษณอักษร 
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ระดับ 2 สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมายของ

หนวยงานและสวนราชการ 

คําอธิบาย: การกําหนดและถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับสวนราชการลงสูระดับ

หนวยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและ

เปาประสงคท่ีตั้งไว 

ระดับ 3 สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีมีความทาทายมากข้ึนทุกรอบป 

คําอธิบาย: การกําหนดตัวชี้วัดท่ีทาทาย อาจดําเนินการไดโดย การเพ่ิมตัววัดใหมีมุมมองท่ี

ครอบคลุมมากข้ึน การเพ่ิมคาเปาหมายของการวัด การเพ่ิมความเขม เปนตน พรอมท้ังกําหนด

วัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และตัวชี้วัดท่ีมีความทาทาย เพ่ือกระตุนบุคลากรให

พัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนางาน 

ระดับ 4 สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมายของ

หนวยงานและสวนราชการ 

คําอธิบาย: การกําหนดและถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับสวนราชการลงสูระดับ

หนวยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและ

เปาประสงคท่ีตั้งไว 

ระดับ 5 สวนราชการมีระบบการส่ือสารและระบบติดตามการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดระดับบุคคล

ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

คําอธิบาย: การกําหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพ่ือทําความเขาใจอยางท่ัวถึง

ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังการมีภาระผูกพันตอความสําเร็จตามเปาหมายของสวน

ราชการและมีความรับผิดชอบตอผลงานท่ีไดรับการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายมาอยูในความ

รับผิดชอบโดยตรง 

เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 

1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

2. รายงานการประชุม 

3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 

4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
 
ช่ือ Cells การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design: OD)  

[ขอคําถาม 5 - 8] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหระบบงาน/ของสวนราชการ สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 

ของสวนราชการ 

การแปลผล สวนราชการมีระบบงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของสวน

ราชการ 
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 สวนราชการยังไมมีความชัดเจนเรื่องระบบงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย

ตามวิสัยทัศนของสวนราชการ 

 สวนราชการยังขาดระบบงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของ

สวนราชการ 

เครื่องมือการ

บริหาร

จัดการ 

1. การทบทวนและการปรับระบบงาน/โครงสรางสวนราชการ (Organization Restructuring)  

2. การใชขอมูลความตองการ ความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาวิเคราะห

ออกแบบระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการการสงมอบหรือประสานงานกันระหวางหนวยงาน 

3. การกําหนดแผนผังความสัมพันธ (Relationship Map) ระหวางหนวยงาน 

 4. การจัดทําระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการท่ีมีแผนกงานตามลูกคา ผูรับบริการ หรือ

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Departmentation by Customer/Stakeholder) 

5. การทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 

  
 

ขอแนะนํา

แนวทางการ

ดําเนนิงาน 

การวางแผนยุทธศาสตร 

1. การดําเนินงานของสวนราชการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมี 

ชองทางการศึกษาความตองการ ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

2. มีระบบการจัดเก็บขอมูลขางตน เพ่ือทําการวิเคราะหผล และสามารถติดตามผลเม่ือมีการ  

ปรับปรุงการทํางาน หรือ ระบบงานท่ีไดจัดทําไป 

3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือนําผลการปฏิบัติงานมาศึกษา

ทําใหสามารถเรียนรูถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน (Output) ท่ีไดทําไปวามีผลตอ

ผลลัพธ (Outcome) ท่ีตองการหรือไม 

  
 

 ความสอดคลองของระบบงาน/โครงสรางตอวิสัยทัศน ยุทธศาสตร 

1. ทําความเขาใจวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรใหชัดเจน 

2. วิเคราะหระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการในปจจุบัน วามีความสอดคลองสนับสนุน

ใหหนาท่ีความรับผิดชอบ และหนวยงานภายใตระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการมี

อํานาจในการตัดสินใจดําเนินการใหภาระงานสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

3. ศึกษารูปแบบระบบงาน/โครงสรางสวนราชการท่ีสามารถทําใหสวนราชการมีการทํางานที

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงแตละรูปแบบอาจมีท้ังขอดีและขอเสียในการดําเนินการ  

4. ออกแบบระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการใหมเพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการ 

 การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน 

1. วิเคราะหประเด็นท่ีเกิดข้ึนในสวนราชการเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน 

เชน   มีงานท่ีไมมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจนจนถูกละเลยไมไดปฏิบัติ มีงานท่ีทําซํ้าซอนระหวาง 

   หนวยงานทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน เปนตน 
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 2. วิเคราะหแนวทางการกําหนดหนวยงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน โดยอาจ 

   แบงเปนกระบวนงานหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support 

Process)  ท่ีจําเปนและเพียงพอตอการดําเนินงาน 

3. รวมกิจกรรมท่ีตองทํางานประสานงานกันอยางใกลชิดใหเขามาอยูในกลุมเดียวกัน เปน

หนวยงาน หรือการแบงกลุมงานหลักเกณฑพ้ืนฐานท่ีจะใชสําหรับการจัดแผนก 

 การจัดแบงกลุมงานตามหนาท่ี (Departmentation by function) 

 การจัดแบงกลุมงานตามประเภทการใหบริการ (Departmentation by Service) 

 การจัดแบงกลุมงานตามพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร (Departmentation by Territory) 

 การจัดแบงกลุมงานตามกระบวนการใหบริการ (Departmentation by Process) 

 การจัดแบงกลุมงานตามผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Departmentation by  

   Customer/Stakeholder) 

  

 
เกณฑการประเมิน: การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design: OD)  

ระดับ 1 สวนราชการมีการทบทวนระบบงาน/กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร/การ

ทํางานประสานกัน/ประสิทธิผลของสวนราชการ 

คําอธิบาย: การวิเคราะหระบบงาน/โครงสราง กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรลุ

ยุทธศาสตร การทํางานประสานกันของหนวยงาน และประสิทธิผลของสวนราชการ 

ระดับ 2 สวนราชการมีการจัดทําแผนระยะส้ันและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน/กฎระเบียบท่ี

เปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร/การทํางานประสานกัน/ประสิทธิผลของสวนราชการ 

คําอธิบาย: การดําเนินการจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยกําหนดเปาหมายของการ

ปรับปรุงท่ีชัดเจน เชน การลดตนทุน การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางานประสานกัน เปนตน 

ระดับ 5 สวนราชการมีผลการดําเนินการปรับปรุงตามแผนระยะส้ัน 

คําอธิบาย: การดําเนินการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น เพ่ือนําไปสูการ

ดําเนินการตามแผนระยะยาวตอไป 

เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 

1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

2. รายงานการประชุม 

3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 

4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
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ช่ือ Cells  การบริหารจัดการระดับสวนราชการ (Organization Management: OM) 
[ขอคําถาม 9-12] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการบริหารจัดการระดับสวนราชการ สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนของสวนราชการ 

การแปลผล  สวนราชการ มีการบริหารจัดการท่ี สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนของสวนราชการ 

 สวนราชการ ยังไมมีความชัดเจนเรื่อง การบริหารจัดการท่ี สนับสนุนการดําเนินงานให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของสวนราชการ 

 สวนราชการยังขาดการบริหารจัดการท่ี สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนของสวนราชการ 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การจัดทําคํารับรองผลการปฏิบัติราชการ( PA: Performance Agreement) ระดับ 
สวนราชการ  

2. การจัดทําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ ( SPMS: Strategic 
Performance Management System) 

3. การบริหารโครงการ (Project Management) 
4. การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan) 

ขอแนะนํา
แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

 แนวทางการออกแบบระบบติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับสวนราชการ 
1. เลือกขอมูลสารสนเทศท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของสวนราชการ เชน 

เปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญ  (Key Performance Indicator: KPI) ตามวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรในแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map)  

2. พิจารณาผูใชประโยชนตัวชี้วัดท่ีสําคัญ  เชน ผูนํา หนวยงานหลักของสวนราชการ 
หนวยงานวางแผนยุทธศาสตร เปนตน 

3. กําหนดเจาภาพผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดท่ีสําคัญ อาจเปนคนเดียวกับผูใช
ประโยชนหรือไมก็ได  

4. พิจารณาแหลงเก็บขอมูลวาเก็บจากภายในหรือภายนอกสวนราชการ จากระบบ IT หรือ
มีกระบวนการในการเก็บขอมูล คาใชจายในการเก็บขอมูล  

5. พิจารณาความถ่ีในการเก็บขอมูล เชน Real Time รายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายไตร
มาส หรือรายป เปนตน  

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

ตองตอบสนองตัวชี้วัดในระดับสวนราชการ  
2. วิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานและจัดทําขอเสนอโครงการ 

ประกอบดวย ท่ีมา/ความสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ  ข้ันตอนการดําเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ 
ทรัพยากรท่ีตองใช  

3. ดําเนินการคัดเลือกโครงการเพ่ือจัดลําดับความสําคัญ โดยอาจการถวงน้ําหนักโดยกําหนด
เกณฑ เชน ความสอดคลองกับยุทธศาสตร ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ เปนตน เพ่ือ
จัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

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

ข้ันตอนดังนี้ 
1. ทําความเขาใจในพันธกิจ การดําเนินงาน วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายสวนราชการ เพ่ือใช

เปนขอมูลในการโยงกับเรื่องท่ีตองมีการเปลี่ยนแปลง   
2. จัดทํารูปแบบหรือเนื้อเรื่องใหสื่อสารเกิดความเขาใจไดงาย เนื้อหาท่ีทําการสื่อสารจะตอง

ปรับใชใหเหมาะสมในแตละชองทางการสื่อสาร 
3. กําหนดชองทางการสื่อสาร  ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรท่ีเอ้ืออํานวยให

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

4. กําหนดบุคคลท่ีทําหนาท่ีสื่อสารผานชองทางการสื่อสารเปนเรื่องสําคัญมาก ผูรับผิดชอบ
ตองมีความสามารถท้ัง 3 เรื่องตามขางตน  ตองมีเวลาในการสื่อสารอยางตอเนื่อง ไมใช
สื่อสารเฉพาะชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

5. กําหนดระยะเวลา หรือการกําหนดชวงเวลาท่ีชัดเจนในการสื่อสารแตละชองทาง 
6. จัดทํางบประมาณรองรับ ซ่ึงบางชองทางการสื่อสารอาจไมจําเปนตองใชงบประมาณ 

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

ระเบียบปฏิบัติและระบบสายการบังคับบัญชา 
2. ดานกฎหมาย กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดโดยกลไกดานกฎหมายตามท่ีระบุไว ใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมไปถึงภาระหนาท่ีของหนวยงานตามท่ีไดระบุไวใน
กฎหมาย 

3. ดานวิชาชีพ กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดในฐานะท่ีเปนการปฏิบัติการทางวิชาชีพท่ี
ตองการความชํานาญเฉพาะดานและจรรยาบรรณดานวิชาชีพ 

4. ดานการเมือง กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดในระบบประชาธิปไตยท่ีตองดําเนินการเพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

5. ดานจริยธรรม คุณธรรม กลาวคือ เปนการตรวจสอบได ท่ีใหความสําคัญกับคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในหนวยงาน 

 

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

ดําเนินงานมาใชเพ่ือจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพ่ือให
บรรลุวิสัยทัศนหรือเปาหมายของสวนราชการ 
คําอธิบาย:  
 การจัดสรรทรัพยากร ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร  
 การวางแผนการใชทรัพยากรท่ีดีจะทําใหการทํางานของสวนราชการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ลดเวลาการทํางาน ลดคาใชจายในระยะยาว ลดการซํ้าซอนของขอมูล ซ่ึงการวางแผนการ
ใชทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการทํางานตางๆ เขาดวยกัน และมีการจัดทํา
ฐานขอมูลอยางเปนระบบ 
 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานท่ีเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร 

เชน ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธความสําเร็จเทียบกับ
เปาหมาย คาใชจายในการดําเนินงาน ความทาทายของสวนราชการ ปจจัยความสําเร็จของคูเที 

ระดับ 2 สวนราชการมีการกําหนดแผนการส่ือสารติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน 
คําอธิบาย: การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารท่ีทําใหบุคลากรมีความเขาใจท่ีตรงกันและ
มุงท่ีจะปฏิบัติใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดยหนวยงานควรออกแบบ
กระบวนการสื่อสารภายในหนวยงานและกําหนดแผนการสื่อสารท่ีชัดเจน โดยการสื่อสารท่ีดี ควรม
องคประกอบดังนี ้
1. หัวขอและสาระในการสื่อสาร 4. ความถ่ีในการสื่อสาร 
2. กลุมเปาหมายท่ีรับขาวสาร 5. ผูรับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพ่ือวัดความสําเร็จของการสื่อ 
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ระดับ 3 สวนราชการมีการวิเคราะหความเส่ียงในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนท่ี
นาเช่ือถือของบุคลากรในสวนราชการ 

คําอธิบาย : การวิเคราะหความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินการสวนราชการ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการดําเนินการดังนี้ 

1. ระบุปจจัยเสี่ยง และวิเคราะหปจจัยเสี่ยง ท่ีอาจสงผลกระทบตอความเสียหาย ความ
ลมเหลว หรืออาจลดการบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติราชการ 

2. กําหนดหลักเกณฑประเมินความเสี่ยง 
3. วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ซ่ึงจําแนกปจจัยเสี่ยงท่ีสามารถควบคุม /และไมสามารถ

ควบคุมได ใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได 
4. จัดทําแผนบริการความเสี่ยง 
5. ระบุผูรับผิดชอบในกาดรําเนินการตามแผนในแตละข้ันตอน และกําหนดตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินการ 
6. จัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม และดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระดับ 4 สวนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเส่ียงของสวน
ราชการ และรายงานผลงาน เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 

คําอธิบาย: การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ 
และรายงานผลงานเปนครั้งคราวหรือไมท่ัวถึง 

ระดับ 5 สวนราชการมี ระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเส่ียงของ
สวนราชการและรายงานผลงาน เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามท่ีได
กําหนดไว 
คําอธิบาย: การกําหนดระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยง
ของหนวยงานและรายงานผลการติดตาม เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหผลการดําเนินการ และ
จัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานตอไป 

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

วัตถุประสงค เพ่ือใหระบบงานของหนวยงาน สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

การแปลผล  หนวยงาน มีระบบงานท่ี สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามเปาหมายของ
หนวยงาน 

 หนวยงานยังไมมีความชัดเจนเรื่องระบบงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ตามเปาหมายของหนวยงาน 

 หนวยงานยังขาดระบบงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

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

ขอแนะนํา
แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

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

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

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

ผลผลิตหรือบริการใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังภายในและภายนอกสวน
ราชการ 

4. Output (ผลผลิต) หมายถึง สินคาและบริการท่ีตรงตามความตองการของผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

5. Customers (ผูรับบริการ) หมายถึง ลูกคาหรือผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการโดยตรง 
หรือผานชองทางการสื่อสารตางๆ รวมท้ังผูรับบริการท่ีเปนสวนราชการดวย 

 การปรับปรุงกระบวนการ 
1. กําหนดหรือจําแนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
2. รับฟงและเรียนรูความคาดหวังหลักๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของแตละ

กลุม  
3. นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหข้ันตอน กระบวนการในการทํางาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

บริการใหมๆ ของหนวยงาน  
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  การจัดการความรูและนวัตกรรมเพ่ือการปรับปรุงงาน 
1. จัดทําชองทางในการไดรับขอมูล ขอรองเรียนอันเปนเสียงสะทอนกลับ  (Feedback) จาก

ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน  
2. ประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนา/ตัวแทนทีมงาน ถึงประเด็นปญหาหรือประเด็น

พัฒนางาน โดยอาจพิจารณาจากเปาประสงคของหนวยงาน เสียงสะทอนของผูรับบริการ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  

3. กําหนดแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนางานรวมกัน โดยกําหนดผูรับผิดชอบหลักและ
ผูสนับสนุนในแตละแนวทาง 

4. ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด 
5. ทบทวนผลการปรับปรุงหรือพัฒนางานวาสามารถตอบสนองเปาประสงคของหนวยงาน 

หรือความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียหรือไม  
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศระดับหนวยงาน 
1. พิจารณาแนวทางและวางแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนางาน

หรือสรางนวัตกรรมในการใหบริการงาน  
2. กําหนดกลุมผูใชงานสารสนเทศ (Users) วาประกอบดวยใครบาง มีความตองการ ความคาดหวังอ   
3. กําหนดขอมูล/สารสนเทศท่ีผูใชงานตองการแยกตามกลุมผูใชงาน 
4. กําหนดชองทางระดับการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของกลุมผูใชงาน  
5. วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6. กําหนดผูดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียม ปรับปรุง ขอมูลสารสนเทศใหถูกตองและ

ทันสมัยอยูเสมอ 
 

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

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

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

และนวัตกรรม 
2. การวิเคราะหกระบวนการ เชน การจัดทําผังกระบวนการ การทดลองเพ่ือหาจุดเหมาะสม

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

5. การใชเทคโนโลยีท่ีเปนทางเลือกอ่ืนมาประยุกตใชกับกระบวนการ 
การใชสารสนเทศจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกระบวนการตางๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกสวนราชการ 
ระดับ 5 หนวยงานมีการดําเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีขอเสนอในการ

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

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

เกี่ยวกับการทบทวนกระบวนการ 
 

ช่ือ Cells  การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management: DM) 

[ขอคําถาม 21-24] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการบริหารจัดการระดับหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

การแปลผล  หนวยงานมีการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

 หนวยงาน ยังไมมีความชัดเจนเรื่อง การบริหารจัดการท่ี สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุ

เปาหมายของหนวยงาน 

 หนวยงานยังขาดการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

เครื่องมือ

การบริหาร

จัดการ 

1. การติดตามโครงการ (Project Monitoring) 

2. การบริหารโครงการ (Project Management) 

3. การประชุมอยางมีประสิทธิภาพ 

4. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

ขอแนะนํา
แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

 การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน 
1. กําหนดขอมูลท่ีใชในการติดตามโครงการ เชน ขอมูลเก่ียวกับปจจัยนําเขา วัตถุประสงค 

กระบวนการและผลของโครงการ  
2. กําหนดผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามโครงการ 
3. กําหนดชวงเวลาในการติดตามโครงการ ข้ึนอยูกับความสําคัญของขอมูล เชน ทุกวัน ทุก

สัปดาห ทุกเดือน เปนตน 
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 4. ดําเนินการเก็บรวบรวมและและวิเคราะหขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริงกับแผนท่ีวางไว ไดแก ความ
คืบหนาของโครงการเทียบกับแผนท่ีวางไว ผลงานโครงการเทียบกับวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายท่ีวางไว  เปนตน 

5. นําเสนอขอมูลตอหัวหนาโครงการและผูบริหาร เพ่ือแกปญหาหรือใหการสนับสนุนให
โครงการประสบความสําเร็จ 

 การจัดสรรทรัพยากรระดับหนวยงาน 
ใชการบริหารโครงการ (Project Management) เปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให

ม่ันใจไดวาการจัดสรรทรัพยากรนั้นมีสวนชวยในการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน โดย  
1. การกําหนดแผนงาน/โครงการตองเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในระดับหนวยงาน   
2. วิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานและจัดทําขอเสนอโครงการ 

ประกอบดวย ท่ีมา/ความสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ  ข้ันตอนการดําเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ ทรัพยากร
ท่ีตองใช  

3. ดําเนินการคัดเลือกโครงการ โดยอาจการถวงน้ําหนักโดยกําหนดเกณฑ เชน ความ
สอดคลองกับยุทธศาสตร ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ เปนตน 

4.  การดําเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ การประเมินผลโครงการ 
 

  การส่ือสารระหวางหนวยงาน 
1. พิจารณาวาควรจัดประชุมหรือไม การประชุมมีความจําเปนเม่ือตองตัดสินใจรวมกัน การ

ทํางานรวมกันเปนกลุม 
2. ควรเชิญผูท่ีมีสวนเก่ียวของและมีอํานาจในการตัดสินใจเขารวมประชุม  
3. ชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนของการประชุม สงกําหนดการประชุม เอกสาร

ประกอบการประชุมใหผูเขารวมประชุมลวงหนา  
4. ผูนําการประชุมตองใหความสําคัญในการกํากับหัวขอในการประชุมและระยะเวลาในการ

ประชุม  
5. ผูเขารวมประชุมตองใหความสําคัญกับการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพในการอภิปรายและ

หัวขอในการอภิปราย  
 การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน 
หนวยงานสามารถวิเคราะหขอมูลตางๆ เพ่ือใชสําหรับการตัดสินใจของผูบริหารไดดังนี้  
1. การวิเคราะหสาเหตุความเบี่ยงเบนจากเปาหมายท่ีกําหนดไวและตัวชี้วัดระดับหนวยงาน  
2. การวิเคราะหความสัมพันธของการสงมอบบริการกับขอรองเรียนของผูรับบริการหรือ

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

เปนตน 
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เกณฑการประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management: DM) 

ระดับ 1 หนวยงานมีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เชน ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานมาใชเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพ่ือให
บรรลุเปาหมายของหนวยงาน / สวนราชการ 
คําอธิบาย: 
 การจัดสรรทรัพยากร ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร  
 การวางแผนการใชทรัพยากรท่ีดีจะทําใหการทํางานของสวนราชการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลด

เวลาการทํางาน ลดคาใชจายในระยะยาว ลดการซํ้าซอนของขอมูล ซ่ึงการวางแผนการใชทรัพยาก
ควรมีการเชื่อมโยงระบบการทํางานตางๆ เขาดวยกัน และมีการจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ 
 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานท่ีเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร เชน 

ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธความสําเร็จเทียบกับเปาหมาย 
คาใชจายในการดําเนินงาน ความทาทายของสวนราชการ ปจจัยความสําเร็จของคูเทียบ 

ระดับ 3 หนวยงานมีการกําหนดรูปแบบการส่ือสารติดตอประสานงานระหวางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช
เวลาอยางเหมาะสม และสามารถทําใหเกิดการรับรู และมีสวนรวมในการบริหารงานของหนวยงาน 
คําอธิบาย : การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารท่ีทําใหบุคลากรมีความเขาใจท่ีตรงกันและ
มุงกระบวนการสื่อสารภายในหนวยงานและกําหนดแผนการสื่อสารท่ีชัดเจน โดยการสื่อสารท่ีดี ควร
มีองคประกอบดังนี้ 
1. หัวขอและสาระในการสื่อสาร 4. ความถ่ีในการสื่อสาร 
2. กลุมเปาหมายท่ีรับขาวสาร 5. ผูรับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพ่ือวัดความสําเร็จของการสื่อสาร 

 

ระดับ 5 หนวยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานของทีมงาน เพ่ือให
แผนการปฏิบัติการถูกนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 
คําอธิบาย: 
 กําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทีมงานและรายงานผลการ

ติดตาม  
 การวิเคราะหผลการดําเนินการและจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงาน

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

[ขอคําถาม 29-32] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการออกแบบการทํางานระดับบุคคลสนับสนุนเปาหมายการทํางานระดับบุคคลให

ประสบความสําเร็จ 

การแปลผล  สวนราชการมีการออกแบบการทํางานท่ีสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายระดับบุคคล 

 สวนราชการยังไมมีความชัดเจน ในการออกแบบการทํางานท่ี สนับสนุนใหบรรลุเปาหมาย

ระดับบุคคล 

 สวนราชการยังขาดการออกแบบการทํางานท่ีสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายระดับบุคคล 

เครื่องมือการ

บริหารจัดการ 

1. การกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  

2. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

3. การจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบงานและกระบวนการภายใน (IT System) 

4. การใชแบบสํารวจเรื่องสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงอาจเปนสวนหนึ่งของการศึกษา

ความพึงพอใจหรือความผูกพันของบุคลากร 

5. การจัดทํา Focus Group เพ่ือคนหาประเด็นปญหาท่ีกลุมบุคลากรตองการการออกแบบ

สภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

6. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

7. การพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะท่ีหลากหลาย (Multi-skill Training) 

ขอแนะนํา

แนวทางการ

ดําเนนิงาน 

 ความชัดเจนในการประสานงานระดับบุคคล 

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานจะชวยทําใหเกิดความชัดเจนในการประสานงาน โดยเริ่มจาก

การวิเคราะหงานแลวจึงเริ่มเขียน Workflow  จากนั้นจึงจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและสื่อสาร

ใหเกิดความเขาใจรวมกัน 

 การออกแบบงานระดับบุคคล 

ข้ันตอนการวิเคราะหกระบวนการทํางาน (Workflow analysis) เพ่ือออกแบบและปรับปรุงการ

ทํางานใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิม (Value added) ของการทํางานในกระบวนการตาง ๆ มีดังนี้ 

1. ศึกษาและทบทวนออกแบบกระบวนการทํางาน โดยใชการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน

เสียในการออกแบบงานใหม 

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

analysis) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานเห็นความสัมพันธของการทํางานท้ังกระบวนการ 

3. คนหาระบบสารสนเทศท่ีสามารถทดแทนการทํางานบางข้ันตอน 

4. ศึกษาความคุมคาของระบบสารสนเทศท่ีสามารถทดแทนเวลา และ/หรือจํานวนบุคลากร 
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  การออกแบบสภาพแวดลอมในการทํางาน 
1. จัดทําแบบสํารวจเรื่องสภาพแวดลอมในการทํางานในประเด็นตางๆ เชน สถานท่ีทํางาน 

อุปกรณในการทํางาน เปนตน 
2. จัดทํา Focus Group โดยแบงเปนกลุมท่ีมีลักษณะงานเดียวกันเขารวมกลุมเพ่ือคนหา

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

รับทราบวัตถุประสงคและประโยชนท่ีไดรับจากการหมุนเวียนการปฏิบัติงานนั้น 
3. ชี้แจงถึงการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรใหมี

ทักษะท่ีกวางข้ึน เพ่ือพรอมท่ีจะเติบโตไปในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

เกณฑการประเมินผล:  การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design: ID) 

ระดับ 1 สวนราชการมีการทบทวน วิเคราะห และกําหนดปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการทํางานของ
ระดับบุคคล โดยคํานึงถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงาน เชน  สภาพแวดลอม และ
ทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เปนตน 
คําอธิบาย:  
 การทบทวน วิเคราะห และกําหนดปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการทํางานของระดับบุคคล 

เชน  สภาพแวดลอม ทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  
 สภาพแวดลอม เชน การออกแบบ-จัดวางโตะทํางาน การมีพ้ืนท่ีหรือชองทางในการ

ปรึกษาหารือ การเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนในการทํางาน เปนตน 
 ทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เชน เครื่องมืออุปกรณในการทํางาน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนตน 
ระดับ 3 สวนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือข้ันตอนการทํางานท่ีทําใหบุคลากรสามารถ

ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปญหาขอรองเรียน 
ความไมพึงพอใจหรือเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
คําอธิบาย:  
 การนําปจจัยท่ีสําคัญท่ีไดจากระดับท่ี 1 มาใชในการออกแบบกระบวนการหรือข้ันตอน

การทํางาน โดยคํานึงถึงลักษณะการทํางานใหสามารถดําเนินงานแทนกันได  
 การวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรท่ีจําเปนตองใชสําหรับงานท่ีสามารถดําเนินงานแทน

กันได นํามาจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะท่ีจําเปน 
ระดับ 5 สวนราชการมีการดําเนินการติดตามผลการปรับปรุง กระบวนการหรือข้ันตอนการทํางาน

และมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนา กระบวนการหรือข้ันตอนการทํางาน ของ
บุคลากร 
คําอธิบาย:  
 การกําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงระบบงานและรายงานผล

การติดตาม  
 การวิเคราะหผลการดําเนินการและจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ

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

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

วัตถุประสงค เพ่ือใหการบริหารจัดการระดับบุคคลสนับสนุนเปาหมายการทํางานระดับบุคคลใหประสบ
ความสําเร็จ 

การแปลผล  สวนราชการมีการบริหารจัดการระดับบุคคลท่ีสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายการทํางานระดับบุคคล 

 สวนราชการยังไมมีความชัดเจนในการบริหารจัดการระดับบุคคลท่ีสนับสนุนใหบรรลุ
เปาหมายการทํางานระดับบุคคล 

 สวนราชการยังขาดการบริหารจัดการระดับบุคคลท่ีสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายการทํางาน
ระดับบุคคล 

เครื่องมือ
การบริหาร
จัดการ 

1. แบบสํารวจความตองการเครื่องมือ อุปกรณในการทํางาน 
2. การจัดทํา Focus Group เพ่ือสอบถามความตองการเครื่องมือ อุปกรณในการทํางาน 
3. การฝกอบรมและพัฒนาตามหลักสมรรถนะ  (Competency  based training and 

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

ขอแนะนํา
แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

 การจัดสรรงบประมาณและอุปกรณการทํางานระดับบุคคล 
1. จัดทําชองทางในการไดรับขอเสนอแนะจากบุคลากรเรื่องเครื่องมือ อุปกรณท่ีจําเปนในการ

ทํางาน ซ่ึงอาจใชการจัดทําแบบสํารวจ การจัด Focus Group หรือการจัดทํากลองรับ
ขอเสนอแนะของบุคลากร 

2. จัดประชุมเพ่ือสรุปผลขอมูลท่ีไดรับจากบุคลากรเพ่ือจัดทําลําดับความสําคัญของการจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ 

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

พิจารณาจากเปาประสงคของสวนราชการ และหนวยงาน  
2. กําหนดความตองการสมรรถนะท่ีตอบสนองการปฏิบัติงาน ( Operation Competencies) 

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

สถานะในปจจุบัน 
5. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากร 
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 6. พัฒนาบุคลากรดวยรูปแบบตาง ๆ  เชน การเรียนในหองเรียน การเรียนทางไกล การเรียน
ดวยคอมพิวเตอร การสอนงาน การเปนพ่ีเลี้ยง การโคช เปนตน  

7.  ประเมินผลลัพธของการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน โดยอาจใชการประเมินสมรรถนะบุคลากรหลังการ
พัฒนา 

  การเล่ือนระดับตําแหนง 
1. การกําหนดเสนทางสายความกาวหนาในอาชีพของทุกสายงานและใหโอกาสมี

ความกาวหนาขามสายงานได 
2. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสิทธิ์ไดรับการพัฒนาสมรรถนะท่ีเหมาะสมในแตละตําแหนงอยาง

เทาเทียมกัน  
3. ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหรองรับกับตําแหนงงานท่ีตองรับผิดชอบใน

อนาคต  
4. ดําเนินการปรับตําแหนงตามหลักเกณฑท่ีไดกําหนดและประกาศไว โดยมีหลักฐานหรือ

ขอมูลประกอบ เพ่ือใหเกิดการยอมรับในสวนราชการ 
 ความผูกพันของบุคลากร 
1. กําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรแตละกลุมในเบื้องตน  
2. สํารวจความคิดเห็น/ความรูสึกของบุคลากร เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความผาสุกและ

ความผูกพันของบุคลากรแตละกลุม  
3. กําหนดแผนพัฒนาปจจัยท่ีสงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
4. ดําเนินการพัฒนาปจจัยท่ีสงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรตามแผนท่ี

กําหนด  
5. ทบทวน วิเคราะหผลการพัฒนาปจจัยสงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

 
 

เกณฑการประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 

ระดับ 1 สวนราชการมีการวิเคราะหปจจัยในการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
เพ่ือใหเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ 
คําอธิบาย:  
 การกําหนดปจจัยในการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพ่ือใหเกิดความ

ทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ ไดแก ทรัพยากรสนับสนุนการ
ทํางาน การไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง การไดรับความกาวหนาในอาชีพ เปนตน 
 การจัดลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
 การจัดทําแผนการสรางความผาสุกแลความผูกพันของบุคลากร 

ระดับ 3 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ใหเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ 
คําอธิบาย: การดําเนินการตามแผนสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
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ระดับ 5 สวนราชการมีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร 
และมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาใหบุคลากรเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุ
เปาหมายของสวนราชการ 
คําอธิบาย:  
 การกําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการติดตาม  
 การวิเคราะหผลการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และจัดทําขอเสนอใน

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

หมายเหตุ:     
1. สวนราชการ หมายถึง สวนราชการระดับกรม 

หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กองสํานัก หรือเทียบเทา 
2. ขอแนะนําแนวทางการดําเนินการ สวนราชการสามารถนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสม 
3. แมวาผลการวินิจฉัยพบวาผลการประเมินรายขอสวนใหญอยูในระดับท่ีดําเนินการแลว (สีเขียว) มีเพียง

บางประเด็นท่ียังไมมีความชัดเจนในการดําเนินการ (สีเหลือง) หรือยังขาดการดําเนินการ (สีแดง) สวน
ราชการจําเปนตองปรับปรุงทุกประเด็นท่ีอยูในชองนั้น เนื่องจากการดําเนินการมีความเก่ียวเนื่องกัน 
รวมท้ังเพ่ือใหเกิดการทบทวน และการพัฒนาอยางเปนระบบ ซ่ึงจะทําใหเกิดผลลัพธของการปรับปรุง
และพัฒนาท่ีชัดเจน 
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ตัวช้ีวัดท่ี 8 :  ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

น้ําหนัก : รอยละ 5 

คําอธิบาย :  

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ หนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) เปนการประยุกตแนวคิดของ การประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน 
(Integrity Assessment) ของคณะกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี 
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) บูรณาการเขากับดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงาน ป.ป.ช. แลวนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของ หนวยงานภาครัฐ และสังเคราะหเปนองคประกอบหลักท่ีสําคัญและจําเปนในการ
ประเมิน การประเมินดังกลาวไดจําแนกเปนองคประกอบหลัก องคประกอบยอย ประเด็นการประเมิน และแปลง
ไปสูคําถามท่ีใชในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานของหนวยงาน  

 องคประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity 
& Transparency Assessment) แบงเปน 5 องคประกอบ ดังนี้ 

1) ความโปรงใส ( Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณของประชาชน
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ และประเมินจากขอมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน 

2) ความพรอมรับผิด ( Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณของ
ประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 

3) คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในองคกร) ( Integrity in 
Service Delivery) ประเมินจากการรับรู และประสบการณตรงของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวน
เสียท่ีมีตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 

4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ( Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐ และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

5) คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ( Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐท่ีมีตอการดําเนินงานของหนวยงาน 

 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : - 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 เกณฑการใหคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

 

80-100  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานสูงมาก 

60-79.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานสูง 

40-59.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานปานกลาง 

20-39.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานต่ํา 

0-1.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานต่ํามาก 

หมายเหตุ :  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการอํานวยการการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดกําหนดใหมีการบูรณาการการดําเนินงานระหวาง สํานักงาน 
ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยทําการประเมินผลหนวยงาน
ภาครัฐ รวมจํานวน 8,293 หนวยงาน ดังนี้ 

 1. สํานักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จํานวน 165 หนวยงาน ประกอบดวย 
  1) องคกรอิสระ จํานวน  3 หนวยงาน  
  2) องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ จํานวน  4      หนวยงาน  
  3) องคกรศาล (เฉพาะหนวยธุรการ) จํานวน  3      หนวยงาน  
  4) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จํานวน  1      หนวยงาน  
  5) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน  1     หนวยงาน  
  6) รัฐวิสาหกิจ จํานวน  56 หนวยงาน  
  7) สถาบันอุดมศึกษา จํานวน  97 หนวยงาน  

 2. สํานักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จํานวน 275 หนวยงาน ประกอบดวย 
  1) หนวยงานภาครัฐ (สวนกลาง) จํานวน  146 หนวยงาน 
  2) จังหวัด จํานวน  76   หนวยงาน  
  3) องคการมหาชน จํานวน  53 หนวยงาน  

 3. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จํานวน 7,853 หนวยงาน 
ประกอบดวย 
  1) องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน  76 หนวยงาน  
  2) เทศบาลนคร จํานวน  30    หนวยงาน  
  3) เทศบาลเมือง จํานวน  176  หนวยงาน  
  4) เทศบาลตําบล จํานวน  2,234   หนวยงาน  
  5) องคการบริหารสวนตําบล จํานวน  5,335   หนวยงาน  
  6) องคกรปกครองทองถ่ินรปูแบบพิเศษ จํานวน  2      หนวยงาน  
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เง่ือนไข : - 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

กลุมเปาหมาย* หนวยงาน

สวนกลาง 
จังหวัด 

สถาบัน 
อุดมศึกษา 

องคการมหาชน 
ประเด็น 

1. ระบบประเมินท่ี

ดําเนินการ 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ คํารับรองการปฏิบัติงาน 

2. สวนราชการเจาภาพ

ระบบประเมินในปจจุบัน 

สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.ร. 

3. รูปแบบการประเมิน ตามกรอบการประเมินท่ี ก.พ.ร. กําหนดใน

รูปของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

เชนเดียวกับสวนกลางและจังหวัด แต

รูปแบบเฉพาะกับลักษณะขององคการ 

4. เกณฑการประเมิน คะแนนเต็ม 5 แบงเปน 5 ระดับ คะแนนเต็ม 5 แบงเปน 5 ระดับ 

5. รอบระยะเวลาประเมิน ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

6. เครื่องมือท่ีใชประเมิน  คูมือการประเมิน/ แบบสํารวจ/แบบฟอรม/ 

แบบรายงาน/ ระบบ IT 

คูมือการประเมิน/ แบบสํารวจ/ 

แบบฟอรม/ แบบรายงาน/ ระบบ IT 

7. ผูประเมิน ประเมินตนเอง/ท่ีปรึกษาภายนอก ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ท่ีปรึกษาภายนอก 

8. สิ่งจูงใจ เงินรางวัล / โลรางวัลและประกาศเกียรติคุณ โลรางวัลและประกาศเกียรติคุณ 

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

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

 รูปแบบและวิธีการจัดเก็บขอมูล ประกอบดวยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ไดแก  
 1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT  

  กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา  ไดแก บุคลากรภายในของหนวยงานท่ีเขารับการประเมินผลท่ี
ปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  การเลือกตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ ( Stratified Systematic Sampling)   ซ่ึงเปน
วิธีการสุมตัวอยางท่ีคํานึงถึงความเปนไปไดในทางสถิติ โดยทําการแบงชั้นภูมิตามลักษณะโครงสรางการบริหารงาน
ของแตละหนวยงาน รวมท้ังใหมีการกระจายของกลุมตัวอยางตามลักษณะของประชากรเปาหมาย และให
พิจารณาขนาดตัวอยางท่ีสอดคลอง เหมาะสม และมีลักษณะของความเปนตัวแทนท่ีดีตามหลักการสุมตัวอยาง  
ทางสถิติ 
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  เกณฑในการคัดเลือกตัวอยาง  ไดแก บุคลากรภายในของหนวยงานท่ีเขารับการประเมินขาราชการ 
เจาหนาท่ี หรือลูกจาง ท่ีมีอายุการทํางานตั้งแต 1 ปข้ึนไป จํานวน 300 รายชื่อ (กรณีหนวยงานมีบุคลากรนอยกวา 
300 คน ใหจัดสงรายชื่อท้ังหมด) ใหครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา ประกอบดวย ชื่อ –นามสกุล 
สังกัด ตําแหนง ระดับ ท่ีอยู (ท่ีสามารถติดตอได) เบอรโทรศัพท (ท่ีทํางาน/มือถือ) และ E–mail โดยหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ   การประเมินผลจะเปนผูรวบรวม เพ่ือจัดสงใหท่ีปรึกษาดําเนินการสุมคัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 
100 รายชื่อ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเปนไปไดในทางสถิติ สําหรับจัดเก็บขอมูลตอไป 
  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหบุคลากรภายในของหนวยงานท่ีเขารับการ
ประเมินตอบแบบสํารวจดวยตนเอง ( Self – Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณแบบ
เผชิญหนา (Face – to – Face Interview) การสัมภาษณทางโทรศัพท การสํารวจทางไปรษณีย หรือไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (E–mail) ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT 
  กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา  ไดแก ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ของหนวยงาน     
ท่ีเขารับการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  การเลือกตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ ( Stratified Systematic Sampling)       
ซ่ึงเปนวิธีการสุมตัวอยางท่ีคํานึงถึงความเปนไปไดในทางสถิติ โดยทําการแบงชั้นภูมิตามลักษณะประเภท
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียของแตละหนวยงาน รวมท้ังใหมีการกระจายของกลุมตัวอยางตามลักษณะของ
ประชากรเปาหมาย และใหพิจารณาขนาดตัวอยางท่ีสอดคลอง เหมาะสม และมีลักษณะของความเปน           
ตัวแทนท่ีดี ตามหลักการสุมตัวอยางทางสถิติ 
 
  เกณฑในการคัดเลือกตัวอยาง  ไดแก ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานท่ีเขารับ
การประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยางแทจริง จํานวน 300 รายชื่อ (กรณีหนวยงานมีผูรับบริการ/  ผูมี
สวนไดสวนเสียของหนวยงานท่ีเขารับการประเมินมีจํานวนนอยกวา 300 คน ใหจัดสงรายชื่อท้ังหมด)  โดยระบุ
ประเภทของการมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก ของหนวยงาน ประกอบดวย ชื่อ –
นามสกุลผูมารับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ประเภท/เรื่องในการติดตอกับหนวยงาน สถานท่ีทํางาน 
ตําแหนง ระดับ ท่ีอยู (ท่ีสามารถติดตอได) เบอรโทรศัพท (ท่ีทํางาน/มือถือ) และ E–mail โดยหนวยงานท่ี
รับผิดชอบการประเมินผลจะเปนผูรวบรวมเพ่ือจัดสงใหท่ีปรึกษาดําเนินการสุมคัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 
100 รายชื่อ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเปนไปไดในทางสถิติ สําหรับจัดเก็บขอมูลตอไป 
  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  ใชวิธีการรวบรวมขอมูลโดยการตอบแบบสํารวจดวยตนเอง          
(Self – Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณแบบเผชิญหนา ( Face – to – Face Interview) 
การสัมภาษณทางโทรศัพท การสํารวจทางไปรษณีย หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ( E–mail) ข้ึนอยูกับ            
ความเหมาะสม 

 3) การประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT 
  กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา  ไดแก หนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 9 โดยใชแบบสํารวจ 
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT จํานวน 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน โดย
หนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ประกอบการอางอิงคําตอบในแตละขอคําถามตามความเปนจริง 
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  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  หนวยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผลดําเนินการรวบรวมแบบ
สํารวจท่ีไดรับการตอบจากหนวยงานท่ีเขารับการประเมินผลแลว รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนๆ             
ท่ีใชประกอบการอางอิงคําตอบในขอคําถามนั้นๆดวย 
 แนวทางการประเมินผล :   

แนวทางการประเมินผล 

ผูประเมิน สวนราชการ 

1 ) ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวย
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให
หนวยงานท่ีเขารับการประเมิน ทราบถึงรายละเอียด
ของการดําเนินงานโครงการ 

2) ดําเนินการติดตอผูประสานงานของหนวยงานท่ีเขา
รับการประเมิน เพ่ือขอขอมูลรายชื่อตามแบบสํารวจ 
เตรียมการ ตามเครื่องมือท่ีกําหนด 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

          (1) แบบสํารวจ Internal Integrity & 
Transparency Assessment: IIT 

          (2) แบบสํารวจ External Integrity & 
Transparency Assessment: EIT 

          (3) แบบสํารวจ Evidence – Based Integrity 
& Transparency Assessment: EBIT 

3) ท่ีปรึกษา วางแผนการดําเนินการจัดเก็บขอมูล และ
ดําเนินการสุมคัดเลือกกลุมตัวอยางในการ
ดําเนินงานตามแบบสํารวจ Internal และแบบ
สํารวจ External โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ
เปนไปไดในทางสถิติ 

4) ท่ีปรึกษา ดําเนินการจัดทําหนังสือแจงใหหนวยงานท่ี
จะเขารับการประเมินทราบ กอนท่ีจะเขาไป
ดําเนินการสํารวจขอมูล เพ่ือใหหนวยงานท่ีเขารับ
การประเมินเตรียมความพรอมดานสถานท่ีและ
บุคลากรในการจัดเก็บขอมูลสําหรับแบบสํารวจ 
Internal และแบบสํารวจ External (กรณีการ
จัดเก็บขอมูล ณ สถานท่ีตั้งของหนวยงานท่ีเขารับ
การประเมิน) 

5) ท่ีปรึกษา ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
          (1) แบบสํารวจ Internal  
          (2) แบบสํารวจ External  
          (3) แบบสํารวจ Evidence – Based 
6) หนวยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผล ดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการถูกชี้มูลความผิดของ
เจาหนาท่ีในหนวยงาน 

1) เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับ
สํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ และเพ่ือเปนการสรางความรูความ
เขาใจในวัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจน
วิธีการจัดเก็บขอมูลตามแบบสํารวจท้ัง 3 
แบบ 

2) จัดเตรียมรายชื่อเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
จํานวน 2 ทาน เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานใน
ระหวางท่ีหนวยงานกําลังเขารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงํา
นของหนวยงานภาครัฐ กับสํานักงาน ป.ป.ช. 

3) จัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด เบอร
โทรศัพท (มือถือ, ท่ีทํางาน) ท่ีอยู และ E-
mail ของบุคลากรท้ังหมดใหครอบคลุมทุก
ระดับตามสายการบังคับบัญชา ตาม
แบบฟอรมท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด และ
จัดสงใหสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือใชในการ
จัดเก็บขอมูลตามแบบสํารวจ Internal ตอไป 

4) จัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด เบอร
โทรศัพท (มือถือ, ท่ีทํางาน) ท่ีอยู และ E-
mail ของผูมีสวนไดสวนเสียในรอบ
ปงบประมาณท่ีผานมา ตามแบบฟอรมท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด และจัดสงให
สํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูล
ตามแบบสํารวจ External ตอไป 

5) หนวยงานท่ีเขารับการประเมินตองจัดเตรียม
เอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใชประกอบแบบสํารวจ 
Evidence – Based โดยหนวยงานจะตอง
สอบทานเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของในแตละประเด็นคําถาม เพ่ือใหมี
ความสอดคลองกับภารกิจท่ีหนวยงานเลือก  
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แนวทางการประเมินผล 

ผูประเมิน สวนราชการ 

7) ท่ีปรึกษา ดําเนินการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 
8) ท่ีปรึกษา จัดทํารายงานผลการประเมินภาพรวม

เบื้องตน และผลการไดรับคะแนนตามแบบสํารวจ 
Evidence – Based ใหหนวยงานท่ีเขารับการ
ประเมินพิจารณาผลการประเมิน และหาก
หนวยงานท่ีเขารับการประเมินมีความประสงคจะ
ยื่นอุทธรณผลการประเมิน ใหหนวยงานท่ีเขารับการ
ประเมิน ทําการยื่นขออุทธรณตอหนวยงานท่ี
รับผิดชอบการประเมินผล 

9) ท่ีปรึกษา พิจารณาการอุทธรณ และแจงผลการ
อุทธรณใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินทราบ 

10) ท่ีปรึกษา จัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

11) หนวยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผล ดําเนินการ
จัดสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 พรอมขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานใหกับหนวยงาน
ท่ีเขารับการประเมิน 

12)  หนวยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผล ดําเนินการ
จัดสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ 
ใหแก สํานักงาน ก.พ.ร. 

และประเด็นคําถามท่ีมีลักษณะความ 
ตอเนื่องกันควรสอบทานรายการเอกสาร/
หลักฐาน ภายใตแผนงาน/โครงการเดียวกัน 
รวมท้ังสอบทานระยะเวลาของเอกสาร/
หลักฐาน ใหสอดคลองกับรอบปงบประมาณ
ท่ีดําเนินการประเมิน และจัดสงใหสํานักงาน 
ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการตรวจประเมินตอไป 

6) หนวยงานท่ีเขารับการประเมินอํานวยความ
สะดวกใหแกเจาหนาสํานักงาน ป.ป.ช. หรือท่ี
ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงํานของหนวยงาน
ภาครัฐ ในการเขาไปเก็บขอมูลตามแบบ
สํารวจ ณ หนวยงานท่ีทําการประเมิน 

7) สํานักงาน ป.ป.ช. หรือท่ีปรึกษาโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงํานของหนวยงานภาครัฐ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
สํารวจขอมูลและเก็บรวบรวมแบบสํารวจ 
Internal และ แบบสํารวจ External จาก
หนวยงานท่ีเขารับการประเมิน 

8) กรณีหนวยงานท่ีเขารับการประเมินประสงคท่ี
จะขอขออุทธรณคาคะแนนตามแบบประเมิน 
Evidence - Based ใหหนวยงานท่ีเขารับ
การประเมินแจงความประสงค พรอมแนบ
เอกสาร/หลักฐานหรือหรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ (เพ่ิมเติม) มายังสํานักงาน ป.ป.ช. 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

9)  รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
พรอมขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 
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หนวยงานผูรับผิดชอบ :  

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

สํานักงาน ป.ป.ช. 
1) นายธิติ  เมฆวณิชย 
2) นายสมพจน  แพงประสิทธิ์  

โทรศัพท 0 2282 8712 ตอ 121 
โทรสาร 0 2282 1149 
 

สํานักงาน ป.ป.ท. 
1) นางรมณี กลั่นบิดา 
2) นางฉวีวรรณ  นิลวงศ 

โทรศัพท 0 2502 6670 ตอ 1401 

 
 
ผูรับผิดชอบกรมชลประทาน : 
 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

นางสาวปุณยนุช  ชวลิต 

โทรศัพท  0 2241 1399 

โทรสาร  0 2669 5017 
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