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มิติภายนอก
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ตัวชี้วัดที่ 1.4
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บทที่ 1
แผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน
 วิสัยทัศน
กรมชลประทานเปนองคกรนําดานการพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
ใหมีพื้นที่ชลประทาน อยูในลําดับ 1 ใน 10 ของโลก
• พันธกิจ
1. พัฒนาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ําใหเกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ทั่วถึง และเปนธรรม
3. ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา
4. เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ํา
• ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
2. การบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
3. การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจ
• เปาประสงค
เปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ดาน คือ ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ ดานคุณภาพ
การใหบริการ ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และดานการพัฒนาองคกร มีจํานวน 19 เปาประสงค คือ
ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. ปริมาณน้ําเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
2. ทุกภาคสวนไดรับน้ําอยางทั่วถึงและเปนธรรม
3. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ํา
ดานคุณภาพการใหบริการ
4. อาคารชลประทานอยูในสภาพพรอมใชงาน
5. ผูใชน้ําไดรับน้ําความพึงพอใจจากการบริหารน้ํา
6. คุณภาพน้ําไดเกณฑมาตรฐาน
7. ระบบพยากรณเพื่อเตือนภัยอยูในสภาพพรอมใชงาน
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
8. การกอสราง ซอมแซม และปรับปรุงแลวเสร็จตามแผนงาน
9. การเตรียมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน
10. ประชาชน ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม
11. มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและทั่วถึง
12. มีการวางแผน และการดําเนินการบริหารจัดการน้ําที่ดี
13. มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนาสนับสนุนการดําเนินงาน
14. มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย
15. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
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ดานการพัฒนาองคกร
16. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกําลังใจในการทํางาน
17. องคกรมีการจัดการความรู
18. มีระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
19. เครื่องจักร เครื่องมือ อยูในสภาพพรอมใชงาน
ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2559 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
แผนการบริหารราชการแผนดิน/
นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ/แผนงาน

นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะ
เริ่มดําเนินการในปแรก
3. การสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรเพื่อการเกษตร

1.4 แผนงานบริหารจัดการ
น้ําอยางบูรณาการ
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ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/เปาหมายการ
กลยุทธหนวยงาน
ใหบริการหนวยงาน
1.4 สงเสริมใหมีการบริหาร เกิดกลไกในการบริหาร
จัดการน้ําอยางบูรณาการ
จัดการทรัพยากรน้ํา
แบบบูรณาการทุกระดับโดย
และเรงรัดขยายเขตพื้นที่
การมีสวนรวมจากทุกภาค
ชลประทาน
สวน
1.เปาหมายกระทรวง:
ทรัพยากรการเกษตรไดรับ
การพัฒนา
1. เปาหมายหนวยงาน :
1. พัฒนาแหลงน้ําและระบบ
ปริมาณน้ําเก็บกักและพื้นที่ ชลประทานใหมใหเต็ม
ชลประทานเพิ่มขึ้น
ศักยภาพ
2. เปาหมายหนวยงาน :ทุก 1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ภาคสวนไดรับน้ําอยางทั่วถึง บริหารจัดการน้ํา
และเปนธรรม
3. เปาหมายหนวยงาน:ความ 1. ปองกันและบรรเทาภัยอัน
สูญเสียที่ลดลง อันเนื่องจาก เกิดจากน้ํา
ภัยอันเกิดจากน้ํา
2.เปาหมายกระทรวง : เพิ่ม 1. ผันน้ําจากลุมน้ําขางเคียง
ประสิทธิภาพการบริหาร
มาใชประโยชน
จัดการน้ําชลประทาน
1.เปาหมายหนวยงาน : เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ําโดยการผันน้ําและ
กระจายน้ํา
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1. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2558 ไดมีมติเห็นชอบกรอบ ปฏิทิน แนวทาง การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังคงนําระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ
(Government Evaluation System หรือ GES) มาใชเปนกรอบในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่ง
เปนการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่ใหมีการบูรณาการระบบการติตาม
และประเมินผลภาครัฐใหมีความเปนเอกภาพ ลดความซ้ําซอนและมุงเนนเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่จําเปน เพื่อใช
สําหรับการดําเนินงานในการเจรจาและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ และสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
ประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก

กรอบการจัดทําคํารับรองการประเมินผลฯ ของกระทรวง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

การประเมินประสิทธิผล (65) 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวง
และ ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)
และ ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area
KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
การประเมินคุณภาพ (10) 2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
หมายเหตุ หากกระทรวงไมมีตัวชี้วัดนี้ใหนําน้ําหนักไปไวที่ตัวชี้วัดที่ 1
มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจายเงินงบประมาณ
4. การประหยัดพลังงาน
5. การประหยัดน้ํา
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
การพัฒนาองคการ (10)
7. การพัฒนาสมรรถนะองคการ
8. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
รวม
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น้ําหนัก
(%)
75
(65)

(10)
25
(5)
(2.5)
(2.5)
(5)
(5)
(5)
100

หลักการ
1. สํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําคํารับรองฯ การพิจารณาอุทธรณ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รวมทั้งจัดสรรเงินรางวัลใหกระทรวง สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี และสวน
ราชการไมสังกัดกระทรวง / ทบวง และสวนราชการในสังกัดกลาโหมและศึกษาธิการ (รวมทั้งสิ้น 49
หนวยงาน) ดังนี้
• กระทรวง 17 กระทรวงและ 1 สํานักนายกรัฐมนตรี
• สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี 11 สวนราชการ
• สวนราชการไมสังกัดกระทรวง / ทบวง 9 สวนราชการ
• สวนราชการในสังกัดกลาโหม 6 สวนราชการ
• สวนราชการในสังกัดศึกษาธิการ 5 สวนราชการ
2. ใหกระทรวงเปนเจาภาพในการจัดทําคํารับรองฯ กับกรมตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และหลักการที่ ก.พ.ร. กําหนด โดยปลัดกระทรวงแตงตั้ง
“คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลสวนราชการระดับกรม กระทรวง(ระบุชื่อ...) ” ทําหนาที่ในการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางคณะกรรมการฯ กับสวนราชการระดับกรม
3. การกําหนดตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง พิจารณาจากแผนยุทธศาสตรกระทรวงปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และหนาที่ของกระทรวงที่ตองดําเนินการตามทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเรงดวน
ของประเทศไทย โดยใหสวนราชการระดับกระทรวงจัดสงขอเสนอรางตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่
สะทอนประสิทธิผลของการดําเนินงานตามทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเรงดวนของ คสช.
และยุทธศาสตรของสวนราชการ
4. มีการกําหนดตัวชี้วัดที่วัดผลตอเนื่องตามภารกิจหลังของกระทรวง/สวนราชการ
5. มีการกําหนดตัวชี้วัดรวมกันระหวางกระทรวงและจังหวัด ( Function-Area KPIs) เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญและถายทอดคาเปาหมายของรัฐบาลจากระดับประเทศสูระดับกลุมจังหวัดและจังหวัด
6. คงหลักการถายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวงไปสูตัวชี้วัดระดับกรม เพื่อเชื่อโยงการทํางานระหวาง
กระทรวง - กรม โดยกระทรวงพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑ
การใหคะแนนกับสวนราชการระดับกรมในสังกัด
7. ตัวชี้วัดระดับกรมที่สําคัญและสะทอนตอบทบาทภารกิจของกระทรวงตองนํามากําหนดเปนตัวชี้วัด
ระดับกระทรวงดวย
8. ตัวชี้วัด ( KPIs) ที่กําหนดตองสามารถวัดผลไดภายในปงบประมาณ เพื่อใหสามารถประเมินผลและ
จัดสรรเงินรางวัลไดภายในเดือนธันวาคม 2559 ในกรณีที่ไมสามารถวัดผลไดภายใน 1 ป ใหมีการ
ติดตามและรายงานผล (monitor) ตอไป
9. กําหนดชวงระยะเวลาของการเจรจาตัวชี้วัดระดับกระทรวง (ภายในเดือนพฤศจิกายน
- ธันวาคม
2558) ไวในปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
10. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนการวัดผลตามกระบวนงานที่ดําเนินการตาม พ.ร.บ.
อํานวยความสะดวก เพื่อติดตามและประเมินผลกระบวนงานที่สวนราชการตองดําเนินการตาม
พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก ในการยกระดับคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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11. ตัวชี้วัดการประหยัดน้ําเปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
แนวทางประหยัดน้ําในหนวยงานภาครัฐ ที่ขอความรวมมือทุกภาคสวนรวมกันประหยัดน้ํา โดยให
หนวยงานภาครัฐลดการใชน้ําอยางนอยรอยละ 10 พรอมรายงานผลไปยังกรมทรัพยากรน้ําทุกเดือน
12. ตัวชี้วัดการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และตัวชี้วัดมิติภายในของกระทรวง เปนการ
ประเมินผลในระดับกรม โดยนําผลคะแนนเฉลี่ยของระดับกรมรวมเปนคะแนนของกระทรวง
13. มีการมอบรางวัลเกียรติยศเปนสิ่งจูงใจใหกับกระทรวง / สวนราชการที่มีคุณภาพของตัวชี้วัดและ
ผลงานอยูในระดับดีและดีเดน
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กรอบการประเมินระดับกรม
ประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก

กรอบการจัดทําคํารับรองการประเมินผลฯ ของกระทรวง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

การประเมินประสิทธิผล (65) 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวง
และ ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)
และ ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area
KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
และตัวชี้วัดภารกิจของกรม
การประเมินคุณภาพ (10) 2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
หมายเหตุ หากกระทรวงไมมีตัวชี้วัดนี้ใหนําน้ําหนักไปไวที่ตัวชี้วัดที่ 1
มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจายเงินงบประมาณ
4. การประหยัดพลังงาน
5. การประหยัดน้ํา
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
การพัฒนาองคการ (10)
7. การพัฒนาสมรรถนะองคการ
8. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
รวม

น้ําหนัก
(%)
75
(65)

(10)
25
(5)
(2.5)
(2.5)
(5)
(5)
(5)
100

หลักการ
1. กระทรวง (17 กระทรวงและ 1 สํานักนายรัฐมนตรี) โดยปลัดกระทรวงเปนผูจัดทําคํารับรอง
พิจารณาอุทธรณ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งจัดสรรเงินรางวัลใหกับกรม /
สวนราชการในสังกัด ตามแนวทางการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
2. ตองมีการถายทอดตัวชี้วัดในระดับกระทรวงลงมายังกรมที่เกี่ยวของ
3. ตองมีการกําหนดตัวชี้วัดที่วัดผลตอเนื่องตามภารกิจหลักของกรม
4. กําหนดใหกรมที่เกี่ยวของกับ Joint KPIs วัดในระดับ Output JKPIs
5. ตัวชี้วัดในระดับกรม มีจํานวนไมเกิน 5 ตัวชี้วัด
6. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนการวัดผลตามกระบวนงานของสวนราชการใน
ระดับกรมที่ดําเนินการตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก เพื่อติดตามและประเมินผลกระบวนงาน
ที่สวนราชการตองดําเนินการตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก ในการยกระดับคุณภาพการ
ใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.
7. ตัวชี้วัดการประหยัดน้ําเปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
เรื่องแนวทางประหยัดน้ําในหนวยงานภาครัฐ ที่ขอความรวมมือทุกภาคสวนกันประหยัดน้ํา
โดยใหหนวยงานภาครัฐลดการใชน้ําอยางนอยรอยละ 10 พรอมรายงานผลไปยังกรมทรัพยากร
น้ําทุกเดือน
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก

กรอบการจัดทําคํารับรองการประเมินผลฯ ของกระทรวง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

การประเมินประสิทธิผล (65) 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวง
และ ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)
และ ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area
KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
และตัวชี้วัดภารกิจหลักขอสํานักงานปลัดกระทรวง
1.1 ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ราชการโดยรวมของกระทรวง
1.2 ..............................
1.3 ..............................
1.4 ..............................
1.5 ..............................
การประเมินคุณภาพ (10)

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
หมายเหตุ หากกระทรวงไมมีตัวชี้วัดนี้ใหนําน้ําหนักไปไวที่ตัวชี้วัดที่ 1

มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจายเงินงบประมาณ
4. การประหยัดพลังงาน
5. การประหยัดน้ํา
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
การพัฒนาองคการ (10)
7. การพัฒนาสมรรถนะองคการ
8. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
รวม

น้ําหนัก
(%)
75
(65)

(20-30)

(10)
25
(5)
(2.5)
(2.5)
(5)
(5)
(5)
100

หลักการ
1) สํานักงานปลัดกระทรวงในฐานะที่เปนหนวยยุทธศาสตรกํากับและขับเคลื่อนการทํางานของสวน
ราชการในสังกัดของกระทรวง จึงตองวัดผลตัวชี้วัดของกระทรวงทุกตัว โดยไดกําหนดเปนตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวงเปน
การวัดผลโดยการเฉลี่ยตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลของกระทรวงทุกตัว และกําหนดน้ําหนัก
เทากับรอยละ 20-30
2) การกําหนดน้ําหนักของตัวชี้วัดกระทรวงที่ถายทอดไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงพิจารณากําหนด
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 เพื่อกําหนดประเด็นสําคัญที่ตองเรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและพัฒนาระบบ
ราชการไทย และเรื่องสําคัญที่ตองอาศัยการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางกระทรวง เพื่อเปน
แนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวง / กรม ที่มีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน
2) การเจรจา ตัวชี้วัดดานประสิทธิผล คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับ
กระทรวง ที่ประธาน ก.พ.ร. แตงตั้ง ทําหนาที่เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑ
การใหคะแนน และน้ําหนักของตัวชี้วัด ในมิติภายนอก ดานประสิทธิผล กับหนาสวนราชการระดับ
กระทรวง เพื่อใชในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกระทรวงและให
กระทรวงนําไปดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง
ตอไป
หมายเหตุ สวนราชการซึ่งสํานักงาน 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) เจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร. เปนเลขานุการ
อํานาจหนาที่
1) พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนนและน้ําหนักของ
ตัวชี้วัด ของสวนราชการระดับกระทรวง
2) เจรจาขอตกลงกับหัวหนาสวนราชการระดับกรวง เกี่ยวกับตัวชี้วัดคาเปาหมาย เกณฑการให
คะแนน และน้ําหนักของตัวชี้วัด ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
3) เจรจาขอตกลงความเหมาะสมของตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวง ( Joint KPIs) คาเปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน และน้ําหนักของตัวชี้วัดในบทบาทของกระทรวงที่เกี่ยวของ Joint KPIs
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย
2) คณะกรรมการพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
องคประกอบ
1) กรรมการ ก.พ.ร. / ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน เปนประธาน
2) รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการ
3) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 - 7 คน เปนกรรมการ
4) เจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 2 คน เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่
1) พิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
น้ําหนักของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา
2) พิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
น้ําหนักของตัวชี้วัดระหวากระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน ( Joint KPIs) ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย
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2.2 แนวทางการเจรจาขอตกลงในระดับกรมในสังกัดกระทรวง
เพื่อใหกระทรวงสามารถกํากับดูแลการผลักดันยุทธศาสตรของกระทรวงสูการปฏิบัติผานการ
จัดทําคํารับรองฯ ของสวนราชการระดับกรมในสังกัด จึงใหมีคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
สวนราชการระดับกรม กระทรวง (ระบุชื่อ.....) โดยมีปลัดกระทรวงทําหนาที่ประธานกรรมการ ทําหนาที่
จัดทําตัวชี้วัดในมิติภายนอก ดานประสิทธิผล ของกรมในสังกัดกระทรวง รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงและรายงานผลคะแนนตอ ก.พ.ร.
องคประกอบ
1) ปลัดกระทรวง เปนประธาน
2) รองปลัดกระทรวงที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการ
3) ผูตรวจราชการกระทรวงที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการ
4) ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. เปนกรรมการ
5) หัวหนาหนวยงานพัฒนาระบบบริหาร เปนเลขานุการ
หมายเหตุ ปลัดกระทรวงพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการตาม 2) และ 3)
อํานาจหนาที่
1) จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ พิจารณาอุทธรณ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ตามแนวทางและระยะเวลาที่ 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
ที่มีเปาหมายรวมกันระดับ Outcome JKPI และ Output JKPI ของสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง
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ปฏิทินการดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่
กรกฎาคม - สิงหาคม
2558
กันยายน 2558
ตุลาคม 2558 - ธันวาคม
2558

ภายใน 31 มกราคม
2559
ภายใน 31 มีนาคม 2559

กิจกรรม

 จัดทํารางกรอบการประเมินผลและขั้นตอนในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
เสนอ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
 จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
 การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับ
กระทรวง
 สวนราชการจัดทํารางตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ Positioning ของสวนราชการตามแนว
ทางการขับเคลื่อนประเทศ / ยุทธศาสตรกระทรวงสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.
 เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง สวนราชการในบังคับบัญชาขึ้นตรง
นายกรัฐมนตรี สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และสวน
ราชการในสังกัดกลาโหมและศึกษาธิการ
 สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการเจรจาตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการให
คะแนน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง สวนราชการในบังคับบัญชาขึ้น
ตรงนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ ทบวง และสวนราชการในสังกัดกลาโหมและ
ศึกษาธิการ
 กระทรวงตองเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการให
คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากที่
มีการเจรจาระดับกระทรวงแลวเสร็จ
 กระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัดสงสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ได
ลงนามแลวและเอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ เพื่อสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด (พรอมแผนบันทึกขอมูล
จํานวน 1 แผน)
 กระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัดรายงานการประเมินตนเอง (
Self
Assessment Report) รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558) ผาน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมแนบเอกสารหลักฐานไวในระบบดวย
 สิ้นสุดการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑ
การใหคะแนนตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบแรก ในกรณีที่สวน
ราชการระดับกระทรวง (1) ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได
(2) ไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอ และไมสามารถโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
 กรณีกระทรวง ไดแก ตัวชีวัดภารกิจหลังของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ
/ แผนยุทธศาสตรกระทรวง / ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน
(ระดับ Impact Outcome JKPIs) และตัวชี้วัดกลางที่มีหนวยงานเจาภาพ
รับผิดชอบ ทั้งนี้สวนราชการโดยสํานักงานปลัดกระทรงฯตองสงคําขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 1 ชุด
ใหสํานักงาน ก.พ.ร.
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วันที่

ภายใน 30 เมษายน
2559

ภายใน 31 กรกฎาคม
2559

ภายใน 31 ตุลาคม 2559

ภายในเดือนพฤศจิกายน
2559

กิจกรรม

 กรณีกรม ไดแก ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมใหขอเปลี่ยนแปลงไปยังคณะกรรมการ
เจรจาขอตกลงและประเมินผลของสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณา สําหรับ
ตัวชี้วัดกลางที่มีหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบ ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการเจรจา
ขอตกลงฯ เพื่อทําหนาที่เปนผูรวบรวมและจัดสงคําขอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตัวชี้วัดฯ ไปยังเจาภาพตัวชี้วัดพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และ
แจงผลการพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงฯ ของเจาภาพใหสวนราชการระดับกรมใน
สังกัดกระทรวงรับทราบ
 กระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัดรายงานการประเมินเอง (
Self
Assessment Report) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) ผาน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส ( e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานไวใน
ระบบดวย
 กระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัดรายงานการประเมินตนเอง (
Self
Assessment Report) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559) ผาน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส ( e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานไวใน
ระบบดวย
 กระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัดเปนผูรายงานการประเมินผลตนเอง
(Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส (E=e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที่กําหนด * พรอมทั้ง
จัดสงรายงานการประเมินผลตนเอง ( Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน
จํานวน 1 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามเวลาที่กําหนด
**
 สิ้นสุดการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ รอบสุดทาย ในกรณีที่สวน
ราชการระดับกระทรวง (1) ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุม
ได (2)ไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอ และไมสามารถโอน
เปลี่ยนแปลงรายการ

กรณีกระทรวง ไดแก ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร
ของประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวง /ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมาย
รวมกัน (ระดับ Impact JKPIs และ Outcome JKPIs) และตัวชี้วัดกลางที่มี
หนวยงานเจาภาพรับผิดชอบ ทั้งนี้สวนราชการโดยสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ตองสง
คําเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปนจํานวน 1
ชุด ใหสํานักงาน ก.พ.ร.

กรณีกรม ไดแก ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมใหขอเปลี่ยนแปลงไปยัง
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลของสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณา
สําหรับตัวชี้วัดกลางที่มีหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบ ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการ
เจรจาขอตกลงฯ เพื่อทําหนาที่เปนผูรวบรวมและจัดสงคําขอการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ ไปยังเจาภาพตัวชี้วัดพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตัวชี้วัดฯ และแจงผลการพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงฯ ของเจาภาพใหสวนราชการ
ระดับกรมในสังกัดกระทรวงรับทราบ
 สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน
ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-SAR)
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วันที่
ธันวาคม 2559 - มกราคม
2560
ภายในเดือนกุมภาพันธ
2560
ภายในเดือนมีนาคม 2560

กิจกรรม

 สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12
เดือน ณ สถานที่ตั้งของกระทรวง
 สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระรวมกันวิเคราะหผลการดําเนินงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง
 สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระวิเคราะหผล และจัดทําสรุปผลคะแนนที่มีความ
ครบถวนสมบูรณเสนอตอ อ.ก.พ.ร. / ก.พ.ร. พรอมทั้งแจงผลคะแนนใหกระทรวง

หมายเหตุ * หากกระทรวงใดรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-SAR) รอบ 12 เดือน ผานระบบเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. ลาชากวากําหนด จะถูก
ปรับลดคะแนน 0.0500 คะแนน ของคะแนนรวมทั้งหมด
** หากกระทรวงใดสงรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self
Assessment Report : SAR) รอบ 12 เดือน มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ลาชากวากําหนด จะถูกปรับลด
คะแนนวันละ 0.0500 คะแนนของคะแนนรวมทั้งหมด (นับเฉพาะวันทําการ)
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 แบงออกเปน 2 มิติ ไดแก
1. มิติภายนอก (น้ําหนักรอยละ 75) ประกอบดวย
1.1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวง
และ ตัวชี้วัดระหวากระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Join KPIs)
และ ตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล
1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. เปนเจาภาพ
2. มิติภายใน (น้ําหนักรอยละ 25) ประกอบดวย
หนวยงานเจาภาพ

ชื่อตัวชี้วัด
1. การเบิกจายงบประมาณ

สํานักงบประมาณ

2. การประหยัดพลังงาน
3. การประหยัดน้ํา

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

4. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ
5. การพัฒนาสมรรถนะองคการ
6. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงาน

กรมทรัพยากรน้ํา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร
กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมสํานักงาน
ก.พ.ร.
สํานักงาน ปปช. และ สํานักงาน ปปท.
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บทที่ 2
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.1 วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มี 4 ประการ คือ
1. เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล รวมทั้งเกณฑการประเมินผลกับ
สวนราชการและตอบขอซักถามตางๆ
2. เพื่อติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง เยี่ยมชมระบบและกลไกการ
ติดตามประเมินผลของสวนราชการ
3. เพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการและหารือแนวทางการประเมินผล
ที่เหมาะสม
4. เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของสวนราชการ โดยเฉพาะผลผลิต (output)
ผลลัพธ (Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของสวนราชการ
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 หลักฐานประกอบอื่นๆ เชน
- รายงานการประชุม
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
- แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
- ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)
2) การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ เชน
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
 ผูจัดเก็บขอมูล
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ
3) การสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตางๆ ของสวนราชการ เชน
 สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล
 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ
 ระบบฐานขอมูล
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ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล
กอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใน
การสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล
- ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน
เจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ
- ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูล
มีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล
- ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมในการให
คณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได
ตลอดเวลา ผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลและเขามาตรวจสอบขอมูลได
4) การขอความเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญ (Expert Panel) เชน คณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ เปนตน
-

ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระ
อาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใชหลายวิธีประกอบกันก็ไดตามความเหมาะสม เพื่อใหไดทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
2.2.2 หลักเกณฑการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ พิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล
2. การไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก
ที่ไมสามารถควบคุมไดไดแก สาธารณภัย หรือภัยกอการราย
3. คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลไดกําหนดเงื่อนไขใหสวนราชการขอทบทวน
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 ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
• สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนักและเกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบสุดทาย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
โดยจัดสงมาพรอมกับรายงานประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือนSelf
( Assessment Report SAR)
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สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐพิจารณาตอไป และจะไมรับพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงฯ
ภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไว
2.2.3 หลักเกณฑการจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
สวนราชการตองจัดสงรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(Self-Assessment Report - SAR) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 255 9) พรอม
ทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงาน ทั้งระดับ กระทรวง
กลุมภารกิจ และกรม ใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 255
9 หากสวนราชการจัดสงรายงาน
การประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report - SAR) ลาชากวากําหนด
จะถูกหักคะแนน 0.05 00 คะแนนตอ 1 วันทําการ ทั้งระดับกระทรวง กลุมภารกิจ และกรม

รายงานผลการปฏิบัติราชการและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่สวนราชการรายงาน ถือเปนเอกสาร
ทางราชการ ซึ่งตองมีหนังสือนําสง และไดรับการรับรองความถูกตองสมบูรณจากหัวหนาสวนราชการ
เพื่อใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินผล
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2.3 การคํานวณผลการประเมิน
 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ เปนดังนี้
ผลการประเมิน
ระดับคะแนนที่ไดรับ
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีกวาเปาหมายมาก
5
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีกวาเปาหมาย
4
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับเปนไปตามเปาหมาย 3
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับต่ํากวาเปาหมาย 2
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับต่ํากวาเปาหมายมาก
1
 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ สามารถแบงไดเปน 5 แบบ ดังนี้
1) การประเมินผลตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail)
2) การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestones)
3) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output)
3.1 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต 1 ตัว
3.2 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิตมากกวา 1 ตัว
4) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ (Outcome)
5) การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid)
5.1 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวางตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงานและตัวชี้วัด
เชิงผลผลิต (Milestones + Output)
5.2 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวางตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงานและตัวชี้วัด
เชิงผลลัพธ (Milestones + Outcome)
5.3 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวางตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน ตัวชี้วัดเชิง
ผลผลิตและตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ (Milestones + Output + Outcome)
หมายเหตุ : กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 255 9 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เชน เปน
ตัวชี้วัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง หรือจัดเก็บไดตามฤดูกาล ใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1
มากอน
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ตัวอยางการประเมินผลตัวชี้วัดแบบตางๆ
แบบที่ 1 : การประเมินผลตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail)
คําอธิบาย : การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ / ไมสําเร็จ (Pass/Fail) เปนการประเมินผลความสําเร็จจาก
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนน
ตัวอยางตัวชี้วัด : ผลสําเร็จของการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใต
เกณฑการใหคะแนน:
ระดับ
คะแนน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ไมสามารถจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดหรือจัดทํา
รายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดหลังวันที30
่ กันยายน 2558
จัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดแลวเสร็จภายในวันที่
1 ตุลาคม 2559

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง:
ผลการดําเนินงาน
สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงาน
การศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตได
แลวเสร็จ ภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

ระดับคะแนน
5

สรุปผลการดําเนินงาน:
สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดแลวเสร็จ ภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนแลวสวนราชการจะไดเทากับระดับคะแนน5.0000
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บทที่ 3
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานประเมินผล ไดแก
กรมบัญชีกลาง สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และสํานักงาน ก.พ.ร. เปนตน โดยที่ตัวชี้วัดที่มี หนวยงาน
ประเมินผลเปนเจาภาพรับผิดชอบตัวชี้วัด หนวยงานเจาภาพจะเปนผูกําหนดกลุมเปาหมาย แนวทาง
การดําเนินการ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนั้นๆ ดวย ซึ่งสรุป
ตัวชี้วัดได ดังนี้
มิติภายนอก
สวนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติภายนอก ซึ่งมีน้ําหนักรอยละ 75 โดยมี
รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก (
1. การประเมินประสิทธิผล
2. การประเมินคุณภาพ

%)
75
-

มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล
กรณีกระทรวง :
ตัวชี้วัดที่ 1

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ / แผนยุทธศาสตร
กระทรวง / ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน ( Joint KPIs) / ตัวชี้วัดรวม
ระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล

น้ําหนัก :

รอยละ 75

คําอธิบาย :






เพื่อใหกระทรวงมีการดําเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ และ / หรือ
ยุทธศาสตรกระทรวง โดยมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงและระหวาง
กระทรวง ซึ่งหนวยงานภายในกระทรวงใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนการ
ดําเนินงาน เพื่อใหกระทรวงบรรลุเปาหมายแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
เพื่อเปนการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางกระทรวง ในการผลักดันยุทธศาสตร
ของประเทศใหบรรลุเปาหมายและมีการถายทอดเปาหมายการปฏิบัติไปสูสวนราชการ
ในสังกัด
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสําคัญและถายทอดคาเปาหมายของรัฐบาลจากระดับประเทศสู
ระดับกลุมจังหวัดและจังหวัด
22

ประกอบดวยตัวชี้วัดตอไปนี้




ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ / แผนยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)
ตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด ( Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล
หมายเหตุ สวนราชการใดที่ไมมีตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน ( Joint
KPIs) หรือตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด ( Function-Area
KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลใหนําน้ําหนักไปรวมไวที่ตัวชี้วัดภารกิจ
หลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ / แผนยุทธศาสตร
กระทรวง

กรณีกรม :
ตัวชี้วัดที่ 1

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงยุทธศาสตรของประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวง /
ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน ( Joint KPIs) / ตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวง
และจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล และตัวชี้วัดภารกิจหลัก
ของกรม

น้ําหนัก :

รอยละ 75

ประกอบดวยตัวชี้วัดตอไปนี้






ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ / แผนยุทธศาสตร
กระทรวง
ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)
ตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด ( Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล
หมายเหตุ กรมใดที่ไมมีตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน ( Joint KPIs) ให
นําน้ําหนักไปรวมไวที่ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม
ตัวชี้วัดหลักของกรม
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กรณีสํานักงานปลัดกระทรวง :
ตัวชี้วัดที่ 1

ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง /
ตัวชี้วัดระวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) /ตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและ
จังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล และตัวชี้วัดภารกิจหลังของ
สํานักงานปลัดกระทรวง

น้ําหนัก :

รอยละ 75

ประกอบดวยตัวชี้วัดตอไปนี้






ตัวชี้วัดระดับความสําคัญในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยของ
กระทรวง
ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)
ตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด ( Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล
หมายเหตุ กรมใดที่ไมมีตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน ( Joint KPIs) ให
นําน้ําหนักไปรวมไวที่ตัวชี้วัดภารกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวง
ตัวชี้วัดหลักของสํานักงานปลัดกระทรวง

ซึ่งมีการอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
รายละเอียดตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ / แผน
ยุทธศาสตรกระทรวง
คําอธิบาย :








หมายเหตุ :

เพื่อใหกระทรวงมีการดําเนินการตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลอยางเปนระบบ
โดยสารสนเทศที่ไดจากตัวชี้วัดนี้สามารถใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการอางอิง
ผลงานของสวนราชการเทียบกับนโยบายของรัฐบาลไดชัดเจน และเปนรูปธรรม
เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหนวยงานภาใน
กระทรวงใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางขับเคลื่อนประเทศ / แผนยุทธศาสตร
กระทรวง
พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทาง
ขับเคลื่อนประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวง หรือแผนงานงบประมาณรายจาย
ประจําปที่กําหนดไว
สวนราชการในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุภารกิจหลัก
ตามยุทธศาสตรของประเทศ / แผนยุทธศาสตรและเปาหมายที่กําหนดไว

-

เงื่อนไข : 24

ตารางและสูตรการคํานวณ :

-

แนวทางการประเมินผล :

-

รายละเอียดตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)
คําอธิบาย :
ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.
2559 พิจารณาจากเรื่องสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศที่ดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนบูรณาการของ คสช. ประจําป พ.ศ. 2559
อยูระหวางการดําเนินการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด
หมายเหตุ :

-

เงื่อนไข : ตารางและสูตรการคํานวณ :

-

แนวทางการประเมินผล : -
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รายละเอียดตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบาย
สําคัญของรัฐบาลคําอธิบาย
คําอธิบาย :
ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงและจังหวัด ( Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
คําอธิบายดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พิจารณาจากการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญและถายทอดคา
เปาหมายของรัฐบาลจากระดับประเทศสูระดับกลุมจังหวัดและจังหวัด
อยูระหวางการดําเนินการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด
หมายเหตุ :

-

เงื่อนไข : ตารางและสูตรการคํานวณ :

-

แนวทางการประเมินผล : -
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รายละเอียดตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเทา
น้ําหนัก : คําอธิบาย :






หมายเหตุ :

สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา ตองรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา
จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแนวทางในการขับเคลื่อน
ประเทศของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา และ / หรือเปนการรับเปาหมายที่มี
การถายทอดเปาหมายจากระดับกระทรวง และมีสวนผลักดันหรือสนับสนุนใหเกิด
ผลสําเร็จตามยุทธศาสตรกระทรวง พันธกิจ และเปาหมายของสวนราชการ

-

เงื่อนไข : ตารางและสูตรการคํานวณ :

-

แนวทางการประเมินผล : -
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รายละเอียดตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวม
ของกระทรวง
น้ําหนัก : คําอธิบาย :




สํานักงานปลัดกระทรวงฯ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน
การปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง เพื่อใหมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายใน
สวนราชการ โดยหนวยงานภายในสังกัดใหความรวมมือในการปฏิบัติราชการ ชวยเหลือ
สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศ
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา
รับคาคะแนนจากผลคะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร
ของประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวงรวมกัน

ตารางและสูตรคํานวณ :
ตัวชี้วัดภารกิจหลักกระทรวง

คะแนนที่ได (SM)

ตัวชี้วัดที่ 1

SM1

ตัวชี้วัดที่ 2

SM2

……….

……………

ตัวชี้วัดที่ n

SMn
∑ (SM1-n)
n

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ
หรือ∑ (SM1-n)
n

(SM1)+(SM2)+(SM2)+…………+(SMn)
n

โดยที่ :
n
SM

หมายถึง จํานวนตัวชี้วัดภารกิจหลังของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ /
แผนยุทธศาสตรกระทรวงรวมกัน
หมายถึง สรุปผลคะแนนของตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของ
ประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวงรวมกัน
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เกณฑการใหคะแนน :
ชวยปรับเกณฑการใหคะแนน +/-1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1
2

∑ (SM1-n)
n

3
4
5
หมายเหตุ :

-

เงื่อนไข :

-

ตารางและสูตรการคํานวณ :

-

แนวทางการประเมินผล :

-
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รายละเอียดตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ
น้ําหนัก : คําอธิบาย :





หมายเหตุ :

-

เงื่อนไข :

-

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ รับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงฯ
จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแนวทางในการขับเคลื่อน
ประเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ และ / หรือเปนการรับเปาหมายจากระดับ
กระทรวง และมีสวนผลักดันหรือสนับสนุนใหเกิดผลสําเร็จตามยุทธศาสตรกระทรวง
พันธกิจ และเปาหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ

ตารางและสูตรการคํานวณ :

-

แนวทางการประเมินผล :

-

สําหรับตัวชี้วัดที่ 1 จะมีการคํานวณคะแนน และแนวทางการประเมินฯ ดังนี้
ตารางและสูตรการคํานวณ :
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(W)

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด
1

2

3

4

5

คะแนนที่ได คะแนนถวงน้ําหนัก
(W x SM)
(SM)

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)
Σ W1.1-1.i

หรือ

(W1.1xSM1.1) + (W1.2xSM1.2) + ......... + (W1.iSM1.i)
W1.1 + W1.2 + …… + W1.i

โดยที่ :
W

หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ําหนักของทุก
ตัวชี้วัดเทากับ 65
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด

1.1-1.i หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้น ทั้งนี้จํานวนตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1. i) ขึ้นอยูกับ
- กรณีกระทรวง ตัวชี้วัดการประเมินดานประสิทธิผล ควรมีจํานวนไมนอยกวา 5
ตัวชี้วัด
- กรณีกรมและสํานักงานปลัดกระทรวง ตัวชี้วัดการประเมินดานประสิทธิผล ควรมี
จํานวนไมเกิน 5 ตัวชี้วัด
เกณฑการใหคะแนน :
ชวยปรับเกณฑการใหคะแนน +/-1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4

∑ (W1.1-1.i x SM1.1-1.i)
∑W1.1-1.i

5
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แนวทางการประเมิน
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน
ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)
 รายงานการประชุม
 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด
 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด
 การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ เกณฑ
การใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้น ๆ ที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ


2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตาง ๆ




ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ

3. การสังเกตการณ
 การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด





ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และระบุแหลงที่มาไดชัดเจน
สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได
ความนาเชื่อถือ เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบขอมูล
กอน และหลังการจัดเก็บรวมทั้งวิธีการในการเก็บขอมูลตาง ๆ จากเจาของขอมูล
ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการภาคเอกชน
และประชาชนตรวจสอบขอมูลได
แนวทางการประเมินผล

 สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล
 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ
หมายเหตุ : การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให
สวนราชการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณและ
พิจารณาผลการดําเนินงานมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน 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
ตัวชี้วัดที่ 2 : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ไ

มขอวัดและนําคะแนนไปรวมกับ มิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล
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3.2 กรอบการประเมินฯ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมชลประทานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559

น้ํา
หนัก
(%)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

มิติภายนอก (น้ําหนักรอยละ 70)
การประเมินประสิทธิผล
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มี

เปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (รอยละ 75)
1.1 รอยละของผลการดําเนินการตามแนวทางการสงเสริมการเกษตร
แปลงใหญ
1.2 ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ

5

70

75

80

85

90

(10)

1.2.1 ผลผลิตพืชที่สําคัญเฉลี่ยตอไร (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 ปาลมน้ํามัน

2.5

1

2

3

4

5

1.2.1.4 ขาวโพดเลี้ยงสัตว

2.5

1

2

3

4

5

1.3 จํานวนพื้นที่ชลประทานและแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น

10

338,815

348,815

1.4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน

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 การชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง

5

80

85

90

95

100

10

91

94

97

98.50

100

5

92

94

96

98

100

10

90

95

100

105

110

1.7 รอยละของ จํานวนแหลงน้ําเพื่อชุมชน/ชนบท ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับ
เปาหมายตามแผน (แหง)
1.8 รอยละของการซอมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แลว
เสร็จตามแผนงาน
1.9 การจัดสรรน้ําใหแกภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม (คาน้ํา
ชลประทาน - รอยละของปริมาณน้ําที่จัดสรรใหภาคอุปโภคและ
ภาคอุตสาหกรรม)
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(84.89)

(87.34)

358,373 368,151 377,929

(89.79) (92.24)

(94.69)

น้ํา
หนัก
(%)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
การประเมินคุณภาพ
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการไมขอวัดและนําคะแนนไปรวม

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
1

-

มิติภายใน (น้ําหนักรอยละ 30)
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3

4

5

(กรมชลประทานไมมีตัวชี้วัดนี้
จึงนําน้ําหนักไปรวมที่ตัวชี้วัดที่ 1)

มิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล
การประเมินประสิทธิภาพ (รอยละ 20)
3. ตัวชี้วัดการเบิกจายเงินงบประมาณ
3.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน
3.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวม
4. ตัวชี้วัดการประหยัดพลังงาน
5. ตัวชี้วัดการประหยัดน้ํา
6. ตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
การพัฒนาองคการ (รอยละ10)
7. ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองคการ
8. ตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน

2

5
2.5

70

73

76

79

82

2.5

87

89

91

93

95

2.5
2.5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

3.3 รายละเอียดตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/ แผนยุทธศาสตร
กระทรวง /ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจ
หลักของกรม (น้ําหนักรอยละ 75)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละของผลการดําเนินการตามแนวทางการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ
น้ําหนัก :

รอยละ 5

คําอธิบาย :
ตารางและสูตรการคํานวณ :
เกณฑการใหคะแนน :
หมายเหตุ :
เงื่อนไข :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ผลผลิตพืชที่สําคัญเฉลี่ยตอไร (กก./ไร)
น้ําหนัก :

รอยละ 10

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1.1 ขาวนาป

น้ําหนัก รอยละ 2.5

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1.2 มันสําปะหลัง น้ําหนัก รอยละ 2.5
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1.3 ปาลมน้ํามัน น้ําหนัก รอยละ 2.5
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1.4 ขาวโพดเลี้ยงสัตว น้ําหนัก รอยละ 2.5
คําอธิบาย :
ตารางและสูตรการคํานวณ :
เกณฑการใหคะแนน :
หมายเหตุ :
เงื่อนไข :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 พื้นที่ชลประทานและแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น
น้ําหนัก : รอยละ 10
คําอธิบาย :

การเพิ่มพื้นที่รับประโยชนจากแหลงน้ํา หมายถึง พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจากการดําเนินงานของกรม
ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบดวย พื้นที่/โครงการ
ตางๆ รวม 3 กรม จํานวน 90 โครงการ พื้นที่ทั้งหมด 399,123 ไร รายละเอียด ดังนี้
1. กรมชลประทาน : การกอสรางโครงการชลประทานพรอมระบบสงน้ํา และระบบระบายน้ํา รวม
พื้นที่ 309,475 ไร จํานวน 114 รายการ ประกอบดวย
- โครงการขนาดกลาง 187,800 ไร จํานวน 19 รายการ
- โครงการขนาดเล็ก 121,675 ไร จํานวน 95 รายการ
2. กรมพัฒนาที่ดิน : การกอสรางแหลงน้ําชุมชนและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
จํานวน โครงการ รวมพื้นที่ 81,850 ไร ประกอบดวย
- การกอสรางแหลงน้ําชุมชน
จํานวน 7 แหง พื้นที่ 6,854ไร
- พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ําจํานวน 166 โครงการ พื้นที่ 74,996 ไร
3. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : การกอสรางแหลงน้ําและระบบสงน้ําในพื้นที่
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จํานวน 45 แหง รวมพื้นที่ 7,798 ไร ประกอบดวย
- ขุดสระเก็บน้ํา จํานวน 13 แหง พื้นที่ 1,596 ไร
- กอสรางฝาย จํานวน 16 แหง พื้นที่ 4,174 ไร
- ระบบสงน้ํา จํานวน 16 แหง พื้นที่ 2,028 ไร
เกณฑการใหคะแนน
คํานวณจากคาเฉลี่ย 3 ป รอยละ 89.79 กําหนดไวที่ระดับ 3 คาสูงสุด 92.24 กําหนดไวที่ระดับ 4
และ Interval ± 2.45
ระดับ 1
338,815
(84.89%)

ระดับ 2
348,594
(87.34%)

ระดับ 3
358,373
(89.79%)

เงื่อนไข :

ระดับ 4
368,151
(92.24%)

ระดับ 5
377,929
(94.69%)

1. ไมนับรวมโครงการ ที่ถูกยกเลิก หรือ โครงการใน พื้นที่ที่มีปญหาจากปจจัยภายนอกที่ควบคุม
ไมได เชน ปญหาเรื่องที่ดิน ผูรับจางไมปฏิบัติงานตามสัญญาจาง หรือไมปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว ปจจัยจาก
ภัยพิบัติ และปจจัยจากสภาพอากาศ อาจสงผลกระทบตอเปาหมายผลผลิตและโครงการ สวนราชการจะขอ
อุทธรณ เพื่อพิจารณาใหปรับเกณฑการใหคะแนนในภายหลัง
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : กรมชลประทาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้ วัด

หนวยวัด

จํานวนพื้นที่ชลประทานและแหลงน้ํา
ที่เพิ่มขึ้น (ไร)

ไร

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
3.6792
2.2290
3.6631
5.0000
(86,000 ไร) (181,538 ไร)
(210,062 ไร)
(217,121ไร)

รอยละ 90.50
รอยละ 86.63
รอยละ 92.24
จากพื้นที่เปาหมาย จากพื้นที่เปาหมาย จากพื้นที่เปาหมาย

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. กรมชลประทาน
1) ใหสํานักชลประทาน/สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ/กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง รวบรวม
โครงการกอสรางที่กําหนดกอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณนี้ สงใหกองแผนงาน
2) กองแผนงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการที่กอสรางแลวเสร็จ และจํานวนพื้นที่
ชลประทานที่เพิ่มขึ้น สง ก.พ.ร.ในการรายงานรอบ 6 เดือน (เมษายน), 9 เดือน (กรกฎาคม) และสรุปผลสิ้น
ปงบประมาณ (กันยายน) รอบ 12 เดือน
2. กรมพัฒนาที่ดิน
1) สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน รวบรวม ขอมูล โครงการกอสรางที่กอสรางแลวเสร็จ
ในปงบประมาณ สงใหกองแผนงาน
2) สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานจํานวนโครงการและพื้นที่
ที่กอสราง(ไร) แลวเสร็จ รวมทั้งพื้นที่โครงการที่มีปญหาจากปจจัยภายนอกตามเงื่อนไขและรายงานสง ก.พ.ร.
ซึ่งเปนผลการดําเนินงาน ขอมูลในการรายงานรอบ 6 เดือน (31 มี.ค.) 9 เดือน (30 มิ.ย.) และสรุปผลสิ้น
ปงบประมาณ (30 ก.ย.)
3. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวบรวมขอมูลโดย สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.)
โครงการกอสรางที่กําหนดกอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณนี้ สงใหกรมชลประทาน
2) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการจํานวนพื้นที่
รับประโยชนจากแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น (ไร) สง สํานักงาน ก.พ.ร. ในการรายงานผลรอบ 6 เดือน (เมษายน), 9 เดือน
(กรกฎาคม) และสรุปผลสิ้นปงบประมาณ (กันยายน)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด/ผูจัดเก็บขอมูล :
1. กรมชลประทาน
เบอรติดตอ : 0-2241-2417
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด: 1 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
ผูอํานวยการกองแผนงาน
เบอรติดตอ : 0-2243-1417
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. หัวหนากลุมตรวจสอบและติดตามผลงาน
2. นางสุลิลทิพย วีระวงษ
3. ผูประสานแผนสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
4. ผูประสานแผนกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
5. ผูประสานแผนสํานักชลประทานที่รับผิดชอบพื้นที่เปาหมาย
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2. กรมพัฒนาที่ดิน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:
ผูจัดเก็บขอมูล

:

นายสุรพล หิรัญวัฒนศิริ
ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
1.นายอุดม วิภาสไพสิฐ
ผูอํานวยการกลุมวางโครงการ
2.นายธนภัทร งามดี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
3.นางนิรามัย พลีกระบัง
พนักงานธุรการ ส.2

เบอรติดตอ : 02-941-2116
เบอรติดตอ : 02-579-8537
ตอ 101

3. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:
ผูจัดเก็บขอมูล

:

นายวีรวัฒน อําพนนวรัตน
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
1. นายประกอบ ยิ่งชล
ผูอํานวยการกลุมวิชาการวิศวกรรม
2. นายเฉลิมศักดิ์ เพียรเลิศ
นายชางโยธาชํานาญงาน
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เบอรติดตอ : 02-271-1210
เบอรติดตอ : 02-278-5420

ตัวชี้วัดที่ 1.4 : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน
น้ําหนัก :

รอยละ 15

คําอธิบาย :
1. จํานวนพื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน หมายถึง จํานวนพื้นที่เพาะปลูก ไดแก
นาขาว พืชผัก พืชไร ผลไม ไมยืนตน รวมทั้งพื้นที่บอปลา บอกุง ที่ทําการผลิตสินคาการเกษตรในแตละป ใน
เขตพื้นที่รับบริการน้ําจากระบบชลประทาน จํานวน 24.7 8 ลานไร (ป 2559) จากพื้นที่ทําการเกษตรกรรม
ทั้งหมดของประเทศไทยจํานวน 131 ลานไร
2. ปริมาณน้ําตนทุน (1,000 ลานลบ.ม.) หมายถึงปริมาณน้ําใชการ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
เทากับ 20.04 (1,000 ลาน ลบ.ม.)
ตารางและสูตรการคํานวณ :
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน = จํานวนพื้นที่บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน
ปริมาณน้ําตนทุน

เกณฑการใหคะแนน :
คํานวณจากคาเฉลี่ย 3 ป 1.18

= ระดับ 3 interval +- 0.04

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
น้ําในเขตชลประทาน

15

คาเปาหมาย
1
1.10

2
1.14

3
1.18

4
1.22

5
1.26

เงื่อนไข :
กรณีปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกรมชลประทาน และสงผลกระทบตอ
แผนปฏิบัติราชการ/ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด กรมชลประทานจะขออุทธรณ เพื่อใหพิจารณาปรับเกณฑการให
คะแนน
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ป
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

น้ําตนทุน
พื้นที่บริหารจัดการน้ํา พื้นที่ชลประทาน
(1,000 ลาน ลบ.ม.)
(ลานไร)
(ลานไร)
37.06
29.49
23.63
44.27
30.65
23.73
37.91
31.73
23.93
36.13
32.02
24.08
34.97
32.01
24.17
31.85
34.21
24.31
45.33
34.97
24.32
31.47
36.79
24.52
33.07
37.06
24.58
24.53
30.97
24.75

ประสิทธิภาพการใชน้ํา
0.80
0.69
0.84
0.89
0.92
1.07
0.77
1.17
1.12
1.26

Growth
(%)
-12.99
20.89
5.89
3.28
17.34
-28.18
51.54
-4.14
12.66

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล :
1. โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา 93 โครงการ ที่มีพื้นที่
บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทานรวบรวมจํานวนพื้นที่ที่ทําการผลิตสินคาเกษตร รายงานสํานักบริหาร
จัดการน้ําและอุทกวิทยา
2. สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา รวบรวมขอมูลทั้ง 7 6 จังหวัด และ 93 โครงการ รายงาน
ผูบริหารกรมและเผยแพรลง Web Site http://www.rid.go.th/2009
3. การรายงานขอมูลตัวเลขพื้นที่จะตอเนื่องทุกสัปดาหเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแตละพื้นที่เริ่มทําการ
เพาะปลูกไมพรอมกัน บางพื้นที่เพาะปลูกปละหลายครั้ง แตมีการจัดเก็บขอมูลจะตัดยอดปละ 2 ครั้ง ดังนี้
3.1 รายงานขอมูลตัวเลขพื้นที่ทําการผลิตสินคาการเกษตรในฤดูแลงตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
2558 ถึงเดือนเมษายน 2559 โดยงวดสุดทายของฤดูแลงสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2559
(http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm)
3.2 รายงานขอมูลตัวเลขพื้นที่ทําการผลิตสินคาการเกษตรในฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคม
2559 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยงวดสุดทายของฤดูฝนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
(http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเลิศชัย ศรีอนันต
เบอรติดตอ : 0-2241-3348
ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1-17
ผูจัดเก็บขอมูล
: นายศุภชัย แกวลําไย
น.ส.วราลักษณ งามสมจิตร
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
ผูประสานแผน
สํานักงานชลประทานที่ 1 - 17
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เบอรติดตอ : 0-2241-4794
เบอรติดตอ : 0-2669-3748

ตัวชี้วัดที่ 1.5 : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตร (ลานลานบาท)
น้ําหนัก :

รอยละ 5

คําอธิบาย :
ตารางและสูตรการคํานวณ :
เกณฑการใหคะแนน :
เงื่อนไข :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
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ตัวชี้วัดที่ 1.6 การชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง
น้ําหนัก :

รอยละ 5

คําอธิบาย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานตาม มาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ จากวิกฤต
ภัยแลง และโครงการจัดทําแผนชุมชนเพื่อแกไขวิกฤตภัยแลงป 2558/59 ใน 8 มาตรการ กลาวคือ 1)
มาตรการสงเสริมความรูและการสนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อลดรายจายในครัวเรือน 2) มาตรการชะลอหรือ
ขยายระยะเวลาชําระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน 3) มาตรการจางงานเพื่อสรางรายไดใหแก
เกษตรกร 4) มาตรการเสนอโครงการตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแลง
5)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา 6) มาตรการเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน 7) มาตรการเสริมสรางสุขภาพและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 8) มาตรการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อใหเกษตรกรสามารถดํารงชีวิตผานวิกฤตภัย
แลงไปได กรมชลประทานดําเนินการจางแรงงานเพื่อซอมแซมคูคลองในชวงฤดูแลง
ตารางและสูตรการคํานวณ : เกณฑการใหคะแนน :
หนวยวัด :

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

การชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลง

5

คาเปาหมาย
1

80

2

3

85

4

5

95

90

100

เงื่อนไข :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

การชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ
จากภัยแลง
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ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.
2556

2557

2558

-

-

-

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล :
1. ใหสํานักชลประทานที่ดําเนินงานตามโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยแลงป 2558/2559
เรื่อง จางงานชลประทานเพื่อเพิ่มรายไดรวบรวมขอมูลสงใหกองแผนงาน
2. กองแผนงาน จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ตามโครงการ และรายงาน กพร. ในรอบ 6 เดือน
(เมษายน) 9 เดือน (กรกฎาคม) และ 12 เดือน (กันยายน)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
เบอรติดตอ
ผูอํานวยการกองแผนงาน
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 - 17
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน
นางสุลิลทิพย วีระวงษ
กองแผนงาน
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: 0-2241-2417
เบอรติดตอ : 0-2243-1417
เบอรติดตอ : 0-2243-1417

ตัวชี้วัดที่ 1.7 : รอยละของจํานวนแหลงน้ําเพื่อชุมชน/ชนบท ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับเปาหมายตามแผนงาน
(แหง)
น้ําหนัก : รอยละ 10
คําอธิบาย :

แหลงน้ําเพื่อชุมชน/ชนบท ประกอบดวยโครงการกอสรางแหลงน้ําและระบบสงน้ํา โครงการ
กอสรางแหลงน้ําและระบบสงน้ําในพื้นที่หมูบานปองกันชายแดน และโครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
พรอมระบบสงน้ํา ซึ่งเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เชน
อางเก็บน้ําขนาดเล็ก ฝาย
เปนตน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีเปาหมายดําเนินการ 173 แหง ลักษณะการดําเนินงาน เปนการ
จางเหมาและดําเนินการเอง โดยมีหัวหนาโครงการกอสราง ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงวิศวกรหรือนายชาง
ชลประทาน เปน ผูควบคุมงานกอสราง โครงการแตละแหงเริ่มสรางและเสร็จภายใน 1 ป ทั้งนี้ ใหถวงน้ําหนัก
แตละแหงตามปริมาณเงินงบประมาณ
ตารางและสูตรการคํานวณ :
ระดับคะแนน

โครงการ
(P)

งบประมาณ
(b)

น้ําหนัก
(W)

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

คะแนนที่ได
(m)

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก

P1
P2
.
.
.
P173

B1
B2
.
.
.
B173

W1
W2
.
.
.
W173

91
91
91
91
91
91

94
94
94
94
94
94

97
97
97
97
97
97

98.50
98.50
98.50
98.50
98.50
98.50

100
100
100
100
100
100

SM1
SM2
.
.
.
SM173

W1xSM1
W2xSM2
.
.
.
W173xSM173

น้ําหนัก
รวม

∑(Wi xSMi )

โดยที่ :
P หมายถึง
W หมายถึง
SM หมายถึง
i หมายถึง

∑(WixSMi)

โครงการชลประทาน
น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับโครงการชลประทาน
คะแนนที่ไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนน
จํานวนโครงการที่ไดรบั การจัดสรรงบประมาณ ; i = 1-173 (นับรายโครงการ)

โดยคะแนนที่ไดในแตละโครงการจะคูณดวยคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยน้ําหนักใหคิดงบประมาณที่ไดรับใน
แตละโครงการคูณดวยผลที่ไดจะเปนคะแนน และนําผลรวมคะแนนที่ไดเปนคะแนนของตัวชี้วัด
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เกณฑการใหคะแนน :
หนวยวัด : รอยละ

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

รอยละของ จํานวนแหลงน้ําเพื่อ
ชุมชน/ชนบท ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับ
เปาหมายตามแผนงาน

10

คาเปาหมาย
1
91

2
94

3
97

4
98.50

5
100

เงื่อนไข :

1. ไมนับรวมโครงการที่มีปญหาจากปจจัยภายนอก เชน ปญหาที่ดิน และปญหาผูรับจางไม
ปฏิบัติงาน โดยมีการแจงเตือนและเรงรัดเปนลายลักษณอักษร
2. กรณีเกิดภัยธรรมชาติอยางรุนแรงซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
กรมชลประทานและสงผลกระทบตอแผนปฏิบัติการ/ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดกรมชลประทานจะขอ
อุทธรณ เพื่อใหพิจารณาปรับเกณฑการใหคะแนน
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

รอยละของ จํานวนแหลงน้ําเพื่อชุมชน/
รอยละ
ชนบท ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับเปาหมายตาม
แผนงาน
ผลการดําเนินงานในภาพรวม
ผลคะแนน

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.
2556

2557

2558

95.99
3.4862

97.08
3.950

99.63
4.9260

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล :
1. ใหสํานัก งาน ชลประทานรายงานผลการดําเนินงานกอสรางแหลงน้ําเพื่อชุมชน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวบรวมสงใหกองแผนงาน
2. กองแผนงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการที่กอสรางแลวเสร็จ และรายงาน
ในรอบ 6 เดือน (เมษายน) 9 เดือน (กรกฎาคม) และ 12 เดือน (กันยายน)
48

/ชนบท
กพร.

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
เบอรติดตอ
ผูอํานวยการกองแผนงาน
ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1 - 17
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน
นางสุลิลทิพย วีระวงษ
กองแผนงาน
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: 0-2241-2417
เบอรติดตอ : 0-2243-1417
เบอรติดตอ : 0-2243-1417

ตัวชี้วัดที่ 1.8 : รอยละของการซอมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แลวเสร็จตามแผนงาน
น้ําหนัก

: รอยละ 5

คําอธิบาย :

พิจารณาจากความสําเร็จของงานการซอมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานเทียบกับ
แผนงานในปงบประมาณนั้นๆ ทั้งนี้ ไมรวมกิจกรรมที่มีลักษณะงานที่มิใชเปนการซอมแซม และปรับปรุง
อาคารชลประทาน เชน งานขุดลอก งานกําจัดวัชพืช งานกอสรางทาง และอาคารบานพัก เปนตน
ทั้งนี้
ใหประเมินผลงานในภาพรวม
ตารางและสูตรการคํานวณ : เกณฑการใหคะแนน :

หนวยวัด : รอยละ

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

รอยละของการซอมแซม และ
ปรับปรุงอาคารชลประทานที่แลว
เสร็จตามแผนงาน

5

คาเปาหมาย
1
92

2
94

3
96

4
98

5
100

เงื่อนไข :
1. กรณียกเลิกรายการงานใด จะไมนํารายการงานนั้นมาประเมิน
2. กรณีเปลี่ยนแปลงรายการงานหลัง 31 มีนาคม 255
9 จะไมนํารายการงานนั้นมาประเมิน
3. กรณีปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกรมชลประทาน และสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด กรมชลประทานจะขออุทธรณ เพื่อใหพิจารณาปรับเกณฑการใหคะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

รอยละของการซอมแซม และปรับปรุง รอยละ
อาคารชลประทานที่แลวเสร็จตาม
แผนงาน
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ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
98.65

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)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
เบอรติดตอ
ผูอํานวยการกองแผนงาน
ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1 - 17
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน
นางสุลิลทิพย วีระวงษ
กองแผนงาน
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: 0-2241-2417
เบอรติดตอ : 0-2243-1417
เบอรติดตอ : 0-2243-1417

ตัวชี้วัดที่ 1.9 : การจัดสรรน้ําใหแกภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม (คาน้ําชลประทาน - รอยละ
ของปริมาณน้ําที่จัดสรรใหภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม)
น้ําหนัก

: รอยละ 10

คําอธิบาย :

พิจารณาจากปริมาณน้ําที่จัดสรรใหทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม โดยการเก็บ
คาน้ําเพื่อเปนรายไดของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เปาหมายและเกณฑการใหคะแนน
สอดคลองกับบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําป 2559 ระหวาง
กระทรวงการคลังกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ตารางและสูตรการคํานวณ : เกณฑการใหคะแนน :

หนวยวัด : รอยละ

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

การจัดสรรน้ําใหแกภาคอุปโภค
และภาคอุตสาหกรรม (คาน้ํา
ชลประทาน - รอยละของ
ปริมาณน้ําที่จัดสรรใหภาค
อุปโภคและภาคอุตสาหกรรม)

10

คาเปาหมาย
1
90

2
95

3
100
เทากับ 615
ลานบาท
หรือ 1,230
ลาน ลบ.ม.

4
105

เงื่อนไข : -

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

การจัดสรรน้ําใหแกภาคอุปโภคและ
ภาคอุตสาหกรรม (คาน้ําชลประทาน รอยละของปริมาณน้ําที่จัดสรรใหภาค
อุปโภคและภาคอุตสาหกรรม)

ลาน ลบ.ม.
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ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
1,340
1,333
1,420

5
110

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. ใหสํานักงานชลประทานที่ 1-17 รวบรวมคาชลประทาน สงใหกองแผนงาน
2. กองแผนงาน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการที่กอสรางแลวเสร็จ และรายงาน
กพร. ในรอบ 6 เดือน (เมษายน) 9 เดือน (กรกฎาคม) และ 12 เดือน (กันยายน)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
เบอรติดตอ
ผูอํานวยการกองแผนงาน
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 - 17
ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสวนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
นางนิตยา ปานขํา
กองแผนงาน
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: 0-2241-2417
เบอรติดตอ : 0-2667-0968
เบอรติดตอ : 0-2241-5655-60

มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
น้ําหนัก

: รอยละ 10

คําอธิบาย :
เปนการวัดกระบวนงานที่ดําเนินการตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก ในการยกระดับคุณภาพ
การใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริหาร
 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยหนวยงานที่
สํานักงาน ก.พ.ร. มอบหมายใหเปนผูดําเนินการสํารวจ
 ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้
1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
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 : -

(กรมชลประทานไมมีตัวชี้วัดนี้ จึงนําน้ําหนักไปรวมที่ตัวชี้วัดที่ 1)
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มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3 : การเบิกจายเงินงบประมาณ
น้ําหนัก

: รอยละ 5
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน 2 กรณีดังตาราง

กรณีที่ 1 สวนราชการไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน วัดผล 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
3.1 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
3.2 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม

น้ําหนัก
2.5
2.5

กรณีที่ 2 สวนราชการไมไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน วัดผล 1 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม

น้ําหนัก
5

ตารางแสดงสัดสวนน้ําหนัก (รอยละ5)
งบประมาณประจําป
กรณีที่
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2

น้ําหนัก

รายจายลงทุน

ภาพรวม

รวม

2.5
-

2.5
5

5
5
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มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3 : การเบิกจายเงินงบประมาณ
น้ําหนัก

: รอยละ 5

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
น้ําหนัก

: รอยละ 2.5

คําอธิบาย :

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณโดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา)จะนํา
ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ
• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ
โดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบ
ไดจากรหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให

สูตรการคํานวณ :
เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการเบิกจาย X 100
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ 1
75

ระดับ 2
78

ระดับ 3
81
56

ระดับ 4
84

ระดับ 5
87

เงื่อนไข :

1. กําหนดระดับคะแนน 5 เทากับ รอยละ
87 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ กรณีสวนราชการไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงิน
ตาม พ.ร.บ. จะใชวงเงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เปน
ฐานในการคํานวณ
3. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนผานทางเว็บไซต
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
เงินงบประมาณรายจายลงทุน

รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
66.27
67.77
77.91
93.46

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:
ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูลผล
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
แนวทางการประเมินผล :
ที่ปรึกษาประเมินผล

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช
ขอมูลผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน ของสวนราชการทั้งที่เบิกจายใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

สวนราชการ

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล

 เอกสารการรายงานการใช เงิน งบประมาณของสวน

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

57
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ
1. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
2. นางสาวทิวาพร ผาสุข
3. นางสาวจุลลิกา พานิชเจริญ

ผูรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
เบอรติดตอ
ผูอํานวยการกองแผนงาน
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 - 17
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน
นางสุลิลทิพย วีระวงษ
กองแผนงาน
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หมายเลขโทรศัพท
0 2127 7132
0 2127 7000
ตอ 4206 และ 4618
E-Mail : disadmgr@cgd.go.th

: 0-2241-2417
เบอรติดตอ : 0-2243-1417
เบอรติดตอ : 0-2243-1417

ตัวชี้วัดที่ 3.2 :
น้ําหนัก

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม

: รอยละ 2.5

คําอธิบาย :

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมจะใชอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหวางปงบประมาณโดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับหากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ
สูตรการคํานวณ :
เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการเบิกจายx 100
วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ 1
88

ระดับ 2
90

ระดับ 3
92

เงื่อนไข:

ระดับ 4
94

ระดับ 5
96

1. กําหนดระดับคะแนน 5 เทากับ รอยละ 96 ซึ่งเปนคาเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหวางปงบประมาณ กรณีสวนราชการไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใชวงเงินงบประมาณที่
สํานักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เปนฐานในการคํานวณ
3. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทาง
เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ
59

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
เงินงบประมาณรายจายภาพรวม

รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
90.27
90.48
80.86
93.46

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:
ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูลผล
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค จาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
แนวทางการประเมินผล :
ที่ปรึกษาประเมินผล

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช
ขอมูลผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวม ของสวนราชการทั้งที่เบิกจายใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

สวนราชการ

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล

 เอกสารการรายงานการใช เงิน งบประมาณของสวน

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

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ
1. นางญาณี แสงศรีจันทร
2. นางสาวทิวาพร ผาสุข
3. นางสาวจุลลิกา พานิชเจริญ
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หมายเลขโทรศัพท
0 2127 7132
0 2127 7000
ตอ 4206 และ 4618
E-Mail : disadmgr@cgd.go.th

ผูรับผิดชอบกรมชลประทาน
เบอรติดตอ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
ผูอํานวยการกองแผนงาน
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 - 17
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน
นางสุลิลทิพย วีระวงษ
กองแผนงาน
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: 0-2241-2417
เบอรติดตอ : 0-2243-1417
เบอรติดตอ : 0-2243-1417

ตัวชี้วัดที่ 4 : การประหยัดพลังงาน
น้ําหนัก : รอยละ 2.5
คําอธิบาย :

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ หมายถึง
การที่สวนราชการสามารถจัดการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ผลการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงไดอยางนอยรอยละ 10
เหตุผล :
 พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําให
ตองพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ที่ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะ
ชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยามี
ประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน คณะรัฐมนตรีการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ไดมีมติให
หนวยงานราชการดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10 % เพื่อเปนตัวอยางใหกับภาคเอกชน
ภาคประชาชน ในการชวยลดรายจายของประเทศโดยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
ตารางและสูตรการคํานวณ :
 พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ
1. ดานไฟฟา
2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง
 สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน :
1. ดานไฟฟา
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชไฟฟา
(Energy Utilization Index, EUI)

กําหนดให
-

-

-

ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน
(kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง)

= (90% ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน) – ปริมาณการใชไฟฟาจริง
ปริมาณการใชไฟฟาจริง

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช
ไฟฟาที่ควรจะเปนของสวนราชการนั้น ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดทําขึ้นจากการนําปจจัยตางๆ ท
มีผลตอการใชไฟฟาของสวนราชการนั้น เชน พื้นที่ใชสอย จํานวน
บุคลากร เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน ของแตละเดือน แลวนําไป
รายงานผานwww.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน
90% ของปริมาณการใชไฟฟา
ตัวเลขประมาณการใชไฟฟาที่ควรจะเปน (SEU) ของสวนราชการนั้น
มาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) และมีการใชไฟฟาลดลงอยางนอยรอยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2555
Actual Electricity Utilization; AEU จํานวนหนวยไฟฟาที่ใชไปจริงใน
ปริมาณการใชไฟฟาจริง
กิจการของสวนราชการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน
(kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง)
2559 รวม 12 เดือน โดยใชขอมูลจากใบแจงหนี้การใชไฟฟาที่การไฟฟ
เรียกเก็บแตละเดือน แลวนําไปรายงานผาน
www.ereport.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน
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2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชน้ํามัน
(Energy Utilization Index, EUI)
-

= (90% ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใชน้ํามันจริง
ปริมาณการใชน้ํามันจริง

กําหนดให

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใชน้ํามัน
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่ควรจะเปนของสวนราชการนั้น ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30
มาตรฐาน (ลิตร)
กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดทําขึ้นจากการนําปจจัยตางๆ ที่มีผลตอก
ใชน้ํามันเชื้อเพลิงของสวนราชการนั้น เชน พื้นที่รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร)
จํานวนบุคลากร เปนตน ของแตละเดือน แลวนําไปรายงานผาน www.ereport.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน

-

90% ของปริมาณการใช
น้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน
(ลิตร)

ตัวเลขประมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเปน (SFU) ของสวน
ราชการนั้นและมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงอยางนอยรอยละ 10 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555

-

ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง Actual Fuel Utilization; AFU จํานวนน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใชไปจริง
จริง (ลิตร)
ในยานพาหนะของสวนราชการ ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2558 ถึง 30
กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ไดแก เบนซิน ดีเซล แกสโซฮอล ไบโอ
ดีเซล และกาซธรรมชาติ ( NGV) โดยรวบรวมจํานวนหนวยของเชื้อเพลิงที่
ใชไปกับยานพาหนะของสวนราชการทุกคันในแตละเดือน แลวนําไป
รายงานผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน
กรณีที่สวนราชการใชน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือก ไดแก แกสโซฮอล (ใน 1
ลิตร มีน้ํามันเบนซินอยู 90%) น้ํามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ํามันดีเซล
อยู 95%) และกาซธรรมชาติ (NGV) ที่ใชแทนเบนซินหรือดีเซล 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
ทั้งหมดที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และสวนราชการที่ตั้งขึ้นเปน
หนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏในกฎกระทรวง โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน เปน
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
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1

. ดานไฟฟา มีรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนประเมินผล ดังนี้

ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
1
มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟาของ
ปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน
(เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด
2

คะแนน
0.5000

2.1 มีการรายงานขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน และคา
0.2500
ดัชนีการใชไฟฟาประจําปงบประมาณ 2559ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สนพ. กําหนด
ไดแลวเสร็จและครบถวน12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
2.2 มีการรายงานขอมูลปริมาณการใชไฟฟาที่ใชจริง ( kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง ) ประจําป 0.2500
งบประมาณ 2559 ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน
2559

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
สวนราชการจะไดคะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.500 คะแนน

0.0001
0.5000

หมายเหตุ :
1) สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที,่ 43 และ 5 เมื่อทราบEUI แลว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศเพื่อประเมินคะแนน
3) กรณีที่ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด มีคานอยกวา
-0.333 สวนราชการจะไดคะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 0.000 คะแนน
4) การประมวลคะแนนกรณีสวนราชการมีหนวยงานในสังกัดมารวมในการประเมินผล
ก. ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน
ข. พิจารณาใหคะแนนของสวนราชการ โดยคิดคาเฉลี่ยจากคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด
( = ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด / จํานวนหนวยงานในสังกัดทั้งหมด)
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2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
คะแนน
1
มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานน้เชืํามั้อนเพลิงของ 0.5000
ปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน
(เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด
2

2.1 มีการรายงานขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน 0.2500
และคาดัชนีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จและครบถวน12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึง
เดือนกันยายน 2559
2.2 มีการรายงานขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชจริง (ลิตร ) ประจําปงบประมาณ 0.2500
2559 ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559

3

มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ 0.0001
คํานวณที่ สนพ. กําหนด อยูในชวง -0.200 ถึง -0.333
0.5000

4

มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ 0.0001
คํานวณที่ สนพ. กําหนด อยูในชวง -0.091 ถึง -0.199
0.5000

5

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

0.0001
0.5000

หมายเหตุ :
1) สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที,่ 43 และ 5 เมื่อทราบEUI แลว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศเพื่อประเมินคะแนน
3) กรณีที่ EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด มีคา
นอยกวา -0.333 สวนราชการจะไดคะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 0.000 คะแนน
4) การประมวลคะแนนกรณีสวนราชการมีหนวยงานในสังกัดมารวมในการประเมินผล
ก. ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน
ข. พิจารณาใหคะแนนของสวนราชการ โดยคิดคาเฉลี่ยจากคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด
( = ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด / จํานวนหนวยงานในสังกัดทั้งหมด)
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แผนภาพแสดงการใหคะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5

เงื่อนไข : รายละเอียดขอมูล
แหลงขอมูล/วิธีการ

พื้นฐาน : จัดเก็บขอมูล:

1) สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชขอมูลที่สวนราชการไดรายงานผลผาน 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 ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผาน
ชองทางเว็บไซตwww.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น.
3) สนพ. จัดทําผลสรุปการดําเนินงานของแตละสวนราชการสงถึงสํานักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 15
ธันวาคม 2557 โดยใชขอมูลที่แตละสวนราชการสงผลการดําเนินงานดานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง
ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผานชองทางเว็บไซต www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น.
4) การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน:
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หนวยงานในสวนราชการ
หมายถึง สวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดสวนราชการระดับกรมที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวงและรวมถึงสวนราชการที่ตั้งขึ้นเปนหนวยงานภายในแตไมปรากฏในกฎกระทรวง
สําหรับสวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดสวนราชการระดับกรมนั้น ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามกฎกระทรวง แตปฏิบัติงานอยูในภูมิภาค การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลของสวน
ราชการนั้นๆ ใหพิจารณาจากสถานที่ตั้งของสวนราชการวา ตั้งอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการดําเนินงาน
ไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยูนั้น
สวนราชการ ที่มีจํานวนหนวยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบมารวมในการประเมินผล
การประหยัดพลังงาน มากกวา 30 หนวยงาน จะไดรับคะแนนสวนเพิ่มอีก 0.05 เทาของคะแนนที่ไดรับ โดย
สวนราชการนั้น จะตองมีหนวยงานที่รายงานขอมูลผาน www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเปน
จํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนหนวยงานทั้งหมด
ตัวอยาง : สวนราชการ A มีหนวยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หนวยงาน รายงานขอมูลครบทุก
ขั้นตอน55 หนวยงาน (เทากับ 84%) ไดรับคะแนนตั้งตนเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และไดคะแนนสวนเพิ่มอีก
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

ขั้นตอนที่ 1 :
มีการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ดานไฟฟาของ
ปงบประมาณ 2559
รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2558มีนาคม 2559) และรอบ
12 เดือน (เมษายน 2559
- กันยายน 2559) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. กําหนด

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
 เอกสารหลักฐานเปน :1) แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ 2559 และภาพถายแสดงการติดประกาศหรือ
สําเนาหนังสือแจงเวียนใหหนวยงานภายในสวนราชการ
รับทราบและปฏิบัติ
2) เอกสารการประชุมของคณะทํางานลดการใชพลังงานของ
สวนราชการเกี่ยวกับการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ 2559
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดื
(เมษายน 2559 - กันยายน 2559) และหลักฐานแสดงการ
รับทราบของหัวหนาสวนราชการ
 ขอมูลที่สวนราชการรายงานการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปงบประมาณ 2559 รอบ 6
เดือน และรอบ 12 เดือน ตามขอ 3) ให สํานักงาน ก.พ.ร.
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559โดยบันทึกผาน
www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ . ออกแบบไว
ซึ่งหลักฐานอางอิงจะเปนเลขที่หรือลําดับครั้งของ
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 รอบ 12
เดือน เดือน

ก. ไมรายงานผลการติดตามการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะทํางานลดการใช
พลังงาน

0.0000 0.0000
คะแนน คะแนน

ข. รายงานผลการติดตามการดําเนินการ 0.2500 0.2500
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ คะแนน คะแนน
คณะทํางานลดการใชพลังงาน

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
ใชพลังงานของสวนราชการเปนขอมูลจริงที่เกิดขึ้นในแตละเดือน
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.ereport.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) พรอมทัง้ รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร นั้น
สนพ. ไดจําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของสวนราชการ
โดยแบงกลุมหนวยงานออกเปน 9 ลักษณะ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กลุมทั่วไป
กลุมโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
กลุมโรงเรียน
กลุมศาสนาและสํานักงานอัยการ
กลุมเรือนจําและสถานคุมประพฤติ
กลุมสถานีตํารวจ
กลุมสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา
กลุมสถานสงเคราะห
กลุมสถานีวิทยุและสถานีเครื่องสงสัญญาณ

ใหสวนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม “คูมือการจัดทําขอมูลและ
รายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. จัดทําขึ้น ตาม
เอกสารแนบทายเปนภาคผนวก xx หรือ download ไดที่
www.e-report.energy.go.th/eui 2559/handbook/

69

ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

แนวทางการประเมินผล

เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1= 0.2500 คะแนน

ความครบถวนของขอมูลตัวแปรตางๆ

ที่มีผลตอปริมาณการใชไฟฟาของสวน
ราชการ
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2558ถึง 30 กันยายน
2559
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกายน 2559

ดานไฟฟา

ก. ไมครบ 12 เดือน

0.0000
คะแนน

ข. ครบทั้ง 12 เดือน

0.2500
คะแนน

2.2 มีการรายงานขอมูล
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
ปริมาณการใชไฟฟาที่
ใชจริง (kWh; กิโลวัตต-  เอกสารหลักฐานเปน :ชั่วโมง) ประจําป
1) ใบแจงหนี้การใชไฟฟาที่การไฟฟาเรียกเก็บแตละเดือน หรือ
งบประมาณ 2559
หลักฐานแสดงที่มาของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา(
kWh;
ครบถวน 12 เดือน
กิโลวัตต-ชั่วโมง) ที่ใชจริงในกิจการของสวนราชการ ประจําป
นับตั้งแตเดือนตุลาคม
งบประมาณ 2558เปนขอมูลจริงที่เกิดขึ้นในแตละเดือน ตั้งแต
2558 ถึงเดือนกันยายน
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน
2559
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

เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2= 0.2500 คะแนน
ความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน
2559
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกายน 2559
ก. ไมครบ 12 เดือน
ข. ครบทั้ง 12 เดือน

ดานไฟฟา

0.0000
คะแนน
0.2500
คะแนน

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

4

ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร

ผลการคํานวณ EUI
 เอกสารหลักฐานเปน :ดานการใชไฟฟา ประจําป
งบประมาณ 2559 ตามสูตร 1) ขอมูลตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอการใชพลังงานของสวนราชการ
ตามขั้นตอนที่ 2(2.1 และ 2.2) ที่สวนราชการรายงานให
การคํานวณที่ สนพ. กําหนด
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผาน
www.eโดยอยูในชวง
report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไวโดยใชขอมูล
-0.200 ถึง -0.333
เพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
มีผลการคํานวณ EUI
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ดานการใชไฟฟา ประจําป 2) สูตรการคํานวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชไฟฟา(Energy
งบประมาณ 2559 ตามสูตร
การคํานวณที่ สนพ. กําหนด
Utilization Index, EUI)เทากับ
โดยอยูในชวง
-0.091 ถึง -0.199
(90% ของ SEU*) – AEU*
EUI =
AEU
*SEU Standard Elevtricity Utilization
ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน (kWh;กิโลวัตต-ชั่วโมง)
* AEU Actual Electricity Utilization
ปริมาณการใชไฟฟาจริง (kWh;กิโลวัตต-ชั่วโมง)
รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร อธิบายไวใน
“คูมือการจัดทําขอมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ.
จัดทําขึ้น
5

มีผลการคํานวณ EUI
ดานการใชไฟฟา ประจําป
งบประมาณ 2559 ตามสูตร
การคํานวณที่ สนพ. กําหนด
โดยอยูในชวง
0.000 ถึง -0.090
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เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5= 1.5000 คะแนน
การใหคะแนนแบงออกเปน 3 ขั้นตอน

ดานไฟฟา

ขั้นที่ 3 EUI อยูในชวง-0.2000 ถึง 0.3333

0.00010.5000
คะแนน

ขั้นที่ 4 EUI อยูในชวง-0.091 ถึง -0.1999

0.00010.5000
คะแนน

ขั้นที่ 5 EUI อยูในชวง 0.0000 ถึง -0.090

0.00010.5000
คะแนน

รวม 3 ชวง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น

1.5000
คะแนน

หมายเหตุ:
 การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3,4 และ 5 หาก EUI ดานการใช
ไฟฟา อยูระหวางคาขอบเขต ใหใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ
 กรณีที่ผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา มากกวา 0 สวนราช
การจะไดคะแนนระดับที่ 3,4 และ 5 รวมเทากับ 1.5000 คะแนน
 วิธีการใหคะแนนของสวนราชการที่มีหลายหนวยงาน
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการคิดจาก
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1) คะแนนแฉลี่ยของหนวยงานทั้งหมดที่เปนราชการบริหาร
สวนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และ
สวนราชการที่ตั้งขั้นเปนหนวยงานภายในกรมนั้นที่ไม
ปรากฏในกฎกระทรวง ดังนี้ประเมินระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของแตละ
หนวยงานของสวนราชการตามเกณฑการใหคะแนนที่
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตาม
เปาหมายแตละระดับขั้นของความสําเร็จ ( Milestone) 5
ระดับ ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5
2) นําคะแนนที่แตละหนวยงานของสวนราชการไดรับการ
ประเมิน มารวมกันเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แลวหาคา
คะแนนเฉลี่ยตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี้
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
= ผลรวมของคะแนนของหนวยงานของสวนราชการทั้งหมด
จํานวนหนวยงานของสวนราชการทั้งหมด

หมายเหตุ :
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน
พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสง
ให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมให ผูประเมินตรวจสอบหรือขอ
ขอมูลเพิ่มเติม
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2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง
ระดับคะแนน
1

2

เกณฑการใหคะแนน

แนวทางการประเมินผล
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
ขั้นตอนที่ 1 :
 เอกสารหลักฐานเปน :มีการติดตามและรายงาน
ขอมูลที่สวนราชการรายงานการติดตามการดําเนินการตาม
ผลการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปงบประมาณ 2559 รอบ
มาตรการประหยัดพลังงาน
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให สํานักงาน ก.พ.ร.ทราบ
ดานน้ํามันเชื้อเพลิงของ
โดยเปนขอมูลเดียวกันกับที่สวนราชการบันทึกการติดตาม
ปงบประมาณ 2559 รอบ
และรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
6 เดือน (ตุลาคม 2558 พลังงานดานไฟฟา
มีนาคม 2559) และรอบ
เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน
12 เดือน (เมษายน 2559
- กันยายน 2559) ตาม
การติดตามและรายงานผลการดําเนินการตาม
รอบ 6
รอบ 12
รูปแบบที่ สนพ. กําหนด
มาตรการประหยัดน้ํามัน
เดือน
เดือน

ขั้นตอนที่ 2 :
2.1 มีการรายงานขอมูล
พื้นฐานสําหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและคาดัชนี
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําปงบประมาณ
2558ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ สนพ.
กําหนดไดแลวเสร็จ
และครบถวน
12
เดือน นับตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2558 ถึง
เดือนกันยายน 2559

ก. ไมรายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใชพลังงาน

0.0000
คะแนน

0.0000
คะแนน

ข. รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใชพลังงาน

0.2500
คะแนน

0.2500
คะแนน

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
 เอกสารหลักฐานเปน :1) หลักฐานแสดงที่มาของขอมูลอันเปนตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอ
การใชพลังงานของสวนราชการเปนขอมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต
ละเดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 255
9
รวม 12 เดือน
ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. กําหนด แบงออกเปน 2 สวนคือ
ก. ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน จํานวนบุคลากร
ภายใน (มาทํางาน ลา ไปราชการ) เปนตน
ข. ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหาง
จากตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอําเภอที่ตั้ง พื้นที่ของ
จังหวัดที่ตั้ง เปนตน
2) ขอมูลตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอการใชพลังงานของสวน
ราชการตามขอ 1) ที่สวนราชการรายงานให สํานักงาน
ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย
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3) บันทึกผาน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ.
ออกแบบไว เปนขอมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผล
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟา
* เมื่อสวนราชการบันทึกขอมูลตางๆ ผาน www.ereport.energy.go.thระบบจะตรวจสอบความครบถวน
ของตัวแปรตางๆ เมื่อครบถวนแลว ระบบจะคํานวณ
ปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐานของแตละสวนราชการตาม
แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว
เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน
ความครบถวนของขอมูลปริมาณการใช
ดานน้ํามัน
น้ํามัน
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557ถึง 30 กันยายน
2558
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกายน 2558
ก. ไมครบ 12 เดือน

0.0000
คะแนน

ข. ครบทั้ง 12 เดือน

0.2500
คะแนน
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ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
 เอกสารหลักฐานเปน :1) ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สวนราชการไดซื้อและใบสั่งจาย
น้ํามันเชื้อเพลิงใหกับยานพาหนะของสวนราชการทุกคันในแต
ละเดือน หรือหลักฐานแสดงที่มาของขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง(ลิตร)ที่ใชจริงในยานพาหนะของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ 2559 เปนขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในแตละเดือน ตั้งแต
1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน
2) ขอมูลขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง(ลิตร)ที่ใชจริงใน
ยานพาหนะของสวนราชการ ตามขอ 1) ที่สวนราชการรายงานให
2.2 มีการรายงานขอมูล
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2559 โดย
ปริมาณการใชน้ํามัน
บันทึกผาน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ.
เชื้อเพลิงที่ใชจริง (ลิตร)
ออกแบบไว
ประจําปงบประมาณ
2559 ครบถวน 12
เดือน นับตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559

เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน

ความครบถวนของขอมูลตัวแปรตาง ๆ ที่มี
ผลตอปริมาณการใชน้ํามันของสวนราชการ
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน
2559 ใน
www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกายน 2559
ก. ไมครบ 12 เดือน
ข. ครบทั้ง 12 เดือน
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0.0000
คะแนน
0.2500
คะแนน
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*

3

4

5

ขั้นตอนที่ 3 - 5 :
มีผลการคํานวณ EUI
ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําปงบประมาณ 2559
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ.
กําหนด โดยอยูในชวง
-0.200 ถึง -0.333
มีผลการคํานวณ EUI
ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําปงบประมาณ 2559
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ.
กําหนด โดยอยูในชวง
-0.091 ถึง -0.199
มีผลการคํานวณ EUI
ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําปงบประมาณ 2559
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ.
กําหนด โดยอยูในชวง
0.000 ถึง -0.090

แนวทางการประเมินผล
 สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ใน
ระดับคะแนนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับคะแนน
ที่ 3, 4 และ 5
ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร
 เอกสารหลักฐานเปน :1) ขอมูลตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอการใชพลังงานของสวน
ราชการ ตามขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่สวนราชการ
รายงานให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผาน
www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว
โดยใชขอมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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” ที่ สนพ. จัดทําขึ้น
เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน
การใหคะแนนแบงออกเปน 3 ขั้นตอน

ดานน้ํามัน

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

หมายเหตุ:
- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 หาก EUI ดาน
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง อยูระหวางคาขอบเขต ใหใชวิธีเทียบ
บัญญัติไตรยางศ
- กรณีที่ผลการคํานวณEUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง มากกวา 0
สวนราชการจะไดคะแนนระดับที่ ,34 และ 5 รวมกันเทากับ
1.5000 คะแนน
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ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

แนวทางการประเมินผล
 วิธีการใหคะแนนของสวนราชการที่มีหลายหนวยงาน
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานทั้งหมดที่เปนราชการบริหาร
สวนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และสวน
ราชการที่ตั้งขึ้นเปนหนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี้
(1) ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแตละหนวยงานของสวนราชการตาม
เกณฑการใหคะแนนที่พิจารณาจากความกาวหนาของ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับขั้นของ
ความสําเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5
(2) นําคะแนนที่แตละหนวยงานของสวนราชการไดรับการ
ประเมิน มารวมกันเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แลวหาคาคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี้
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
= ผลรวมของคะแนนของหนวยงานของสวนราชการทั้งหมด
จํานวนหนวยงานของสวนราชการทั้งหมด

หมายเหตุ :
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสวนราชการสรุปผลการ
ดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมให
ผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ

หมายเลขติดตอ

ชื่อหนวยงาน

สํานักงานนโยบายและ หมายเลขโทรศัพท 0 2612 1555 ตอ 364, 358
แผนพลังงาน กระทรวง หมายเลขโทรสาร 0 2612 1374
พลังงาน
E-mail address chananan@eppo.go.th
ชื่อผูประสานงาน นางสาวชนานัญ บัวเขียว
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ผูรับผิดชอบกรมชลประทาน :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

นายธวัช กีรติทวีสุข
เบอรติดตอ : 0 2583 8316
ผูอํานวยการสํานักเครื่องจักรกล
นายอภิชาติ วัฒนาอุดมชัย
เบอรติดตอ : 08 1425 6913
สํานักเครื่องจักรกล
08 1801 5305
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ตัวชี้วัดที่ 5 : การประหยัดน้ํา
น้ําหนัก

: รอยละ 2.5

คําอธิบาย :
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558ไดรับทราบแนวทางประหยัดน้ําตาม
มติคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ และขอความรวมมือทุกภาคสวนรวมกันประหยัดน้ํา โดยให
หนวยงานภาครัฐลดการใชน้ําอยางนอยรอยละ 10 พรอมรายงานผลทุกเดือน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการจึงไดกําหนดเปนตัวชี้วัดระดับหนวยงานราชการระดับกระทรวงและกรมของทุกสวน
ราชการ
ตารางและสูตรการคํานวณ :
ทําการเปรียบเทียบอัตราการใชน้ําในปงบประมาณ 2557 กับปงบประมาณ 2559 โดย
ดําเนินการเปรียบเทียบเปนรอยละที่ลดการใชน้ําไดเพื่อกําหนดระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
มีการแตงตั้งคณะทํางานปฏิบัติการประหยัดน้ํา
2
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประหยัดน้ําตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติและไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ
3
มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การประหยัดน้ําเปนรายเดือนใหกับ
กรมทรัพยากรน้ําภายในระยะเวลาที่กําหนด
4
สามารถลดการใชน้ํา นอยลง เทียบกับปริมาณการใชน้ําในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอยละ 5
5
สามารถลดการใชน้ํา นอยลงเปรียบเทียบกับปริมาณการใชน้ําในปงบประมาณ พ.ศ.
2557 รอยละ 10
เงื่อนไข :
หนวยงานภาครัฐตองดําเนินการกรอกขอมูลเขาระบบที่กรมทรัพยากรน้ํากําหนดเพื่อเปน
ขอมูลสําหรับการประเมินผลการประหยัดน้ําของหนวยงานภาครัฐ
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประหยัดน้ําของหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย
1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานประหยัดน้ําของหนวยงานนั้นๆ
2. แผนการประหยัดน้ําที่ไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ
3. ขอมูลการประหยัดน้ําของหนวยงานภาครัฐโดยใชขอมูลในป 2557 และ 2559
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของโดยรายงานผานเว็บไซตของกรมทรัพยากรน้ําโดยใชขอมูล ดังนี้
1. จํานวนหนวยการใชน้ําจากใบเสร็จรับเงิน/ใบแจงหนี/้ จากกิจการประปาทุกประเภท
2. ขอมูลจํานวนบุคลากรภายในหนวยงาน
3. ขอมูลบุคลากรภายนอกที่มาใชบริการ
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แนวทางการประเมินผล :
รวบรวมขอมูลโดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของกรอกเขาระบบเว็บไซตที่กรมทรัพยากรน้ํา
จัดทําขึ้น และทําการเปรียบเทียบกับการใชน้ําในปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2559 เพื่อกําหนด
ระดับคะแนนการประหยัดน้ําของหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานผูรับผิดชอบ : กรมทรัพยากรน้ํา
หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ

หมายเลขติดตอ

กรมทรัพยากรน้ํา

02 271 6000 ตอ 6710

ผูรับผิดชอบกรมชลประทาน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :

คณะทํางานปฏิบัติการประหยัดน้ําตามคําสั่งกรมชลประทานที่ 385/2559
ลงวันที่ 23 มีฯคม 2559

ผูจัดเก็บขอมูล :

นายประพนธ หิรัญตีรพล
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
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เบอรติดตอ : 0 2241 1399

ตัวชี้วัดที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
น้ําหนัก

: รอยละ 5

คําอธิบาย :
• เพื่อยกระดับการใหบริการประชาชน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของ
สวนราชการอยางตอเนื่อง
• เปนการสํารวจเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ
ใหมีมาตรฐานตรงตามการจัดอันดับ
มาตรฐานเว็บไซตขององคกรสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต
ของหนวยงาน ใหไปสูระดับการใหบริการที่ดี และเปนการยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใน
ภาพรวมของประเทศ โดยมาตรฐานเว็บไซตสามารถดาวนโหลดไดที่ www.ega.or.th/th/profile/888/
• หนวยงานภาครัฐ หมายถึง สวนราชการระดับกรม จานวน 148 สวนราชการ
ขั้นตอนการดาเนินการ:
1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดเกณฑการตรวจประเมิน และกําหนด
น้ําหนักความสําคัญของเนื้อหา (Content) ในแตละระดับการพัฒนาการใหบริการของเว็บไซต
ภาครัฐ
2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะดาเนินการสํารวจเว็บไซตของหนวยงาน
ภาครัฐ โดยพิจารณาจากมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐทั้ง 5หมวดหมู ไดแก ขอมูลพื้นฐาน การสราง
ปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ การใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส คุณลักษณะที่ควรมี และการ
ทาใหเนื้อหาเว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได
3. วิเคราะหและประมวลผลการสํารวจเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ
4. จัดทารายงานในภาพรวมทั้งหมดและจําแนกตามระดับการพัฒนาการใหบริการของเว็บไซตภาครัฐ
5. นําเสนอผลการสํารวจฯเพื่อใหหนวยงานภาครัฐนาไปใชเปนขอมูลเพื่อวิเคราะห และ วางแนวทาง
การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของหนวยงาน
ขอบเขตการสํารวจ:
การสํารวจเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ ตามขอกําหนดในมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ ประกอบดวย
5 หมวดหมู ไดแก
1. หมวดขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง ขาวประชาสัมพันธ เว็บลิงค กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอมูลการบริการ
แบบฟอรมในการดาวนโหลดได คลังความรู/เอกสารเผยแพร คาถามที่พบบอย 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
ที่ผูใชบริการ สามารถกําหนดรูปแบบสวนตัวในการใชบริการเว็บไซตได
4. หมวดคุณลักษณะที่ควรมี (Recommended Features) ประกอบดวย การแสดงผลการ
นําเสนอขอมูล เครื่องมือสนับสนุนการใชงาน เครื่องมือสาหรับเก็บขอมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต
(Web Analytic) และทุกหนาในสวนลางของเว็บไซต (Page Footer) ตองแสดงเมนูหลัก
ในรูปแบบขอความ ขอมูลติดตอหนวยงาน เสนเชื่อมกลับไปยังหนาหลัก คาสงวนลิขสิทธิ์
การประกาศความรับผิด และการประกาศนโยบาย
5. หมวดการทาใหเนื้อหาเว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได
(Web Accessibility)
ประกอบดวยเว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงได ตามขอกําหนดของ World Wide Web Consortium
(W3C)
หนวยงานภาครัฐสามารถดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตใหแลวเสร็จ ภายใน 30 กันยายน
พ.ศ. 2559
เกณฑการใหคะแนน:
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซตตามเกณฑมาตรฐาน
ของ กระทรวง ICT รอยละ 40
มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซตตามเกณฑมาตรฐาน
ของ กระทรวง ICT รอยละ 45
มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซตตามเกณฑมาตรฐาน
ของ กระทรวง ICT รอยละ 50
มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซตตามเกณฑมาตรฐาน
ของ กระทรวง ICT รอยละ 55
มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซตตามเกณฑมาตรฐาน
ของ กระทรวง ICT รอยละ 60

84

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:

ผลการสํารวจเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน

หนวยงานภาครัฐ 144
หนวยงาน

หนวยวัด

จําแนกตามรายหมวดหมู ในปงบประมาณ พ.ศ.2558
ขอมูล
พื้นฐาน

การสราง
ปฏิสัมพันธกับ
ผูใชบริการ

การ
ใหบริการ
e-service

คุณลักษณะ

77.72

77.29

21.32

71.84

รอยละ

ที่ควรมี

Web
Accessibility

23.61

เฉลี่ยรวมทั้ง 5 หมวดหมู เทากับ 54.36

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:
ดําเนินการสํารวจเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐในระดับกระทรวง กรม และหนวยงานที่มีฐานะ
เทียบเทากรม โดยผูตรวจประเมินทาการสํารวจเว็บไซตตามแบบสํารวจ (Checklists) ที่ครอบคลุมตาม
เนื้อหาในมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ กรณีทีมีขอสงสัยระหวางการสํารวจฯ หรือมีเนื้อหาในเว็บไซตไมชัดเจน
จะใชวิธีการสัมภาษณผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานเพื่อประเมินตามมาตรฐานฯ ตอไป
หนวยงานเจาภาพในการติดตามและประเมินผล: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :
หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- นางสุรีพร พรโสภณวิชญ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
พิเศษ

หมายเลขโทรศัพท
02-142-1030

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
ฝายนวัตกรรม สวนมาตรฐาน (ins@ega.or.th)
1 - นางสาวชลิตา เรือนคา เจาหนาที่วิเคราะหธุรกิจ 2
2 - นางธารทิพย พัวประเสริฐสุข ผูเชี่ยวชาญวิเคราะหธุรกิจ
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02-612-6000 ตอ 7305 และ 7302

การพัฒนาองคการ
ตัวชี้วัดที่ 7 : การพัฒนาสมรรถนะองคการ
น้ําหนัก
คําอธิบาย :

: รอยละ 5

• การพัฒนาสมรรถนะองคการ เปนการดําเนินการปรับปรุง ระบบบริหารจัดการภายใน
องคการที่เปนกลไกที่ทําใหองคการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบดวย 3 ดานไดแก การกําหนดเปาหมาย
(Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 ระดับ
ไดแก ระดับองคการ ( Organization)ระดับหนวยงาน ( Department)และระดับบุคคล ( Individual) เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานขององคการ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคขององคการความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ
• การพัฒนาสมรรถนะองคการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหดําเนินการพัฒนา
ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งสวนราชการไดดําเนินการสํารวจการพัฒนาองคการผานระบบ
ออนไลน (Organization Development Survey) ในระหวางวันที่ 29 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2557
เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงองคการ และนําประเด็นที่ตองปรับปรุงมาจัดทําแผนพัฒนาองคการ และ
ดําเนินการปรับปรุงไปแลวจํานวน 1 ชอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สําหรับการดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหสวนราชการนําผลการสํารวจการพัฒนาองคการที่เปนโอกาสในการ
ปรับปรุงแตยังไมดําเนินการ จํานวน 1 ชอง มาจัดทําแผนพัฒนาองคการ และดําเนินการปรับปรุง
• แบบสํารวจการพัฒนาองคการ ( Organization Development Survey) เปนการใช
เครื่องมือวินิจฉัยองคการ “9 Cells” ที่ประกอบดวยคําถามจํานวน 36 ขอใน 3 ดานหลัก ไดแก การ
กําหนดเปาหมาย ( Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ ( Management) และ
แบงการวัดเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับองคการ (Organization) ระดับหนวยงาน (Department) และระดับ
บุคคล (Individual) ขอคําถามตามภาคผนวก
• คําถามดานการกําหนดเปาหมาย (Goal)
 ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการกําหนด
เปาหมายของวิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคการที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว การสื่อสารทิศทางขององคการอยางเปนรูปธรรมและทั่วถึง
รวมทั้งมีการวางแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับบริบทขององคการ
 ระดับหนวยงาน ( Department) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องความ
สอดคลองระหวางเปาหมายขององคการและเปาหมายของหนวยงาน การ
กําหนดกลยุทธและเปาหมายหนวยงานจากการรับฟงความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียการกําหนดแผนปฏิบัติการ และการ
จัดการความเสี่ยง
 ระดับบุคคล ( Individual) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องความสอดคลอง
ระหวางเปาหมายของหนวยงานและเปาหมายระดับบุคคล การกําหนด
เปาหมายที่ทาทายมากขึ้น การกําหนดภาระงานที่ชัดเจน และความ
เหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคล
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• คําถามดานการออกแบบระบบงาน (Design)
 ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการจัดระบบงาน
การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน การออกแบบการทํางานให
สามารถทํางานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคลองกับ
เปาหมายขององคการ และชวยสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
 ระดับหนวยงาน ( Department) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการกําหนด
ภาระหนาที่ที่ชัดเจนของกลุมงาน/ทีมงานภายในหนวยงาน การปรับปรุง
กระบวนการ การพัฒนาบริการใหมๆ การสรางนวัตกรรม การนําเทคโนโลยีมา
ชวยในการทํางาน จากความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมงาน/ทีมงาน
 ระดับบุคคล (Individual) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการกําหนดขั้นตอนการ
ทํางานและการประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน
กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดลอมการทํางาน ที่เอื้อใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได รวมทั้งออกแบบลักษณะงานให
สามารถทํางานแทนกันได
• คําถามดานการออกแบบระบบงาน (Design)
 ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการติดตาม
ประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรใหสอดคลองเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการ
ติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน และความโปรงใสของการบริการจัดการ
ภายใน
 ระดับหนวยงาน (Department) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการติดตามผล
การปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดตอสื่อสารและการมี
สวนรวมภายในหนวยงาน และการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่มีความจําเปนใน
การตัดสินใจของผูบริหาร
 ระดับบุคคล ( Individual)
เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการจัดสรร
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
1
2
3
4
5

ระดับ 1






ระดับความสําเร็จ (Milestone)
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4












ระดับ 5



เงื่อนไข: 1. สวนราชการตองจัดสงไฟลตามแบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการในภาคผนวก เฉพาะชอง
ที่ตองดําเนินการ 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 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการสํารวจโดย
ระดับของการดําเนินการในแตละชอง เปนดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก)
 การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG)
ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน และเปาหมายที่สําคัญ เปาหมายระยะสั้น ระยะยาว
ของการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
ระดับ 2 สวนราชการมีการสื่อสารตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการเพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากร
ทั่วทั้งสวนราชการ
ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
ระดับ 4 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการดําเนินการ
ระดับ 5 สวนราชการมีการ ทบทวนผลการดําเนินการและมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
ดําเนินการ
 การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal: DG)
ระดับ 1 หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน
ระดับ 2 หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงานที่สอดคลองกับเปาหมายของ
สวนราชการ และพันธกิจ โดยนําความตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา
ระดับ 3 หนวยงานมีจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ
หนวยงาน
ระดับ 4 หนวยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับ
หนวยงาน
ระดับ 5 หนวยงานมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน
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 การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG)
ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคล
ระดับ 2 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่สอดคลองกับเปาหมายของ
หนวยงานและสวนราชการ
ระดับ 3 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่มีความทาทายมากขึ้นทุกรอบป
ระดับ 4 สวนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
ระดับ 5 สวนราชการมี ระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
 การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design: OD)
ระดับ 1 สวนราชการมีการทบทวนระบบงาน / กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร /การ
ทํางานประสานกัน / ประสิทธิผลของสวนราชการ
ระดับ 2
ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน / กฎระเบียบที่
เปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร /การทํางานประสานกัน / ประสิทธิผลของสวนราชการ
ระดับ 4
ระดับ 5 สวนราชการมีผลการดําเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น
 การบริหารจัดการระดับสวนราชการ(Organization Management: OM)
ระดับ 1 สวนราชการมีการวิเคราะหขอมูล เชน ผลการดําเนินงานที่ผานมา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานมาใชเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนหรือเปาหมายของสวนราชการ
ระดับ 2 สวนราชการมีการกําหนดแผนการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน
ระดับ 3 สวนราชการมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนที่
นาเชื่อถือของบุคลากรในสวนราชการ
ระดับ 4 สวนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ
และรายงานผลงาน เพื่อใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว
ระดับ 5 สวนราชการมี ระบบ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของ
สวนราชการและรายงานผลงาน เพื่อใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว
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 การออกแบบระบบงานระดับหนวยงาน (Department Design: DD)
ระดับ 1 หนวยงานมีการทบทวนกระบวนการของหนวยงานที่ตองปรับปรุง โดยคํานึงถึงความตองการ
ของผูรับบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุมคาคุมตนทุน
ระดับ 2
ระดับ 3 หนวยงานมีการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยคํานึงถึงองคความรู และเทคโนโลยี /
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / 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 ผลการดําเนินงานที่ผานมา ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานมาใชเพื่อการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให
บรรลุเปาหมายของหนวยงาน / สวนราชการ
ระดับ 2
ระดับ 3 หนวยงานมีการกําหนดรูปแบบการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ใชเวลาอยางเหมาะสม และสามารถทําใหเกิดการรับรู และมีสวนรวมในการบริหารงานของ
หนวยงาน
ระดับ 4
ระดับ 5 หนวยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานของทีมงาน เพื่อให
แผนการปฏิบัติการถูกนําไปปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว
 การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design: ID)
ระดับ 1 สวนราชการมีการทบทวน วิเคราะห และกําหนดปจจัยสําคัญที่มีผลตอการทํางานของระดับ
บุคคล โดยคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน เชน สภาพแวดลอม และทรัพยากรที่
จําเปนตอการปฏิบัติงาน เปนตน
ระดับ 2
ระดับ 3 สวนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการทํางานที่ทําใหบุคลากรสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปญหาขอรองเรียน ความ
ไมพึงพอใจหรือเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได
ระดับ 4
ระดับ 5 สวนราชการมีการดําเนินการติดตามผลการปรับปรุง กระบวนการหรือขั้นตอนการทํางาน และมี
ขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนการทํางานของบุคลากร
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 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM)
ระดับ 1 สวนราชการมีการวิเคราะหปจจัยในการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพื่อให
เกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ
ระดับ 2
ระดับ 3 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรใหเกิด
ความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ
ระดับ 4
ระดับ 5 สวนราชการมีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร และมี
ขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาใหบุคลากรเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย
ของสวนราชการ
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล “ –
แนวทางการดําเนินการ :
• สวนราชการตรวจสอบการสํารวจการพัฒนาองคการผานทางเว็บไซต สํานักงาน
ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) ซึ่งเปนผลการสํารวจเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2558
และ แสดงผลการสํารวจในรูปแบบของ “9 Cells” แตละชองจะมีสัญลักษณรูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง
ซึ่งมีความหมายดังนี้
สีเขียว หมายถึง ดําเนินการแลว
สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นที่ยังไมมีความชัดเจนในการ
ดําเนินการ
สีแดง หมายถึง ยังขาดการดําเนินการ
• สวนราชการไดดําเนินการพัฒนาองคการในปงบประมาณ พ.ศ.
2558 ไปแลว
จํานวน 1 ชอง ดังนั้น ในการพิจารณาเลือกชองเพื่อนํามาปรับปรุงในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีหลักเกณฑ
การคัดเลือก ดังนี้
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กรณีที่ 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

กรณีที่ 2 กลุมชอง - หากยังมีสัญลักษณสีเหลืองหรือสีแดงในชอง 4-9 ให
เลือกชองใดก็ไดดําเนินการพัฒนาองคการไดตามความเหมาะสมจํานวน 1 ชอง โดยไมจําเปนตองเรียง
ตามลําดับ (ซึ่งกรณีนี้หมายความวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ไดพัฒนาองคการในกลุมชอง 1-3 แลว)
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กรณี ที่ 3 สวนราชการมีผลการสํารวจเปนสัญลักษณสีเขียวทั้งหมด หรือในกรณีที่มีเหลืองหรือ
แดง ชองที่  -  จํานวน 1 ชอง และไดดําเนินการพัฒนาไปแลวในป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ให
รายงานผล การดําเนินการ ตามแบบฟอรมที่ 1 ในภาคผนวก และจัดสง ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส(e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ12 เดือน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะคัดเลือกหนวยงานเขาSite Visit เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
(Good Practice) และนําไปเผยแพรเปนกรณีศึกษาตอไป

การประเมินผล

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ วัดจากกิจกรรมการพัฒนาองคการที่

สวนราชการดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
การประเมินผล
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคการ

น้ําหนัก
(รอยละ)
5

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

5

1

2

5

3

4

หมายเหตุ : รายละเอียดแนวทางการดําเนินการขึ้นอยูกับผลการสํารวจและสิ่งที่สวนราชการตอง
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากภาคผนวก
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แนวทางการประเมินผล :
การประเมินผล

ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาองคการ

สวนราชการ
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ
 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของ
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 หลักฐานที่แสดง
ถึงแผนงาน /โครงการ
/กิจกรรม ที่ไดมีการ
ดําเนินการตลอดจนผลการดําเนินการใหพรอม
สําหรับการตรวจสอบ
 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากหลักฐานการดําเนินการ
ที่สวนราชการสงผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 12 เดือน
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ทั้งนี้ สวนราชการสามารถพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ ตามปฏิทินการดําเนินการดังตอไปนี้
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

1. ผูรับผิดชอบเขาตรวจสอบผลการสํารวจผานทางเว็บไซต
สํานักงาน ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php)
เพื่อนําไปวิเคราะหและวางแผนการดําเนินการ

ตุลาคม 2558

2. สวนราชการกําหนดชองที่จะดําเนินการพัฒนา โดยคัดเลือกจาก
ชองที่มีสัญลักษณสีเหลืองหรือแดง จํานวน 1 ชองตามเงื่อนไขที่
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
1. นางขนิษฐา งามวงศสถิต
2. นางสาวอรญาณี สุนทรัช
3. นางนิธินุช จรุงเกียรติ

หมายเลขโทรศัพท
0 2356 9947
0 2356 9999 ตอ 8916
0 2356 9999 ตอ 8804

ผูรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ผูรับผิดชอบ
1. ผูอํานวยการกองแผนงาน
2. ผูอํานวยการสวนวิเคราะหนโยบาย

หมายเลขโทรศัพท
0-2241-2417
0-2241-0256
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ภาคผนวก

ภาคผนวก

เอกสารประกอบรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ
องคการ
- แบบฟอรมที่ 1 รายงานผลการดําเนินการ (กรณีผลสํารวจเปนสีเขียวทุกชอง
หรือในกรณีที่มีสีเหลืองหรือแดง ชองที่  -  จํานวน 1 ชอง)
- แบบฟอรมที่ 2 รายงานผลการดําเนินการ
- แบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey)
- คําอธิบายผลการวินิจฉัยองคการดวยเครื่องมือ 9 Cells
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แบบฟอรมที่ 1 รายงานผลการดําเนินการ

(เฉพาะสวนราชการที่มีผลการสํารวจเปนสีเขียวทุกชอง
หรือในกรณีที่มีเหลืองหรือแดง ชองที่  -  จํานวน 1 ชอง)
วัตถุประสงคของการรายงาน
ขอใหทานสงเอกสารตามประเด็นที่สําคัญดังตอไปนี้ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเปนการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่สวนราชการไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สวนราชการ ........................................................................
ประเด็นที่ 1: การกําหนด ตัวชี้วัดวิสัยทัศน และเปาหมาย ที่สําคัญ เปาหมายระยะสั้น ระยะยาวของการ
บรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
ขอมูล/เอกสารยืนยัน:
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน และเปาหมายที่สําคัญของสวนราชการ
เปาหมายระยะสั้นของสวนราชการที่สามารถบรรลุไดภายใน 1 ป
เปาหมายระยะยาวของสวนราชการที่สามารถบรรลุไดภายใน 3-5 ป
ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นที่ 2: การสื่อสารตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการเพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรทั่วทั้ง
สวนราชการ
ขอมูล/เอกสารยืนยัน:
ขอมูลยืนยันการจัดการสื่อสารตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการใหบุคลากรทั่วทั้งสวนราชการ
เนื้อหาที่ใชในการสื่อสารกับบุคลากรแตละกลุม
ชองทางการสื่อสารกับบุคลากรแตละกลุม
ความถี่ในการสื่อสารกับบุคลากรแตละกลุม
จํานวน/รอยละของบุคลากรแตละกลุมที่รับรูตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการ
ประเด็นที่ 3: การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงานและระดับบุคคลที่สอดคลองกับเปาหมาย
ของสวนราชการและพันธกิจ โดยนําความตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา ตลอดจน
ติดตามตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงานและระดับบุคคล
ขอมูล/เอกสารยืนยัน:
รูปแบบ /วิธีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงานที่สอดคลองกับเปาหมายของ
สวนราชการ (ตัวอยาง 1 หนวยงาน)
ระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของทีมงานในหนวยงาน
ประเด็นที่ 4: การกําหนดเปาหมายระดับบุคคลและการดูแลบุคลากรของสวนราชการ
ขอมูล/เอกสารยืนยัน:
รายงานผลการดําเนินการเพื่อสรางความผูกพันของบุคลากร
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แบบฟอรมที่ 2 รายงานผลการดําเนินการ
Cell 1 การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG)
ระดับ 1 ตัวชี้วัด วิสัยทัศน และเปาหมายที่สําคัญ เปาหมายระยะสั้น ระยะยาวของการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
วิสัยทัศน:
ชื่อตัวชี้วัดวิสัยทัศน

เปาหมาย
ระยะสั้น (1 ป)
ระยะยาว (3-5 ป)
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ประเด็นยุทธศาสตร

ชื่อตัวชี้วัด

ระยะสั้น (1 ป)

เปาหมาย

ระยะยาว
(3 - 5 ป)

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ระดับ 2 การสื่อสารตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการเพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรทั่วทั้งสวนราชการ
กลุมเปาหมาย
ที่รับขาวสาร

หัวขอเรื่องในการสื่อสาร

วิธีการสื่อสาร

ความถี่

ผูรับผิดชอบ

ผลลัพธของการ
สื่อสาร
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ระดับ 3 การจัดแผนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
โครงการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลา
มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

หมายเหตุ ระบุเฉพาะโครงการสําคัญที่สงผลตอการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของสวนราชการ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิด
ชอบหลัก

งบประมาณ

ระดับ 4 ระบบติดตามผลการดําเนินการ
โครงการ

ผูรับผิดชอบในการติดตาม

หมายเหตุ ตัวอยางรูปแบบการรายผล เชน การรายงานผลผานระบบปฏิบัติการของกรม (
ของผูบริหาร (EIS) เปนตน

ความถี่ในการติดตาม

รูปแบบการ
รายงานผล

DOC) ระบบปฏิบัตกิ ารของกระทรวง ( MOC) และระบบปฏิบัติการ
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ระดับ 5 สวนราชการมีการทบทวนผลการดําเนินการและมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินการ
ชื่อตัวชี้วัด
วิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร

ผลการดําเนินการระยะสั้น (1 ป)
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะในการพัฒนา

Cell 2 การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal: DG)
ระดับ 1 การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร

ชื่อตัวชี้วัดระดับองคการ

เปาหมายระดับองคการ

หนวยงานผูรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก
หนวยงานสนับสนุน
(Owner)
(Supporter)
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หมายเหตุ: ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถายทอดตัวชี้วัดระดับองคการลงสูระดับหนวยงาน
หนวยงาน………………………………..
ตัวชี้วัดระดับองคการ

หมายเหตุ ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

เปาหมายระดับหนวยงาน

กลุมงานที่รับผิดชอบ
กลุมงานหลัก (Owner) กลุมงานสนับสนุน
(Supporter)

ระดับ 2 การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน โดยนําความตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา
หนวยงาน:
ชื่อตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

การรับฟงผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความคิดเห็น /ขอเสนอ /
ขอรองเรียนของผูรับบริการ
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หมายเหตุ ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน
ระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการของหนวยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน
ชื่อตัวชี้วัด (ระดับหนวยงาน):
โครงการ

หมายเหตุ ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน

ต.ค.

ระยะเวลา
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ระดับ 4 ระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
โครงการ/ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบในการติดตาม

ความถี่ในการติดตาม

รูปแบบการรายงาน
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หมายเหตุ: 1. ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน (หนวยงานเดียวกับที่รายงานระดับ 3)
2. ตัวอยางรูปแบบการรายผล เชน การรายงานผลผานระบบปฏิบัติการของกรม (DOC) ระบบปฏิบัตกิ ารของกระทรวง (MOC) และ
ระบบปฏิบัติการของผูบริหาร (EIS) เปนตน
ระดับ 5 ขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน
โครงการ

หมายเหตุ ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน

ชื่อตัวชี้วัดระดับ
หนวยงาน

เปาหมาย

ผลการดําเนินการ

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะในการพัฒนา

Cell 3 การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG)
ระดับคะแนน 1 และ 2 การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน
ชื่อตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

เปาหมาย

ตารางผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
(Owner Supporter Matrix)
ชื่อกลุมงาน
ชื่อกลุมงาน
ชื่อกลุมงาน
(………………) (………………) (……………)
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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
– หมายถึงผูไมเกี่ยวของในตัวชี้วัดนั้น

ชื่อกลุมงาน
ชื่อตัวชี้วัดระดับกลุมงาน

เปาหมาย

ตารางผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
(Owner Supporter Matrix)
ชื่อผูรับผิดชอบ ชื่อผูรับผิดชอบ ชื่อผูรับผิดชอบ
(………………)
(………………)
(………………)
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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
– หมายถึงผูไมเกี่ยวของในตัวชี้วัดนั้น

ระดับที่ 3 การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่มีความทาทายมากขึ้น
หนวยงาน

แนวทางการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่มีความทาทายเพิ่มมากขึ้น

หมายเหตุ ยกตัวอยางหนวยงานที่มอบหมายใหบุคลากรไดรับการกําหนดเปาหมายใหทาทายยิ่งขึ้นเพื่อประกอบคําอธิบายแนวทาง
ระดับ 4 และ 5 ระบบการสื่อสารและติดตามตัวชี้วัดระดับบุคคล
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(1)
กิจกรรม/วิธีการ

(2)
ผูรับผิดชอบ

1. การสื่อสาร
2. การติดตามตัวชี้วัด

หมายเหตุ: 1. ขอมูลชองที่ (1) – (3) เปนคะแนนระดับ 4
2. ขอมูลชองที่ (1) – (6) เปนคะแนนระดับ 5

(3)
ความถี่

(4)
รูปแบบการ
รายงานผล

(5)
ปญหาอุปสรรค

(6)
ขอเสนอแนะในการพัฒนา

Cell 4 การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design)
ระดับ 1 การทบทวนระบบงาน กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร การทํางานประสานกัน ที่สงผลตอการบรรลุความสําเร็จของสวนราชการ
หัวขอในการทบทวน
ระบบงาน

ปญหา/อุปสรรค
(เหตุการณ/ขอเท็จจริง)

สรุปประเด็น

แนวทางการพัฒนา

กฎระเบียบ
108
การประสานงานระหวางหนวยงาน

หมายเหตุ ระบบงานหมายถึงวิธีการจัดโครงสรางและระบบการทํางานของบุคลากรในสวนราชการ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุพันธกิจและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร วิธีการที่เปนทางการ คือ การจัดการทํางานตามโครงสรางของสวนราชการ วิธีการที่ไมเปนทางการ เชน
การจัดการทํางานเปนทีม หรือหนวยงานเฉพาะกิจ เปนตน
ระบบการทํางาน ครอบคลุมถึง 1) วิธีการจัดการทํางานของบุคลากรเปนกลุมงาน 2)วิธีการจัดการใหแตละตําแหนงงานทํางานตามความรับผิดชอบ
ใหบรรลุผล 3) การบริหารคาตอบแทน 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 5) การยกยองชมเชย 6) การสื่อสาร 7) การวาจาง 8)การ
วางแผนสืบทอดตําแหนง

ระดับ 3 การจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน/กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร/การทํางานประสานกับ/
ประสิทธิผลของสวนราชการ
แผนการพัฒนา
เปาหมายระยะยาว (3-5 ป):
เปาหมายระยะสั้น (1 ป):
วัตถุประสงคของเปาหมาย
ระยะสั้น (1 ป):
โครงการ

ระยะเวลา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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ระดับ 5 สรุปผลการดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานตามแผนระยะสั้น
สรุปผลการพัฒนาระบบงานตามวัตถุประสงค

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะในการพัฒนา
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Cell 5 การบริหารจัดการระดับสวนราชการ (Organization Management)
ระดับ 1 การวิเคราะหขอมูล/สารสนเทศเพื่อการจัดสรรทรัพยากร
วิสัยทัศน:

ประเด็นยุทธศาสตร

ชื่อขอมูล/สารสนเทศที่นํามาใช
พิจารณาในการจัดสรรทรัพยากร

ผลการวิเคราะหขอมูล/สารสนเทศ

แนวทางในการนําขอมูล/สารสนเทศไป
ใชในการจัดสรรทรัพยากร
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หมายเหตุ ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริง (Facts) ที่เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ซึ่งอาจเปนขอเท็จจริงที่เปนตัวเลข เชน จํานวนผูปวยที่ติดเชื้อ HIV ในหมูบาน ราคา
ของพืชผักและผลไมตางๆ ในหมูบาน เปนตน หรืออาจเปนขอเท็จจริงที่ไมใชตัวเลข เชน การศึกษา หรือ อาชีพของคนในหมูบาน เปนตน
สารสนเทศ (
Information) หมายถึง ผลลัพธจากการนําเอาขอมูลที่สังเกต และบันทึกไวมาทําการจัดการขอมูล ประมวลผล เชื่อมโยงความสัมพันธ
และแปลความหมาย แลวเลือกนําเสนอขึ้นเปนสารสนเทศหรือขอความรูเพื่อใชเปนพื้นฐานสําหรับตัดสินใจปฏิบัติการตางๆ

ระดับ 2 แผนการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน
หัวขอเรื่อง

ความถี่

ผูรับผิดชอบ

รูปแบบการสื่อสาร

ระดับ 3 การวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนที่นาเชื่อถือ
โครงการ/กระบวนการ
112

ปญหา/ความเสี่ยงในการเกิดความไม
โปรงใส

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ

หมายเหตุ เฉพาะโครงการ/กระบวนการที่มีความเสี่ยงระดับสูง หรือโครงการ/กระบวนการที่มีผลกระทบสูงตอการบรรลุความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร

ระดับ 4 - 5 ระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนการบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ
(1)
ประเด็นยุทธศาสตร

(1)
โครงการ/กระบวนการ

(2)
ตัวชี้วัด

ระบบติดตามยุทธศาสตร
(3)
(4)
ผูรับผิดชอบในการ ความถี่ในการ
ติดตาม
ติดตาม

(5)
ปญหาอุปสรรค

(6)
ขอเสนอแนะในการ
พัฒนา

(2)
ตัวชี้วัด

ระบบติดตามความเสี่ยง
(3)
(4)
ผูรับผิดชอบในการ ความถี่ในการ
ติดตาม
ติดตาม

(5)
ปญหาอุปสรรค

(6)
ขอเสนอแนะในการ
พัฒนา
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หมายเหตุ 1. ขอมูลชองที่ (1) – (3) เปนคะแนนระดับ 4
2. ขอมูลชองที่ (1) – (6) เปนคะแนนระดับ 5

Cell 6 การออกแบบระบบงานระดับหนวยงาน (Department Design)
ระดับ 1 การทบทวนกระบวนการของหนวยงาน
รูปแบบการทบทวน:
วันที่ดําเนินการ:
ผูเขารวมการทบทวน:
กระบวนการ

การทบทวนกระบวนการของหนวยงาน

114

ขอกําหนดที่สําคัญ
(กําหนดจากความตองการของ
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย/
กฎหมาย/ประสิทธิภาพ/ความคุมคา
คุมตนทุน)

หมายเหตุ ทบทวนกระบวนการหลัก (กระบวนการที่สรางคุณคา)

สรุปประเด็น
ตัวชี้วัดกระบวนการ

แนวทางการปรับปรุง

ระดับ 3 การจัดแผนปรับปรุงกระบวนการ
แผนการปรับปรุงกระบวนการ:
เปาหมายระยะยาว (3-5 ป):
เปาหมายระยะสั้น (1 ป):
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.
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หมายเหตุ จัดทําแผนการปรับปรุงอยางนอย 3 กระบวนการ

ระยะเวลา
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิด
ชอบหลัก

ระดับ 5 สวนราชการมีการทบทวนผลการดําเนินการและมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินการ
กระบวนการ

สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
การติดตาม
ปญหา/อุปสรรค
กระบวนการ
ความถี่ในการ ผูรับผิดชอบ
ผลการ
ติดตาม
ในการติดตาม ดําเนินการ
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หมายเหตุ ดําเนินการปรับปรุงอยางนอย 3 กระบวนการ

ขอเสนอในการปรับปรุง
กระบวนการในปตอไป

Cell 7 การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management)
ระดับ 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดสรรทรัพยากรระดับหนวยงาน
วิสัยทัศน:

ประเด็นยุทธศาสตร

ชื่อขอมูลสารสนเทศที่นํามาใช
พิจารณาในการจัดสรรทรัพยากร

ผลการวิเคราะหสารสนเทศ

แนวทางในการนําขอมูลสารสนเทศไป
ใชในการจัดสรรทรัพยากร
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ระดับ 3 แผนการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางทีมงานในหนวยงาน
หัวขอเรื่อง

ความถี่

ผูรับผิดชอบ

รูปแบบการสื่อสาร

ระดับ 5 ระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานของทีมงานในหนวยงาน
หนวยงาน:
กิจกรรม/โครงการ/ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบในการ
ติดตาม

ความถี่ในการติดตาม

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะในการพัฒนา
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Cell 8 การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design)
ระดับ 1 การทบทวนวิเคราะหและกําหนดปจจัยที่มีผลตอการทํางานกรระดับบุคคล
การทบทวนวิเคราะหและกําหนดปจจัยที่มีผลตอการทํางานกรระดับบุคคล
ชวงเวลาที่ดําเนินการ:
ผูมีสวนรวมในการทบทวน:
ประเภทบุคลากร

สรุปประเด็น

119
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วิธีการทบทวนปจจัย

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่สงผลตอการ
ทํางานและทรัพยากรที่จําเปน

หมายเหตุ 1. ประเภทบุคลากร อาจแบงไดหลายมิติ เชน ประเภทตําแหนง ประเภทสายงาน ระดับตําแหนง เปนตน
2. วิธีการศึกษา/ทบทวนปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก การพิจารณาจากขอรองเรียน การทําสํารวจ การสังเกต เปนตน

ระดับ 3 การออกแบบกระบวนงานหรือขั้นตอนการทํางานที่ทําใหบุคลากรสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กระบวนงานหรือขั้นตอนการทํางานที่ปรับปรุง :
ชื่อปจจัยดานสภาพแวดลอมและทรัพยากรที่
จําเปนในการทํางาน :
วัตถุประสงคในการปรับปรุง :
กลุมบุคลากรเปาหมาย :
สมรรถนะหลักที่จําเปน :
กิจกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือ
ขั้นตอนการทํางาน

ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผูรับผิด
ชอบหลัก

วันที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หมายเหตุ การออกแบบกระบวนงานหรือขั้นตอนการทํางาน นอกจากเพื่อใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังตองคํานึงถึงการทํางานแทนกันไดในกรณี
ที่สวนราชการมีขอจํากัดดานบุคลากร

ระดับ 5 การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนการทํางานและมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาขั้นตอนการทํางานของบุคลากร
กระบวนงานหรือ
ขั้นตอนการ
ทํางานที่ปรับปรุง

สรุปผลการปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนการทํางาน
ตัวชี้วัด
กระบวนงาน

เปาหมาย

การติดตาม
ความถี่ในการ
ติดตาม

ผูรับผิดชอบใน
การติดตาม

ปญหาอุปสรรค
ผลการดําเนินการ

ขอเสนอแนะใน
การพัฒนา
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Cell 9 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management)
ระดับ 1 การวิเคราะหปจจัยสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
การวิเคราะหปจจัยสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ชวงเวลาที่ดําเนินการ:
ผูมีสวนรวมในการทบทวน:
ประเภทบุคลากร

สรุปประเด็น
วิธีการทบทวนปจจัย

ปจจัยสรางความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากร
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หมายเหตุ 1. ประเภทบุคลากร อาจแบงไดหลายมิติ เชน ประเภทตําแหนง ประเภทสายงาน ระดับตําแหนง เปนตน
2. ปจจัยสรางความผาสุกและความผูกพันไดแก ความมั่นคงในการทํางาน งานที่ทาทาย ความชัดเจนในหนาที่รับผิดชอบ คาตอบแทน โอกาสใน
การไดรับการพัฒนา เปนตน
3. วิธีการศึกษา/ทบทวนปจจัยสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร ไดแก การพิจารณาจากขอรองเรียน
การทําสํารวจ การสังเกต เปนตน

ระดับ 3 การดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
การดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ชื่อแผนงาน/โครงการ:
ชื่อปจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร:
วัตถุประสงคในการปรับปรุง :
กลุมบุคลากรเปาหมาย :
กิจกรรม

ระยะเวลา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หมายเหตุ 1. การดําเนินการพัฒนา 1 แผนอาจสงผลตอปจจัยการสรางความผาสุกและความผูกพันไดมากกวา 1 ปจจัย
2. สวนราชการควรเลือกพัฒนาปจจัยที่สงผลกระทบสูงตอความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากร

ผูรับผิด
ชอบหลัก

วันที่
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ระดับ 5 การติดตามผลการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
แผนงาน/โครงการ
สรุปผลการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

การติดตาม
ความถี่ในการ
ติดตาม

ผูรับผิดชอบ
ในการติดตาม

ปญหา/อุปสรรค
ผลการ
ดําเนินการ

ขอเสนอการดําเนินการ
ในปตอไป
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แบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey)
สวนที่ 1: ความคิดเห็นของบุคลากรตอ “สวนราชการ” ที่สังกัด
นิยาม : สวนราชการ หมายถึง สวนราชการระดับกรม หรือ เทียบเทา
หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กอง/สํานัก หรือเทียบเทา
ขอ

ความคิดเห็นตอการกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal)

1

สวนราชการมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือเปาหมายความสําเร็จของสวนราชการอยางชัดเจน

2

สวนราชการมีการสื่อสารวิสัยทัศนหรือเปาหมายความสําเร็จของสวนราชการอยางเปน
รูปแบบใหแกบุคลากรรับทราบอยางทั่วถึง
สวนราชการมีการกําหนดยุทธศาสตรที่มาจากการวิเคราะหขอมูลที่ดี (เชน ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
สวนราชการ ผลสํารวจความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวยเสีย เปนตน) ทําใหยุทธศาสตรมี
ความสอดคลองกับวิสัยทัศนและบริบทของสวนราชการ
สวนราชการมีการกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทําใหสวนราชการ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งปจจุบันและอนาคต
ความคิดเห็นตอการออกแบบโครงสรางระดับสวนราชการ (Organization Design)

3

4
ขอ
5

โครงสรางของสวนราชการมีปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของสวนราชการ และชวย
สงเสริมใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ

6

สวนราชการมรหรือจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบอยางเหมาะสมทําใหเกิดประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการ

7

สวนราชการมีหรือจัดโครงสรางใหหนวยงานสามารถทํางานประสานกันเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

8

สวนราชการมีการปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบหรือประกาศ ที่มีสวนสนับสนุนใหการดําเนินงาน
ของสวนราชการมีประสิทธิภาพ

ขอ

ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระดับสวนราชการ (Organization Management)

9

สวนราชการมีระบบการติดตามแผนยุทธศาสตรการประเมินวัดผลงานของสวนราชการและการ
รายงานผลงาน เพื่อใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว

10

สวนราชการมีการจัดสรรงบประมาณอุปกรณเทคโนโลยีและบุคลากรใหสอดคลองเหมาะสมกับ
แผนปฏิบัติการ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนหรือเปาหมายของสวนราชการ

11

สวนราชการมีการจัดทําแผนการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวดเร็วในการทํางานรวมกัน

12

การบริหารจัดการภายในของสวนราชการมีความโปรงใสและเปนที่นาเชื่อถือของบุคลากรในสวน
ราชการ
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สวนที่ 2: ความคิดเห็นของบุคลากรตอ “หนวยงาน”
นิยาม : หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กอง/สํานัก หรือเทียบเทา
ทีมงาน หมายถึง กลุมยอยภายในหนวยงาน เชน กลุมงาน
ขอ
13
14

15
16
ขอ
17
18
19

20
ขอ
21
22
23
24

ความคิดเห็นตอการกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน ( Department Goal)
หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับตัวชี้วัดของสวนราชการ
หนวยงานมีการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม
เพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดที่สําคัญของหนวยงานเองนอกเหนือจากตัวชี้วัดที่ถายทอดมา
จากระดับสวนราชการ
หนวยงานมีการกําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในการจัดการความเสี่ยงของโครงการหรือการ
ดําเนินงาน ที่อาจนํามาซึ่งความเสียหายตอองคกร หรือ ผูรับบริการ หรือผูที่เกี่ยวของในอนาคต
ความคิดเห็นตอการออกแบบโครงสรางระดับหนวยงาน (Department Design)
ภายในหนวยงานมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางทีมงาน
หนวยงานมีการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมและ
นําขอมูลมาปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงหรือการพัฒนาการบริการใหมๆ
ภายในหนวยงานมีการออกแบบระบบงานใหแตละทีมงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเพื่อทํา
ใหเกิดความเขาใจในหนาที่ความรับผิดชอบของแตละทีม และเกิดความคิดริเริ่มในการปรับปรุงงาน
หรือนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
หนวยงานมีการนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการทํางาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและ
สามารถติดตามงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management)
หนวยงานมีระบบการติดตามแผนงานโครงการ การประเมินวัดผลงานของหนวยงาน และมีการ
รายงานผลงาน เพื่อใหแผนงานโครงการไดรับการนําไปปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว
หนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณอุปกรณการปฏิบัติงานและบุคลากรไดอยางเหมาะสม
เพื่อใหทํางานบรรลุเปาหมายของหนวยงานได
หนวยงานมีการประชุมหรือการติดตอสื่อสารระหวางทีมงานตางๆ ที่มีประสิทธิภาพใชเวลาอยาง
เหมาะสม และสามารถทําใหเกิดการรับรู มีสวนรวมในการบริหารงานของหนวยงาน
หนวยงานมีการจัดทําและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่มีความจําเปนในการตัดสินใจของผูบริหาร
หนวยงาน
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สวนที่ 3: ความคิดเห็นของบุคลากรตอ “การดําเนินงานระดับบุคคล”โดยรวม
นิยาม : สวนราชการ หมายถึง สวนราชการระดับกรม หรือ เทียบเทา
หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กอง/สํานัก หรือเทียบเทา
ขอ

ความคิดเห็นตอการกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal)

25

เปาหมายหรือตัวชี้วัดผลงานของบุคลากรสวนใหญไดกําหนดใหสอดคลองกับเปาหมาย หรือตัวชี้วัด
ของหนวยงาน

26

ผูบังคับบัญชามีการกําหนดภาระงานที่ชัดเจนใหผูใตบังคับบัญชาทราบวาตองรับผิดชอบสิ่งใด
ภายในรอบของการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เชน ทุก 6 เดือน หรือ 1 ป

27

ตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลมีความชัดเจนและถูกกําหนดอยางเหมาะสมกับความรูความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน

28

เปาหมายหรือตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลถูกกําหนดใหสูงขึ้นหรือทาทายมากขึ้นทุกรอบป

ขอ

ความคิดเห็นตอการออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design)

29

บุคลากรในสวนราชการรับทราบขั้นตอนการทํางาน และหนาที่ความรับผิดชอบของตนที่ตอง
ประสานกับผูอื่นอยางชัดเจน

30

ระบบงานหรือกระบวนการภายในเอื้อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย

31

หนวยงานมีการจัดสภาพแวดลอมการทํางานที่สงเสริมใหบุคลากรผลิตผลงานไดตามเปาหมาย เชน
การออกแบบ – จัดวางโตะทํางาน การมีพื้นที่หรือชองทางในการปรึกษาหารือ การเขาถึงขอมูลที่
จําเปนในการทํางาน เปนตน

32

ลักษณะงานภายในหนวยงานไดออกแบบใหสามารถทํางานแทนกันไดเมื่อมีความจําเปน

ขอ

ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management)

33

บุคคลไดรับการจัดสรรอุปกรณเครื่องมือ เวลาอยางเหมาะสมในการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย

34

บุคคลไดรับการฝกอบรมพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ ทักษะที่สอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย

35

บุคลากรไดรับความเปนธรรมในการไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น

36

บุคลากรมีความรักและความผูกพันกับสวนราชการ
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คําอธิบายผลการวินิจฉัยองคการดวยเครื่องมือ 9 Cells
ชื่อ Cells

การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG)

วัตถุประสงค

เพื่อใหบุคลากรในสวนราชการมีความเขาใจวิสัยทัศนที่ชัดเจนของสวนราชการไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งวิสัยทัศนไดถูกกําหนด/ทบทวนจากขอมูลที่ครอบคลุมและมีตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของวิสัยทัศน

การแปลผล

สวนราชการมีการใชขอมูลในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสัยทัศน และสื่อสารให
บุคลากรในสวนราชการรับทราบ

[ขอคําถาม 1 - 4]

สวนราชการยังไมมีความชัดเจนในการใชขอมูลในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
วิสัยทัศน และสื่อสารใหบุคลากรในสวนราชการรับทราบ
สวนราชการยังขาดการใชขอมูลในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสัยทัศน และสื่อสาร
ใหบุคลากรในสวนราชการรับทราบ
เครื่องมือการ 1. การแปลงตัววัดวิสัยทัศนเปนตัววัด (Vision Clarification) เชิงคุณภาพระดับผลลัพธ
บริหารจัดการ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
2. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (Strengths Weaknesses Opportunities
And Threats-Analysis: SWOT Analysis) ดวยการใชขอมูลพิจารณาเทียบกับภาพอนาคตของ
สวนราชการ
3. การมุงเนนเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Short and Long-Term Orientation)อยาง
สมดุล
4. การสื่อสาร 2 ทาง (Two-way communication)
ขอแนะนํา
แนวทางการ
ดําเนินงาน

แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน
เพื่อความชัดเจนของวิสัยทัศน สวนราชการควรมีองคประกอบที่สําคัญ คือ
1. สวนราชการตองการเปนอะไร ซึ่งการกําหนดตัวชี้วัดจะทําใหสวนราชการสามารถสื่อสารแก
บุคลากรในสวนราชการไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2. สวนราชการควรกําหนดพื้นที่ หรือขอบเขตความสําเร็จที่ชัดเจนเพื่อใหเห็นความสําเร็จใน
สวนที่อาจเปนสวนสําคัญของพันธกิจหลักๆ (Mission) เทานั้น
3. ความสําเร็จที่เปนตัวชี้วัดนี้ควรเปนความสําเร็จระดับผลลัพธ (Outcome) หรือผลกระทบ
(Impact) คือสามรถเห็นไดจากภายนอก มิใชเปนการกระทําภายในเทานั้น
4. มีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
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กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
1. การจัดประชุมเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการกําหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศนที่ชัดเจนเกิดความ
เขาใจที่ตรงกันในกลุมบุคลากร
2. การสื่อสารตัวชี้วัดวิสัยทัศนในหลายชองทาง เพื่อใหบุคลากรในสวนราชการเกิดความ
เขาใจที่ตรงกัน
การสื่อสารวิสัยทัศน สวนราชการควรมีกระบวนการและชองทางการสื่อสารวิสัยทัศน
อยางชัดเจน โดย
1. ผูบริหารสื่อสาร/ถายทอดวิสัยทัศนทิศทางของสวนราชการใหแกบุคลากรรับทราบดวยตนเอ
สวนราชการตองการมุงเปาหมายความสําเร็จไปในทิศทางใด เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินง
ใหบรรลุเปาหมาย
2. ใชชองทางการสื่อสารแบบ 2 ทางTwo-way
(
communication) ทั้งจากบนลงลาง และจากลาง
ขึ้นมาบน คือ ใหสามารถมีการพูดคุยหรือถามตอบได โดยเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
กับกลุมบุคลากร
3. มีการวิเคราะหชองทางและกําหนดจํานวนชองที่ใชในการสื่อสารวิสัยทัศน
การกําหนดยุทธศาสตร สวนราชการควรทําการวิเคราะห ขอมูลทั้งปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบทั้งดานเสริมแรงและดานแรงตานทานตอสวนราชการที่จะบรรลุต
ตัววัดวิสัยทัศน
หมายเหตุ: การจัดทํา SWOT Analysis ควรเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปจจุบันกับขอมูล
ที่ตองการในอนาคต (วิสัยทัศน คือภาพอนาคตของสวนราชการ) มิใชการวิเคราะหแตขอมูล
ปจจุบันเทานั้น
1. การวิเคราะหปจจัยภายใน: การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของสวนราชการดวยหลักSs7
(McKinsey)
 ยุทธศาสตร S( trategy)
 โครงสรางสวนราชการStructure)
(
 ระบบงานในสวนราชการSystem)
(
 ทักษะบุคลากร Skill)
(
 คุณคารวมในสวนราชการShared
(
Values)
 บุคลากร S( taff)
 รูปแบบการนําสวนราชการStyle)
(
2. การวิเคราะหปจจัยภายนอก: การวิเคราะหโอกาส อุปสรรคของสวนราชการ ดC-PEST
วย
 ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียCustomer/Stakeholder)
(
 สถานการณทางการเมืองPolitical)
(
 สภาพทางเศรษฐกิจ/สภาพแวดลอมEconomic/Environment)
(
 สภาพสังคม S( ocial)
 เทคโนโลยี T( echnology)
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 การวางแผนยุทธศาสตร

1. การดําเนินงานของสวนราชการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมี
ชองทางการศึกษาความตองการ ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ ของผูมีสวนไดสวน
เสีย
2. มีระบบการจัดเก็บขอมูลขางตน เพื่อทําการวิเคราะหผล และสามารถติดตามผลเมื่อมีการ
ปรับปรุงการทํางาน หรือ ระบบงานที่ไดจัดทําไป
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนําผลการปฏิบัติงานมาศึกษา
ทําใหสามารถเรียนรูถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน (Output) ที่ไดทําไปวามีผลตอ
ผลลัพธ (Outcome) ที่ตองการหรือไม
เกณฑการประเมินผล:  การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG)
ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน และเปาหมายที่สําคัญ เปาหมายระยะสั้น ระยะยาว
ของการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
คําอธิบาย: วิสัยทัศนเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดทิศทางของสวนราชการ โดยควรมีการกําหนด
ตัวชี้วัดเปาหมายระยะสั้น ระยะยาว เพื่อประเมินความสําเร็จของการบรรลุวิสัยทัศนของสวน
ราชการอยางชัดเจน
เปาหมายระยะสั้น หมายถึง เปาหมายที่สามารถบรรลุไดภายใน 1 ป
เปาหมายระยะยาว หมายถึง เปาหมายที่สามารถบรรลุไดภายใน 3 - 5 ป
ระดับ 2 สวนราชการมีการสื่อสารตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการเพื่อสรางความเขาใจแก
บุคลากรทั่วทั้งสวนราชการ
คําอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ทําใหบุคลากรทั่วทั้งสวนราชการมีความ
เขาใจที่ตรงกันและมุงที่จะปฏิบัติใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยสวน
ราชการควรออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในสวนราชการและกําหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน
โดยการสื่อสารที่ดี ควรมีองคประกอบดังนี้
1. หัวขอและสาระในการสื่อสาร
4. ความถี่ในการสื่อสาร
2. กลุมเปาหมายที่รับขาวสาร
5. ผูรับผิดชอบในการสื่อสาร
3. วิธีการสื่อสาร
6. การติดตามประเมินผล เพื่อวัดความสําเร็จของการ
สื่อสาร
ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
คําอธิบาย: การกําหนดแผนงาน โครงการที่จะสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ
สวนราชการ
โดยแผนงาน โครงการ ควรมีองคประกอบดังนี้
1. กิจกรรมการดําเนินการ
3. ผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน โครงการ
2. ระยะเวลาดําเนินการในแตละกิจกรรม 4. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรดานอื่นๆ
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ระดับ 4 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการดําเนินการ
คําอธิบาย: การกําหนดระบบในการติดตามผลการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
สวนราชการ ซึ่งระบบในการติดตาม ควรมีองคประกอบดังนี้
1. กลไกการติดตามการดําเนินงาน
2. แผนในการติดตามการดําเนินงานในปตอไป
ระดับ 5 สวนราชการมีการทบทวนผลการดําเนินการและมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
ดําเนินการ
คําอธิบาย: การทบทวน ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศนและเปาหมายของสวน
ราชการและประเมินความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค เพื่อนํามาจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาผลการดําเนินงาน
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด
ชื่อ Cells
วัตถุประสงค
การแปรผล

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ

การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal: DG)

[ขอคําถาม 13 - 16]
เพื่อใหหนวยงานมีเปาหมายที่สอดคลองและสนับสนุนวิสัยทัศนของสวนราชการ และมี
เปาหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร
 หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ และมีกําหนด
เปาหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร
 หนวยงานยังไมมีความชัดเจนในการกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสวน
ราชการ และการกําหนดเปาหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร
 หนวยงานยังขาดการกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ และการ
กําหนดเปาหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร
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
ความสอดคลองของเปาหมายหนวยงานกับเปาหมายสวนราชการ
แนวทางการ 1. ทําความเขาใจตอแผนที่ยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดในแตละเปาประสงคระดับ
ดําเนินงาน
สวนราชการ หรือพิจารณาตารางหนวยงานผูรับผิดชอบ (Owner Supporter Matrix: OS
Matrix) แผนงาน/โครงการตางๆ วาหนวยงานใดเปนหนวยหลัก (Owner) หนวยงานใด
เปนหนวยงานสนับสนุน (Support)
2. กําหนดตัวชี้วัดในระดับหนวยงาน โดยทบทวนหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่
ดําเนินอยูวามีสวนผลักดันเปาประสงคใด อยางไร แลวจึงกําหนดเปาประสงคของหนวยงาน
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในการบรรลุเปาประสงคนั้น
3. จัดทํารหัสเพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับหนวยงานกับตัวชี้วัดระดับสวนราชการ
การกําหนดแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
1. กําหนดหรือจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
2. รับฟงและเรียนรูความคาดหวังหลักๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของแตละกลุม
3. นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดในการปรับปรุงและพัฒนาบริการ
ใหมๆ ของหนวยงาน
การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
การบริหารโครงการ (Project Management) เปนแนวทางในการวางปฏิบัติการเพื่อใหมั่นใจ
ไดวาแผนที่กําหนดจะมีผูรับผิดชอบ มีการจัดสรรทรัพยากร มีการดําเนินงานภายในเวลาที่
กําหนด รวมถึงประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานนั้นวาสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม
การจัดการความเสี่ยง
1. ระบุความเสี่ยง/ปจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ซึ่งอาจมีทั้งปจจัยภายในและภายนอก
สวนราชการหรือหนวยงาน
2. วิเคราะหความเสี่ยง ประกอบดวยการประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจประเมินจากโอกาสใน
การเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปจจัยความเสี่ยงที่ไดกําหนด แลวจึงจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง
3. กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ซึ่งอาจใชยุทธศาสตร 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 หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน
คําอธิบาย: การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงานเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานเกิดความเขาใจที่
ตรงกัน โดยมีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเปาหมาย รวมถึงเกณฑการประเมินผล
ความสําเร็จที่สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมและเปนลายลักษณอักษร
ระดับ 2 หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงานที่สอดคลองกับเปาหมายของสวน
ราชการ และพันธกิจ โดยนําความตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา
คําอธิบาย: การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสวนราชการลงสูระดับหนวยงานเพื่อผลักดันให
เกิดความสําเร็จตามยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ตั้งไว และการรับฟงและเรียนรูความคาดหวัง
หลักๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของแตละกลุม เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห
กําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดในการปรับปรุงและพัฒนาบริการใหมๆ ของหนวยงาน
ระดับ 3 หนวยงานมีจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเปาหมาย
ระดับหนวยงาน
คําอธิบาย: การจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานที่สอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสวน
ราชการ เพื่อใหมีกิจกรรมการดําเนินการตางๆ ในระดับหนวยงานที่มีความชัดเจนสามารถบรรลุ
ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน
ระดับ 4 หนวยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับ
หนวยงาน
คําอธิบาย: การกําหนดระบบในการติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล
สําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายที่ถายทอดลงไปในแตละระดับ เพื่อติดตาม กํากับใหมีการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายโดยรวมของสวนราชการ
ระดับ 5 หนวยงานมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน
คําอธิบาย: การนําผลวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนํามาจัดทําขอเสนอ
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด
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ชื่อ Cells
การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) [ขอคําถาม 25 - 28]
วัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรมีเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน สนับสนุนเปาหมายระดับหนวยงาน
การแปลผล สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุนเปาหมายระดับหนวยงาน
สวนราชการยังไมมีความชัดเจนในการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุนตอ
เปาหมายระดับหนวยงาน
สวนราชการยังขาดการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุนเปาหมายระดับ
หนวยงาน
เครื่องมือ
1. การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard)
การบริหาร 2. การจัดทําขอตกลง (Performance Agreement) หรือการกําหนดผลการปฏิบัติงานใน
จัดการ
แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป (Performance Appraisal)
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) และ
ดานการประเมินผลงาน (Performance Evaluation)
4. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแลบุคลากร
(People Management)
ขอแนะนํา การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคลที่สอดคลองกับหนวยงาน
แนวทางการ 1. ทําความเขาใจตอแผนที่ยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดในระดับสวนราชการ และระดับ
หนวยงาน
ดําเนินงาน
2. ทบทวนรายละเอียดหนาที่งาน (Job Description) และความรับผิดชอบหลักๆ ของแตละ
บุคคลในหนวยงานมาพิจารณา วาตอบสนองเปาประสงคในระดับสวนราชการและหนวยงานใดบ
3. กําหนดเปาประสงคที่บุคคลมีสวนผลักดันเปาประสงคของสวนราชการหรือหนวยงาน
4. กําหนดเปาประสงคในสวนของงานประจําที่บุคคลตองพัฒนา
5. กําหนดเปาประสงคในสวนของงานพิเศษที่บุคคลไดรับมอบหมาย
6. กําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในแตละเปาประสงค
ความชัดเจนในหนาที่รับผิดชอบของบุคลากร
1. การจัดทําขอตกลงในการทํางานอาจอยูในรูปแบบของการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
(Individual Scorecard) หรือการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค (Management by
Objectives: MBO) เปนตน
2. ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน หารือรวมกันกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย
ระดับบุคคล
3. สรุปตัวชี้วัดระดับบุคคล เชน การลงนามในการตั้งเปาหมายแบบประเมินผลงานรวมกัน
การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะผูปฏิบัติงาน
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)
 กําหนดสมรรถนะ (ความรู ทักษะ พฤติกรรมที่พึงประสงค) เฉพาะตําแหนงงาน
 นําสมรรถนะมาเปนสวนหนึ่งของแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Appraisal Form)
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 พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษา

ชองวางระหวางระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (Expected Competency Level) กับระดับ
สมรรถนะที่ไดรับการประเมิน (Evaluated Competency Level)
2. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล
บุคลากร (People Management)
 การกําหนดสมรรถนะหัวหนางานและผูบริหารในเรื่อง “การบริหารคน” (People
Management)
 การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหนางาน หรือหลักสูตร HR for Non HR เพื่อใหหัวหนางาน
และผูบริหารเขาใจหลักการในการบริหารคนโดยมีความสามารถในการมอบหมายงานให
เหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน
การกําหนดเปาหมายงานที่ทาทาย
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงานPerformance
(
Evaluation)
2. กําหนดผลการปฏิบัติงานที่มาจากตัวชี้วัดระดับหนวยงานและระดับสวนราชการ
3. กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มาจากงานประจํา (Job Description) ที่ตองการพัฒนา
4. นําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาเปนสวนหนึ่งของแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Appraisal Form) โดยมีการกําหนดเปาหมายที่มาจาก :
 คาคะแนนของผลงานในรอบปที่ผานมา เพื่อพิจารณาใหเปาหมายที่ตั้งนั้นสูงกวาเดิม
(Base Line) หรือ
 คาคะแนนจากการเทียบกับเปาหมายของหนวยงานอื่นที่ลักษณะงานใกลเคียงกัน
(Benchmarking) หรือ
 คาคะแนนมาตรฐาน (Performance Standard)
5. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการกําหนดผลงานหรือการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (Performance Management)
การกําหนดสมรรถนะหัวหนางานและผูบริหารในเรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงาน”
(Performance Management)
เกณฑการประเมินผล: การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG)
ระดับ 1
สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคล
คําอธิบาย: การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคลเพื่อใหบุคลากรเกิดความเขาใจเปาหมาย
การทํางานของตนเอง โดยมีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเปาหมายรวมถึงเกณฑ
การประเมินผลความสําเร็จที่สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมและเปนลายลักษณอักษร
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ระดับ 2

สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่สอดคลองกับเปาหมายของ
หนวยงานและสวนราชการ
คําอธิบาย: การกําหนดและถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับสวนราชการลงสูระดับ
หนวยงานและระดับบุคคล เพื่อผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและ
เปาประสงคที่ตั้งไว
ระดับ 3
สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่มีความทาทายมากขึ้นทุกรอบป
คําอธิบาย: การกําหนดตัวชี้วัดที่ทาทาย อาจดําเนินการไดโดย การเพิ่มตัววัดใหมีมุมมองที่
ครอบคลุมมากขึ้น การเพิ่มคาเปาหมายของการวัด การเพิ่มความเขม เปนตน พรอมทั้งกําหนด
วัตถุประสงคที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และตัวชี้วัดที่มีความทาทาย เพื่อกระตุนบุคลากรให
พัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนางาน
ระดับ 4
สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่สอดคลองกับเปาหมายของ
หนวยงานและสวนราชการ
คําอธิบาย: การกําหนดและถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับสวนราชการลงสูระดับ
หนวยงานและระดับบุคคล เพื่อผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและ
เปาประสงคที่ตั้งไว
ระดับ 5
สวนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
คําอธิบาย: การกําหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพื่อทําความเขาใจอยางทั่วถึง
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระผูกพันตอความสําเร็จตามเปาหมายของสวน
ราชการและมีความรับผิดชอบตอผลงานที่ไดรับการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายมาอยูในความ
รับผิดชอบโดยตรง
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด
ชื่อ Cells

การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ

(Organization Design: OD)

[ขอคําถาม 5 - 8]
วัตถุประสงค เพื่อใหระบบงาน/ของสวนราชการ สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
ของสวนราชการ
การแปลผล สวนราชการมีระบบงานที่สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของสวน
ราชการ
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สวนราชการยังไมมีความชัดเจนเรื่องระบบงานที่สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ตามวิสัยทัศนของสวนราชการ
สวนราชการยังขาดระบบงานที่สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของ
สวนราชการ
เครื่องมือการ 1. การทบทวนและการปรับระบบงาน/โครงสรางสวนราชการ (Organization Restructuring)
บริหาร
2. การใชขอมูลความตองการ ความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาวิเคราะห
จัดการ
ออกแบบระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการการสงมอบหรือประสานงานกันระหวางหนวยงาน
3. การกําหนดแผนผังความสัมพันธ (Relationship Map) ระหวางหนวยงาน
4. การจัดทําระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการที่มีแผนกงานตามลูกคา ผูรับบริการ หรือ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Departmentation by Customer/Stakeholder)
5. การทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
ขอแนะนํา
การวางแผนยุทธศาสตร
แนวทางการ 1. การดําเนินงานของสวนราชการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมี
ดําเนินงาน ชองทางการศึกษาความตองการ ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ ของผูมีสวนไดสวนเสีย
2. มีระบบการจัดเก็บขอมูลขางตน เพื่อทําการวิเคราะหผล และสามารถติดตามผลเมื่อมีการ
ปรับปรุงการทํางาน หรือ ระบบงานที่ไดจัดทําไป
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนําผลการปฏิบัติงานมาศึกษา
ทําใหสามารถเรียนรูถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน (Output) ที่ไดทําไปวามีผลตอ
ผลลัพธ (Outcome) ที่ตองการหรือไม
ความสอดคลองของระบบงาน/โครงสรางตอวิสัยทัศน ยุทธศาสตร
1. ทําความเขาใจวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรใหชัดเจน
2. วิเคราะหระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการในปจจุบัน วามีความสอดคลองสนับสนุน
ใหหนาที่ความรับผิดชอบ และหนวยงานภายใตระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการมี
อํานาจในการตัดสินใจดําเนินการใหภาระงานสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
3. ศึกษารูปแบบระบบงาน/โครงสรางสวนราชการที่สามารถทําใหสวนราชการมีการทํางานที
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งแตละรูปแบบอาจมีทั้งขอดีและขอเสียในการดําเนินการ
4. ออกแบบระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการใหมเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการ
 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน
1. วิเคราะหประเด็นที่เกิดขึ้นในสวนราชการเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน
เชน มีงานที่ไมมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจนจนถูกละเลยไมไดปฏิบัติ มีงานที่ทําซ้ําซอนระหวาง
หนวยงานทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน เปนตน
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2. วิเคราะหแนวทางการกําหนดหนวยงานและหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน โดยอาจ
แบงเปนกระบวนงานหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support
Process) ที่จําเปนและเพียงพอตอการดําเนินงาน
3. รวมกิจกรรมที่ตองทํางานประสานงานกันอยางใกลชิดใหเขามาอยูในกลุมเดียวกัน เปน
หนวยงาน หรือการแบงกลุมงานหลักเกณฑพื้นฐานที่จะใชสําหรับการจัดแผนก
 การจัดแบงกลุมงานตามหนาที่ (Departmentation by function)
 การจัดแบงกลุมงานตามประเภทการใหบริการ (Departmentation by Service)
 การจัดแบงกลุมงานตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร (Departmentation by Territory)
 การจัดแบงกลุมงานตามกระบวนการใหบริการ (Departmentation by Process)
 การจัดแบงกลุมงานตามผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Departmentation by
Customer/Stakeholder)
เกณฑการประเมิน: การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design: OD)
ระดับ 1
สวนราชการมีการทบทวนระบบงาน/กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร/การ
ทํางานประสานกัน/ประสิทธิผลของสวนราชการ
คําอธิบาย: การวิเคราะหระบบงาน/โครงสราง กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุ
ยุทธศาสตร การทํางานประสานกันของหนวยงาน และประสิทธิผลของสวนราชการ
ระดับ 2
สวนราชการมีการจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน/กฎระเบียบที่
เปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร/การทํางานประสานกัน/ประสิทธิผลของสวนราชการ
คําอธิบาย: การดําเนินการจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยกําหนดเปาหมายของการ
ปรับปรุงที่ชัดเจน เชน การลดตนทุน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานประสานกัน เปนตน
ระดับ 5
สวนราชการมีผลการดําเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น
คําอธิบาย: การดําเนินการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น เพื่อนําไปสูการ
ดําเนินการตามแผนระยะยาวตอไป
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด
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ชื่อ Cells

 การบริหารจัดการระดับสวนราชการ (Organization Management: OM)
[ขอคําถาม 9-12]

วัตถุประสงค เพื่อใหการบริหารจัดการระดับสวนราชการ สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนของสวนราชการ
การแปลผล

 สวนราชการ มี การบริหารจัดการที่ สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนของสวนราชการ
 สวนราชการ ยังไมมีความชัดเจนเรื่อง การบริหารจัดการที่ สนับสนุนการดําเนินงานให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของสวนราชการ
 สวนราชการยังขาดการบริหารจัดการที่ สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนของสวนราชการ

เครื่องมือการ 1. การจัดทําคํารับรองผลการปฏิบัติราชการ( PA: Performance Agreement) ระดับ
สวนราชการ
บริหารจัดการ
2. การจัดทําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ (
SPMS:
Strategic
Performance Management System)
3. การบริหารโครงการ (Project Management)
4. การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan)
ขอแนะนํา
 แนวทางการออกแบบระบบติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับสวนราชการ
แนวทางการ 1. เลือกขอมูลสารสนเทศที่สอดคลองเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของสวนราชการ เชน
ดําเนินงาน
เปาหมายหรือตัวชี้วัดที่สําคัญ (Key Performance Indicator: KPI) ตามวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรในแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
2. พิจารณาผูใชประโยชนตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน ผูนํา หนวยงานหลักของสวนราชการ
หนวยงานวางแผนยุทธศาสตร เปนตน
3. กําหนดเจาภาพผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดที่สําคัญ อาจเปนคนเดียวกับผูใช
ประโยชนหรือไมก็ได
4. พิจารณาแหลงเก็บขอมูลวาเก็บจากภายในหรือภายนอกสวนราชการ จากระบบ IT หรือ
มีกระบวนการในการเก็บขอมูล คาใชจายในการเก็บขอมูล
5. พิจารณาความถี่ในการเก็บขอมูล เชน Real Time รายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายไตร
มาส หรือรายป เปนตน
6. การวิเคราะหและรายงานผลใหผูที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชนไดโดยควรมีรูปแบบที่
สื่อสารใหสามารถเขาใจไดงาย
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 การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ นําแนวทางการบริหารโครงการ ( Project
Management) มาใชในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดสรรทรัพยากรนั้นมี
สวนชวยในการบรรลุวิสัยทัศนสวนราชการ โดย
1. การกําหนดแผนงาน/โครงการตองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรอยางชัดเจน แผนงาน/โครงการ
ตองตอบสนองตัวชี้วัดในระดับสวนราชการ
2. วิเคราะหขอมูลปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและจัดทําขอเสนอโครงการ
ประกอบดวย ที่มา/ความสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ ขั้นตอนการดําเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ
ทรัพยากรที่ตองใช
3. ดําเนินการคัดเลือกโครงการเพื่อจัดลําดับความสําคัญ โดยอาจการถวงน้ําหนักโดยกําหนด
เกณฑ เชน ความสอดคลองกับยุทธศาสตร ผลกระทบที่เกิดขึ้น งบประมาณ เปนตน เพื่อ
จัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม
4. การดําเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ
5. การประเมินผลโครงการ
 การสื่อสารระหวางหนวยงาน การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan) มี
ขั้นตอนดังนี้
1. ทําความเขาใจในพันธกิจ การดําเนินงาน วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายสวนราชการ เพื่อใช
เปนขอมูลในการโยงกับเรื่องที่ตองมีการเปลี่ยนแปลง
2. จัดทํารูปแบบหรือเนื้อเรื่องใหสื่อสารเกิดความเขาใจไดงาย เนื้อหาที่ทําการสื่อสารจะตอง
ปรับใชใหเหมาะสมในแตละชองทางการสื่อสาร
3. กําหนดชองทางการสื่อสาร ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรที่เอื้ออํานวยให
เกิดการสื่อสาร เชน หนังสือเวียน ปายหรือบอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสาย การ
ประชุม จัดกิจกรรมเผยแพร วารสารภายใน intranet อีเมล E-Learning หรือจัด
หนังสือ ซีดี เปนตน
4. กําหนดบุคคลที่ทําหนาที่สื่อสารผานชองทางการสื่อสารเปนเรื่องสําคัญมาก ผูรับผิดชอบ
ตองมีความสามารถทั้ง 3 เรื่องตามขางตน ตองมีเวลาในการสื่อสารอยางตอเนื่อง ไมใช
สื่อสารเฉพาะชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
5. กําหนดระยะเวลา หรือการกําหนดชวงเวลาที่ชัดเจนในการสื่อสารแตละชองทาง
6. จัดทํางบประมาณรองรับ ซึ่งบางชองทางการสื่อสารอาจไมจําเปนตองใชงบประมาณ
เพราะสวนราชการบางแหงมีงบประมาณนอยหรือไมมีงบประมาณเลย สวนราชการนั้น
สามารถเลือกชองทางการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ไดตามความเหมาะสม
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 ความโปรงใสในการบริหารจัดการระดับสวนราชการ
"ความโปรงใส เปนองคประกอบสําคัญของหลักธรรมาภิบาลซึ่งหมายถึง ระบบการไหลเวียน
ของขอมูลขาวสารของหนวยงาน รวมถึงขอมูลในการตัดสินใจ การกําหนดกติกา หลักเกณฑ
และกระบวนการทํางานที่ตองจัดใหมีการเปดเผย และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวไดดวยวิธีการตาง ๆ นอกจากนี้
สวนราชการจะตองใหความสําคัญในการดําเนินการที่สามารถ ตรวจสอบได ซึ่งหมายถึง
ความสามารถและความพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบใน 5 ดาน ไดแก
1. ดานหนวยงาน กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดตามกลไกการบริหารภายในหนวยงาน เชน
ระเบียบปฏิบัติและระบบสายการบังคับบัญชา
2. ดานกฎหมาย กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดโดยกลไกดานกฎหมายตามที่ระบุไว ใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรวมไปถึงภาระหนาที่ของหนวยงานตามที่ไดระบุไวใน
กฎหมาย
3. ดานวิชาชีพ กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดในฐานะที่เปนการปฏิบัติการทางวิชาชีพที่
ตองการความชํานาญเฉพาะดานและจรรยาบรรณดานวิชาชีพ
4. ดานการเมือง กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดในระบบประชาธิปไตยที่ตองดําเนินการเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน
5. ดานจริยธรรม คุณธรรม กลาวคือ เปนการตรวจสอบได ที่ใหความสําคัญกับคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในหนวยงาน
เกณฑการประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับสวนราชการ(Organization Management: OM)
ระดับ 1
สวนราชการมีการวิเคราะหขอมูล เชน ผลการดําเนินงานที่ผานมา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานมาใชเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนหรือเปาหมายของสวนราชการ
คําอธิบาย:
 การจัดสรรทรัพยากร ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร
 การวางแผนการใชทรัพยากรที่ดีจะทําใหการทํางานของสวนราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลดเวลาการทํางาน ลดคาใชจายในระยะยาว ลดการซ้ําซอนของขอมูล ซึ่งการวางแผนการ
ใชทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการทํางานตางๆ เขาดวยกัน และมีการจัดทํา
ฐานขอมูลอยางเปนระบบ
 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่เปนขอมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร
เชน ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธความสําเร็จเทียบกับ
เปาหมาย คาใชจายในการดําเนินงาน ความทาทายของสวนราชการ ปจจัยความสําเร็จของคูเที
ระดับ 2
สวนราชการมีการกําหนดแผนการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน
คําอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ทําใหบุคลากรมีความเขาใจที่ตรงกันและ
มุงที่จะปฏิบัติใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยหนวยงานควรออกแบบ
กระบวนการสื่อสารภายในหนวยงานและกําหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดยการสื่อสารที่ดี ควรม
องคประกอบดังนี้
1. หัวขอและสาระในการสื่อสาร
4. ความถี่ในการสื่อสาร
2. กลุมเปาหมายที่รับขาวสาร
5. ผูรับผิดชอบในการสื่อสาร
3. วิธีการสื่อสาร
6. การติดตามประเมินผล เพื่อวัดความสําเร็จของการสื่อ
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ระดับ 3

สวนราชการมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนที่
นาเชื่อถือของบุคลากรในสวนราชการ
คําอธิบาย: การวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินการสวนราชการ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการดําเนินการดังนี้

ระดับ 4

ระดับ 5

1. ระบุปจจัยเสี่ยง และวิเคราะหปจจัยเสี่ยง ที่อาจสงผลกระทบตอความเสียหาย ความ
ลมเหลว หรืออาจลดการบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติราชการ
2. กําหนดหลักเกณฑประเมินความเสี่ยง
3. วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ซึ่งจําแนกปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม /และไมสามารถ
ควบคุมได ใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได
4. จัดทําแผนบริการความเสี่ยง
5. ระบุผูรับผิดชอบในกาดรําเนินการตามแผนในแตละขั้นตอน และกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินการ
6. จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม และดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
สวนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของสวน
ราชการ และรายงานผลงาน เพื่อใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว
คําอธิบาย: การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ
และรายงานผลงานเปนครั้งคราวหรือไมทั่วถึง
สวนราชการมี ระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของ
สวนราชการและรายงานผลงาน เพื่อใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามที่ได
กําหนดไว
คําอธิบาย: การกําหนดระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยง
ของหนวยงานและรายงานผลการติดตาม เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลการดําเนินการ และ
จัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานตอไป

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด
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ชื่อ Cells

 การออกแบบระบบงานระดับหนวยงาน (Department Design: DD)
[ขอคําถาม 17-20]

วัตถุประสงค

เพื่อใหระบบงานของหนวยงาน สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน

การแปลผล

 หนวยงาน มีระบบงานที่ สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามเปาหมายของ
หนวยงาน
 หนวยงานยังไมมีความชัดเจนเรื่องระบบงานที่ สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ตามเปาหมายของหนวยงาน
 หนวยงานยังขาดระบบงานทีส่ นับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน

เครื่องมือการ 1. การวิเคราะหกระบวนการ ดวย SIPOC Model
บริหารจัดการ 2. การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ
3. การจัดการความรูเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมในการทํางาน
4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
ขอแนะนํา
 การกําหนดภาระหนาที่ระหวางทีมงาน
แนวทางการ การวิเคราะหหวงโซคุณคา ( Value Chain Analysis) ดวย SIPOC Model ซึ่งเปนหลักการที่
ดําเนินงาน
อธิบายสายโซความสัมพันธของกระบวนการดําเนินงานสวนราชการ ที่ตองอาศัยปจจัยตนน้ํา
สงมอบคุณคาไปยังปลายน้ําอยางเปนระบบ อันไดแก ผูสงมอบ/นําสง ( Suppliers) ปจจัย
นําเขาตางๆ (Input) ที่จําเปนตอการดําเนินการหรือกระบวนการ (Process) เพื่อผลิตใหไดผล
ผลิต (Output) หรือในสินคา บริการแลวสงมอบใหกับลูกคา ผูรับบริการ (Customers) โดย
1. Suppliers (ผูสงมอบ) หมายถึง บุคคลหรือสวนราชการที่สงปจจัยนําเขาใหหนวยงานใน
การทํางาน
2. Input (ปจจัยนําเขา) หมายถึง ทรัพยากรที่ใชในกระบวนการ เชน เงิน บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ ขอมูล นโยบาย กฎหมาย ระเบียบตางๆ
3. Process (กระบวนการ) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุงหมายในการสงมอบ
ผลผลิตหรือบริการใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งภายในและภายนอกสวน
ราชการ
4. Output (ผลผลิต) หมายถึง สินคาและบริการที่ตรงตามความตองการของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
5. Customers (ผูรับบริการ) หมายถึง ลูกคาหรือผูที่มารับบริการจากสวนราชการโดยตรง
หรือผานชองทางการสื่อสารตางๆ รวมทั้งผูรับบริการที่เปนสวนราชการดวย
 การปรับปรุงกระบวนการ
1. กําหนดหรือจําแนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
2. รับฟงและเรียนรูความคาดหวังหลักๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของแตละ
กลุม
3. นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหขั้นตอน กระบวนการในการทํางาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
บริการใหมๆ ของหนวยงาน
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 การจัดการความรูและนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงงาน
1. จัดทําชองทางในการไดรับขอมูล ขอรองเรียนอันเปนเสียงสะทอนกลับ (Feedback) จาก
ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน
2. ประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนา/ตัวแทนทีมงาน ถึงประเด็นปญหาหรือประเด็น
พัฒนางาน โดยอาจพิจารณาจากเปาประสงคของหนวยงาน เสียงสะทอนของผูรับบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
3. กําหนดแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนางานรวมกัน โดยกําหนดผูรับผิดชอบหลักและ
ผูสนับสนุนในแตละแนวทาง
4. ปฏิบัติตามแผนที่กําหนด
5. ทบทวนผลการปรับปรุงหรือพัฒนางานวาสามารถตอบสนองเปาประสงคของหนวยงาน
หรือความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียหรือไม
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศระดับหนวยงาน
1. พิจารณาแนวทางและวางแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนางาน
หรือสรางนวัตกรรมในการใหบริการงาน
2. กําหนดกลุมผูใชงานสารสนเทศ
(Users) วาประกอบดวยใครบาง มีความตองการ ความคาดหวังอ
3. กําหนดขอมูล/สารสนเทศที่ผูใชงานตองการแยกตามกลุมผูใชงาน
4. กําหนดชองทางระดับการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของกลุมผูใชงาน
5. วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. กําหนดผูดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียม ปรับปรุง ขอมูลสารสนเทศใหถูกตองและ
ทันสมัยอยูเสมอ
เกณฑการประเมินผล:  การออกแบบระบบงานระดับหนวยงาน (Department Design: DD)
ระดับ 1 หนวยงานมีการทบทวนกระบวนการของหนวยงานที่ตองปรับปรุง โดยคํานึงถึงความตองการ
ของผูรับบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุมคาคุมตนทุน
คําอธิบาย : การวิเคราะหกระบวนการเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ ไดแก ความตองการของผูรับบริการ / ผูมี
สวนไดสวนเสีย กฎหมาย และประสิทธิภาพ /ความคุมคาคุมตนทุน และนํามาจัดทําเปน
ขอกําหนดที่สําคัญเพื่อใชในการปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดสําหรับใชในการ
ติดตามความสําเร็จและควบคุมกระบวนการ
ระดับ 3 หนวยงานมีการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยคํานึงถึงองคความรู และเทคโนโลยี /
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การควบคุมคาใชจาย / ปจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมี
การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยคํานึงถึงความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย / การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช
คําอธิบาย: การกําหนดเปาหมายและดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ โดยนําแนวทางตางๆ มา
ประยุกตใช ไดแก
1. การแลกเปลี่ยนกลยุทธที่ประสบความสําเร็จทั่วทั้งสวนราชการเพื่อผลักดันใหเกิดการเรียนรู
และนวัตกรรม
2. การวิเคราะหกระบวนการ เชน การจัดทําผังกระบวนการ การทดลองเพื่อหาจุดเหมาะสม
ที่สุดของกระบวนการ การปองกันความผิดพลาด เปนตน
3. การวิจัยและพัฒนาในดานกระบวนการ
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4. การจัดระดับเทียบเคียงมาตรฐานของกระบวนการกับหนวยงานอื่น (Benchmarking) หรือ
หนวยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice)
5. การใชเทคโนโลยีที่เปนทางเลือกอื่นมาประยุกตใชกับกระบวนการ
การใชสารสนเทศจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกระบวนการตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสวนราชการ
ระดับ 5 หนวยงานมีการดําเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีขอเสนอในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ (อยางนอย 3 กระบวนการ)
คําอธิบาย:
 ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการอยางนอย 3 กระบวนการ
 กําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ
 วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด
5. หลักฐานการทบทวนกระบวนการ เชน การประชุมคณะทํางาน รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับการทบทวนกระบวนการ
ชื่อ Cells

 การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management: DM)
[ขอคําถาม 21-24]
วัตถุประสงค เพื่อใหการบริหารจัดการระดับหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
การแปลผล  หนวยงานมีการบริหารจัดการทีส่ นับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
 หนวยงาน ยังไมมีความชัดเจนเรื่อง การบริหารจัดการที่ สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายของหนวยงาน
 หนวยงานยังขาดการบริหารจัดการทีสนั่ บสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
เครื่องมือ
1. การติดตามโครงการ (Project Monitoring)
การบริหาร 2. การบริหารโครงการ (Project Management)
จัดการ
3. การประชุมอยางมีประสิทธิภาพ
4. การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ขอแนะนํา  การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน
แนวทางการ 1. กําหนดขอมูลที่ใชในการติดตามโครงการ เชน ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยนําเขา วัตถุประสงค
ดําเนินงาน
กระบวนการและผลของโครงการ
2. กําหนดผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามโครงการ
3. กําหนดชวงเวลาในการติดตามโครงการ ขึ้นอยูกับความสําคัญของขอมูล เชน ทุกวัน ทุก
สัปดาห ทุกเดือน เปนตน
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4. ดําเนินการเก็บรวบรวมและและวิเคราะหขอมูลที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่วางไว ไดแก ความ
คืบหนาของโครงการเทียบกับแผนที่วางไว ผลงานโครงการเทียบกับวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่วางไว เปนตน
5. นําเสนอขอมูลตอหัวหนาโครงการและผูบริหาร เพื่อแกปญหาหรือใหการสนับสนุนให
โครงการประสบความสําเร็จ
 การจัดสรรทรัพยากรระดับหนวยงาน
ใชการบริหารโครงการ (Project Management) เปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให
มั่นใจไดวาการจัดสรรทรัพยากรนั้นมีสวนชวยในการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน โดย
1. การกําหนดแผนงาน/โครงการตองเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในระดับหนวยงาน
2. วิเคราะหขอมูลปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและจัดทําขอเสนอโครงการ
ประกอบดวย ที่มา/ความสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ ขั้นตอนการดําเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ ทรัพยากร
ที่ตองใช
3. ดําเนินการคัดเลือกโครงการ โดยอาจการถวงน้ําหนักโดยกําหนดเกณฑ เชน ความ
สอดคลองกับยุทธศาสตร ผลกระทบที่เกิดขึ้น งบประมาณ เปนตน
4. การดําเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ การประเมินผลโครงการ
 การสื่อสารระหวางหนวยงาน
1. พิจารณาวาควรจัดประชุมหรือไม การประชุมมีความจําเปนเมื่อตองตัดสินใจรวมกัน การ
ทํางานรวมกันเปนกลุม
2. ควรเชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของและมีอํานาจในการตัดสินใจเขารวมประชุม
3. ชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนของการประชุม สงกําหนดการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมใหผูเขารวมประชุมลวงหนา
4. ผูนําการประชุมตองใหความสําคัญในการกํากับหัวขอในการประชุมและระยะเวลาในการ
ประชุม
5. ผูเขารวมประชุมตองใหความสําคัญกับการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพในการอภิปรายและ
หัวขอในการอภิปราย
 การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน
หนวยงานสามารถวิเคราะหขอมูลตางๆ เพื่อใชสําหรับการตัดสินใจของผูบริหารไดดังนี้
1. การวิเคราะหสาเหตุความเบี่ยงเบนจากเปาหมายที่กําหนดไวและตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
2. การวิเคราะหความสัมพันธของการสงมอบบริการกับขอรองเรียนของผูรับบริการหรือ
หนวยงานถัดไป
3. การประเมินเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ กอน-หลังการปรับปรุง
4. การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบทางการเงิน คาใชจาย ประสิทธิภาพการใชงบประมาณ
เปนตน

146

เกณฑการประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management: DM)
ระดับ 1 หนวยงานมีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เชน ผลการดําเนินงานที่ผานมา ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานมาใชเพื่อการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให
บรรลุเปาหมายของหนวยงาน / สวนราชการ
คําอธิบาย:
 การจัดสรรทรัพยากร ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร
 การวางแผนการใชทรัพยากรที่ดีจะทําใหการทํางานของสวนราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลด
เวลาการทํางาน ลดคาใชจายในระยะยาว ลดการซ้ําซอนของขอมูล ซึ่งการวางแผนการใชทรัพยาก
ควรมีการเชื่อมโยงระบบการทํางานตางๆ เขาดวยกัน และมีการจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ
 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่เปนขอมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร เชน
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธความสําเร็จเทียบกับเปาหมาย
คาใชจายในการดําเนินงาน ความทาทายของสวนราชการ ปจจัยความสําเร็จของคูเทียบ
ระดับ 3 หนวยงานมีการกําหนดรูปแบบการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ใช
เวลาอยางเหมาะสม และสามารถทําใหเกิดการรับรู และมีสวนรวมในการบริหารงานของหนวยงาน
คําอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ทําใหบุคลากรมีความเขาใจที่ตรงกันและ
มุงกระบวนการสื่อสารภายในหนวยงานและกําหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดยการสื่อสารที่ดี ควร
มีองคประกอบดังนี้
1. หัวขอและสาระในการสื่อสาร 4. ความถี่ในการสื่อสาร
2. กลุมเปาหมายที่รับขาวสาร
5. ผูรับผิดชอบในการสื่อสาร
3. วิธีการสื่อสาร
6. การติดตามประเมินผล เพื่อวัดความสําเร็จของการสื่อสาร
ระดับ 5 หนวยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานของทีมงาน เพื่อให
แผนการปฏิบัติการถูกนําไปปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว
คําอธิบาย:
 กําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทีมงานและรายงานผลการ
ติดตาม
 การวิเคราะหผลการดําเนินการและจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงาน
ตอไป
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด
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ชื่อ Cells

 การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design: ID)
[ขอคําถาม 29-32]
วัตถุประสงค เพื่อใหการออกแบบการทํางานระดับบุคคลสนับสนุนเปาหมายการทํางานระดับบุคคลให
ประสบความสําเร็จ
การแปลผล  สวนราชการมีการออกแบบการทํางานทีส่ นับสนุนใหบรรลุเปาหมายระดับบุคคล
 สวนราชการยังไมมีความชัดเจน ในการออกแบบการทํางานที่ สนับสนุนใหบรรลุเปาหมาย
ระดับบุคคล
 สวนราชการยังขาดการออกแบบการทํางานทีส่ นับสนุนใหบรรลุเปาหมายระดับบุคคล
เครื่องมือการ 1. การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
บริหารจัดการ 2. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
3. การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานและกระบวนการภายใน (IT System)
4. การใชแบบสํารวจเรื่องสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งอาจเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ความพึงพอใจหรือความผูกพันของบุคลากร
5. การจัดทํา Focus Group เพื่อคนหาประเด็นปญหาที่กลุมบุคลากรตองการการออกแบบ
สภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
6. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
7. การพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะที่หลากหลาย (Multi-skill Training)
ขอแนะนํา
 ความชัดเจนในการประสานงานระดับบุคคล
แนวทางการ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานจะชวยทําใหเกิดความชัดเจนในการประสานงาน โดยเริ่มจาก
ดําเนินงาน
การวิเคราะหงานแลวจึงเริ่มเขียน Workflow จากนั้นจึงจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและสื่อสาร
ใหเกิดความเขาใจรวมกัน
 การออกแบบงานระดับบุคคล
ขั้นตอนการวิเคราะหกระบวนการทํางาน (Workflow analysis) เพื่อออกแบบและปรับปรุงการ
ทํางานใหสามารถสรางมูลคาเพิ่ม Value
(
added) ของการทํางานในกระบวนการตาง ๆ มีดังนี้
1. ศึกษาและทบทวนออกแบบกระบวนการทํางาน โดยใชการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสียในการออกแบบงานใหม
2. จัดทําแผนผังกระบวนการทํางาน ( Workflow diagram) ตั้งแตเริ่มจนจบ (end to end
analysis) เพื่อใหผูปฏิบัติงานเห็นความสัมพันธของการทํางานทั้งกระบวนการ
3. คนหาระบบสารสนเทศที่สามารถทดแทนการทํางานบางขั้นตอน
4. ศึกษาความคุมคาของระบบสารสนเทศที่สามารถทดแทนเวลา และ/หรือจํานวนบุคลากร
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 การออกแบบสภาพแวดลอมในการทํางาน
1. จัดทําแบบสํารวจเรื่องสภาพแวดลอมในการทํางานในประเด็นตางๆ เชน สถานที่ทํางาน
อุปกรณในการทํางาน เปนตน
2. จัดทํา Focus Group โดยแบงเปนกลุมที่มีลักษณะงานเดียวกันเขารวมกลุมเพื่อคนหา
ปญหาในการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน
 การออกแบบงานเพื่อทํางานทดแทนกันได
1. กําหนดนโยบายเรื่องของการเติบโตตามสายอาชีพ หรือ Career path
2. กําหนดวัตถุประสงคของการโอนยาย หมุนเวียนการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อใหบุคลากร
รับทราบวัตถุประสงคและประโยชนที่ไดรับจากการหมุนเวียนการปฏิบัติงานนั้น
3. ชี้แจงถึงการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรใหมี
ทักษะที่กวางขึ้น เพื่อพรอมที่จะเติบโตไปในระดับที่สูงขึ้น
เกณฑการประเมินผล:  การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design: ID)
ระดับ 1

ระดับ 3

ระดับ 5

สวนราชการมีการทบทวน วิเคราะห และกําหนดปจจัยสําคัญที่มีผลตอการทํางานของ
ระดับบุคคล โดยคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน เชน สภาพแวดลอม และ
ทรัพยากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เปนตน
คําอธิบาย:
 การทบทวน วิเคราะห และกําหนดปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอการทํางานของระดับบุคคล
เชน สภาพแวดลอม ทรัพยากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
 สภาพแวดลอม เชน การออกแบบ-จัดวางโตะทํางาน การมีพื้นที่หรือชองทางในการ
ปรึกษาหารือ การเขาถึงขอมูลที่จําเปนในการทํางาน เปนตน
 ทรัพยากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เชน เครื่องมืออุปกรณในการทํางาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนตน
สวนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการทํางานที่ทําใหบุคลากรสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปญหาขอรองเรียน
ความไมพึงพอใจหรือเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได
คําอธิบาย:
 การนําปจจัยที่สําคัญที่ไดจากระดับที่ 1 มาใชในการออกแบบกระบวนการหรือขัน้ ตอน
การทํางาน โดยคํานึงถึงลักษณะการทํางานใหสามารถดําเนินงานแทนกันได
 การวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรที่จําเปนตองใชสําหรับงานที่สามารถดําเนินงานแทน
กันได นํามาจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่จําเปน
สวนราชการมีการดําเนินการติดตามผลการปรับปรุง กระบวนการหรือขั้นตอนการทํางาน
และมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนา กระบวนการหรือขั้นตอนการทํางาน ของ
บุคลากร
คําอธิบาย:
 การกําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงระบบงานและรายงานผล
การติดตาม
 การวิเคราะหผลการดําเนินการและจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตอไป
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เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด
ชื่อ Cells

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

วัตถุประสงค เพื่อใหการบริหารจัดการระดับบุคคลสนับสนุนเปาหมายการทํางานระดับบุคคลใหประสบ
ความสําเร็จ
การแปลผล  สวนราชการมีการบริหารจัดการระดับบุคคลทีสนั่ บสนุนใหบรรลุเปาหมายการทํางานระดับบุคคล
 สวนราชการยังไมมีความชัดเจนในการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนใหบรรลุ
เปาหมายการทํางานระดับบุคคล
 สวนราชการยังขาดการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนใหบรรลุเปาหมายการทํางาน
ระดับบุคคล
เครื่องมือ
การบริหาร
จัดการ

1. แบบสํารวจความตองการเครื่องมือ อุปกรณในการทํางาน
2. การจัดทํา Focus Group เพื่อสอบถามความตองการเครื่องมือ อุปกรณในการทํางาน
3. การฝกอบรมและพัฒนาตามหลักสมรรถนะ (Competency based training and
development)
4. การบริหารสายอาชีพ (Career Management)
5. การสํารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรEmployee
(
Engagement Survey)
ขอแนะนํา  การจัดสรรงบประมาณและอุปกรณการทํางานระดับบุคคล
แนวทางการ 1. จัดทําชองทางในการไดรับขอเสนอแนะจากบุคลากรเรื่องเครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน
ทํางาน ซึ่งอาจใชการจัดทําแบบสํารวจ การจัด Focus Group หรือการจัดทํากลองรับ
ขอเสนอแนะของบุคลากร
2. จัดประชุมเพื่อสรุปผลขอมูลที่ไดรับจากบุคลากรเพื่อจัดทําลําดับความสําคัญของการจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ
3. สื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบถึงแผนดําเนินการจัดหา เครื่องมือ อุปกรณการทํางาน
4. แจงบุคลากรถึงผลการจัดซื้อ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณเปนระยะ
 การฝกอบรมพัฒนา
1. กําหนดความตองการสมรรถนะที่ตอบสนองยุทธศาสตร ( Strategic Competencies) โดย
พิจารณาจากเปาประสงคของสวนราชการ และหนวยงาน
2. กําหนดความตองการสมรรถนะที่ตอบสนองการปฏิบัติงาน ( Operation Competencies)
โดยการวิเคราะหงาน
3. วิเคราะหสมรรถนะบุคลากรที่มีอยูในปจจุบัน (Current State Analysis)
4. กําหนดความตองการในการพัฒนา จากความตองการสมรรถนะในอนาคต เมื่อเทียบกับ
สถานะในปจจุบัน
5. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากร
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6. พัฒนาบุคลากรดวยรูปแบบตาง ๆ เชน การเรียนในหองเรียน การเรียนทางไกล การเรียน
ดวยคอมพิวเตอร การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง การโคช เปนตน
7. ประเมินผลลัพธของการพัฒนาที่เกิดขึ้น โดยอาจใชการประเมินสมรรถนะบุคลากรหลังการ
พัฒนา
 การเลื่อนระดับตําแหนง
1. การกําหนดเสนทางสายความกาวหนาในอาชีพของทุกสายงานและใหโอกาสมี
ความกาวหนาขามสายงานได
2. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสิทธิ์ไดรับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมในแตละตําแหนงอยาง
เทาเทียมกัน
3. ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหรองรับกับตําแหนงงานที่ตองรับผิดชอบใน
อนาคต
4. ดําเนินการปรับตําแหนงตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดและประกาศไว โดยมีหลักฐานหรือ
ขอมูลประกอบ เพื่อใหเกิดการยอมรับในสวนราชการ
 ความผูกพันของบุคลากร
1. กําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรแตละกลุมในเบื้องตน
2. สํารวจความคิดเห็น/ความรูสึกของบุคลากร เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรแตละกลุม
3. กําหนดแผนพัฒนาปจจัยที่สงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
4. ดําเนินการพัฒนาปจจัยที่สงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรตามแผนที่
กําหนด
5. ทบทวน วิเคราะหผลการพัฒนาปจจัยสงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
เกณฑการประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM)
ระดับ 1

ระดับ 3

สวนราชการมีการวิเคราะหปจจัยในการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
เพื่อใหเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ
คําอธิบาย:
 การกําหนดปจจัยในการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพื่อใหเกิดความ
ทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ ไดแก ทรัพยากรสนับสนุนการ
ทํางาน การไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง การไดรับความกาวหนาในอาชีพ เปนตน
 การจัดลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
 การจัดทําแผนการสรางความผาสุกแลความผูกพันของบุคลากร
สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ใหเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ
คําอธิบาย: การดําเนินการตามแผนสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
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สวนราชการมีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร
และมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาใหบุคลากรเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุ
เปาหมายของสวนราชการ
คําอธิบาย:
 การกําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการติดตาม
 การวิเคราะหผลการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และจัดทําขอเสนอใน
การปรับปรุงหรือพัฒนาแผนสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด
ระดับ 5

หมายเหตุ:
1. สวนราชการ หมายถึง สวนราชการระดับกรม
หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กองสํานัก หรือเทียบเทา
2. ขอแนะนําแนวทางการดําเนินการ สวนราชการสามารถนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสม
3. แมวาผลการวินิจฉัยพบวาผลการประเมินรายขอสวนใหญอยูในระดับที่ดําเนินการแลว (สีเขียว) มีเพียง
บางประเด็นที่ยังไมมีความชัดเจนในการดําเนินการ (สีเหลือง) หรือยังขาดการดําเนินการ (สีแดง) สวน
ราชการจําเปนตองปรับปรุงทุกประเด็นที่อยูในชองนั้น เนื่องจากการดําเนินการมีความเกี่ยวเนื่องกัน
รวมทั้งเพื่อใหเกิดการทบทวน และการพัฒนาอยางเปนระบบ ซึ่งจะทําใหเกิดผลลัพธของการปรับปรุง
และพัฒนาที่ชัดเจน
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ตัวชี้วัดที่ 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 ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงาน ป.ป.ช. แลวนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของ หนวยงานภาครัฐ และสังเคราะหเปนองคประกอบหลักที่สําคัญและจําเปนในการ
ประเมิน การประเมินดังกลาวไดจําแนกเปนองคประกอบหลักองคประกอบยอย ประเด็นการประเมิน และแปลง
ไปสูคําถามที่ใชในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานของหนวยงาน
องคประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (
& Transparency Assessment) แบงเปน 5 องคประกอบ ดังนี้

Integrity

1) ความโปรงใส ( Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณของประชาชน
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ และประเมินจากขอมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน
2) ความพรอมรับผิด ( Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณของ
ประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ
3) คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในองคกร) ( Integrity in
Service Delivery) ประเมินจากการรับรู และประสบการณตรงของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวน
เสียที่มีตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ( Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐ และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ บนพื้นฐานของขอเท็จจริง
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
5) คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ( Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐที่มีตอการดําเนินงานของหนวยงาน
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 :

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการอํานวยการการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดกําหนดใหมีการบูรณาการการดําเนินงานระหวาง สํานักงาน
ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท.และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยทําการประเมินผลหนวยงาน
ภาครัฐ รวมจํานวน 8,293 หนวยงาน ดังนี้

1.
สํานักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จํานวน165 หนวยงาน ประกอบดวย
1) องคกรอิสระ จํานวน 3 หนวยงาน
2) องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 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. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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) องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ จํานวน 2 หนวยงาน
154

เงื่อนไข : รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ประเด็น

กลุมเปาหมาย* หนวยงาน
สวนกลาง

1. ระบบประเมินที่
ดําเนินการ

จังหวัด

สถาบัน
อุดมศึกษา

องคการมหาชน

คํารับรองการปฏิบัติราชการ

คํารับรองการปฏิบัติงาน

สํานักงาน ก.พ.ร.

สํานักงาน ก.พ.ร.

3. รูปแบบการประเมิน

ตามกรอบการประเมินที่ 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. เครื่องมือที่ใชประเมิน

คูมือการประเมิน/ แบบสํารวจ/แบบฟอรม/
แบบรายงาน/ ระบบ IT

คูมือการประเมิน/ แบบสํารวจ/
แบบฟอรม/ แบบรายงาน/ ระบบ IT

7. ผูประเมิน

ประเมินตนเอง/ที่ปรึกษาภายนอก

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ที่ปรึกษาภายนอก

8. สิ่งจูงใจ

เงินรางวัล / โลรางวัลและประกาศเกียรติคุณ

โลรางวัลและประกาศเกียรติคุณ

2. สวนราชการเจาภาพ
ระบบประเมินในปจจุบัน

หมายเหตุ: สํานักงาน ป.ป.ช. จะมีการมอบโลรางวัล สําหรับหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.
กําหนด
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
รูปแบบและวิธีการจัดเก็บขอมูล ประกอบดวยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ไดแก
1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT
กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก บุคลากรภายในของหนวยงานที่เขารับการประเมินผลที่
ปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
การเลือกตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ ( Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเปน
วิธีการสุมตัวอยางที่คํานึงถึงความเปนไปไดในทางสถิติ โดยทําการแบงชั้นภูมิตามลักษณะโครงสรางการบริหารงาน
ของแตละหนวยงาน รวมทั้งใหมีการกระจายของกลุมตัวอยางตามลักษณะของประชากรเปาหมาย และให
พิจารณาขนาดตัวอยางที่สอดคลอง เหมาะสม และมีลักษณะของความเปนตัวแทนที่ดีตามหลักการสุมตัวอยาง
ทางสถิติ
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เกณฑในการคัดเลือกตัวอยาง ไดแก บุคลากรภายในของหนวยงานที่เขารับการประเมินขาราชการ
เจาหนาที่ หรือลูกจาง ที่มีอายุการทํางานตั้งแต 1 ปขึ้นไป จํานวน 300 รายชื่อ (กรณีหนวยงานมีบุคลากรนอยกวา
300 คน ใหจัดสงรายชื่อทั้งหมด) ใหครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา ประกอบดวย ชื่อ –นามสกุล
สังกัด ตําแหนง ระดับ ที่อยู (ที่สามารถติดตอได) เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน/มือถือ) และ E–mail โดยหนวยงานที่
รับผิดชอบ การประเมินผลจะเปนผูรวบรวม เพื่อจัดสงใหที่ปรึกษาดําเนินการสุมคัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน
100 รายชื่อ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเปนไปไดในทางสถิติ สําหรับจัดเก็บขอมูลตอไป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหบุคลากรภายในของหนวยงานที่เขารับการ
ประเมินตอบแบบสํารวจดวยตนเอง ( Self – Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณแบบ
เผชิญหนา (Face – to – Face Interview) การสัมภาษณทางโทรศัพท การสํารวจทางไปรษณีย หรือไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (E–mail) ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT
กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ของหนวยงาน
ที่เขารับการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
การเลือกตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ ( Stratified Systematic Sampling)
ซึ่งเปนวิธีการสุมตัวอยางที่คํานึงถึงความเปนไปไดในทางสถิติ โดยทําการแบงชั้นภูมิตามลักษณะประเภท
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียของแตละหนวยงาน รวมทั้งใหมีการกระจายของกลุมตัวอยางตามลักษณะของ
ประชากรเปาหมาย และใหพิจารณาขนาดตัวอยางที่สอดคลอง เหมาะสม และมีลักษณะของความเปน
ตัวแทนที่ดี ตามหลักการสุมตัวอยางทางสถิติ
เกณฑในการคัดเลือกตัวอยาง ไดแก ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานที่เขารับ
การประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยางแทจริง จํานวน 300 รายชื่อ (กรณีหนวยงานมีผูรับบริการ/ ผูมี
สวนไดสวนเสียของหนวยงานที่เขารับการประเมินมีจํานวนนอยกวา 300 คน ใหจัดสงรายชื่อทั้งหมด) โดยระบุ
ประเภทของการมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก ของหนวยงาน ประกอบดวย ชื่อ
–
นามสกุลผูมารับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ประเภท/เรื่องในการติดตอกับหนวยงาน สถานที่ทํางาน
ตําแหนง ระดับ ที่อยู (ที่สามารถติดตอได) เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน/มือถือ) และ E–mail โดยหนวยงานที่
รับผิดชอบการประเมินผลจะเปนผูรวบรวมเพื่อจัดสงใหที่ปรึกษาดําเนินการสุมคัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน
100 รายชื่อ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเปนไปไดในทางสถิติ สําหรับจัดเก็บขอมูลตอไป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการรวบรวมขอมูลโดยการตอบแบบสํารวจดวยตนเอง
(Self – Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณแบบเผชิญหนา ( Face – to – Face Interview)
การสัมภาษณทางโทรศัพท การสํารวจทางไปรษณีย หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (
E–mail) ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสม
3) การประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT
กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก หนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 9 โดยใชแบบสํารวจ
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT จํานวน 1 ชุด ตอ 1 หนวยงาน โดย
หนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการอางอิงคําตอบในแตละขอคําถามตามความเปนจริง
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล หนวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลดําเนินการรวบรวมแบบ
สํารวจที่ไดรับการตอบจากหนวยงานที่เขารับการประเมินผลแลว รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นๆ
ที่ใชประกอบการอางอิงคําตอบในขอคําถามนั้นๆดวย
แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
ผูประเมิน
สวนราชการ
1 ) ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการประเมินคุณธรรม 1) เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับ
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวย
สํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อเตรียมความพรอมใน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให
การเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
หนวยงานที่เขารับการประเมิน ทราบถึงรายละเอียด
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ของการดําเนินงานโครงการ
ภาครัฐ และเพื่อเปนการสรางความรูความ
2) ดําเนินการติดตอผูประสานงานของหนวยงานที่เขา
เขาใจในวัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจน
รับการประเมิน เพื่อขอขอมูลรายชื่อตามแบบสํารวจ
วิธีการจัดเก็บขอมูลตามแบบสํารวจทั้ง 3
เตรียมการ ตามเครื่องมือที่กําหนด 3 เครื่องมือ ดังนี้
แบบ
(1) แบบสํารวจ Internal Integrity &
2) จัดเตรียมรายชื่อเจาหนาที่ของหนวยงาน
Transparency Assessment: IIT
จํานวน 2 ทาน เพื่อทําหนาที่ประสานงานใน
(2) แบบสํารวจ External Integrity &
ระหวางที่หนวยงานกําลังเขารับการประเมิน
Transparency Assessment: EIT
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงํา
(3) แบบสํารวจ Evidence – Based Integrity
นของหนวยงานภาครัฐ กับสํานักงาน ป.ป.ช.
& Transparency Assessment: EBIT
3) จัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด เบอร
3) ที่ปรึกษา วางแผนการดําเนินการจัดเก็บขอมูล และ
โทรศัพท (มือถือ, ที่ทํางาน) ที่อยู และ Eดําเนินการสุมคัดเลือกกลุมตัวอยางในการ
mail ของบุคลากรทั้งหมดใหครอบคลุมทุก
ดําเนินงานตามแบบสํารวจ Internal และแบบ
ระดับตามสายการบังคับบัญชา ตาม
สํารวจ External โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ
แบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด และ
เปนไปไดในทางสถิติ
จัดสงใหสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อใชในการ
4) ที่ปรึกษา ดําเนินการจัดทําหนังสือแจงใหหนวยงานที่
จัดเก็บขอมูลตามแบบสํารวจ Internal ตอไป
จะเขารับการประเมินทราบ กอนที่จะเขาไป
4) จัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด เบอร
ดําเนินการสํารวจขอมูล เพื่อใหหนวยงานที่เขารับ
โทรศัพท (มือถือ, ที่ทํางาน) ที่อยู และ Eการประเมินเตรียมความพรอมดานสถานที่และ
mail ของผูมีสวนไดสวนเสียในรอบ
บุคลากรในการจัดเก็บขอมูลสําหรับแบบสํารวจ
ปงบประมาณที่ผานมา ตามแบบฟอรมที่
Internal และแบบสํารวจ External (กรณีการ
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด และจัดสงให
จัดเก็บขอมูล ณ สถานที่ตั้งของหนวยงานที่เขารับ
สํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูล
การประเมิน)
ตามแบบสํารวจ External ตอไป
5) ที่ปรึกษา ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
5) หนวยงานที่เขารับการประเมินตองจัดเตรียม
(1) แบบสํารวจ Internal
เอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ที่
(2) แบบสํารวจ External
เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบแบบสํารวจ
(3) แบบสํารวจ Evidence – Based
Evidence – Based โดยหนวยงานจะตอง
6) หนวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล ดําเนินการเก็บ
สอบทานเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวของในแตละประเด็นคําถาม เพื่อใหมี
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการถูกชี้มูลความผิดของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน
ความสอดคลองกับภารกิจที่หนวยงานเลือก
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แนวทางการประเมินผล
ผูประเมิน
สวนราชการ
7) ที่ปรึกษา ดําเนินการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
และประเด็นคําถามที่มีลักษณะความ
8) ที่ปรึกษา จัดทํารายงานผลการประเมินภาพรวม
ตอเนื่องกันควรสอบทานรายการเอกสาร/
เบื้องตน และผลการไดรับคะแนนตามแบบสํารวจ
หลักฐาน ภายใตแผนงาน/โครงการเดียวกัน
Evidence – Based ใหหนวยงานที่เขารับการ
รวมทั้งสอบทานระยะเวลาของเอกสาร/
ประเมินพิจารณาผลการประเมิน และหาก
หลักฐาน ใหสอดคลองกับรอบปงบประมาณ
หนวยงานที่เขารับการประเมินมีความประสงคจะ
ที่ดําเนินการประเมิน และจัดสงใหสํานักงาน
ยื่นอุทธรณผลการประเมิน ใหหนวยงานที่เขารับการ
ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการตรวจประเมินตอไป
ประเมิน ทําการยื่นขออุทธรณตอหนวยงานที่
6) หนวยงานที่เขารับการประเมินอํานวยความ
รับผิดชอบการประเมินผล
สะดวกใหแกเจาหนาสํานักงาน ป.ป.ช. หรือที่
9) ที่ปรึกษา พิจารณาการอุทธรณ และแจงผลการ
ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความ
อุทธรณใหหนวยงานที่เขารับการประเมินทราบ
โปรงใสในการดําเนินงํานของหนวยงาน
10) ที่ปรึกษา จัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน
ภาครัฐ ในการเขาไปเก็บขอมูลตามแบบ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สํารวจ ณ หนวยงานที่ทําการประเมิน
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 7) สํานักงาน ป.ป.ช. หรือที่ปรึกษาโครงการ
11) หนวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล ดําเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
จัดสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
ดําเนินงํานของหนวยงานภาครัฐ ลงพื้นที่เพื่อ
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
สํารวจขอมูลและเก็บรวบรวมแบบสํารวจ
งบประมาณ พ.ศ. 2559 พรอมขอเสนอแนะในการ
Internal และ แบบสํารวจ External จาก
ปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานใหกับหนวยงาน
หนวยงานที่เขารับการประเมิน
ที่เขารับการประเมิน
8) กรณีหนวยงานที่เขารับการประเมินประสงคที่
12) หนวยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล ดําเนินการ
จะขอขออุทธรณคาคะแนนตามแบบประเมิน
จัดสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ
Evidence - Based ใหหนวยงานทีเ่ ขารับ
ใหแก สํานักงาน ก.พ.ร.
การประเมินแจงความประสงค พรอมแนบ
เอกสาร/หลักฐานหรือหรือเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (เพิ่มเติม) มายังสํานักงาน ป.ป.ช.
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
9) รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
พรอมขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
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หนวยงานผูรับผิดชอบ :
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
สํานักงาน ป.ป.ช.
1) นายธิติ เมฆวณิชย
2) นายสมพจน แพงประสิทธิ์

หมายเลขโทรศัพท
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
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวปุณยนุช ชวลิต

หมายเลขโทรศัพท
โทรศัพท 0 2241 1399
โทรสาร 0 2669 5017
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