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แผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน  
• วิสัยทัศน 
                  น้ําสมบูรณ  สนับสนุนการผลิต   เสริมสรางคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจม่ันคง 
 

• พันธกิจ 
       1.  พัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพของลุมน้ําใหสมดุล 
       2.   บริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพท่ัวถึง เปนธรรม และยัง่ยืน 
       3.   เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพฒันาและบริหารจดัการน้ําทุกระดับอยางบูรณาการ  
       4.   ดําเนนิการปองกันและบรรเทาภยัอันเกดิจากนํ้า 
       5.   สนับสนุนการรักษาพ้ืนท่ีทําการเกษตรในเขตชลประทาน เพือ่การผลิตใหอยูในจํานวนท่ีเหมาะสม 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร 
       1.   การพฒันาแหลงน้ํา 
       2.   การบริหารจัดการน้าํ 

3.   การปองกนัและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 
4.   การรักษาพื้นท่ีทําการเกษตรในเขตชลประทาน 
 

• เปาประสงค 
 เปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ดาน คือ ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ ดานคุณภาพ
การใหบริการ ดานประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการ และดานการพัฒนาองคกร มีจํานวน 20 เปาประสงค คือ 

ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
1. ปริมาณนํ้าเก็บกัก และพื้นท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 
2. ทุกภาคสวนไดรับน้ําอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
3. ความสูญเสียอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ําลดลง 
4. มีจํานวนพ้ืนทีทํ่าการเกษตรในเขตชลประทานท่ีเหมาะสม 

ดานคุณภาพการใหบริการ 
5. อาคารชลประทานอยูในสภาพพรอมใชงาน 
6. ผูใชน้ําไดรับน้ําตามปริมาณ และเวลาท่ีตองการ 
7. พื้นที่ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากน้ํามีจํานวนลดลง 
8. คุณภาพน้ําไดเกณฑมาตรฐาน 

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
9. การกอสราง ซอมแซม และปรับปรุงแลวเสร็จตามแผนงาน 
10. การเตรียมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน 
11. ประชาชน ชุมชน และหนวยงานท่ีเกีย่วของมีสวนรวม 
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12. มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 
13. มีการวางแผน และการดําเนนิการบริหารจดัการน้ําท่ีด ี
14. มีระบบเฝาระวังเตือนภัย และพยากรณสถานการณน้ําลวงหนา 

ดานการพฒันาองคกร 
15. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
16. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกําลังใจในการทํางาน 
17. มีระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
18. มีผลการวิจัยและพัฒนา สนบัสนุนการดําเนินงาน 
19. มีอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอ 
20. มีระเบียบและกฎหมายท่ีทันสมัย 

  
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

ความเช่ือมโยงระดับหนวยงาน  
ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณ 
เปาหมาย 

การใหบริการกระทรวง 
เปาหมาย 

การใหบริการหนวยงาน 
กลยุทธหนวยงาน  

ที่ 3 ยุทธศาสตรการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

1.มูลคาผลิตภณัฑมวลรวมภาค
การเกษตรเพิ่มข้ึน 

1.พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบ
ชลประทานทั่วถึง 

1.การพัฒนาประสิทธิภาพ
โครงการชลประทาน 

เพ่ือใหเศรษฐกิจขยายตัวไดอยางมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน 

   

    

ที่ 4 ยุทธศาสตรการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 

1.พื้นที่ชลประทานใหมเพิ่มข้ึน 1.เกษตรกรไดรับบริการและมี
คุณภาพชวีิตทีด่ ี

1.การปองกันและบรรเทาภัย
จากน้ํา 

และการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพใหเปน
ประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม 
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กรอบการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

เปาหมาย/เกณฑการให
คะแนน ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ํา 
หนัก 
(%) 1 2 3 4 5 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล (น้ําหนักรอยละ 45)       
• แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง         
1.1 จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง 3 1.00 1.13 1.26 1.39 1.52 

1.2 จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 3 96,000 96,500 97,000 97,500 98,000 

1.3 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร 4 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 

1.4 รอยละของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรเพื่อการ
ผลิต 

3      

* ทรัพยากรน้ํา  (รอยละ 25)  40.06 40.11 40.16 40.21 40.26 

* ทรัพยากรดิน  (รอยละ 75)  60.74 61.74 62.74 63.74 64.74 

1.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม (ขอ) 2 4 8 12 17 22 

• แผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ       

2.1 จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนของพ้ืนท่ีชลประทานใหมท่ีนําไปใชประโยชนไดจริง 4 0.149 0.159 0.169 0.179 0.189 

2.2 จํานวนเกษตรกรที่ไดรับสิทธิใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน 3 0.500 0.625 0.750 0.875 1.000 

2.3 พื้นที่เกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน 3 16.50 16.75 17.00 17.25 17.50 

• แผนปฏิบัติราชการของกรม         

3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

5 80 85 90 95 100 

3.2 จํานวนพื้นท่ีบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน (cropping intensity) 5 27.75 28.25 28.75 29.25 29.75 

3.3 จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนของแหลงน้ําเพื่อชุมชนหรือชนบท (แหง) 5 167 184 201 218 235 

3.4 รอยละของมูลคาความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจาก 
       อุทกภัย และภัยแลง (รอยละ) 

5 1.35 1.05 0.75 0.45 0.15 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  (น้ําหนักรอยละ 20)       

4. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

6 1 2 3 4 5 

5. ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
 

3 1 2 3 4 5 
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เปาหมาย/เกณฑการให
คะแนน ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ํา 
หนัก 
(%) 1 2 3 4 5 

6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปราม 
    การทุจริต 

6 1 2 3 4 5 

7. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 5 65 70 75 80 85 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ (น้าํหนักรอยละ10)       

8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 3 68 71 74 77 80 

9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
    สวนราชการ 

3 1 2 3 4 5 

10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนกัในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

2 50 60 70 80 90 

11. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 2 1 2 3 4 5 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนกัรอยละ 25)       

12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 22 1 2 3 4 5 

13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของ 
      สวนราชการ 

3 1 2 3 4 5 

รวม 100      
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คําอธิบายตัวช้ีวัด 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
 
 
 

กรมชลประทาน   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 1  :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร   โทร. 0-2579-9005 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1  : จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง 
หนวยวัด : ลานราย 
น้ําหนัก :  รอยละ 3 
 
 เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.00 1.13 1.26 1.39 1.52 

              

ตัวชี้วัดท่ี 1.2  :   จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง 
หนวยวัด : ราย 
น้ําหนัก :  รอยละ 3                     
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

96,000 96,500 97,000 97,500 98,000 
      

ตัวชี้วัดท่ี 1.3  :   มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร  
หนวยวัด : ลานลานบาท 
น้ําหนัก : รอยละ 4 
  
 เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 1  :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตัวชี้วัดท่ี 1.4  : รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการจดัการและฟนฟูทรัพยากรเพือ่การผลิต 
หนวยวัด : รอยละ  
น้ําหนัก     :  รอยละ 3 (ทรัพยากรน้ํา รอยละ 25   ทรัพยากรดิน รอยละ 75) 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ทรัพยากร ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 น้ํา 40.06 40.11 40.16 40.21 40.26 
 

ดิน 60.74 61.74 62.74 63.74 64.74 
 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ทรัพยากรดิน = กรมพัฒนาท่ีดนิ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ทรัพยากรน้ํา = กรมชลประทาน 
 
คําอธิบาย  :   (ทรัพยากรน้ํา  รอยละ 25) 
 “พื้นที่เกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรเพื่อการผลิต” หมายถึง พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ี
ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา เพ่ือการผลิตทางการเกษตร โดย รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ี
ไดรับการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตดานทรัพยากรน้ํา  หมายถึง จํานวนพื้นท่ีการเกษตรที่ทําการกอสรางคลอง
สงน้ําและอาคารบังคับน้ํา เพื่อใหสามารถสงน้ําจากคลองชลประทานถึงแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรได  หรือ  
พื้นที่ชลประทาน เม่ือเทียบกับพื้นท่ีชลประทานตามศักยภาพ (59.10 ลานไร) 
 

สูตรการคํานวณ :  
  

     

          พ้ืนท่ีชลประทาน 
     

      พื้นที่ชลประทานตามศักยภาพ 
 
  X     100 

 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40.06 40.11 40.16 40.21 40.26 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

พื้นที่ชลประทานตามศักยภาพ มีจํานวน 59.10 ลานไร 

ปงบประมาณ พื้นที่ชลประทาน 
รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ี

ไดรับการจัดการดานทรัพยากรน้ํา 

2547 22,870,111 38.70 

2548 23,147,887 39.17 

2549 23,632,067 39.98 

2550 23,734,607 40.16 

 

แหลงขอมูล / วิธีการเก็บขอมูล : 
  1. โครงการกอสราง ท่ีกําหนดกอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณนี้   ใหสํานักชลประทาน / สํานัก-
โครงการขนาดใหญ  รวบรวมสงใหกองแผนงาน เปนรายไตรมาส 

2. กองแผนงาน จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จและจํานวนพื้นท่ีชลประทาน 
ท่ีเพิ่มข้ึนเปนรายไตรมาส  และสรุปผลส้ินปงบประมาณ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรสีห  กิตติมณฑล      โทรศัพท : 0-2241-2417 
          ผูอํานวยการกองแผนงาน   
 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางสาวเพญ็ประภา   พงศพงัน  โทรศัพท :  0-2243-1417 
                กองแผนงาน  
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.5  :   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม  
หนวยวัด : จํานวนขอ 
น้ําหนัก : รอยละ2 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

4 ขอ 8 ขอ 12 ขอ 17 ขอ 22 ขอ 
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 2  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิต 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1   :  จํานวนท่ีเพิม่ข้ึนของพ้ืนท่ีชลประทานใหมท่ีนําไปใชประโยชนไดจริง (โดยกรมชลประทาน) 

 หนวยวัด  :   ลานไร 

น้ําหนัก  :  รอยละ 4 
คําอธิบาย :   

จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนของพ้ืนท่ีชลประทาน หมายถึง พื้นท่ีการเกษตรที่ทําการกอสรางคลองสงน้ําและ
อาคารบังคับน้ําตางๆ เชน ฝาย ประตูระบายนํ้า   เปนตน  ทําใหสามารถสงน้ําจากคลองชลประทานไดถึงแปลง
เพาะปลูกของเกษตรกร จากเดิมท่ีตองอาศัยจากน้ําฝนในการเพาะปลูกพืช  การกอสรางใชระยะเวลา 2-5  ป  จึง
แลวเสร็จ  มิใชผลงานที่ทําการกอสรางเสร็จปตอป   ดังนั้น จํานวนท่ีเพ่ิมของพื้นท่ีชลประทาน จึงหมายถึงงานท่ี
สรางเสร็จในปงบประมาณนี้ จํานวน  0.189  ลานไร 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0.149  0.159  0.169  0.179  0.189  

                   หนวยวัด  :   ลานไร 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนนิงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนของพ้ืนท่ีชลประทานใหม    
       ท่ีนําไปใชประโยชนไดจริง 

ลานไร 0.277 0.484 0.102 
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(1) 
ป 

(2) 
พื้นท่ีชลประทาน 
รวมท้ังส้ิน (ไร) 

(3) 
พื้นท่ีชลประทาน 
ท่ีเพ่ิมขึ้น (ไร) 

2539 20,677,411 166,780 
2540 20,771,026 93,615 
2541 20,898,168 127,142 
2542 21,592,318 694,150 
2543 21,875,724 283,406 
2544 22,010,538 134,814 
2545 22,180,285 169,747 
2546 22,739,211 558,926 
2547 22,870,111 130,900 
2548 23,147,887  277,776 
2549 23,632,067 484,180 
2550 23,734,607 102,540 

 

แหลงขอมูล / วิธีการเก็บขอมูล  : 
  1. ใหสํานักชลประทาน / สํานักโครงการขนาดใหญ  รวบรวมโครงการกอสรางท่ีกําหนดกอสรางแลว
เสร็จในปงบประมาณนี้  สงใหกองแผนงาน 

2.  กองแผนงานจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จและจํานวนพื้นท่ีชลประทาน 
ท่ีเพิ่มข้ึน  สง กพร.ในการรายงานรอบ 6 เดือน (เมษายน)   9 เดือน (กรกฏาคม)   และสรุปผลส้ินปปงบประมาณ 
(กันยายน) 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายสุรสีห  กิตติมณฑล      โทรศัพท : 0-2241-2417 
          ผูอํานวยการกองแผนงาน   
 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางสาวเพญ็ประภา   พงศพงัน  โทรศัพท :  0-2243-1417 
    หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน   
 

 
 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                                                                                                                             
กรมชลประทาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมชลประทาน  

14 

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ                

ตัวชี้วัดท่ี 2  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิต 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 :  จํานวนเกษตรกรท่ีไดสิทธิใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน  

หนวยวัด :  แสนราย 

น้ําหนัก  :  รอยละ 3 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0.500  0.625  0.750  0.875  1.000  
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ส.ป.ก. 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.3   :  พื้นที่เกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน 

หนวยวัด :  ลานไร 
น้ําหนัก  :  รอยละ 3 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

16.50 16.75 17.00 17.25 17.50 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  กรมพัฒนาท่ีดิน 
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ                

ตัวชี้วัดท่ี 3  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ                
ของกรมชลประทาน 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1  :   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ  
                           (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
หนวยวัด   :  ลานบาท 
น้ําหนัก  :  รอยละ 5 
คําอธิบาย  :  
 วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการท่ีสวนราชการทําได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ี
กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551”   
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของเปาหมายผลผลติ 
เปาหมายผลผลิต  

(i) 
น้ําหนัก(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนท่ีได 
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย      
ถวงน้ําหนัก      

(Wi x Ci) 
เปาหมายผลผลิตท่ี1 W1 80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1) 
เปาหมายผลผลิตท่ี2 W2 80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2) 

. . 80 85 90 95 100 . . 

. . 80 85 90 95 100 . . 
 เปาหมายผลผลิตท่ี i Wi 80 85 90 95 100 C i (Wi x Ci) 

น้ําหนักรวม คาคะแนนของตัวชีว้ัดน้ีเทากับ Σ Wi =1 Σ (Wi x Ci) 
 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

 Σ   (Wi x Ci)              หรือ                      (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

     Σ Wi                                    W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
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เกณฑการใหคะแนน  :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 

2 Σ (Wi x SMi) = 2 

3 Σ (Wi x SMi) = 3 

4 Σ (Wi x SMi) = 4 

5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : 
 เอกสารงบประมาณรายจายและรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 
  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรสีห  กิตติมณฑล      โทรศัพท : 0-2241-2417 
          ผูอํานวยการกองแผนงาน   
 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางสาวเพญ็ประภา   พงศพงัน  โทรศัพท : 0-2243-1417 
                กองแผนงาน  
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ                

ตัวชี้วัดท่ี 3  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ                
ของกรมชลประทาน 

ตัวช้ีวดัท่ี 3.2  :   จํานวนพ้ืนที่บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน (cropping intensity) 
หนวยวัด   :  ลานไร 
น้ําหนัก  :  รอยละ 5 
คําอธิบาย  :  
  จํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน หมายถึง จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก ไดแก  นาขาว  
พืชผัก  พืชไร  ผลไม  ไมยืนตน  รวมท้ังพืน้ท่ีบอปลา  บอกุง  ท่ีทําการผลิตสินคาการเกษตร  ในเขตบริการน้ําจาก
คลองชลประทาน จํานวน 23.63  ลานไร จากพื้นท่ีทําการเกษตรกรรมท้ังหมดของประเทศไทยในแตละป  จํานวน
ประมาณ 131 ลานไร    ไมรวมพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน 
 
สูตรการคํานวณ  :    

 

 

  (พื้นท่ีท่ีทําการผลิตสินคาเกษตรในเขตชลประทานชวงฤดูแลง) + (พื้นท่ีท่ีทําการผลิตสินคาเกษตรในเขตชลประทานชวงฤดูฝน) 

 

เกณฑการใหคะแนน  :   
                   พื้นที่บริหารจัดการน้ําเปาหมายในฤดแูลงตามปริมาณนํ้าเก็บกักประมาณ 46 %  ของพ้ืนท่ีชลประทาน   
และพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําเปาหมายในฤดูฝน = 80% ของพ้ืนท่ีชลประทาน  รวม 2 ฤดู = 126% ของพ้ืนท่ี
ชลประทานท้ังหมด  =  (126 / 100) x 23.63 ลานไร   =   29.77  ลานไร     
 

เกณฑการใหคะแนน  ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
1 2 3 4 5 

27.75 28.25 28.75 29.25 29.75 
 

                    หนวยวัด   (ลานไร) 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : ผลการดําเนนิงานตาม  (4 ) 
 

        (1) 
 ปการเพาะปลูก 

        (2)  
     ฤดูแลง  
(พ.ย.-พ.ค.) ไร 

         (3)  
      ฤดูฝน 
 (มิ.ย.-ต.ค. ) ไร 

         (4 ) 
รวมท้ังส้ิน   ไร 
  =  (2) + (3) 

   (5) พื้นท่ี  
  ชลประทาน 
 ยอนหลัง 1 ป 

(6) = (4) /  (5) 
% cropping 

intensity 

2544 10,828,226 17,686,773 28,514,999 21,875,724 130.35 

2545 11,345,188 17,863,934 29,209,122 22,010,538 132.70 

2546 11,645,944 18,081,423 29,727,367 22,180,285 134.01 

2547 12,310,392 18,174,336 30,484,728 22,739,211 134.06 

2548 11,921,698 17,263,267 29,184,965 22,870,111 127.61 

2549 12,431,853 17,065,788 29,497,641 23,147,887 127.43 

2550 11,898,824 17,712,422 29,611,246 23,632,067 125.30 
 
หมายเหตุ  : ปริมาณนํ้าในเข่ือนตาง ๆ  รวมท้ังประเทศ    
                  - ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546   มีจํานวน  50,900 ลานลูกบาศกเมตร   
                  - ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547   มีจํานวน  48,369 ลานลูกบาศกเมตร   
                  - ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2548   มีจํานวน  56,078 ลานลูกบาศกเมตร   
                  - ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2549   มีจํานวน  61,418 ลานลูกบาศกเมตร     
                  - ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2550   มีจํานวน  56,946 ลานลูกบาศกเมตร  
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 1. โครงการชลประทานจังหวัด 75 จังหวัด   ท่ีมีพื้นทีบ่ริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน  รวบรวม
จํานวนพ้ืนท่ีท่ีทําการผลิตสินคาเกษตร  รายงานสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 
 2.  สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา รวบรวมขอมูลท้ัง 75 จังหวดั   รายงานผูบริหารกรมและเผยแพร
ลง  Web Site  http:// www. rid.go.th/ 
 3.  การรายงานขอมูลตัวเลขพ้ืนท่ีจะตอเนือ่งทุกสัปดาหเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เนื่องจากแตละพื้นท่ีเร่ิมทําการ
เพาะปลูกไมพรอมกัน บางพืน้ท่ีเพาะปลูกปละหลายคร้ัง แตมีการจัดเกบ็ขอมูลจะตัดยอดปละ 2 คร้ัง  ดังนี ้
  3.1 รายงานขอมูลตัวเลขพ้ืนท่ีทําการผลิตสินคาการเกษตรในฤดูแลงต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2550 
ถึงเดือนพฤษภาคม 2551   โดยงวดสุดทายของฤดูแลงส้ินสุด  ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2551  
( http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/dry_weekly.htm ) 
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  3.2 รายงานขอมูลตัวเลขพ้ืนท่ีทําการผลิตสินคาการเกษตรในฤดูฝน   เร่ิมจากเดือนมิถุนายน 2551   
และเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ โดยงวดสุดทายของฤดูฝนส้ินสุด  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 
( http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/wet_weekly.htm ) 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุพัตร   วัฒย ุ   โทรศัพท : 0-2241-3348 
                                  ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา    
 
ผูจัดเก็บขอมูล : น.ส. จิราภรณ   ศรีอดุลยพนัธุ  โทรศัพท :  0-2669-4229 
                           สํานักอุทกวทิยาและบริหารน้ํา       
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ                

ตัวชี้วัดท่ี 3  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ                
ของกรมชลประทาน 

ตัวชี้วัดท่ี 3.3   :  จํานวนท่ีเพิม่ข้ึนของแหลงน้ําเพื่อชุมชน/ชนบท  

หนวยวัด :  แหง 

น้ําหนัก :  รอยละ 5 

คําอธิบาย :    

แหลงน้ําเพื่อชุมชน / ชนบท   หมายถึง   แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร  เชน อาง
เก็บน้ําขนาดเล็ก  ฝาย  เปนตน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  มีเปาหมายดําเนินการ 235 แหง  บางแหงดําเนินการ
เอง   บางแหงจางเหมา  โดยมีหัวหนาโครงการกอสรางซ่ึงเปนขาราชการตําแหนงนายชางชลประทานหรือวิศวกร
เปนผูควบคุมงานกอสราง  โครงการแตละแหงเร่ิมสรางและเสร็จภายใน 1 ป 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

167  184  201  218  235  

       หนวยวัด :  แหง 
 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนนิงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนของแหลงน้าํเพื่อชุมชน/ชนบท 
(ในวงเล็บคือเปาหมาย) 
 

แหง 199 

(205) 

171 

(194) 

167 

(155) 
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แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : 
1. โครงการกอสราง รายงานผลการดําเนนิงานกอสรางแหลงน้ําเพื่อชุมชน / ชนบทในปงบประมาณ 

2551   ใหสํานกัชลประทาน  และรวบรวมสงใหกองแผนงาน  

2. กองแผนงาน จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จ และรายงาน กพร. ในรอบ 
6 เดือน (เมษายน)  9 เดือน (กรกฏาคม)  และ 12 เดือน (กันยายน)  

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรสีห  กิตติมณฑล โทรศัพท : 0-2241-2417 
          ผูอํานวยการกองแผนงาน   
 
ผูจัดเก็บขอมูล    :  นางสาวเพ็ญประภา   พงศพงัน โทรศัพท : 0-2243-1417 
      กองแผนงาน   
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ                

ตัวชี้วัดท่ี 3  :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 

                      กรมชลประทาน 
ตัวชี้วัดท่ี 3.4  :  รอยละของมูลคาความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภยัแลง   
หนวยวัด  :   รอยละ 
น้ําหนัก :   รอยละ 5 
คําอธิบาย :     
 มูลคาความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแลง หมายถึง  ขาวนาปรัง 
และขาวนาปท่ีเพาะปลูกในเขตบริการคลองสงน้ําชลประทาน  ท่ีไดรับการปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอพืชผล
ทางการเกษตรที่เกษตรกรทําการเพาะปลูกในเขตชลประทาน  ดวยระบบคลองระบายน้ํา  ประตูระบายน้ํา          
คันกั้นน้ํา  และเคร่ืองสูบน้ํา   นาขาวเสียหาย  หมายถึง  ไมมีขาวใหเก็บเกี่ยวหลังจากทําการเพาะปลูกแลว  
 
สูตรการคํานวณ  :  
  

 
 

             + 
       {พื้นท่ีเพาะปลูกขาวนาปท้ังหมด  x  ผลผลิตขาวนาปตอไร(ตัน)  x  ราคาทุนขาวนาปตอเกวียน (บาท) } 

 
{พื้นท่ีเพาะปลูกขาวนาปรังท่ีเสียหาย    x  ผลผลิตขาวนาปรังตอไร (ตัน)  x ราคาทุนขาวนาปรังตอเกวียน (บาท) }  
                                                                                 + 
    {พื้นท่ีเพาะปลูกขาวนาปท่ีเสียหาย  x  ผลผลติขาวนาปตอไร(ตัน)  x  ราคาทุนขาวนาปตอเกวียน (บาท) } 
                     x  100 
{พื้นท่ีเพาะปลูกขาวนาปรังท้ังหมด  x   ผลผลติขาวนาปรังตอไร (ตัน)  x  ราคาทุนขาวนาปรังตอเกวียน (บาท) }   

 

เกณฑการใหคะแนน  :   
        

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1.35 1.05 0.75 0.45 0.15 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
                      
               ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ รอยละ 
2545 5.088 
2546 0.845 
2547 0.641 
2548 0.690 
2549 0.2942  
2550 0.0598 ** 

   ** (ณ  วันท่ี 5 ตุลาคม 2550) 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  
 1.  รายงานผลรายสัปดาห   
 2. สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํารวบรวมขอมูล  รายงานผูบริหารกรม และเผยแพรบน  Web  Site 
http:// www. rid.go.th/   

ฤดูแลงรายงานท่ี   ( http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/dry_weekly.htm ) 
ฤดูฝนรายงานท่ี   ( http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/wet_weekly.htm ) 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุพัตร  วัฒย ุ   โทรศัพท  :  0-2241-3348 
                                  ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา    
 
ผูจัดเก็บขอมูล :      น.ส. จิราภรณ   ศรีอดุลยพันธุ  โทรศัพท :   0-2669-4229 
                               สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา     
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มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

ประเด็นการประเมินผล : การเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดท่ี 4 :  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิราชการ 
หนวยวัด   :  ระดับ 
น้ําหนัก  :   รอยละ 6 
คําอธิบาย   :      

•  พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เพื่อกระตุนการ
ปรับระบบราชการสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

•   การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของมีโอกาสไดเขารวม
ในการรับรู  เรียนรู  ทําความเขาใจ  รวมแสดงทัศนะ  รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของ  รวมคิดแนวทาง  
รวมการแกไขปญหา  รวมในกระบวนการตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

เกณฑการใหคะแนน : 
                  กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ   (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ  พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  โดยท่ี        
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  สวนราชการมีการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญและเหมาะสม ในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  

 สวนราชการมีการแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ
และภาคสวนตาง ๆ  

 สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือ เพื่อเลือกประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็นวาเหมาะสมท่ีจะนํามา
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติ
ราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะท่ีเลือกตองเปนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับภารกิจหลัก (Core 
Function)ของสวนราชการหรือเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงและตองมีฉันทา
มติหรือมีการยอมรับรวมกันในการเลือก 

2  สวนราชการมีชองทาง/กระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ ผูท่ีเกี่ยวของจาก
ภาคสวนตางๆเพ่ือนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดมาประกอบการจัดทําแผนงาน/
โครงการตามประเด็นท่ีเลือก 

 สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมตาม
ประเด็นฯ ท่ีเลือก โดยเปนแผนระยะส้ันหรือระยะยาว ซึ่งตองระบุกิจกรรมการดําเนินงาน โดย
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

3  สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมี
สวนรวมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมีการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนฯรวมกัน  ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมฯพรอมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาเสนอตอ
ผูบริหารของ สวนราชการอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

4  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯไดแลวเสร็จ โดย
ระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไปได
อยางครบถวน  พรอมท้ังนําเสนอตอผูบริหารของสวนราชการ และคณะทํางานภาคประชาชน 

 เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน ผูท่ีเกี่ยวของจากทุกภาคสวน  ไดรับทราบ โดยผาน
กระบวนการหรือกลไกท่ีสวนราชการจัดใหมีข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม 

5  นําขอมูลท่ีไดจากสรุปผลการดําเนินงานฯ ในระดับคะแนนท่ี 4 ไปกําหนดแนวทางหรือ
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เหตุผล :  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 การพัฒนาระบบราชการ 

มาตรา 3/1 : การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจ และยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  ท้ังนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผล
ของงาน   

การจัดสรรงบประมาณ  และการบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ี     ตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน  การเปดเผยขอมูล  การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน   ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ เพื่อประโยชนในการดําเนินการให
เปนไปตามมาตราน้ี  จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการส่ังการ
ใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นายประวัติ   มงคลเนาวรัตน    โทรศัพท   0-2241-1399 
                                     ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร    
ผูจัดเก็บขอมูล  :   นางพัชนี    ไตรภาควาสิน  (กพร.)   โทรศัพท   :  0-2241-1399 
    และคณะทํางานการมีสวนรวมฯ  
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มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

ประเด็นการประเมินผล : การเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดท่ี  5 :  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก :   รอยละ 3 
คําอธิบาย  :   
           สวนราชการตองดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกีย่วกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศ
สอบราคา และสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน และการกําหนดมาตรการในการใหบริการขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ  แกประชาชนดวยความรวดเร็ว   โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนนิงานตามเปาหมายแตละระดับ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ   (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ   พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ   
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังน้ี 
  จัดสถานท่ี/จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ สําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตาม

มาตรา 9 เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบ ขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก 
  มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการใหบริการขอมูล

ขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 
  มีปายบอกถึงท่ีต้ังของสถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสารท่ีสวนราชการจัดไวสําหรับการ

ใหบริการขอมูลขาวสาร ท่ีเขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน 
2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังน้ี 
  มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน และเปนปจจุบัน 
  จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและสามารถสืบคนได

สะดวก รวดเร็ว 
3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ โดยดําเนินการ ดังน้ี 
  มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. 

ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ 
  ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ ตามกฎหมายขอมูล

ขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพ่ือซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย เปนตน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
  จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ รายงานให

ผูบริหารของสวนราชการทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 
  มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการใหบริการขอมูล

ขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องท่ีสามารถตอบสนองหรือใหบริการขอมูล
ขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากรในสวนราชการและ
ประชาชนทราบ ดังน้ี 

  จัดอบรม ใหความรู และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย
ขอมูลขาวสารและการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการขอมูลขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ใหแกบุคลากรในสวนราชการอยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอไมนอยกวา 3 ช่ัวโมง 

  ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
โดยเฉพาะการจัดต้ังศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบผานชองทางตาง ๆ อยาง
นอย 5 ชองทางโดย 1 ใน 5 ชองทาง จะตองเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธ ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

  รับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทางชองทางตาง ๆ 
และมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการดานการเปดเผย
หรือใหบริการขอมูลขาวสาร 

5  เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาท่ีหัวหนาสวนราชการลงนามแลว
บนเว็บไซตของสวนราชการ 

  จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน และเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการทุกเดือน 

 
หมายเหตุ : 

1. สวนราชการสามารถขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจากสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได 

2. ใหสวนราชการสวนกลางรับผิดชอบการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการหนวยงานในสังกัดท่ี
ตั้งอยูในสวนกลางและสวนราชการสวนกลางท่ีปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาคท่ี
ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด  

3. มาตรา  9 แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ บัญญัติไวดังนี้   
มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยาง
นอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคําส่ังท่ีเกี่ยวของ

ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) 
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 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ 
 (4) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของ

เอกชน 
 (5) ส่ิงพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการ

จัดทําบริการสาธารณะ 
 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ ให

ระบุรายช่ือรายงาน ทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการพิจารณา
ไวดวย 

 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด   
 ขอมูลขาวสารท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหน่ึง  ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผย ตาม 
มาตรา 14  หรือมาตรา 15 อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอน  หรือทําโดยประการอ่ืนใดท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
นั้น 
 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี
คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงได ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได  ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย
ประกอบดวย    ท้ังนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

  คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 4.   มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงาน
ของรัฐ ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยตองถือปฏิบัติ  เม่ือประชาชนขอขอมูล
ขาวสาร  ดังนี้ 
 4.1 กรณีท่ีประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐ และขอมูลขาวสารนั้นหนวยงาน

ของรัฐมีขอมูลขาวสารพรอมท่ีจะจัดหาใหได จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือ
ภายในวันท่ีรับคําขอ 

 4.2 ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารท่ีขอมีเปนจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน  รวมท้ังแจงกําหนดวันท่ีจะ
ดําเนินการแลวเสร็จใหผูขอขอมูลทราบดวย 

 4.3 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอ  จะตองแจงคําส่ังมิให
เปดเผยขอมูลขาวสารพรอมเหตุผลใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีไดรับคํา
ขอ 

5. สวนราชการสามารถดาวนโหลด พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดจากเว็บไซต 
www.oic.go.th ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 

http://www.oic.go.th/
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เหตุผล :  
 เพื่อสนับสนุนใหสวนราชการมีการเปดเผยขอมูลขาวสารและดําเนินการตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540  และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2547  เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการ
ประกวดราคา  ประกาศสอบราคา  และการจัดซ้ือจัดจางของหนวยราชการ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นายสุธี   ศรีเอ่ียมสะอาด     โทรศัพท   :   0-2243-6967 
     เลขานุการกรม 
 
ผูจัดเก็บขอมูล    :   นางสาวนิรมล  ฉองหมุน   โทรศัพท   :   0-2243-6974   

สํานักเลขานุการกรม 
 

นางลลิดา  ธัยยามาตร            โทรศัพท   :   0-2241-3352  
กองพัสด ุ
 

นางศิริวรรณ  นิลพันธ    โทรศัพท   :   0-2241-2626 
กองกฎหมายและท่ีดิน    
 

นางสาวสิริมา  อนัคมนตรี     โทรศัพท   :   0-2243-6959 
กลุมตรวจสอบภายใน 
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มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

ประเด็นการประเมินผล : การเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดท่ี  6 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก :   รอยละ 6 
คําอธิบาย :   

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาความ
ครบถวนของการดําเนินการใน 3 ประเด็น ไดแก 

1. การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทาง ท่ีชัดเจนในการปองกันการทุจริต รวมท้ังเพ่ือการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

2. การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 

3. การดําเนินการอยางเครงครัดเม่ือมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

ประเด็นท่ี 1: การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทาง ท่ีชัดเจนในการปองกันการทุจริต รวมท้ัง    เพื่อการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

น้ําหนัก :  รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับข้ันของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน        
การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
เกณฑการใหคะแนน :   
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ   (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ   พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  โดยท่ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ี
ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 วิเคราะหความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ  

 สรุปขอมูลท่ีไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือท่ีมีการรองเรียนผาน
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

 ศึกษา วิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทําใหการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ การปฏิบัติ
หนาท่ีไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน   และการยึดม่ันในหลัก   
ธรรมาภิบาล 

2  นําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาใชประกอบการจัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/
โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การเสริมสรางใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติ
หนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ังและมีธรรมาภิบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหแลว
เสร็จ โดยตองคํานึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของความเส่ียง รวมท้ังการมีสวนรวม
ของภาครัฐและเครือขายภาคประชาชน และในมาตรการ/แผนปฏิบัติการ จะตองระบุถึง 

 - การกําหนดหรือปรับปรุงแกไข หลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงานท่ีโปรงใสสามารถตรวจสอบได และประชาสัมพันธ ให
ภาครัฐและภาคประชาชน และ/หรือใหผูมีสวนไดเสียไดรับรู 

- กําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดวยความรับผิดชอบ
ตอประชาชน   มีคุณธรรม  จริยธรรม      การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ัง    และมี
ธรรมาภิบาล 

- กิจกรรมการสรางความเขมแข็งในดานการปองกันการทุจริต/การใหความรู กับภาครัฐและ
ภาคประชาชน ตลอดจนเครือขายท่ีเกี่ยวของในดานการปองกันการทุจริต 

3  ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต หรือการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด รวมท้ังการเสริมสรางใหเจาหนาท่ี
ของรัฐไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การ
คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ังและมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได
แลวเสร็จครบถวน 

4  ตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ีมีการรองเรียนผานระบบ
การรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการ
ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อยางครบถวน 

 ตอบสนองตอขอรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบ
ตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม การไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ังและไมมี
ธรรมาภิบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทาง
ราชการท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไวโดยครบถวน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

5  สรุปผลการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ และการเสริมสรางใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติ
หนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ังและมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยระบุปจจัย
สนับสนุน ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียน
เรื่อง “การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ
ในสังกัด” รวมท้ังการเสริมสรางใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ังและ
มีธรรมาภิบาล ในข้ันตอนท่ี 4 พรอมท้ังกําหนดแนวทางหรือมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การเสริมสราง
ใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม 
จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ังและมีธรรมาภิบาลสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

เงื่อนไข : 

การดําเนินการในแตละระดับจะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพื่อนํามาเปนประเด็นปรับคะแนน
เชิงคุณภาพดวย 
 

หมายเหตุ :  
1. สวนราชการสวนกลางจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของหนวยงานในสังกัดท่ีอยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหาร
สวนกลางหรือสํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาคท่ีผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการ
จังหวัด (เชน สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน)  

2. จังหวัดจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่
ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาคที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของ
สวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 

3. ไมรวมหนวยงานราชการสังกัดราชการบริหารสวนทองถ่ิน  
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ประเด็นท่ี 2 : การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 

ตัวชี้วัดท่ี 6.2 การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 

น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใชเปน
ฐานขอมูลการทุจริตในระดับชาติ 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ   (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ   พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  โดยท่ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐตามรูปแบบ รายการ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 01 แบบขอมูล
เรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีของรัฐ) ไดอยางสมบูรณ ครบถวน และมีการปรับปรุงสถานะของผลการดําเนินงาน
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

2 มีการประมวลผลขอมูลท่ีจัดทําตามข้ันตอนท่ี 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอในรูปแบบ 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารของสวนราชการ ใน
การเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐได 

3 เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ของสวนราชการ แลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยางสมบูรณ ครบถวน (ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูล
การจัดซื้อจัดจาง) 

4 มีการรายงานขอมูลตามข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูลตามข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   
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เงื่อนไข :  
การดําเนินงานตามข้ันตอนท่ี 4 และข้ันตอนท่ี 5 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ จะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพือ่นํามาเปนประเด็นปรับคะแนนเชิงคุณภาพดวย 
 
หมายเหตุ :  

1. กําหนดการรายงานขอมูล : กําหนดใหสวนราชการรายงาน 3 คร้ัง คือ  
คร้ังท่ี 1 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน 

(ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2551) 
คร้ังท่ี 2 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน 

(ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551) 
คร้ังท่ี 3 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน 

(ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551) 
2. การสง File ขอมูลตองทําเปน Zip File เทานั้น และต้ังช่ือ File ท่ี Zip ไว โดยใชรหสัหนวยงานเปน

ช่ือ File เชน ตช0014 และจัดสงไปยัง E-mail Address : infonccc@nccc.go.th 
 
ประเด็นท่ี 3 การดําเนินการอยางเครงครัดเม่ือมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ตัวชี้วัดท่ี 6.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนท่ีดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนท่ีดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตาม
ประเด็นท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการ  
โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวน
และเอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการท้ังหมด 

 

สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนสํานวนการสอบสวนท่ีดําเนนิการไดครบถวนสมบูรณและจัดสง 

ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   x 100 

จํานวนสํานวนการสอบสวนท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการท้ังหมด 
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เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 

 

เงื่อนไข :  
1. กรณีท่ีสวนราชการไมสามารถดําเนินการเพ่ือตอบสนองตอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือของศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ดวยความรวดเร็ว และ
เด็ดขาด  

2. กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวามีมูล
ความผิดทางวินัย และแจงใหสวนราชการทราบแลว สวนราชการไมพิจารณาโทษใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับ
แตวันท่ีไดรับเร่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) พรอมท้ังสง
สําเนาคําส่ังลงโทษใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายใน  15 วัน 
นับแตวันท่ีไดออกคําส่ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 มาตรา 93  

3. กรณีมีการรองเรียนตอสวนราชการ เร่ืองการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หากสวนราชการไม
สามารถดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนดังกลาวไดภายใน 15 วัน 
 

หมายเหตุ : 
1. กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02  ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัด 

รอยละ 1 ไปเพิ่มใหตัวชี้วัดท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต  การสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

2. กรณีสวนราชการไมมีสํานวนการสอบสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัดรอยละ 2 ไปเพิ่มใหตัวชี้วัดท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

3. กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02 และไมมีสํานวนการ
สอบสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบใหนําน้ําหนัก
ตัวชี้วัดท้ังหมดไปเพิ่มใหตัวชี้วัดท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

4. ใหสวนราชการสวนกลางมีหนาท่ีปองกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หนวยงานในสังกัดท่ีตั้งอยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหารสวนกลางท่ีปฏิบัติ
ราชการหรือมีสํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาค ท่ีผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการ
จังหวัด 
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5. ใหจังหวัดมีหนาท่ีปองกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบ หนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมี
สํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาคและผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  ท้ังนี้ ไมรวมหนวยงานราชการสังกัดราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการบริหารสวนกลางท่ีปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานต้ังอยูใน สวนภูมิภาค 
และผูวาราชการจังหวัดไมไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ เชน สํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน  
 

เหตุผล :   
เนื่องจากการปองกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยการมีความรับผิดชอบ มี

คุณธรรม จริยธรรมและมีธรรมาภิบาลเปนวาระเรงดวนท่ีรัฐบาลใหความสําคัญ และเรงรัดใหดําเนินการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่องเพื่อใหระบบราชการ มีความโปรงใส โดยการวางระบบการตรวจสอบและ
ประเมิน ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา พัฒนากระบวนการติดตาม ตรวจสอบลงโทษผู
ทุจริตอยางเด็ดขาด เปดเผยขอมูล ขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและการจัดซ้ือ จัดจาง ใหเกิดความ
โปรงใสและมีประสิทธิภาพสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคเร่ืองดังกลาวอยางจริงจัง และ
ปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคม ใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริต และการประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของรัฐ และยังเปนเร่ืองท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2550 – 
2554 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 จังหวัดจึงมีหนาท่ี
ปองกันมิใหปญหาดังกลาวเกิดข้ึน อันจะสะทอนถึงประสิทธิภาพ และความโปรงใสในการทํางานของสวน
ราชการได 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :     นายพูลประโยชน   ชัยเกยีรติ          โทรศัพท   :  0-2243-6930 
                                      ผูอํานวยการสํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล 
 
ผูจัดเก็บขอมูล     :   นายอภชิาติ  เมฆอัคฆกรณ  โทรศัพท   :  0-2241-5061 
                                 สํานักพฒันาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล     
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มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ตัวชี้วัดท่ี  7 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   
หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก   :   รอยละ 5 
คําอธิบาย  :       

• ผูรับบริการ  หมายถึง  ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ (ท่ีไมใชเจาหนาท่ี
ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากสวนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ  โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะ
เปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

• ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเดน็สําคัญ ๆ   ดังนี้ 
 (1)  ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

(2)  ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
(3)  ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
(4)  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

   (5)  ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ  โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม  ธรรมาภิบาล 
และการปองกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

• หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 
1. เปนงานบริการ ท่ีเปนภารกิจหลักของสวนราชการ 
2. เปนงานบริการท่ีมีผูใชบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน 

• กรมชลประทานไดกําหนดกลุมผูรับบริการท่ีจะตอบแบบสํารวจเปนเกษตรกรผูใชน้ํา
ชลประทาน (น้ําหนกั 95%)   และผูใชน้ําชลประทานอ่ืน ๆ  (น้ําหนกั 5%)     และสถานท่ีท่ีจะใหสํารวจ  จํานวน  
8  แหง ๆ  ละ 100  ตัวอยาง    คือ 

         1.โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมวงั-กิ่วลม  จังหวัดลําปาง (สชป. 2) 
         2.โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย   จังหวัดสุโขทัย (สชป. 4) 
         3. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน   จังหวัดสกลนคร (สชป. 5) 
         4. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง  จังหวดันครราชสีมา  (สชป. 8) 
         5. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย   จังหวดัชัยนาท  (สชป. 10) 
         6. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระองคไชยานุชิต  จังหวัดฉะเชิงเทรา (สชป. 11) 
         7. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร  จังหวัดสิงหบุรี (สชป. 12) 
         8. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช   จังหวดันครศรีธรรมราช (สชป. 15) 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 

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

  หนวยวัด  :  รอยละ 
 
เงื่อนไข :  

1. ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
2. กรณีงานบริการท่ีถูกคัดเลือกมีจุดใหบริการหลายแหง ผูประเมินอิสระขอสงวนสิทธ์ิในการสุม

จุดบริการในการสํารวจความพึงพอใจ 
 
เหตุผล :   
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ตรา 3/1 บัญญัติวา  “การ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน  
การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน  การกระจายอํานาจตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน  มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน”   การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปน
แนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
 
หมายเหตุ : 
 สํานักงาน ก.พ.ร.  จะเปนผูสํารวจ  วิเคราะห  และคัดเลือกงานบริการหลักของสวนราชการไมเกิน        
3  งานบริการ  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  และแจงใหสวนราชการทราบ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการสํารวจความ
พึงพอใจ 

• ในปงบประมาณ พ.ศ.2551    สํานักงาน ก.พ.ร.    ไดมอบหมายใหสํานกังานสถิติแหงชาติเปนผู  
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี  8 : รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
หนวยวัด  :   รอยละ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 3 
คําอธิบาย  :    

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนของสวนราชการ  ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค  เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิก
จายเงินของสวนราชการ   ท้ังนี้ ไมรวมงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใช
ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพจิารณาตามความสามารถในการเบิกจายเม่ือเทียบกบัวงเงินงบประมาณท่ี
ไดรับ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายท่ีรัฐบาลจายเพื่อจดัหาทรัพยสินประเภททนุ ท้ังท่ีมีตัวตนและ
ทรัพยสินท่ีไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายท่ีรัฐบาลอุดหนนุหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวสิาหกิจโดยผูรับ
ไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจดัหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัส
งบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงท่ี 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานกังบประมาณกําหนดให 
 
สูตรการคํานวณ  : 
 

วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 

 

 

            ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน   X   100    

                                 

 
 
 
        
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน   โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
68 71 74 77 80 

          หนวยวดั  :   รอยละ 
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หมายเหตุ :  
1. ระดับคะแนน 3 เทากับ คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนตามท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณท่ีสวนราชการประหยัดได            

และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอ่ืน ๆ ตอ ท้ังนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน
งบประมาณท่ีประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

3. ในกรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณท่ีประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่น ๆ              
การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 

4. สามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีได รับผานทางเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
 
แหลงขอมูลอางอิง :  ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 

เหตุผล 
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและ                

ใหการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตาง ๆ รวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณ ใน
ภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเปนไปตามเปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายสุรสีห   กิตติมณฑล  โทรศัพท   0-2241-2417 
          ผูอํานวยการกองแผนงาน   
 
ผูจัดเก็บขอมูล  :   นางสาวเพญ็ประภา   พงศพงัน  โทรศัพท   0-2243-1417 
     กองแผนงาน 
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มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดพลังงาน 
ตัวชี้วัดท่ี  9 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
หนวยวัด  :   รอยละ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 3 
คําอธิบาย  :    

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะ
พิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใช
น้ํามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาท่ีใหบริการ จํานวนบุคลากร 
พื้นท่ีของอาคารท่ีการใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานท่ีสวนราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับ
ปริมาณพลังงานมาตรฐาน ท่ีหนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยท่ีมีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน 
โดยใชขอมูลตามท่ีรายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 1. ไฟฟา   
 2. น้ํามัน   
 

สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 
 

คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
                     คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

         1.  ไฟฟา คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉล่ียของหนวยงานในสังกัด
ท้ังหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้
ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับท่ี 1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 
ระดับท่ี 2 0.5 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
ระดับท่ี 3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยู

ในชวงต้ังแต 1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคา
ดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   
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ระดับท่ี 4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยู
ในชวงต้ังแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคา
ดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับท่ี 5 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
โดยอยูในชวงต้ังแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง 0 ถึง -0.166 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผล
ดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

 
2. น้ํามัน คะแนนการประเมินผลดานน้ํามันของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉล่ียของหนวยงานใน

สังกัดท้ังหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้
ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับท่ี 1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานนํ้ามัน (kWh) ครบถวน 
ระดับท่ี 2 0.5 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
ระดับท่ี 3 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง

ต้ังแต 1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
พลังงานนํ้ามันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

ระดับท่ี 4 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง
ต้ังแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
พลังงานนํ้ามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับท่ี 5 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยู
ในชวงต้ังแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี
การใชพลังงานนํ้ามันอยูในชวง 0 ถึง -0.166 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปรมิาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มี
คาดัชนีการใชพลังงานนํ้ามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดาน
น้ํามัน (2.5 คะแนน) 

 

ปจจัยท่ีใชในการคํานวณคะแนนข้ันท่ี 3 - 5 : 

 (1) ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
คํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีไดจากการวิเคราะหผลของขอมูลปจจัยพื้นฐานตอ

ปริมาณการใชพลังงานของหนวยงานในแตละกลุม โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณาตัวแปรท่ีมีผลตอการใช
พลังงานของหนวยงาน แบงออกเปน 2 สวน  คือ 
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(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน  เชน จํานวนบุคลากร พื้นท่ีใชสอยภายในอาคาร เวลาการทํางาน 
จํานวนผูเขามาใชบริการ การออกใหบริการ เปนตน 

(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดท่ีตั้ง พื้นท่ีของอาํเภอทีต่ัง้ พืน้ท่ี
ของจังหวัดท่ีตั้ง เปนตน 

(รายละเอียดของการคํานวณปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐานของแตละกลุมอยูใน 
www.e-report.energy.go.th) 

(2) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันจริงท่ีรายงานแก สนพ. 
คือ ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ท่ีหนวยงานรายงานผาน www.e-report.energy.go.th    ครบ 12 เดือน 

 

เงื่อนไข :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

จะใชขอมูลท่ีสวนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ สวนอนุรักษพลังงานและพลังงาน
หมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็มในข้ันตอนท่ี 1 และ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนีการใช
พลังงาน ในข้ันตอนท่ี 3-5  

หนวยงานท่ีมีคาดัชนีการใชพลังงานตํ่ากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานท่ีมีปริมาณการใชพลังงานจริงเปน 
2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานข้ึนไป จะไมไดคะแนนในข้ันตอนท่ี 3-5 ซ่ึงจากขอมูลของป 2550 จะมี
หนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณรอยละ 10 ของหนวยงานราชการท้ังประเทศ 

เหตุผล  : 

 พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ  ทําใหตองพึ่งพาพลังงาน
จากตางประเทศเปนสวนใหญ  ท่ีปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท  แนวทางสําคัญท่ีจะชวยลดอัตราการเพ่ิม
ความตองการใชพลังงานของประเทศ  คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุก
ภาคสวน  โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบท่ีดีใหกับประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร.  จึงกําหนดท่ีจะ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการดานการใชพลังงาน  โดยมีสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงานเปนเจาภาพหลักของตัวช้ีวัด 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายสมลักษณ   เผาจินดา                   โทรศัพท:  0-2583-8316 
                                     ผูอํานวยการสํานักเคร่ืองจักรกล 
 

ผูจัดเก็บขอมูล         :  นายอภิชาต   วฒันาอุดมชัย                   โทรศัพท:  0-2583-9816 
                                      สํานักเคร่ืองจักรกล 

http://www.e-report.energy.go.th/
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มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
หนวยวัด  :   รอยละ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 2 
คําอธิบาย  :    

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตาม          
รอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการท้ังหมดในแตละกระบวนงานบริการ 

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉล่ียท่ีสวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง 
และไดแจงระยะเวลาเฉล่ียดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ    ณ   ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547   ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548   ปงบประมาณ พ.ศ. 2549   และปงบประมาณ พ.ศ. 2550   แลวแตกรณี 

• กระบวนงานท่ีนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง ทุกกระบวนงานท่ีสวนราชการเสนอ
ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 และสวนราชการสามารถดําเนินการลดรอบระยะเวลา
ไดตั้งแตรอยละ 30 ข้ึนไป  
 

ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

จํานวนผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
จํานวนผูรับบริการท้ังหมดท่ีไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ

ผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน
ท่ีได 

นํ้าหนัก
(Wi) 

งานบริการ (i) 

1 2 3 4 5 
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนัก    
(Wi x Ci) 

1. การพิจารณาขอความชวยเหลือและแกไขปญหา
เร่ืองนํ้า 

0.15 50 60 70 80 90 C1 (W1 x C1) 

2.  การพิจารณาขออนุญาตใชนํ้าจากทางนํ้า
ชลประทาน 

0.15 50 60 70 80 90 C2 (W2 x C2) 

3. การพิจารณาขอเครื่องสูบนํ้า 0.15 50 60 70 80 90 C3 (W3 x C3) 

4. การพิจารณาขอใชท่ีดินราชพัสดุในความดูแล
ของกรมชลประทาน 

0.15 50 60 70 80 90 C4 (W4 x C4) 

5.  การพิจารณาขออนุญาตเชาท่ีดินราชพัสดุใน
ความดูแลของกรมชลประทาน 
 

0.15 50 60 70 80 90 C 5 (W5 x C5) 
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6. การเบิกจายเงินชวยเหลือพิเศษที่เบิกเฉพาะใน
สวนกลาง 

0.10 50 60 70 80 90 
C 6 (W6 x C6) 

7. การเบิกจายเงินตามใบสําคัญตางๆจากงบ
ดําเนินงานในระบบ GFMIS เฉพาะท่ีเบิกใน
สวนกลาง 

0.05 50 60 70 80 90 
C 7 (W7 x C7) 

8. การเบิกจายเงินตามขอผูกพันจากงบลงทุน งบ
รายจายอ่ืนในระบบ GFMIS 

0.05 50 60 70 80 90 
C 8 (W8 x C8) 

9. 0.05 50 60 70 80 90 C 9 (W9 x C9) การคืนหนังสือคํ้าประกันซองและประกันสัญญา 

นํ้าหนักรวม คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 1 

 
ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

 Σ   (Wi x Ci)           หรือ                (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

     Σ Wi                   W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
 
 
โดยท่ี : 

W หมายถึง น้ําหนกัความสําคัญท่ีใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบริการ 
เทากับ 1 

C หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับรอยละของของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 

i  หมายถึง ลําดับท่ีของงานบริการ ;  1, 2,…, i  
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5 
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เงื่อนไข : 
1. ใหสวนราชการคัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงานจากกระบวนงานท่ี               

สวนราชการไดนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และลดระยะเวลา การใหบริการ
ไดตั้งแต รอยละ 30 ข้ึนไปเรียบรอยแลว เพื่อนํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

2. กระบวนงานท่ีคัดเลือกมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นี้ตองเปนกระบวนงานหลักท่ี
สําคัญของหนวยงาน และมีจํานวนผูใชบริการมาก หรือพิจารณาวาสงผลกระทบตอประชาชนจํานวนมาก หรือมี              
ผูรองเรียนจํานวนมาก 

3. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักท่ีจัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนําไป
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน 
หากไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

4. สําหรับกระบวนงานของสวนราชการท่ีมีสาขาเพ่ือใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการ
ดําเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ
ของทุกสาขา เปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ท้ังนี้ ขอใหสวนราชการแสดงขอมูลผูใชบริการและระยะเวลา
ใหบริการรายกระบวนงานของแตละสาขาตามแบบฟอรม 2 โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมินมา
พรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน) 

5. ใหสวนราชการเสนอเฉพาะกระบวนงานท่ีมีการปฏิบัติอยูในสวนราชการที่ตั้งอยูในสวนกลาง 
รวมท้ังสวนราชการท่ีเปนราชการสวนกลางท่ีปฏิบัติราชการอยูในสวนภูมิภาค และมีพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุม
หลายจังหวัดใหนับเปนงานของสวนกลาง เชน สํานักประชาสัมพันธ เขต 2 ซ่ึงมีพื้นท่ีรับผิดชอบ 9 จังหวัด  เปน
ตน 

6. ใหสวนราชการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานท่ีเปนรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน 
 

หมายเหตุ :  
1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กําหนดใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง 9 เดือน คือ

ตั้งแตเดือนมกราคม 2551    ถึง เดือนกันยายน 2551 เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และใหสวนราชการแนบเอกสารหลักฐานขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการราย
กระบวนงานตามแบบฟอรมท้ัง 3 แบบฟอรม มาพรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2. หากสวนราชการไมมีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานท่ีเปน
รอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนท่ีไดรับ
ของตัวช้ีวัดนี้ 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                                                                                                                             
กรมชลประทาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมชลประทาน  

47 

 

เหตุผล  :   
 สืบเนื่องจากในการการดําเนนิการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของทุกสวนราชการนับต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2550   ทุกสวนราชการไดดําเนินการลดข้ันตอนและระยะ 
เวลาการปฏิบัติราชการครบทุกกระบวนงานแลว   ดังนัน้ เพื่อผลักดันใหสวนราชการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนของสวนราชการอยางตอเนื่อง   สวนราชการสามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process)  การ
ใหบริการดวยรูปแบบหรือวธีิท่ีหลากหลาย  โดยคํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและข้ันตอน
การใหบริการ  คุณภาพของเจาหนาท่ีผูใหบริการ  คุณภาพของส่ิงอํานวยความสะดวก  และคุณภาพการใหบริการ
ในภาพรวม ตามหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจําป 2550 ของ
สํานักงาน ก.พ.ร.  ซ่ึงสวนราชการสามารถนําหลักเกณฑและแนวทางฯ ดังกลาวมาใชประกอบการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนงานใหสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของประชาชนหรือผูใชบริการได อยางไร
ก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ.2551 นี้  แนวทางการประเมินผลกําหนดใหสวนราชการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการตอไป  เพื่อสรางความไววางใจในคุณภาพการบริการของหนวยงานภาครัฐใหมากยิ่งข้ึน 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุพัตร  วัฒย ุ    โทรศัพท  :  0-2241-3348 
        ผูอํานวยการสํานักอุทกวทิยาและบริหารน้ํา 
 

  นางสุชาดา  ชวนานนท                          โทรศัพท   : 0-2241-3355 
                                  ผูอํานวยการกองการเงินและบัญชี 
 

                                   นางวัลภา   ไวทยาภรณ    โทรศัพท  : 0-2241-2410 
                                  ผูอํานวยการกองพัสด ุ
 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายเลิศชัย   ศรีอนันต   โทรศัพท  :  02-243-6909 
                                  สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 
                                 

  นางนวพร  โรจนเจริญวฒันา   โทรศัพท : 02-669-0968 
  นางอารียรัตน  จันทราชา   โทรศัพท : 02-669-0980 
         นางลําภู   ปานปอมเพชร   โทรศัพท : 02-241-0064 
  นางเตือนใจ  สวนสามแกว   โทรศัพท : 02-241-5060 
  กองการเงินและบัญชี 
 

  นางอุบลรัตน  วิริยะพาณิช   โทรศัพท : 02-669-0968 
                                  กองพัสดุ 
 

  นางดุษฏี  อรรฆยาณกุล   โทรศัพท : 02-669-5030 
                                  สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล 
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แบบฟอรม 1  
รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานท่ีสวนราชการเสนอประเมินผล 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณท่ี
เสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

น้ําหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 

1.  การพิจารณาขอความชวยเหลือและแกไขปญหาเร่ืองนํ้า 2547 0.15 6 วัน 
2. การพิจารณาขออนุญาตใชน้ําจากทางนํ้าชลประทาน 2547 0.15 13 วัน  
3. การพิจารณาขอเคร่ืองสูบน้ํา 2547 0.15 7 วัน 
4. การพิจารณาขอใชที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกรมชลประทาน 2547 0.15 24 วัน  
5. การพิจารณาขออนุญาตเชาที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกรม

ชลประทาน 
2547 0.15 14 วัน 

6. การเบิกจายเงินชวยเหลือพิเศษที่เบิกเฉพาะในสวนกลาง 2548 0.10 2 วัน 
7. การเบิกจายเงินตามใบสําคัญตางๆจากงบดําเนินงานในระบบ GFMIS 

เฉพาะทีเ่บิกในสวนกลาง 
2549 

 
0.05 8 วัน 

8. การเบิกจายเงินตามขอผูกพันจากงบลงทุน งบรายจายอื่นในระบบ 
GFMIS 

2550 0.05 10 วัน 

9. การคืนหนังสือค้ําประกันซองและประกันสัญญา 2550 0.05 7 วัน 

รวม 1.00  

 
แบบฟอรม 2  

การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  
 

กระบวนงานลําดับท่ี   1  ชื่อกระบวนงาน 
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ................................................................................................. 
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล...................................................... หมายเลขโทรศัพท.............................................. 
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด...........................ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีใหบริการคือ…....วัน/ชั่วโมง/นาที 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ชื่อผูใชบริการ 

(3) 
เวลาเร่ิมตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลาใหบริการ

จริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลามาตรฐาน 

1      

2      
3      
4      

5      
…      
…      
i      

คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังน้ี 
1 แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
0 แทน  ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 
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แบบฟอรม 3 
 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

 

ชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก รอบระยะเวลา   
มาตรฐาน 

จํานวนผูรับบริการ   
ที่ไดรับบริการตาม
รอบระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

 รอยละของผูรับบริการที่
ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

1. การพิจารณาขอความชวยเหลือ
และแกไขปญหาเรือ่งนํ้า 

0.15 6 วัน      

2. การพิจารณาขออนุญาตใชน้ํา
จากทางน้ําชลประทาน 

0.15 13 วัน      

3. การพิจารณาขอเครือ่งสูบนํ้า 0.15 7 วัน      
4. การพิจารณาขอใชท่ีดินราชพัสดุ

ในความดูแลของกรม
ชลประทาน 

0.15 24 วัน      

5. การพิจารณาขออนุญาตเชาท่ีดิน
ราชพัสดุในความดูแลของกรม
ชลประทาน 

0.15 14 วัน      

6. การเบิกจายเงินชวยเหลือพิเศษท่ี
เบิกเฉพาะในสวนกลาง 

0.10 2 วัน      

7. การเบิกจายเงินตามใบสําคัญ
ตางๆจากงบดําเนินงานในระบบ 
GFMIS เฉพาะท่ีเบิกใน
สวนกลาง 

0.05 8 วัน      

8. การเบิกจายเงินตามขอผูกพัน
จากงบลงทุนงบรายจายอื่นใน
ระบบ GFMIS 

0.05 10 วัน      

9. การคืนหนังสือค้าํประกันซอง
และประกันสัญญา 

0.05 7 วัน      

 รวม 1.00 
ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกกระบวนงาน) 
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มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
หนวยวัด  :   ระดับ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 2 
คําอธิบาย  :    

• ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพ่ือนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ  (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ   พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  โดยท่ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุน ตามรูปแบบท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 วามีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอมท้ังวิเคราะห
ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอ
หนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

3 ทบทวนภารกิจเพื่อจัดทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย พรอมปริมาณและหนวยนับท้ัง
องคกร สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย กิจกรรมยอย โดยจัดใหมีการคํานวณตนทุน อยาง
นอย ดังนี้   

 1. กิจกรรมของหนวยงานสนับสนุน 5 กิจกรรมยอย 
 1.1 ดานการเงินและบัญชี 
 1.2 ดานการพัสดุ 

 1.3 ดานบริหารบุคคล 
 1.4 ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1.5 ดานการตรวจสอบภายใน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

 2. กิจกรรมของหนวยงานหลัก 1 กิจกรรมยอย  

 3. ผลผลิตยอย 2 ผลผลิต 
 และรายงานผลการคํานวณใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 

ทราบ 
5 นําผลการดําเนินงานท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 4 ไปกําหนดแนวทางหรือแผนการ

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
เหตุผล  : 
 เพื่อใหมีขอมูลทางการเงินทีน่ําไปใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน และนําไปสูการบริหารราชการ
อยางมีคุณภาพ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นางสุชาดา  ชวนานนท                                  โทรศัพท   :  0-2241-3355 
                                     ผูอํานวยการกองการเงินและบัญชี 
 
ผูจัดเก็บขอมูล        :    นางสาวทิพาภรณ  วชิราภากร  (กงบ.) โทรศัพท   :  0-2241-4835 
 และคณะทํางานคํานวณตนทุนผลผลิต                  
                                     กรมชลประทาน 
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มิติท่ี 4  มิติดานการพัฒนาองคกร 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคการ 
ตัวชี้วัดท่ี  12  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
หนวยวัด  :   ระดับ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 22 
คําอธิบาย  :    

• ผลจากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ีไดดําเนินการตามตัวช้ีวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการตาง ๆ จึงไดนํามา
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินการในป พ.ศ. 2551  โดยเนนการบูรณาการตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาองคกร
นํามาผนวกเขากับตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

• ความแตกตางของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 ตางจากปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
                          1)  วิธีการจัดทํารายงานใชวิธีประเมินองคกรดวยตนเองจากมาตรฐานท่ีกําหนดไวในแตละขอ
คําถามและสวนราชการจะตองใหคะแนนตามขอเท็จจริงท่ีสวนราชการไดดําเนินการไปแลวตลอดระยะเวลาของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ซ่ึงถือเปนการประเมินองคกรดวยตนเองขององคกรไปพรอมกับการปรับปรุงองคกร) 
พรอมท้ังอางอิงหลักฐานในการดําเนินการ ในขณะที่แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเม่ือ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เนนการรายงานผลท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549) เหตุผลท่ีปรับเปล่ียนเนื่องจาก
ตองการใหเกิดการพัฒนาองคกรไปพรอม ๆ กับการประเมินองคกรดวยตนเองเม่ือส้ินสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
แมวาในหมวด 7 ผลการดําเนินการจะยังไมครบถวนสมบูรณก็ตาม ดังนั้นจึงไดกําหนดน้ําหนักคะแนนในหมวด 7 
เพียงรอยละ 1 เทานั้น 
 2)  ลดภาระในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โดยใชวิธีตรวจประเมินจากมาตรฐานท่ี
กําหนด (Check List) และ ตองการใหสวนราชการไดศึกษามาตรฐานของแนวทางการบริหารจัดการแบบ 
“ADLI” กลาวคือ มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบแบบแผน (Approach) นําไปใชอยางท่ัวถึง (Deployment)  เกิด
การเรียนรู (Learning) และบูรณาการเช่ือมโยงสอดคลองกัน (Integration) ดังนั้น จะเปนประโยชนตอ   สวน
ราชการอยางยิ่ง หากสวนราชการดําเนินการประเมินองคกรดวยตนเองตามแนวคิด ADLI ตามท่ีกําหนดในตัวช้ีวัด
ฯ ในชวงตนปงบประมาณกอน เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงและดําเนินการพัฒนาองคกรตาม
แนวทางท่ีกําหนด แลวเม่ือส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงประเมินองคกรดวยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาองคกรในปตอไป 
 3)   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแบงวิธีการดําเนินการออกเปน  2 แนวทาง
แยกจากกันอยางชัดเจน กลาวคือ แนวทางท่ี 1 เปนการดําเนินการตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึง
ถือวาเปนภาคบังคับท่ีทุกสวนราชการจะตองดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน  
ซ่ึงจะกําหนดวิธีการดําเนินการ    ตามเอกสารคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นอกจากนั้น สวนราชการอาจสามารถดําเนินการตามแนวทางท่ี 2  การสมัครขอรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงถือวาเปนภาคสมัครใจ ท้ังนี้ การดําเนินการตามแนวทางที่ 2 นี้จะอยู
น อ ก เ หนื อ จ า ก คํ า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ซ่ึ ง จ ะ มี ห ลั ก เ กณฑ แ ล ะ ก ล ไ ก ท่ี แ ต ก ต า ง จ า ก 
แนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัด ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดเผยแพรแนวทางการบริหารรางวัลให 
สวนราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จท่ีสวน
ราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบ
แนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการสู
ระดับมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตัวช้ีวัดนี้ไดผนวกตัวช้ีวัดยอยหลาย ๆ ตัว ไดแก การจัดการความรู การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเส่ียง การถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีเคยดําเนินการไปแลวในชวง 3 ปท่ีผานมาไวในตัวช้ีวัด PMQA    
โดยในการประเมินจะใชวิธีการใหคะแนนตนเองตามเกณฑมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนดข้ึนในแตละขอคําถามใน
แตละหมวด  ดังนั้น จะเห็นไดวาสวนราชการจะยังคงดําเนินการพัฒนาตามตัวช้ีวัดดังกลาวอยางตอเนื่อง แต
ประเมินผลโดยตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเทานั้น 

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ใหดําเนินการครอบคลุมทุก
หนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง รวมถึงราชการบริหารสวนกลางที่ไปต้ังอยูในภูมิภาคดวย 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือซ่ึงมีรายละเอียดสําหรับ
สวนราชการใชในการดําเนินการ แบงออกเปน 3 ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง รอยละ 1 
12.2 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของความครบถวนของ

การจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 
รอยละ 6 

12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง         
ตามเกณฑ 7 หมวด 

รอยละ 15 
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ตัวชี้วัดท่ี 12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 
น้ําหนัก : รอยละ 1  
คําอธิบาย : 
 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการตามแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไดอยาง
ครบถวนและสงรายงานพรอมแผน CD ใหภารกิจการบริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
จํานวน 5 ชุด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551โดยพิจารณาความสําเร็จจากวันท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับรายงาน
ประเมินองคกรดวยตนเอง โดยรายงานดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนระยะเวลาท่ีสามารถจัดสงรายงานประเมินองคกรดวยตนเอง โดยแบงออกเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 28 พ.ย. 51 

2 21 พ.ย. 51 

3 14 พ.ย. 51 

4 7 พ.ย. 51 

5 31 ต.ค.51 
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ตัวชี้วัดท่ี 12.2 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกร
ดวยตนเอง  

น้ําหนัก : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 

• การจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเองท่ีครบถวนใน 6 ประเด็น ไดแก (1)  ลักษณะ
สําคัญขององคกร  (2)  รายงานการประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7  (3)  การแสดงผลกราฟระดับคะแนนการ
ประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ (4)  รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง  (5)  การจัดลําดับ
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงและการจัดทําแผนปรับปรุงองคกร  (6)  รายงานการอบรมเกี่ยวกับ PMQA 
ใหกับผูบริหารของสวนราชการ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้าํหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเอง แบงเปน 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

 1 2 3 4 5 
1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร 
(15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานประเมินองคกรดวยตนเอง
หมวด 1-7 (90 คําถาม) ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

1 30 45 60 75 90 

3. ความครบถวนของการแสดงผลกราฟระดับคะแนนการประเมิน
องคกรดวยตนเองตามรายหวัขอตามท่ีปรากฎใน 7 หมวด (17 หัวขอ) 

1 5 8 11 14 17 

4. ความครบถวนของการจัดทํารายงานจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุง ( 7 หมวด) 

1 3 4 5 6 7 

5. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการจัดลําดับความสําคัญของ
โอกาสในการปรับปรุงและแผนปรับปรุงองคกร* ( 7 หมวด) 

1 3 4 5 6 7 

6. ความครบถวนของการจัดทํารายงานผลการอบรมเกี่ยวกับ PMQA 
ใหกับผูบริหารของสวนราชการ (2 ครั้ง) 

1 0 - 1 - 2 

 

หมายเหตุ  :  สวนราชการอาจนําโอกาสในการปรับปรุงของบางหมวด มารวมกันเพือ่นําไปจัดทําแผนปรับปรุง 
       องคกรก็ได   ท้ังนี้  ใหระบุวาแผนปรับปรุงองคกรดังกลาวมาจากโอกาสในการปรับปรุงหมวดใด  

  และหากหมวดใดไมมีโอกาสในการปรับปรุงหรือแผนปรับปรุงองคกรในหมวดใด ใหระบุวา “ไมมี” 
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ตัวชี้วัดท่ี 12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 
น้ําหนัก : รอยละ 15 
คําอธิบาย : 
 การตรวจประเมินผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ 
ท้ัง 7 หมวด ท่ีสวนราชการไดมีการประเมินองคกรดวยตนเองและกรอกแบบฟอรมตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด 
เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด แบงเปน 
 

หมวด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

จํานวน
คําถาม 

ประเด็นทีมุ่งเนน 
ในการตรวจประเมิน 

1. การนําองคกร 3 12   

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2 9 การบริหารความเส่ียง 
3. การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
2 11   

4. การวัด การวเิคราะห และจัดการความรู 3 10 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศและการจัดการความรู 

5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 2 21 การถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมาย 
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล และ 

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. การจัดการกระบวนการ 2 12   
7. ผลลัพธการดําเนินการ 1 15   
 15 90  

ในการประเมินตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ท้ัง 7 หมวด ดังกลาว จะปรากฎ
รายละเอียดอยูในคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

เงื่อนไข : 

• ในการตรวจประเมินผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองของสวนราชการ 
ท้ัง 7 หมวด ท่ีปรึกษาจะดําเนินการโดยใชวิธีการตรวจโดยละเอียดทุกข้ันตอนหรือสุมตรวจประเมิน                
ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ ประเด็นท่ีมุงเนน จะตรวจประเมินโดยละเอียดทุกข้ันตอน ไดแก  
หมวด 2  ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง 
หมวด 4  ในประเด็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการจดัการความรู 
หมวด 5  ในประเด็นเกี่ยวกับการถายทอดตัวช้ีวดัและเปาหมายของระดบัองคกรสูระดับบุคคล  

  และการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
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• ประเด็นขอสังเกตท่ีไดจากการตรวจประเมินผลการดําเนนิงานจากรายงานการประเมินองคกร 
ดวยตนเองของสวนราชการทั้ง 7 หมวด จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 

 
เหตุผล  : 

• มติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2548  ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. ใน
การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการในข้ันตอไป 

• เพื่อใหสวนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเองเปรียบเทียบกับการบริหาร   
จัดการของสวนราชการท่ีไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของ
หนวยงานภาครัฐใหอยูในระดับและเกณฑท่ีสามารถยอมรับได  ซ่ึงสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ
ไทย 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นายประวัติ   มงคลเนาวรัตน    โทรศัพท  :  0-2241-1399 
                                    ผูอํานวยการกลุมพฒันาระบบบริหาร    
 
ผูจัดเก็บขอมูล  :    นางสมศรี  วัฒนวุฒิพงศ   (กพร.)  โทรศัพท  :  0-2241-1399 

 และคณะทํางาน PMQA  6 หมวด    
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มิติท่ี 4  มิติดานการพัฒนาองคกร 

ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย 
ตัวชี้วัดท่ี 13   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
หนวยวัด  :   ระดับ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 3 
คําอธิบาย  :    

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดยพิจารณาความ
ครบถวนของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม แผนพัฒนากฎหมาย

สวนราชการ 
 
ตัวชี้วัดท่ี   13.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ    
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหง กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการให
คะแนนเปน 5 ระดับ 

• สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2551 โดยใหระบุการดําเนินการ
พัฒนากฎหมายใด สาระสําคัญหรือประเด็นกฎหมายท่ีจะดําเนินการและเหตุผลในการดําเนินการในแตละประเดน็
ทางกฎหมายใหชัดเจน มีการกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จ และใหสวนราชการดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550  

• สวนราชการใดท่ีไดสํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก และอนุบัญญัติท่ีอยูในความรับผิดชอบแลว 
ปรากฏวาไมมีกฎหมายใดอยูในกรอบนโยบายท่ีตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายตามกรอบการจัดทํา
กฎหมายท่ีจะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายเพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหทํา
หนังสือยืนยันกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อยกเวนคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับประเด็นการ
ประเมินผล การพัฒนากฎหมายดังกลาว  
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เกณฑการใหคะแนน :  
ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหนวยงานรัฐท้ังหมดท่ีสวน
ราชการรับผิดชอบ โดยจําแนกหมวดหมูวากฎหมายหลักฉบับใด  มีอนุบัญญัติใดท่ีออกเปนไป
ตามกฎหมายหลักฉบับนั้น 

2 สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก และอนุบัญญัติท่ีจะตองดําเนินการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหง ใหสอดคลอง
ตามกรอบการจัดทํากฎหมายท่ีจะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

3 จัดทํารายงานวิเคราะหกฎหมายและประเด็นทางกฎหมาย ตามกรอบนโยบาย           ท่ีกําหนดไว 
โดยมีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของกฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสียใน
กฎหมาย (Focus group) หรือนําขอเสนอจากผลงานวิจัยมาดําเนินการ และนําความเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายหรือคณะอนุกรรมการไปดําเนินการพัฒนา
กฎหมายในสวนท่ีรับผิดชอบไปดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดตองช้ีแจงเหตุผล
ประกอบ ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนากฎหมายหรือคณะอนุกรรมการจะเปนผูใหความเห็นชอบ 

4 จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยระบุกฎหมายท่ีจะดําเนินการ
พัฒนา สาระสําคัญ/ประเด็นทางกฎหมายท่ีจะดําเนินการและเหตุผลท่ีจะดําเนินการในแตละ
ประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ  จัดสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ภายในวันท่ี  30 
พฤศจิกายน พ.ศ.2551 

5 แผนพัฒนากฎหมายท่ีสวนราชการนําเสนอไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายหรือคณะอนุกรรมการ 

 
เหตุผล :  

1. เพื่อใหการพัฒนากฎหมายของสวนราชการบรรลุผลเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและ                
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ 

2. ทําใหการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของสวนราชการมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบเดียวกัน 
3. ใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ  เกิดความเขาใจในการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมาย                 

ในภาพรวม  
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ตัวชี้วัดท่ี 13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม แผนพฒันา กฎหมายของ
สวนราชการ    

หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามข้ันตอน (Milestone) 
ตามแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2551 (ประเมินผลงานถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2551) ที่สวนราชการ
นําเสนอและคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  
ตารางและสูตรการคํานวณ :   

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาท่ีปฏิบัติไดตาม

แผนพัฒนากฎหมายของ 
ปงบประมาณที่ทําการประเมินผล 

ลําดับท่ีของ   
ชื่อกฎหมาย 

(i) 

นํ้าหนัก 
ของ 
แตละ

กฎหมาย 
(Wi) 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

คะแนนท่ีได 
ของแตละ 
กฎหมาย 

(Li) 

คะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(Li x Wi) 

ชื่อกฎหมายท่ี 1 0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 1 

(คาคะแนนของกฎหมายท่ี 1 x 
นํ้าหนักของกฎหมายที่ 1) 

ชื่อกฎหมายท่ี 2 0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 2 

(คาคะแนนของกฎหมายที่ 2 
x  นํ้าหนักของกฎหมายที่ 2) 

ชื่อกฎหมายท่ี i 0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
กฎหมายที่ i 

(คาคะแนนของกฎหมายท่ี i x  
นํ้าหนักของกฎหมายที่ i) 

 รวม =1*  ผลรวมของ (คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 1 x นํ้าหนักของ
กฎหมายที่ 1)+ (คาคะแนน
ของกฎหมายท่ี 2 x นํ้าหนัก
ของกฎหมายท่ี 2 )+ (คา
คะแนนของกฎหมายที่ i x 
นํ้าหนักของกฎหมายที่ i) 

* ผลรวมของน้ําหนักของทุกกฎหมายเทากับ รอยละ 1 
สูตรการคํานวณ : 

ผลรวมของคาคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนกัของแตละกฎหมาย 

หรือ 

(น้ําหนักของกฎหมายท่ี 1 x คะแนนท่ีไดของกฎหมายท่ี 1) + (น้ําหนักของกฎหมายท่ี 2 x คะแนนท่ีไดของกฎหมายท่ี 2) 
(น้ําหนักของกฎหมายท่ี 3 x คะแนนท่ีไดของกฎหมายท่ี 3)+ (น้ําหนักของกฎหมาย i x คะแนนท่ีไดของกฎหมายท่ี i) 
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โดยท่ี  

น้ําหนกัของกฎหมาย 
(Wi) 

หมายถึง  น้ําหนักความสําคัญท่ีใหกับกฎหมายแตละฉบับ โดยนํ้าหนกัของทุก
ฉบับรวมกัน = 1 

คะแนนท่ีไดของ
กฎหมาย 

(Li) 

หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติไดกับ
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการท่ีไดกําหนดไว ตามรายละเอียดแผนงาน 

i หมายถึง ลําดบัท่ีของรางกฎหมาย 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ผลรวมของ (คาคะแนนท่ีไดของกฎหมาย  x น้ําหนกัของกฎหมาย) = 1  

2 ผลรวมของ (คาคะแนนท่ีไดของกฎหมาย  x น้ําหนกัของกฎหมาย) = 2  

3 ผลรวมของ (คาคะแนนท่ีไดของกฎหมาย  x น้ําหนกัของกฎหมาย) = 3  

4 ผลรวมของ (คาคะแนนท่ีไดของกฎหมาย  x น้ําหนกัของกฎหมาย) = 4  

5 ผลรวมของ (คาคะแนนท่ีไดของกฎหมาย  x น้ําหนกัของกฎหมาย) = 5  

 
เหตุผล :   

เพื่อใหเกิดความสมบูรณในการพัฒนากฎหมายตามกรอบการจัดทํากฎหมายท่ีจะตองดําเนินการตาม
รัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายเพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 
นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนไปดวยความรวดเร็วและรอบคอบ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําหนดตัวช้ีวัดในการพัฒนากฎหมายไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของทุกกระทรวง และกรม เวนแตกระทรวงหรือกรมท่ีไมมีกฎหมาย ในความ
รับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายไพโรจน   เลอสุวณิช                                 โทรศัพท   :  0-2241-4506 
                                    ผูอํานวยการกองกฎหมายและท่ีดิน    
 
ผูจัดเก็บขอมูล    :    น.ส. จันทรา   พัฒนพาณิชย                        โทรศัพท   :  0-2241-2626 
                                กองกฎหมายและท่ีดิน 
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ภาคผนวก  
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แผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน  
• วิสัยทัศน 
                  น้ําสมบูรณ  สนับสนุนการผลิต   เสริมสรางคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจม่ันคง 
 

• พันธกิจ 
       1.  พัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพของลุมน้ําใหสมดุล 
       2.   บริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพท่ัวถึง เปนธรรม และยัง่ยืน 
       3.   เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพฒันาและบริหารจดัการน้ําทุกระดับอยางบูรณาการ  
       4.   ดําเนนิการปองกันและบรรเทาภยัอันเกดิจากนํ้า 
       5.   สนับสนุนการรักษาพ้ืนท่ีทําการเกษตรในเขตชลประทาน เพือ่การผลิตใหอยูในจํานวนท่ีเหมาะสม 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร 
       1.   การพฒันาแหลงน้ํา 
       2.   การบริหารจัดการน้าํ 

3.   การปองกนัและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 
4.   การรักษาพื้นท่ีทําการเกษตรในเขตชลประทาน 
 

• เปาประสงค 
 เปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ดาน คือ ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ ดานคุณภาพ
การใหบริการ ดานประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการ และดานการพัฒนาองคกร มีจํานวน 20 เปาประสงค คือ 

ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
1. ปริมาณนํ้าเก็บกัก และพื้นท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 
2. ทุกภาคสวนไดรับน้ําอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
3. ความสูญเสียอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ําลดลง 
4. มีจํานวนพ้ืนทีทํ่าการเกษตรในเขตชลประทานท่ีเหมาะสม 

ดานคุณภาพการใหบริการ 
5. อาคารชลประทานอยูในสภาพพรอมใชงาน 
6. ผูใชน้ําไดรับน้ําตามปริมาณ และเวลาท่ีตองการ 
7. พื้นที่ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากน้ํามีจํานวนลดลง 
8. คุณภาพน้ําไดเกณฑมาตรฐาน 

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
9. การกอสราง ซอมแซม และปรับปรุงแลวเสร็จตามแผนงาน 
10. การเตรียมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน 
11. ประชาชน ชุมชน และหนวยงานท่ีเกีย่วของมีสวนรวม 
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12. มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 
13. มีการวางแผน และการดําเนนิการบริหารจดัการน้ําท่ีด ี
14. มีระบบเฝาระวังเตือนภัย และพยากรณสถานการณน้ําลวงหนา 

ดานการพฒันาองคกร 
15. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
16. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกําลังใจในการทํางาน 
17. มีระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
18. มีผลการวิจัยและพัฒนา สนบัสนุนการดําเนินงาน 
19. มีอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอ 
20. มีระเบียบและกฎหมายท่ีทันสมัย 

  
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

ความเช่ือมโยงระดับหนวยงาน  
ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณ 
เปาหมาย 

การใหบริการกระทรวง 
เปาหมาย 

การใหบริการหนวยงาน 
กลยุทธหนวยงาน  

ที่ 3 ยุทธศาสตรการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

1.มูลคาผลิตภณัฑมวลรวมภาค
การเกษตรเพิ่มข้ึน 

1.พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบ
ชลประทานทั่วถึง 

1.การพัฒนาประสิทธิภาพ
โครงการชลประทาน 

เพ่ือใหเศรษฐกิจขยายตัวไดอยางมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน 

   

    

ที่ 4 ยุทธศาสตรการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 

1.พื้นที่ชลประทานใหมเพิ่มข้ึน 1.เกษตรกรไดรับบริการและมี
คุณภาพชวีิตทีด่ ี

1.การปองกันและบรรเทาภัย
จากน้ํา 

และการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพใหเปน
ประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                                                                                                                             
กรมชลประทาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมชลประทาน  

6 

กรอบการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

เปาหมาย/เกณฑการให
คะแนน ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ํา 
หนัก 
(%) 1 2 3 4 5 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล (น้ําหนักรอยละ 45)       
• แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง         
1.1 จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง 3 1.00 1.13 1.26 1.39 1.52 

1.2 จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 3 96,000 96,500 97,000 97,500 98,000 

1.3 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร 4 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 

1.4 รอยละของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรเพื่อการ
ผลิต 

3      

* ทรัพยากรน้ํา  (รอยละ 25)  40.06 40.11 40.16 40.21 40.26 

* ทรัพยากรดิน  (รอยละ 75)  60.74 61.74 62.74 63.74 64.74 

1.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม (ขอ) 2 4 8 12 17 22 

• แผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ       

2.1 จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนของพ้ืนท่ีชลประทานใหมท่ีนําไปใชประโยชนไดจริง 4 0.149 0.159 0.169 0.179 0.189 

2.2 จํานวนเกษตรกรที่ไดรับสิทธิใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน 3 0.500 0.625 0.750 0.875 1.000 

2.3 พื้นที่เกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน 3 16.50 16.75 17.00 17.25 17.50 

• แผนปฏิบัติราชการของกรม         

3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

5 80 85 90 95 100 

3.2 จํานวนพื้นท่ีบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน (cropping intensity) 5 27.75 28.25 28.75 29.25 29.75 

3.3 จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนของแหลงน้ําเพื่อชุมชนหรือชนบท (แหง) 5 167 184 201 218 235 

3.4 รอยละของมูลคาความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจาก 
       อุทกภัย และภัยแลง (รอยละ) 

5 1.35 1.05 0.75 0.45 0.15 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  (น้ําหนักรอยละ 20)       

4. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

6 1 2 3 4 5 

5. ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
 

3 1 2 3 4 5 
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เปาหมาย/เกณฑการให
คะแนน ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ํา 
หนัก 
(%) 1 2 3 4 5 

6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปราม 
    การทุจริต 

6 1 2 3 4 5 

7. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 5 65 70 75 80 85 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ (น้าํหนักรอยละ10)       

8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 3 68 71 74 77 80 

9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
    สวนราชการ 

3 1 2 3 4 5 

10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนกัในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

2 50 60 70 80 90 

11. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 2 1 2 3 4 5 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนกัรอยละ 25)       

12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 22 1 2 3 4 5 

13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของ 
      สวนราชการ 

3 1 2 3 4 5 

รวม 100      
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คําอธิบายตัวช้ีวัด 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
 
 
 

กรมชลประทาน   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 1  :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร   โทร. 0-2579-9005 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1  : จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง 
หนวยวัด : ลานราย 
น้ําหนัก :  รอยละ 3 
 
 เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.00 1.13 1.26 1.39 1.52 

              

ตัวชี้วัดท่ี 1.2  :   จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง 
หนวยวัด : ราย 
น้ําหนัก :  รอยละ 3                     
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

96,000 96,500 97,000 97,500 98,000 
      

ตัวชี้วัดท่ี 1.3  :   มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร  
หนวยวัด : ลานลานบาท 
น้ําหนัก : รอยละ 4 
  
 เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 1  :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตัวชี้วัดท่ี 1.4  : รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการจดัการและฟนฟูทรัพยากรเพือ่การผลิต 
หนวยวัด : รอยละ  
น้ําหนัก     :  รอยละ 3 (ทรัพยากรน้ํา รอยละ 25   ทรัพยากรดิน รอยละ 75) 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ทรัพยากร ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 น้ํา 40.06 40.11 40.16 40.21 40.26 
 

ดิน 60.74 61.74 62.74 63.74 64.74 
 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ทรัพยากรดิน = กรมพัฒนาท่ีดนิ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ทรัพยากรน้ํา = กรมชลประทาน 
 
คําอธิบาย  :   (ทรัพยากรน้ํา  รอยละ 25) 
 “พื้นที่เกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรเพื่อการผลิต” หมายถึง พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ี
ไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา เพ่ือการผลิตทางการเกษตร โดย รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ี
ไดรับการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตดานทรัพยากรน้ํา  หมายถึง จํานวนพื้นท่ีการเกษตรที่ทําการกอสรางคลอง
สงน้ําและอาคารบังคับน้ํา เพื่อใหสามารถสงน้ําจากคลองชลประทานถึงแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรได  หรือ  
พื้นที่ชลประทาน เม่ือเทียบกับพื้นท่ีชลประทานตามศักยภาพ (59.10 ลานไร) 
 

สูตรการคํานวณ :  
  

     

          พ้ืนท่ีชลประทาน 
     

      พื้นที่ชลประทานตามศักยภาพ 
 
  X     100 

 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40.06 40.11 40.16 40.21 40.26 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

พื้นที่ชลประทานตามศักยภาพ มีจํานวน 59.10 ลานไร 

ปงบประมาณ พื้นที่ชลประทาน 
รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ี

ไดรับการจัดการดานทรัพยากรน้ํา 

2547 22,870,111 38.70 

2548 23,147,887 39.17 

2549 23,632,067 39.98 

2550 23,734,607 40.16 

 

แหลงขอมูล / วิธีการเก็บขอมูล : 
  1. โครงการกอสราง ท่ีกําหนดกอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณนี้   ใหสํานักชลประทาน / สํานัก-
โครงการขนาดใหญ  รวบรวมสงใหกองแผนงาน เปนรายไตรมาส 

2. กองแผนงาน จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จและจํานวนพื้นท่ีชลประทาน 
ท่ีเพิ่มข้ึนเปนรายไตรมาส  และสรุปผลส้ินปงบประมาณ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรสีห  กิตติมณฑล      โทรศัพท : 0-2241-2417 
          ผูอํานวยการกองแผนงาน   
 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางสาวเพญ็ประภา   พงศพงัน  โทรศัพท :  0-2243-1417 
                กองแผนงาน  
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.5  :   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม  
หนวยวัด : จํานวนขอ 
น้ําหนัก : รอยละ2 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

4 ขอ 8 ขอ 12 ขอ 17 ขอ 22 ขอ 
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 2  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิต 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1   :  จํานวนท่ีเพิม่ข้ึนของพ้ืนท่ีชลประทานใหมท่ีนําไปใชประโยชนไดจริง (โดยกรมชลประทาน) 

 หนวยวัด  :   ลานไร 

น้ําหนัก  :  รอยละ 4 
คําอธิบาย :   

จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนของพ้ืนท่ีชลประทาน หมายถึง พื้นท่ีการเกษตรที่ทําการกอสรางคลองสงน้ําและ
อาคารบังคับน้ําตางๆ เชน ฝาย ประตูระบายนํ้า   เปนตน  ทําใหสามารถสงน้ําจากคลองชลประทานไดถึงแปลง
เพาะปลูกของเกษตรกร จากเดิมท่ีตองอาศัยจากน้ําฝนในการเพาะปลูกพืช  การกอสรางใชระยะเวลา 2-5  ป  จึง
แลวเสร็จ  มิใชผลงานที่ทําการกอสรางเสร็จปตอป   ดังนั้น จํานวนท่ีเพ่ิมของพื้นท่ีชลประทาน จึงหมายถึงงานท่ี
สรางเสร็จในปงบประมาณนี้ จํานวน  0.189  ลานไร  ประกอบดวยโครงการขนาดใหญ ไดแก ลุมน้ําปาสัก ประแสร 
และแควนอย   และโครงการขนาดกลาง  ไดแก  พัฒนาชลประทานชุมชนแมวาง  ลําพะยังตอนบน   เข่ือนลําแซะ      
อางเก็บน้ํายางชุม อางเก็บน้ําคลองจะกระ  ฝายทดน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสงน้ําอางเก็บน้ําหวยแมประจันต  คลอง
ทาแพร   ฝายรอยเอ็ด  และโครงการหวยสังเคียบ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0.149  0.159  0.169  0.179  0.189  

                   หนวยวัด  :   ลานไร 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนนิงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนของพ้ืนท่ีชลประทานใหม    
       ท่ีนําไปใชประโยชนไดจริง 

ลานไร 0.277 0.484 0.102 
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(1) 
ป 

(2) 
พื้นท่ีชลประทาน 
รวมท้ังส้ิน (ไร) 

(3) 
พื้นท่ีชลประทาน 
ท่ีเพ่ิมขึ้น (ไร) 

2539 20,677,411 166,780 
2540 20,771,026 93,615 
2541 20,898,168 127,142 
2542 21,592,318 694,150 
2543 21,875,724 283,406 
2544 22,010,538 134,814 
2545 22,180,285 169,747 
2546 22,739,211 558,926 
2547 22,870,111 130,900 
2548 23,147,887  277,776 
2549 23,632,067 484,180 
2550 23,734,607 102,540 

 

แหลงขอมูล / วิธีการเก็บขอมูล  : 
  1. ใหสํานักชลประทาน / สํานักโครงการขนาดใหญ  รวบรวมโครงการกอสรางท่ีกําหนดกอสรางแลว
เสร็จในปงบประมาณนี้  สงใหกองแผนงาน 

2.  กองแผนงานจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จและจํานวนพื้นท่ีชลประทาน 
ท่ีเพิ่มข้ึน  สง กพร.ในการรายงานรอบ 6 เดือน (เมษายน)   9 เดือน (กรกฏาคม)   และสรุปผลส้ินปปงบประมาณ 
(กันยายน) 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายสุรสีห  กิตติมณฑล      โทรศัพท : 0-2241-2417 
          ผูอํานวยการกองแผนงาน   
 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางสาวเพญ็ประภา   พงศพงัน  โทรศัพท :  0-2243-1417 
    หัวหนากลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน   
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ                

ตัวชี้วัดท่ี 2  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิต 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 :  จํานวนเกษตรกรท่ีไดสิทธิใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน  

หนวยวัด :  แสนราย 

น้ําหนัก  :  รอยละ 3 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0.500  0.625  0.750  0.875  1.000  
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ส.ป.ก. 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.3   :  พื้นที่เกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน 

หนวยวัด :  ลานไร 
น้ําหนัก  :  รอยละ 3 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

16.50 16.75 17.00 17.25 17.50 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  กรมพัฒนาท่ีดิน 
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ                

ตัวชี้วัดท่ี 3  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ                
ของกรมชลประทาน 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1  :   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ  
                           (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
หนวยวัด   :  ลานบาท 
น้ําหนัก  :  รอยละ 5 
คําอธิบาย  :  
 วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการท่ีสวนราชการทําได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ี
กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551”   
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของเปาหมายผลผลติ 
เปาหมายผลผลิต  

(i) 
น้ําหนัก(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนท่ีได 
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย      
ถวงน้ําหนัก      

(Wi x Ci) 
เปาหมายผลผลิตท่ี1 W1 80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1) 
เปาหมายผลผลิตท่ี2 W2 80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2) 

. . 80 85 90 95 100 . . 

. . 80 85 90 95 100 . . 
 เปาหมายผลผลิตท่ี i Wi 80 85 90 95 100 C i (Wi x Ci) 

น้ําหนักรวม คาคะแนนของตัวชีว้ัดน้ีเทากับ Σ Wi =1 Σ (Wi x Ci) 
 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

 Σ   (Wi x Ci)              หรือ                      (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

     Σ Wi                                    W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
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เกณฑการใหคะแนน  :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x Ci) = 1 

2 Σ (Wi x Ci) = 2 

3 Σ (Wi x Ci) = 3 

4 Σ (Wi x Ci) = 4 

5 Σ (Wi x Ci) = 5 

 

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : 
 เอกสารงบประมาณรายจายและรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 
  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรสีห  กิตติมณฑล      โทรศัพท : 0-2241-2417 
          ผูอํานวยการกองแผนงาน   
 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางสาวเพญ็ประภา   พงศพงัน  โทรศัพท : 0-2243-1417 
                กองแผนงาน  
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ                

ตัวชี้วัดท่ี 3  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ                
ของกรมชลประทาน 

ตัวช้ีวดัท่ี 3.2  :   จํานวนพ้ืนที่บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน (cropping intensity) 
หนวยวัด   :  ลานไร 
น้ําหนัก  :  รอยละ 5 
คําอธิบาย  :  
  จํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน หมายถึง จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก ไดแก  นาขาว  
พืชผัก  พืชไร  ผลไม  ไมยืนตน  รวมท้ังพืน้ท่ีบอปลา  บอกุง  ท่ีทําการผลิตสินคาการเกษตร  ในเขตบริการน้ําจาก
คลองชลประทาน จํานวน 23.63  ลานไร จากพื้นท่ีทําการเกษตรกรรมท้ังหมดของประเทศไทยในแตละป  จํานวน
ประมาณ 131 ลานไร    ไมรวมพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน 
 
สูตรการคํานวณ  :    

 

 

  (พื้นท่ีท่ีทําการผลิตสินคาเกษตรในเขตชลประทานชวงฤดูแลง) + (พื้นท่ีท่ีทําการผลิตสินคาเกษตรในเขตชลประทานชวงฤดูฝน) 

 

เกณฑการใหคะแนน  :   
                   พื้นที่บริหารจัดการน้ําเปาหมายในฤดแูลงตามปริมาณนํ้าเก็บกักประมาณ 46 %  ของพ้ืนท่ีชลประทาน   
และพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําเปาหมายในฤดูฝน = 80% ของพ้ืนท่ีชลประทาน  รวม 2 ฤดู = 126% ของพ้ืนท่ี
ชลประทานท้ังหมด  =  (126 / 100) x 23.63 ลานไร   =   29.77  ลานไร     
 

เกณฑการใหคะแนน  ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
1 2 3 4 5 

27.75 28.25 28.75 29.25 29.75 
 

                    หนวยวัด   (ลานไร) 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : ผลการดําเนนิงานตาม  (4 ) 
 

        (1) 
 ปการเพาะปลูก 

        (2)  
     ฤดูแลง  
(พ.ย.-พ.ค.) ไร 

         (3)  
      ฤดูฝน 
 (มิ.ย.-ต.ค. ) ไร 

         (4 ) 
รวมท้ังส้ิน   ไร 
  =  (2) + (3) 

   (5) พื้นท่ี  
  ชลประทาน 
 ยอนหลัง 1 ป 

(6) = (4) /  (5) 
% cropping 

intensity 

2544 10,828,226 17,686,773 28,514,999 21,875,724 130.35 

2545 11,345,188 17,863,934 29,209,122 22,010,538 132.70 

2546 11,645,944 18,081,423 29,727,367 22,180,285 134.01 

2547 12,310,392 18,174,336 30,484,728 22,739,211 134.06 

2548 11,921,698 17,263,267 29,184,965 22,870,111 127.61 

2549 12,431,853 17,065,788 29,497,641 23,147,887 127.43 

2550 11,898,824 17,712,422 29,611,246 23,632,067 125.30 
 
หมายเหตุ  : ปริมาณนํ้าในเข่ือนตาง ๆ  รวมท้ังประเทศ    
                  - ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546   มีจํานวน  50,900 ลานลูกบาศกเมตร   
                  - ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547   มีจํานวน  48,369 ลานลูกบาศกเมตร   
                  - ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2548   มีจํานวน  56,078 ลานลูกบาศกเมตร   
                  - ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2549   มีจํานวน  61,418 ลานลูกบาศกเมตร     
                  - ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2550   มีจํานวน  56,946 ลานลูกบาศกเมตร  
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 1. โครงการชลประทานจังหวัด 75 จังหวัด   ท่ีมีพื้นทีบ่ริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน  รวบรวม
จํานวนพ้ืนท่ีท่ีทําการผลิตสินคาเกษตร  รายงานสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 
 2.  สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา รวบรวมขอมูลท้ัง 75 จังหวดั   รายงานผูบริหารกรมและเผยแพร
ลง  Web Site  http:// www. rid.go.th/ 
 3.  การรายงานขอมูลตัวเลขพ้ืนท่ีจะตอเนือ่งทุกสัปดาหเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เนื่องจากแตละพื้นท่ีเร่ิมทําการ
เพาะปลูกไมพรอมกัน บางพืน้ท่ีเพาะปลูกปละหลายคร้ัง แตมีการจัดเกบ็ขอมูลจะตัดยอดปละ 2 คร้ัง  ดังนี ้
  3.1 รายงานขอมูลตัวเลขพ้ืนท่ีทําการผลิตสินคาการเกษตรในฤดูแลงต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2550 
ถึงเดือนพฤษภาคม 2551   โดยงวดสุดทายของฤดูแลงส้ินสุด  ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2551  
( http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/dry_weekly.htm ) 
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  3.2 รายงานขอมูลตัวเลขพ้ืนท่ีทําการผลิตสินคาการเกษตรในฤดูฝน   เร่ิมจากเดือนมิถุนายน 2551   
และเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ โดยงวดสุดทายของฤดูฝนส้ินสุด  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 
( http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/wet_weekly.htm ) 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุพัตร   วัฒย ุ   โทรศัพท : 0-2241-3348 
                                  ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา    
 
ผูจัดเก็บขอมูล : น.ส. จิราภรณ   ศรีอดุลยพนัธุ  โทรศัพท :  0-2669-4229 
                           สํานักอุทกวทิยาและบริหารน้ํา       
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ                

ตัวชี้วัดท่ี 3  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ                
ของกรมชลประทาน 

ตัวชี้วัดท่ี 3.3   :  จํานวนท่ีเพิม่ข้ึนของแหลงน้ําเพื่อชุมชน/ชนบท  

หนวยวัด :  แหง 

น้ําหนัก :  รอยละ 5 

คําอธิบาย :    

แหลงน้ําเพื่อชุมชน / ชนบท   หมายถึง   แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร  เชน อาง
เก็บน้ําขนาดเล็ก  ฝาย  เปนตน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  มีเปาหมายดําเนินการ 235 แหง  บางแหงดําเนินการ
เอง   บางแหงจางเหมา  โดยมีหัวหนาโครงการกอสรางซ่ึงเปนขาราชการตําแหนงนายชางชลประทานหรือวิศวกร
เปนผูควบคุมงานกอสราง  โครงการแตละแหงเร่ิมสรางและเสร็จภายใน 1 ป 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

167  184  201  218  235  

       หนวยวัด :  แหง 
 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนนิงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนของแหลงน้าํเพื่อชุมชน/ชนบท 
(ในวงเล็บคือเปาหมาย) 
 

แหง 199 

(205) 

171 

(194) 

167 

(155) 
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แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล : 
1. โครงการกอสราง รายงานผลการดําเนนิงานกอสรางแหลงน้ําเพื่อชุมชน / ชนบทในปงบประมาณ 

2551   ใหสํานกัชลประทาน  และรวบรวมสงใหกองแผนงาน  

2. กองแผนงาน จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จ และรายงาน กพร. ในรอบ 
6 เดือน (เมษายน)  9 เดือน (กรกฏาคม)  และ 12 เดือน (กันยายน)  

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรสีห  กิตติมณฑล โทรศัพท : 0-2241-2417 
          ผูอํานวยการกองแผนงาน   
 
ผูจัดเก็บขอมูล    :  นางสาวเพ็ญประภา   พงศพงัน โทรศัพท : 0-2243-1417 
      กองแผนงาน   
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ                

ตัวชี้วัดท่ี 3  :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 

                      กรมชลประทาน 
ตัวชี้วัดท่ี 3.4  :  รอยละของมูลคาความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภยัแลง   
หนวยวัด  :   รอยละ 
น้ําหนัก :   รอยละ 5 
คําอธิบาย :     
 มูลคาความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแลง หมายถึง  ขาวนาปรัง 
และขาวนาปท่ีเพาะปลูกในเขตบริการคลองสงน้ําชลประทาน  ท่ีไดรับการปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอพืชผล
ทางการเกษตรที่เกษตรกรทําการเพาะปลูกในเขตชลประทาน  ดวยระบบคลองระบายน้ํา  ประตูระบายน้ํา          
คันกั้นน้ํา  และเคร่ืองสูบน้ํา   นาขาวเสียหาย  หมายถึง  ไมมีขาวใหเก็บเกี่ยวหลังจากทําการเพาะปลูกแลว  
 
สูตรการคํานวณ  :  
  

 
 

             + 
       {พื้นท่ีเพาะปลูกขาวนาปท้ังหมด  x  ผลผลิตขาวนาปตอไร(ตัน)  x  ราคาทุนขาวนาปตอเกวียน (บาท) } 

 
{พื้นท่ีเพาะปลูกขาวนาปรังท่ีเสียหาย    x  ผลผลิตขาวนาปรังตอไร (ตัน)  x ราคาทุนขาวนาปรังตอเกวียน (บาท) }  
                                                                                 + 
    {พื้นท่ีเพาะปลูกขาวนาปท่ีเสียหาย  x  ผลผลติขาวนาปตอไร(ตัน)  x  ราคาทุนขาวนาปตอเกวียน (บาท) } 
                     x  100 
{พื้นท่ีเพาะปลูกขาวนาปรังท้ังหมด  x   ผลผลติขาวนาปรังตอไร (ตัน)  x  ราคาทุนขาวนาปรังตอเกวียน (บาท) }   

 

เกณฑการใหคะแนน  :   
        

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1.35 1.05 0.75 0.45 0.15 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
                      
               ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ รอยละ 
2545 5.088 
2546 0.845 
2547 0.641 
2548 0.690 
2549 0.2942  
2550 0.0598 ** 

   ** (ณ  วันท่ี 5 ตุลาคม 2550) 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  
 1.  รายงานผลรายสัปดาห   
 2. สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํารวบรวมขอมูล  รายงานผูบริหารกรม และเผยแพรบน  Web  Site 
http:// www. rid.go.th/   

ฤดูแลงรายงานท่ี   ( http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/dry_weekly.htm ) 
ฤดูฝนรายงานท่ี   ( http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/wet_weekly.htm ) 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุพัตร  วัฒย ุ   โทรศัพท  :  0-2241-3348 
                                  ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา    
 
ผูจัดเก็บขอมูล :      น.ส. จิราภรณ   ศรีอดุลยพันธุ  โทรศัพท :   0-2669-4229 
                               สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา     
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มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

ประเด็นการประเมินผล : การเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดท่ี 4 :  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิราชการ 
หนวยวัด   :  ระดับ 
น้ําหนัก  :   รอยละ 6 
คําอธิบาย   :      

•  พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เพื่อกระตุนการ
ปรับระบบราชการสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

•   การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของมีโอกาสไดเขารวม
ในการรับรู  เรียนรู  ทําความเขาใจ  รวมแสดงทัศนะ  รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของ  รวมคิดแนวทาง  
รวมการแกไขปญหา  รวมในกระบวนการตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

เกณฑการใหคะแนน : 
                  กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ   (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ  พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  โดยท่ี        
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  สวนราชการมีการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญและเหมาะสม ในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  

 สวนราชการมีการแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ
และภาคสวนตาง ๆ  

 สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือ เพื่อเลือกประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็นวาเหมาะสมท่ีจะนํามา
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติ
ราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะท่ีเลือกตองเปนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับภารกิจหลัก (Core 
Function)ของสวนราชการหรือเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงและตองมีฉันทา
มติหรือมีการยอมรับรวมกันในการเลือก 

2  สวนราชการมีชองทาง/กระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ ผูท่ีเกี่ยวของจาก
ภาคสวนตางๆเพ่ือนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดมาประกอบการจัดทําแผนงาน/
โครงการตามประเด็นท่ีเลือก 

 สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมตาม
ประเด็นฯ ท่ีเลือก โดยเปนแผนระยะส้ันหรือระยะยาว ซึ่งตองระบุกิจกรรมการดําเนินงาน โดย
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

3  สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมี
สวนรวมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมีการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนฯรวมกัน  ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมฯพรอมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาเสนอตอ
ผูบริหารของ สวนราชการอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

4  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯไดแลวเสร็จ โดย
ระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไปได
อยางครบถวน  พรอมท้ังนําเสนอตอผูบริหารของสวนราชการ และคณะทํางานภาคประชาชน 

 เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน ผูท่ีเกี่ยวของจากทุกภาคสวน  ไดรับทราบ โดยผาน
กระบวนการหรือกลไกท่ีสวนราชการจัดใหมีข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม 

5  นําขอมูลท่ีไดจากสรุปผลการดําเนินงานฯ ในระดับคะแนนท่ี 4 ไปกําหนดแนวทางหรือ
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เหตุผล :  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 การพัฒนาระบบราชการ 

มาตรา 3/1 : การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจ และยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  ท้ังนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผล
ของงาน   

การจัดสรรงบประมาณ  และการบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ี     ตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน  การเปดเผยขอมูล  การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน   ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ เพื่อประโยชนในการดําเนินการให
เปนไปตามมาตราน้ี  จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการส่ังการ
ใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นายประวัติ   มงคลเนาวรัตน    โทรศัพท   0-2241-1399 
                                     ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร    
ผูจัดเก็บขอมูล  :   นางพัชนี    ไตรภาควาสิน  (กพร.)   โทรศัพท   :  0-2241-1399 
    และคณะทํางานการมีสวนรวมฯ  
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มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

ประเด็นการประเมินผล : การเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดท่ี  5 :  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก :   รอยละ 3 
คําอธิบาย  :   
           สวนราชการตองดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกีย่วกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศ
สอบราคา และสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน และการกําหนดมาตรการในการใหบริการขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ  แกประชาชนดวยความรวดเร็ว   โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนนิงานตามเปาหมายแตละระดับ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ   (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ   พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ   
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังน้ี 
  จัดสถานท่ี/จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ สําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตาม

มาตรา 9 เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบ ขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก 
  มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการใหบริการขอมูล

ขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 
  มีปายบอกถึงท่ีต้ังของสถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสารท่ีสวนราชการจัดไวสําหรับการ

ใหบริการขอมูลขาวสาร ท่ีเขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน 
2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังน้ี 
  มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน และเปนปจจุบัน 
  จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและสามารถสืบคนได

สะดวก รวดเร็ว 
3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ โดยดําเนินการ ดังน้ี 
  มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. 

ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ 
  ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ ตามกฎหมายขอมูล

ขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพ่ือซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย เปนตน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
  จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ รายงานให

ผูบริหารของสวนราชการทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 
  มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการใหบริการขอมูล

ขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องท่ีสามารถตอบสนองหรือใหบริการขอมูล
ขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากรในสวนราชการและ
ประชาชนทราบ ดังน้ี 

  จัดอบรม ใหความรู และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย
ขอมูลขาวสารและการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการขอมูลขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ใหแกบุคลากรในสวนราชการอยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอไมนอยกวา 3 ช่ัวโมง 

  ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
โดยเฉพาะการจัดต้ังศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบผานชองทางตาง ๆ อยาง
นอย 5 ชองทางโดย 1 ใน 5 ชองทาง จะตองเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธ ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

  รับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทางชองทางตาง ๆ 
และมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการดานการเปดเผย
หรือใหบริการขอมูลขาวสาร 

5  เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาท่ีหัวหนาสวนราชการลงนามแลว
บนเว็บไซตของสวนราชการ 

  จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน และเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการทุกเดือน 

 
หมายเหตุ : 

1. สวนราชการสามารถขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจากสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได 

2. ใหสวนราชการสวนกลางรับผิดชอบการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการหนวยงานในสังกัดท่ี
ตั้งอยูในสวนกลางและสวนราชการสวนกลางท่ีปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาคท่ี
ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด  

3. มาตรา  9 แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ บัญญัติไวดังนี้   
มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยาง
นอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคําส่ังท่ีเกี่ยวของ

ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) 
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 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ 
 (4) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของ

เอกชน 
 (5) ส่ิงพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการ

จัดทําบริการสาธารณะ 
 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ ให

ระบุรายช่ือรายงาน ทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการพิจารณา
ไวดวย 

 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด   
 ขอมูลขาวสารท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหน่ึง  ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผย ตาม 
มาตรา 14  หรือมาตรา 15 อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอน  หรือทําโดยประการอ่ืนใดท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
นั้น 
 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี
คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงได ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได  ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย
ประกอบดวย    ท้ังนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

  คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 4.   มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงาน
ของรัฐ ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยตองถือปฏิบัติ  เม่ือประชาชนขอขอมูล
ขาวสาร  ดังนี้ 
 4.1 กรณีท่ีประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐ และขอมูลขาวสารนั้นหนวยงาน

ของรัฐมีขอมูลขาวสารพรอมท่ีจะจัดหาใหได จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือ
ภายในวันท่ีรับคําขอ 

 4.2 ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารท่ีขอมีเปนจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน  รวมท้ังแจงกําหนดวันท่ีจะ
ดําเนินการแลวเสร็จใหผูขอขอมูลทราบดวย 

 4.3 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอ  จะตองแจงคําส่ังมิให
เปดเผยขอมูลขาวสารพรอมเหตุผลใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีไดรับคํา
ขอ 

5. สวนราชการสามารถดาวนโหลด พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดจากเว็บไซต 
www.oic.go.th ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 

http://www.oic.go.th/
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เหตุผล :  
 เพื่อสนับสนุนใหสวนราชการมีการเปดเผยขอมูลขาวสารและดําเนินการตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540  และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2547  เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการ
ประกวดราคา  ประกาศสอบราคา  และการจัดซ้ือจัดจางของหนวยราชการ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นายสุธี   ศรีเอ่ียมสะอาด     โทรศัพท   :   0-2243-6967 
     เลขานุการกรม 
 
ผูจัดเก็บขอมูล    :   นางสาวนิรมล  ฉองหมุน   โทรศัพท   :   0-2243-6974   

สํานักเลขานุการกรม 
 

นางลลิดา  ธัยยามาตร            โทรศัพท   :   0-2241-3352  
กองพัสด ุ
 

นางศิริวรรณ  นิลพันธ    โทรศัพท   :   0-2241-2626 
กองกฎหมายและท่ีดิน    
 

นางสาวสิริมา  อนัคมนตรี     โทรศัพท   :   0-2243-6959 
กลุมตรวจสอบภายใน 
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มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

ประเด็นการประเมินผล : การเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดท่ี  6 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก :   รอยละ 6 
คําอธิบาย :   

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาความ
ครบถวนของการดําเนินการใน 3 ประเด็น ไดแก 

1. การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทาง ท่ีชัดเจนในการปองกันการทุจริต รวมท้ังเพ่ือการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

2. การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 

3. การดําเนินการอยางเครงครัดเม่ือมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

ประเด็นท่ี 1: การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทาง ท่ีชัดเจนในการปองกันการทุจริต รวมท้ัง    เพื่อการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

น้ําหนัก :  รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับข้ันของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน        
การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
เกณฑการใหคะแนน :   
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ   (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ   พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  โดยท่ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ี
ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 วิเคราะหความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ  

 สรุปขอมูลท่ีไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือท่ีมีการรองเรียนผาน
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

 ศึกษา วิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทําใหการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ การปฏิบัติ
หนาท่ีไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน   และการยึดม่ันในหลัก   
ธรรมาภิบาล 

2  นําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาใชประกอบการจัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/
โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การเสริมสรางใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติ
หนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ังและมีธรรมาภิบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหแลว
เสร็จ โดยตองคํานึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของความเส่ียง รวมท้ังการมีสวนรวม
ของภาครัฐและเครือขายภาคประชาชน และในมาตรการ/แผนปฏิบัติการ จะตองระบุถึง 

 - การกําหนดหรือปรับปรุงแกไข หลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงานท่ีโปรงใสสามารถตรวจสอบได และประชาสัมพันธ ให
ภาครัฐและภาคประชาชน และ/หรือใหผูมีสวนไดเสียไดรับรู 

- กําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดวยความรับผิดชอบ
ตอประชาชน   มีคุณธรรม  จริยธรรม      การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ัง    และมี
ธรรมาภิบาล 

- กิจกรรมการสรางความเขมแข็งในดานการปองกันการทุจริต/การใหความรู กับภาครัฐและ
ภาคประชาชน ตลอดจนเครือขายท่ีเกี่ยวของในดานการปองกันการทุจริต 

3  ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต หรือการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด รวมท้ังการเสริมสรางใหเจาหนาท่ี
ของรัฐไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การ
คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ังและมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได
แลวเสร็จครบถวน 

4  ตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ีมีการรองเรียนผานระบบ
การรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการ
ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อยางครบถวน 

 ตอบสนองตอขอรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบ
ตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม การไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ังและไมมี
ธรรมาภิบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทาง
ราชการท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไวโดยครบถวน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

5  สรุปผลการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ และการเสริมสรางใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติ
หนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ังและมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยระบุปจจัย
สนับสนุน ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียน
เรื่อง “การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ
ในสังกัด” รวมท้ังการเสริมสรางใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ังและ
มีธรรมาภิบาล ในข้ันตอนท่ี 4 พรอมท้ังกําหนดแนวทางหรือมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การเสริมสราง
ใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม 
จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ังและมีธรรมาภิบาลสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

เงื่อนไข : 

การดําเนินการในแตละระดับจะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพื่อนํามาเปนประเด็นปรับคะแนน
เชิงคุณภาพดวย 
 

หมายเหตุ :  
1. สวนราชการสวนกลางจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของหนวยงานในสังกัดท่ีอยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหาร
สวนกลางหรือสํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาคท่ีผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการ
จังหวัด (เชน สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน)  

2. จังหวัดจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่
ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาคที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของ
สวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 

3. ไมรวมหนวยงานราชการสังกัดราชการบริหารสวนทองถ่ิน  
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ประเด็นท่ี 2 : การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 

ตัวชี้วัดท่ี 6.2 การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 

น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใชเปน
ฐานขอมูลการทุจริตในระดับชาติ 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ   (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ   พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  โดยท่ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐตามรูปแบบ รายการ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 01 แบบขอมูล
เรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีของรัฐ) ไดอยางสมบูรณ ครบถวน และมีการปรับปรุงสถานะของผลการดําเนินงาน
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

2 มีการประมวลผลขอมูลท่ีจัดทําตามข้ันตอนท่ี 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอในรูปแบบ 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารของสวนราชการ ใน
การเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐได 

3 เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ของสวนราชการ แลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยางสมบูรณ ครบถวน (ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูล
การจัดซื้อจัดจาง) 

4 มีการรายงานขอมูลตามข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูลตามข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   
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เงื่อนไข :  
การดําเนินงานตามข้ันตอนท่ี 4 และข้ันตอนท่ี 5 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ จะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพือ่นํามาเปนประเด็นปรับคะแนนเชิงคุณภาพดวย 
 
หมายเหตุ :  

1. กําหนดการรายงานขอมูล : กําหนดใหสวนราชการรายงาน 3 คร้ัง คือ  
คร้ังท่ี 1 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน 

(ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2551) 
คร้ังท่ี 2 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน 

(ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551) 
คร้ังท่ี 3 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน 

(ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551) 
2. การสง File ขอมูลตองทําเปน Zip File เทานั้น และต้ังช่ือ File ท่ี Zip ไว โดยใชรหสัหนวยงานเปน

ช่ือ File เชน ตช0014 และจัดสงไปยัง E-mail Address : infonccc@nccc.go.th 
 
ประเด็นท่ี 3 การดําเนินการอยางเครงครัดเม่ือมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ตัวชี้วัดท่ี 6.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนท่ีดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนท่ีดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตาม
ประเด็นท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการ  
โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวน
และเอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการท้ังหมด 

 

สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนสํานวนการสอบสวนท่ีดําเนนิการไดครบถวนสมบูรณและจัดสง 

ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   x 100 

จํานวนสํานวนการสอบสวนท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการท้ังหมด 
 
 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                                                                                                                             
กรมชลประทาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมชลประทาน  

35 

 

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 

 

เงื่อนไข :  
1. กรณีท่ีสวนราชการไมสามารถดําเนินการเพ่ือตอบสนองตอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือของศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ดวยความรวดเร็ว และ
เด็ดขาด  

2. กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวามีมูล
ความผิดทางวินัย และแจงใหสวนราชการทราบแลว สวนราชการไมพิจารณาโทษใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับ
แตวันท่ีไดรับเร่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) พรอมท้ังสง
สําเนาคําส่ังลงโทษใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายใน  15 วัน 
นับแตวันท่ีไดออกคําส่ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 มาตรา 93  

3. กรณีมีการรองเรียนตอสวนราชการ เร่ืองการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หากสวนราชการไม
สามารถดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนดังกลาวไดภายใน 15 วัน 
 

หมายเหตุ : 
1. กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02  ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัด 

รอยละ 1 ไปเพิ่มใหตัวชี้วัดท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต  การสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

2. กรณีสวนราชการไมมีสํานวนการสอบสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัดรอยละ 2 ไปเพิ่มใหตัวชี้วัดท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

3. กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02 และไมมีสํานวนการ
สอบสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบใหนําน้ําหนัก
ตัวชี้วัดท้ังหมดไปเพิ่มใหตัวชี้วัดท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

4. ใหสวนราชการสวนกลางมีหนาท่ีปองกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หนวยงานในสังกัดท่ีตั้งอยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหารสวนกลางท่ีปฏิบัติ
ราชการหรือมีสํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาค ท่ีผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการ
จังหวัด 
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5. ใหจังหวัดมีหนาท่ีปองกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบ หนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมี
สํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาคและผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  ท้ังนี้ ไมรวมหนวยงานราชการสังกัดราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการบริหารสวนกลางท่ีปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานต้ังอยูใน สวนภูมิภาค 
และผูวาราชการจังหวัดไมไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ เชน สํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน  
 

เหตุผล :   
เนื่องจากการปองกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยการมีความรับผิดชอบ มี

คุณธรรม จริยธรรมและมีธรรมาภิบาลเปนวาระเรงดวนท่ีรัฐบาลใหความสําคัญ และเรงรัดใหดําเนินการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่องเพื่อใหระบบราชการ มีความโปรงใส โดยการวางระบบการตรวจสอบและ
ประเมิน ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา พัฒนากระบวนการติดตาม ตรวจสอบลงโทษผู
ทุจริตอยางเด็ดขาด เปดเผยขอมูล ขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและการจัดซ้ือ จัดจาง ใหเกิดความ
โปรงใสและมีประสิทธิภาพสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคเร่ืองดังกลาวอยางจริงจัง และ
ปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคม ใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริต และการประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของรัฐ และยังเปนเร่ืองท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2550 – 
2554 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 จังหวัดจึงมีหนาท่ี
ปองกันมิใหปญหาดังกลาวเกิดข้ึน อันจะสะทอนถึงประสิทธิภาพ และความโปรงใสในการทํางานของสวน
ราชการได 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :     นายพูลประโยชน   ชัยเกยีรติ          โทรศัพท   :  0-2243-6930 
                                      ผูอํานวยการสํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล 
 
ผูจัดเก็บขอมูล     :   นายอภชิาติ  เมฆอัคฆกรณ  โทรศัพท   :  0-2241-5061 
                                 สํานักพฒันาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล     
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มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ตัวชี้วัดท่ี  7 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   
หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก   :   รอยละ 5 
คําอธิบาย  :       

• ผูรับบริการ  หมายถึง  ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ (ท่ีไมใชเจาหนาท่ี
ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากสวนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ  โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะ
เปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

• ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเดน็สําคัญ ๆ   ดังนี้ 
 (1)  ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

(2)  ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
(3)  ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
(4)  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

   (5)  ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ  โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม  ธรรมาภิบาล 
และการปองกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

• หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 
1. เปนงานบริการ ท่ีเปนภารกิจหลักของสวนราชการ 
2. เปนงานบริการท่ีมีผูใชบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน 

• กรมชลประทานไดกําหนดกลุมผูรับบริการท่ีจะตอบแบบสํารวจเปนเกษตรกรผูใชน้ํา
ชลประทาน (น้ําหนกั 95%)   และผูใชน้ําชลประทานอ่ืน ๆ  (น้ําหนกั 5%)     และสถานท่ีท่ีจะใหสํารวจ  จํานวน  
8  แหง ๆ  ละ 100  ตัวอยาง    คือ 

         1.โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมวงั-กิ่วลม  จังหวัดลําปาง (สชป. 2) 
         2.โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย   จังหวัดสุโขทัย (สชป. 4) 
         3. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน   จังหวัดสกลนคร (สชป. 5) 
         4. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง  จังหวดันครราชสีมา  (สชป. 8) 
         5. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย   จังหวดัชัยนาท  (สชป. 10) 
         6. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระองคไชยานุชิต  จังหวัดฉะเชิงเทรา (สชป. 11) 
         7. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร  จังหวัดสิงหบุรี (สชป. 12) 
         8. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช   จังหวดันครศรีธรรมราช (สชป. 15) 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 

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

  หนวยวัด  :  รอยละ 
 
เงื่อนไข :  

1. ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
2. กรณีงานบริการท่ีถูกคัดเลือกมีจุดใหบริการหลายแหง ผูประเมินอิสระขอสงวนสิทธ์ิในการสุม

จุดบริการในการสํารวจความพึงพอใจ 
 
เหตุผล :   
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ตรา 3/1 บัญญัติวา  “การ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน  
การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน  การกระจายอํานาจตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน  มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน”   การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปน
แนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
 
หมายเหตุ : 
 สํานักงาน ก.พ.ร.  จะเปนผูสํารวจ  วิเคราะห  และคัดเลือกงานบริการหลักของสวนราชการไมเกิน        
3  งานบริการ  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  และแจงใหสวนราชการทราบ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการสํารวจความ
พึงพอใจ 

• ในปงบประมาณ พ.ศ.2551    สํานักงาน ก.พ.ร.    ไดมอบหมายใหสํานกังานสถิติแหงชาติเปนผู  
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี  8 : รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
หนวยวัด  :   รอยละ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 3 
คําอธิบาย  :    

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนของสวนราชการ  ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค  เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิก
จายเงินของสวนราชการ   ท้ังนี้ ไมรวมงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใช
ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพจิารณาตามความสามารถในการเบิกจายเม่ือเทียบกบัวงเงินงบประมาณท่ี
ไดรับ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายท่ีรัฐบาลจายเพื่อจดัหาทรัพยสินประเภททนุ ท้ังท่ีมีตัวตนและ
ทรัพยสินท่ีไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายท่ีรัฐบาลอุดหนนุหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวสิาหกิจโดยผูรับ
ไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจดัหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัส
งบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงท่ี 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานกังบประมาณกําหนดให 
 
สูตรการคํานวณ  : 
 

วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 

 

 

            ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน   X   100    

                                 

 
 
 
        
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน   โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
68 71 74 77 80 

          หนวยวดั  :   รอยละ 
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หมายเหตุ :  
1. ระดับคะแนน 3 เทากับ คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนตามท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณท่ีสวนราชการประหยัดได            

และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอ่ืน ๆ ตอ ท้ังนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน
งบประมาณท่ีประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

3. ในกรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณท่ีประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่น ๆ              
การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 

4. สามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีได รับผานทางเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
 
แหลงขอมูลอางอิง :  ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 

เหตุผล 
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและ                

ใหการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตาง ๆ รวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณ ใน
ภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเปนไปตามเปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายสุรสีห   กิตติมณฑล  โทรศัพท   0-2241-2417 
          ผูอํานวยการกองแผนงาน   
 
ผูจัดเก็บขอมูล  :   นางสาวเพญ็ประภา   พงศพงัน  โทรศัพท   0-2243-1417 
     กองแผนงาน 
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มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดพลังงาน 
ตัวชี้วัดท่ี  9 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
หนวยวัด  :   รอยละ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 3 
คําอธิบาย  :    

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะ
พิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใช
น้ํามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาท่ีใหบริการ จํานวนบุคลากร 
พื้นท่ีของอาคารท่ีการใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานท่ีสวนราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับ
ปริมาณพลังงานมาตรฐาน ท่ีหนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยท่ีมีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน 
โดยใชขอมูลตามท่ีรายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 1. ไฟฟา   
 2. น้ํามัน   
 

สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 
 

คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
                     คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

         1.  ไฟฟา คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉล่ียของหนวยงานในสังกัด
ท้ังหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้
ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับท่ี 1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 
ระดับท่ี 2 0.5 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
ระดับท่ี 3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยู

ในชวงต้ังแต 1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคา
ดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   
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ระดับท่ี 4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยู
ในชวงต้ังแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคา
ดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับท่ี 5 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
โดยอยูในชวงต้ังแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง 0 ถึง -0.166 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผล
ดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

 
2. น้ํามัน คะแนนการประเมินผลดานน้ํามันของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉล่ียของหนวยงานใน

สังกัดท้ังหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้
ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับท่ี 1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานนํ้ามัน (kWh) ครบถวน 
ระดับท่ี 2 0.5 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
ระดับท่ี 3 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง

ต้ังแต 1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
พลังงานนํ้ามันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

ระดับท่ี 4 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง
ต้ังแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
พลังงานนํ้ามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับท่ี 5 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยู
ในชวงต้ังแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี
การใชพลังงานนํ้ามันอยูในชวง 0 ถึง -0.166 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปรมิาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มี
คาดัชนีการใชพลังงานนํ้ามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดาน
น้ํามัน (2.5 คะแนน) 

 

ปจจัยท่ีใชในการคํานวณคะแนนข้ันท่ี 3 - 5 : 

 (1) ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
คํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีไดจากการวิเคราะหผลของขอมูลปจจัยพื้นฐานตอ

ปริมาณการใชพลังงานของหนวยงานในแตละกลุม โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณาตัวแปรท่ีมีผลตอการใช
พลังงานของหนวยงาน แบงออกเปน 2 สวน  คือ 
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(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน  เชน จํานวนบุคลากร พื้นท่ีใชสอยภายในอาคาร เวลาการทํางาน 
จํานวนผูเขามาใชบริการ การออกใหบริการ เปนตน 

(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดท่ีตั้ง พื้นท่ีของอาํเภอทีต่ัง้ พืน้ท่ี
ของจังหวัดท่ีตั้ง เปนตน 

(รายละเอียดของการคํานวณปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐานของแตละกลุมอยูใน 
www.e-report.energy.go.th) 

(2) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันจริงท่ีรายงานแก สนพ. 
คือ ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ท่ีหนวยงานรายงานผาน www.e-report.energy.go.th    ครบ 12 เดือน 

 

เงื่อนไข :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

จะใชขอมูลท่ีสวนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ สวนอนุรักษพลังงานและพลังงาน
หมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็มในข้ันตอนท่ี 1 และ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนีการใช
พลังงาน ในข้ันตอนท่ี 3-5  

หนวยงานท่ีมีคาดัชนีการใชพลังงานตํ่ากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานท่ีมีปริมาณการใชพลังงานจริงเปน 
2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานข้ึนไป จะไมไดคะแนนในข้ันตอนท่ี 3-5 ซ่ึงจากขอมูลของป 2550 จะมี
หนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณรอยละ 10 ของหนวยงานราชการท้ังประเทศ 

เหตุผล  : 

 พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ  ทําใหตองพึ่งพาพลังงาน
จากตางประเทศเปนสวนใหญ  ท่ีปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท  แนวทางสําคัญท่ีจะชวยลดอัตราการเพ่ิม
ความตองการใชพลังงานของประเทศ  คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุก
ภาคสวน  โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบท่ีดีใหกับประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร.  จึงกําหนดท่ีจะ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการดานการใชพลังงาน  โดยมีสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงานเปนเจาภาพหลักของตัวช้ีวัด 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายสมลักษณ   เผาจินดา                   โทรศัพท:  0-2583-8316 
                                     ผูอํานวยการสํานักเคร่ืองจักรกล 
 

ผูจัดเก็บขอมูล         :  นายอภิชาต   วฒันาอุดมชัย                   โทรศัพท:  0-2583-9816 
                                      สํานักเคร่ืองจักรกล 

http://www.e-report.energy.go.th/
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มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
หนวยวัด  :   รอยละ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 2 
คําอธิบาย  :    

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตาม          
รอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการท้ังหมดในแตละกระบวนงานบริการ 

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉล่ียท่ีสวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง 
และไดแจงระยะเวลาเฉล่ียดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ    ณ   ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547   ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548   ปงบประมาณ พ.ศ. 2549   และปงบประมาณ พ.ศ. 2550   แลวแตกรณี 

• กระบวนงานท่ีนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง ทุกกระบวนงานท่ีสวนราชการเสนอ
ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 และสวนราชการสามารถดําเนินการลดรอบระยะเวลา
ไดตั้งแตรอยละ 30 ข้ึนไป  
 

ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

จํานวนผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
จํานวนผูรับบริการท้ังหมดท่ีไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ

ผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน
ท่ีได 

นํ้าหนัก
(Wi) 

งานบริการ (i) 

1 2 3 4 5 
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนัก    
(Wi x Ci) 

1. การพิจารณาขอความชวยเหลือและแกไขปญหา
เร่ืองนํ้า 

0.15 50 60 70 80 90 C1 (W1 x C1) 

2.  การพิจารณาขออนุญาตใชนํ้าจากทางนํ้า
ชลประทาน 

0.15 50 60 70 80 90 C2 (W2 x C2) 

3. การพิจารณาขอเครื่องสูบนํ้า 0.15 50 60 70 80 90 C3 (W3 x C3) 

4. การพิจารณาขอใชท่ีดินราชพัสดุในความดูแล
ของกรมชลประทาน 

0.15 50 60 70 80 90 C4 (W4 x C4) 

5.  การพิจารณาขออนุญาตเชาท่ีดินราชพัสดุใน
ความดูแลของกรมชลประทาน 
 

0.15 50 60 70 80 90 C 5 (W5 x C5) 
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6. การเบิกจายเงินชวยเหลือพิเศษที่เบิกเฉพาะใน
สวนกลาง 

0.10 50 60 70 80 90 
C 6 (W6 x C6) 

7. การเบิกจายเงินตามใบสําคัญตางๆจากงบ
ดําเนินงานในระบบ GFMIS เฉพาะท่ีเบิกใน
สวนกลาง 

0.05 50 60 70 80 90 
C 7 (W7 x C7) 

8. การเบิกจายเงินตามขอผูกพันจากงบลงทุน งบ
รายจายอ่ืนในระบบ GFMIS 

0.05 50 60 70 80 90 
C 8 (W8 x C8) 

9. 0.05 50 60 70 80 90 C 9 (W9 x C9) การคืนหนังสือคํ้าประกันซองและประกันสัญญา 

นํ้าหนักรวม คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 1 

 
ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

 Σ   (Wi x Ci)           หรือ                (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

     Σ Wi                   W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
 
 
โดยท่ี : 

W หมายถึง น้ําหนกัความสําคัญท่ีใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบริการ 
เทากับ 1 

C หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับรอยละของของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 

i  หมายถึง ลําดับท่ีของงานบริการ ;  1, 2,…, i  
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5 
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เงื่อนไข : 
1. ใหสวนราชการคัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงานจากกระบวนงานท่ี               

สวนราชการไดนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และลดระยะเวลา การใหบริการ
ไดตั้งแต รอยละ 30 ข้ึนไปเรียบรอยแลว เพื่อนํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

2. กระบวนงานท่ีคัดเลือกมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นี้ตองเปนกระบวนงานหลักท่ี
สําคัญของหนวยงาน และมีจํานวนผูใชบริการมาก หรือพิจารณาวาสงผลกระทบตอประชาชนจํานวนมาก หรือมี              
ผูรองเรียนจํานวนมาก 

3. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักท่ีจัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนําไป
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน 
หากไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

4. สําหรับกระบวนงานของสวนราชการท่ีมีสาขาเพ่ือใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการ
ดําเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ
ของทุกสาขา เปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ท้ังนี้ ขอใหสวนราชการแสดงขอมูลผูใชบริการและระยะเวลา
ใหบริการรายกระบวนงานของแตละสาขาตามแบบฟอรม 2 โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมินมา
พรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน) 

5. ใหสวนราชการเสนอเฉพาะกระบวนงานท่ีมีการปฏิบัติอยูในสวนราชการที่ตั้งอยูในสวนกลาง 
รวมท้ังสวนราชการท่ีเปนราชการสวนกลางท่ีปฏิบัติราชการอยูในสวนภูมิภาค และมีพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุม
หลายจังหวัดใหนับเปนงานของสวนกลาง เชน สํานักประชาสัมพันธ เขต 2 ซ่ึงมีพื้นท่ีรับผิดชอบ 9 จังหวัด  เปน
ตน 

6. ใหสวนราชการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานท่ีเปนรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน 
 

หมายเหตุ :  
1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กําหนดใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง 9 เดือน คือ

ตั้งแตเดือนมกราคม 2551    ถึง เดือนกันยายน 2551 เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และใหสวนราชการแนบเอกสารหลักฐานขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการราย
กระบวนงานตามแบบฟอรมท้ัง 3 แบบฟอรม มาพรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2. หากสวนราชการไมมีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานท่ีเปน
รอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนท่ีไดรับ
ของตัวช้ีวัดนี้ 
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เหตุผล  :   
 สืบเนื่องจากในการการดําเนนิการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของทุกสวนราชการนับต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2550   ทุกสวนราชการไดดําเนินการลดข้ันตอนและระยะ 
เวลาการปฏิบัติราชการครบทุกกระบวนงานแลว   ดังนัน้ เพื่อผลักดันใหสวนราชการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนของสวนราชการอยางตอเนื่อง   สวนราชการสามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process)  การ
ใหบริการดวยรูปแบบหรือวธีิท่ีหลากหลาย  โดยคํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและข้ันตอน
การใหบริการ  คุณภาพของเจาหนาท่ีผูใหบริการ  คุณภาพของส่ิงอํานวยความสะดวก  และคุณภาพการใหบริการ
ในภาพรวม ตามหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจําป 2550 ของ
สํานักงาน ก.พ.ร.  ซ่ึงสวนราชการสามารถนําหลักเกณฑและแนวทางฯ ดังกลาวมาใชประกอบการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนงานใหสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของประชาชนหรือผูใชบริการได อยางไร
ก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ.2551 นี้  แนวทางการประเมินผลกําหนดใหสวนราชการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการตอไป  เพื่อสรางความไววางใจในคุณภาพการบริการของหนวยงานภาครัฐใหมากยิ่งข้ึน 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุพัตร  วัฒย ุ    โทรศัพท  :  0-2241-3348 
        ผูอํานวยการสํานักอุทกวทิยาและบริหารน้ํา 
 

  นางสุชาดา  ชวนานนท                          โทรศัพท   : 0-2241-3355 
                                  ผูอํานวยการกองการเงินและบัญชี 
 

                                   นางวัลภา   ไวทยาภรณ    โทรศัพท  : 0-2241-2410 
                                  ผูอํานวยการกองพัสด ุ
 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายเลิศชัย   ศรีอนันต   โทรศัพท  :  02-243-6909 
                                  สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 
                                 

  นางนวพร  โรจนเจริญวฒันา   โทรศัพท : 02-669-0968 
  นางอารียรัตน  จันทราชา   โทรศัพท : 02-669-0980 
         นางลําภู   ปานปอมเพชร   โทรศัพท : 02-241-0064 
  นางเตือนใจ  สวนสามแกว   โทรศัพท : 02-241-5060 
  กองการเงินและบัญชี 
 

  นางอุบลรัตน  วิริยะพาณิช   โทรศัพท : 02-669-0968 
                                  กองพัสดุ 
 

  นางดุษฏี  อรรฆยาณกุล   โทรศัพท : 02-669-5030 
                                  สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล 
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แบบฟอรม 1  
รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานท่ีสวนราชการเสนอประเมินผล 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณท่ี
เสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

น้ําหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 

1.  การพิจารณาขอความชวยเหลือและแกไขปญหาเร่ืองนํ้า 2547 0.15 6 วัน 
2. การพิจารณาขออนุญาตใชน้ําจากทางนํ้าชลประทาน 2547 0.15 13 วัน  
3. การพิจารณาขอเคร่ืองสูบน้ํา 2547 0.15 7 วัน 
4. การพิจารณาขอใชที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกรมชลประทาน 2547 0.15 24 วัน  
5. การพิจารณาขออนุญาตเชาที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกรม

ชลประทาน 
2547 0.15 14 วัน 

6. การเบิกจายเงินชวยเหลือพิเศษที่เบิกเฉพาะในสวนกลาง 2548 0.10 2 วัน 
7. การเบิกจายเงินตามใบสําคัญตางๆจากงบดําเนินงานในระบบ GFMIS 

เฉพาะทีเ่บิกในสวนกลาง 
2549 

 
0.05 8 วัน 

8. การเบิกจายเงินตามขอผูกพันจากงบลงทุน งบรายจายอื่นในระบบ 
GFMIS 

2550 0.05 10 วัน 

9. การคืนหนังสือค้ําประกันซองและประกันสัญญา 2550 0.05 7 วัน 

รวม 1.00  

 
แบบฟอรม 2  

การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  
 

กระบวนงานลําดับท่ี   1  ชื่อกระบวนงาน 
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ................................................................................................. 
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล...................................................... หมายเลขโทรศัพท.............................................. 
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด...........................ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานท่ีใหบริการคือ…....วัน/ชั่วโมง/นาที 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ชื่อผูใชบริการ 

(3) 
เวลาเร่ิมตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลาใหบริการ

จริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลามาตรฐาน 

1      

2      
3      
4      

5      
…      
…      
i      

คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังน้ี 
1 แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
0 แทน  ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 
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แบบฟอรม 3 
 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

 

ชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก รอบระยะเวลา   
มาตรฐาน 

จํานวนผูรับบริการ   
ที่ไดรับบริการตาม
รอบระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

 รอยละของผูรับบริการที่
ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

1. การพิจารณาขอความชวยเหลือ
และแกไขปญหาเรือ่งนํ้า 

0.15 6 วัน      

2. การพิจารณาขออนุญาตใชน้ํา
จากทางน้ําชลประทาน 

0.15 13 วัน      

3. การพิจารณาขอเครือ่งสูบนํ้า 0.15 7 วัน      
4. การพิจารณาขอใชท่ีดินราชพัสดุ

ในความดูแลของกรม
ชลประทาน 

0.15 24 วัน      

5. การพิจารณาขออนุญาตเชาท่ีดิน
ราชพัสดุในความดูแลของกรม
ชลประทาน 

0.15 14 วัน      

6. การเบิกจายเงินชวยเหลือพิเศษท่ี
เบิกเฉพาะในสวนกลาง 

0.10 2 วัน      

7. การเบิกจายเงินตามใบสําคัญ
ตางๆจากงบดําเนินงานในระบบ 
GFMIS เฉพาะท่ีเบิกใน
สวนกลาง 

0.05 8 วัน      

8. การเบิกจายเงินตามขอผูกพัน
จากงบลงทุนงบรายจายอื่นใน
ระบบ GFMIS 

0.05 10 วัน      

9. การคืนหนังสือค้าํประกันซอง
และประกันสัญญา 

0.05 7 วัน      

 รวม 1.00 
ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกกระบวนงาน) 
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มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
หนวยวัด  :   ระดับ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 2 
คําอธิบาย  :    

• ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพ่ือนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ  (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ   พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  โดยท่ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุน ตามรูปแบบท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 วามีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอมท้ังวิเคราะห
ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอ
หนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

3 ทบทวนภารกิจเพื่อจัดทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย พรอมปริมาณและหนวยนับท้ัง
องคกร สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย กิจกรรมยอย โดยจัดใหมีการคํานวณตนทุน อยาง
นอย ดังนี้   

 1. กิจกรรมของหนวยงานสนับสนุน 5 กิจกรรมยอย 
 1.1 ดานการเงินและบัญชี 
 1.2 ดานการพัสดุ 

 1.3 ดานบริหารบุคคล 
 1.4 ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1.5 ดานการตรวจสอบภายใน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

 2. กิจกรรมของหนวยงานหลัก 1 กิจกรรมยอย  

 3. ผลผลิตยอย 2 ผลผลิต 
 และรายงานผลการคํานวณใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 

ทราบ 
5 นําผลการดําเนินงานท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 4 ไปกําหนดแนวทางหรือแผนการ

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
เหตุผล  : 
 เพื่อใหมีขอมูลทางการเงินทีน่ําไปใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน และนําไปสูการบริหารราชการ
อยางมีคุณภาพ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นางสุชาดา  ชวนานนท                                  โทรศัพท   :  0-2241-3355 
                                     ผูอํานวยการกองการเงินและบัญชี 
 
ผูจัดเก็บขอมูล        :    นางสาวทิพาภรณ  วชิราภากร  (กงบ.) โทรศัพท   :  0-2241-4835 
 และคณะทํางานคํานวณตนทุนผลผลิต                  
                                     กรมชลประทาน 
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มิติท่ี 4  มิติดานการพัฒนาองคกร 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคการ 
ตัวชี้วัดท่ี  12  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
หนวยวัด  :   ระดับ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 22 
คําอธิบาย  :    

• ผลจากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ีไดดําเนินการตามตัวช้ีวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการตาง ๆ จึงไดนํามา
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินการในป พ.ศ. 2551  โดยเนนการบูรณาการตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาองคกร
นํามาผนวกเขากับตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

• ความแตกตางของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 ตางจากปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
                          1)  วิธีการจัดทํารายงานใชวิธีประเมินองคกรดวยตนเองจากมาตรฐานท่ีกําหนดไวในแตละขอ
คําถามและสวนราชการจะตองใหคะแนนตามขอเท็จจริงท่ีสวนราชการไดดําเนินการไปแลวตลอดระยะเวลาของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ซ่ึงถือเปนการประเมินองคกรดวยตนเองขององคกรไปพรอมกับการปรับปรุงองคกร) 
พรอมท้ังอางอิงหลักฐานในการดําเนินการ ในขณะที่แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเม่ือ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เนนการรายงานผลท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549) เหตุผลท่ีปรับเปล่ียนเนื่องจาก
ตองการใหเกิดการพัฒนาองคกรไปพรอม ๆ กับการประเมินองคกรดวยตนเองเม่ือส้ินสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
แมวาในหมวด 7 ผลการดําเนินการจะยังไมครบถวนสมบูรณก็ตาม ดังนั้นจึงไดกําหนดน้ําหนักคะแนนในหมวด 7 
เพียงรอยละ 1 เทานั้น 
 2)  ลดภาระในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โดยใชวิธีตรวจประเมินจากมาตรฐานท่ี
กําหนด (Check List) และ ตองการใหสวนราชการไดศึกษามาตรฐานของแนวทางการบริหารจัดการแบบ 
“ADLI” กลาวคือ มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบแบบแผน (Approach) นําไปใชอยางท่ัวถึง (Deployment)  เกิด
การเรียนรู (Learning) และบูรณาการเช่ือมโยงสอดคลองกัน (Integration) ดังนั้น จะเปนประโยชนตอ   สวน
ราชการอยางยิ่ง หากสวนราชการดําเนินการประเมินองคกรดวยตนเองตามแนวคิด ADLI ตามท่ีกําหนดในตัวช้ีวัด
ฯ ในชวงตนปงบประมาณกอน เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงและดําเนินการพัฒนาองคกรตาม
แนวทางท่ีกําหนด แลวเม่ือส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงประเมินองคกรดวยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาองคกรในปตอไป 
 3)   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแบงวิธีการดําเนินการออกเปน  2 แนวทาง
แยกจากกันอยางชัดเจน กลาวคือ แนวทางท่ี 1 เปนการดําเนินการตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึง
ถือวาเปนภาคบังคับท่ีทุกสวนราชการจะตองดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน  
ซ่ึงจะกําหนดวิธีการดําเนินการ    ตามเอกสารคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นอกจากนั้น สวนราชการอาจสามารถดําเนินการตามแนวทางท่ี 2  การสมัครขอรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงถือวาเปนภาคสมัครใจ ท้ังนี้ การดําเนินการตามแนวทางที่ 2 นี้จะอยู
น อ ก เ หนื อ จ า ก คํ า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ซ่ึ ง จ ะ มี ห ลั ก เ กณฑ แ ล ะ ก ล ไ ก ท่ี แ ต ก ต า ง จ า ก 
แนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัด ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดเผยแพรแนวทางการบริหารรางวัลให 
สวนราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จท่ีสวน
ราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบ
แนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการสู
ระดับมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตัวช้ีวัดนี้ไดผนวกตัวช้ีวัดยอยหลาย ๆ ตัว ไดแก การจัดการความรู การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเส่ียง การถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีเคยดําเนินการไปแลวในชวง 3 ปท่ีผานมาไวในตัวช้ีวัด PMQA    
โดยในการประเมินจะใชวิธีการใหคะแนนตนเองตามเกณฑมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนดข้ึนในแตละขอคําถามใน
แตละหมวด  ดังนั้น จะเห็นไดวาสวนราชการจะยังคงดําเนินการพัฒนาตามตัวช้ีวัดดังกลาวอยางตอเนื่อง แต
ประเมินผลโดยตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเทานั้น 

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ใหดําเนินการครอบคลุมทุก
หนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง รวมถึงราชการบริหารสวนกลางที่ไปต้ังอยูในภูมิภาคดวย 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือซ่ึงมีรายละเอียดสําหรับ
สวนราชการใชในการดําเนินการ แบงออกเปน 3 ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง รอยละ 1 
12.2 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของความครบถวนของ

การจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 
รอยละ 6 

12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง         
ตามเกณฑ 7 หมวด 

รอยละ 15 
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ตัวชี้วัดท่ี 12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 
น้ําหนัก : รอยละ 1  
คําอธิบาย : 
 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการตามแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไดอยาง
ครบถวนและสงรายงานพรอมแผน CD ใหภารกิจการบริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
จํานวน 5 ชุด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551โดยพิจารณาความสําเร็จจากวันท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับรายงาน
ประเมินองคกรดวยตนเอง โดยรายงานดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนระยะเวลาท่ีสามารถจัดสงรายงานประเมินองคกรดวยตนเอง โดยแบงออกเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 28 พ.ย. 51 

2 21 พ.ย. 51 

3 14 พ.ย. 51 

4 7 พ.ย. 51 

5 31 ต.ค.51 
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ตัวชี้วัดท่ี 12.2 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกร
ดวยตนเอง  

น้ําหนัก : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 

• การจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเองท่ีครบถวนใน 6 ประเด็น ไดแก (1)  ลักษณะ
สําคัญขององคกร  (2)  รายงานการประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7  (3)  การแสดงผลกราฟระดับคะแนนการ
ประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ (4)  รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง  (5)  การจัดลําดับ
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงและการจัดทําแผนปรับปรุงองคกร  (6)  รายงานการอบรมเกี่ยวกับ PMQA 
ใหกับผูบริหารของสวนราชการ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้าํหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเอง แบงเปน 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

 1 2 3 4 5 
1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร 
(15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานประเมินองคกรดวยตนเอง
หมวด 1-7 (90 คําถาม) ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

1 30 45 60 75 90 

3. ความครบถวนของการแสดงผลกราฟระดับคะแนนการประเมิน
องคกรดวยตนเองตามรายหวัขอตามท่ีปรากฎใน 7 หมวด (17 หัวขอ) 

1 5 8 11 14 17 

4. ความครบถวนของการจัดทํารายงานจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุง ( 7 หมวด) 

1 3 4 5 6 7 

5. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการจัดลําดับความสําคัญของ
โอกาสในการปรับปรุงและแผนปรับปรุงองคกร* ( 7 หมวด) 

1 3 4 5 6 7 

6. ความครบถวนของการจัดทํารายงานผลการอบรมเกี่ยวกับ PMQA 
ใหกับผูบริหารของสวนราชการ (2 ครั้ง) 

1 0 - 1 - 2 

 

หมายเหตุ  :  สวนราชการอาจนําโอกาสในการปรับปรุงของบางหมวด มารวมกันเพือ่นําไปจัดทําแผนปรับปรุง 
       องคกรก็ได   ท้ังนี้  ใหระบุวาแผนปรับปรุงองคกรดังกลาวมาจากโอกาสในการปรับปรุงหมวดใด  

  และหากหมวดใดไมมีโอกาสในการปรับปรุงหรือแผนปรับปรุงองคกรในหมวดใด ใหระบุวา “ไมมี” 
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ตัวชี้วัดท่ี 12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 
น้ําหนัก : รอยละ 15 
คําอธิบาย : 
 การตรวจประเมินผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ 
ท้ัง 7 หมวด ท่ีสวนราชการไดมีการประเมินองคกรดวยตนเองและกรอกแบบฟอรมตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด 
เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด แบงเปน 
 

หมวด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

จํานวน
คําถาม 

ประเด็นทีมุ่งเนน 
ในการตรวจประเมิน 

1. การนําองคกร 3 12   

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2 9 การบริหารความเส่ียง 
3. การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
2 11   

4. การวัด การวเิคราะห และจัดการความรู 3 10 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศและการจัดการความรู 

5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 2 21 การถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมาย 
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล และ 

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. การจัดการกระบวนการ 2 12   
7. ผลลัพธการดําเนินการ 1 15   
 15 90  

ในการประเมินตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ท้ัง 7 หมวด ดังกลาว จะปรากฎ
รายละเอียดอยูในคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

เงื่อนไข : 

• ในการตรวจประเมินผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองของสวนราชการ 
ท้ัง 7 หมวด ท่ีปรึกษาจะดําเนินการโดยใชวิธีการตรวจโดยละเอียดทุกข้ันตอนหรือสุมตรวจประเมิน                
ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ ประเด็นท่ีมุงเนน จะตรวจประเมินโดยละเอียดทุกข้ันตอน ไดแก  
หมวด 2  ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง 
หมวด 4  ในประเด็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการจดัการความรู 
หมวด 5  ในประเด็นเกี่ยวกับการถายทอดตัวช้ีวดัและเปาหมายของระดบัองคกรสูระดับบุคคล  

  และการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
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• ประเด็นขอสังเกตท่ีไดจากการตรวจประเมินผลการดําเนนิงานจากรายงานการประเมินองคกร 
ดวยตนเองของสวนราชการทั้ง 7 หมวด จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 

 
เหตุผล  : 

• มติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2548  ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. ใน
การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการในข้ันตอไป 

• เพื่อใหสวนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเองเปรียบเทียบกับการบริหาร   
จัดการของสวนราชการท่ีไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของ
หนวยงานภาครัฐใหอยูในระดับและเกณฑท่ีสามารถยอมรับได  ซ่ึงสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ
ไทย 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นายประวัติ   มงคลเนาวรัตน    โทรศัพท  :  0-2241-1399 
                                    ผูอํานวยการกลุมพฒันาระบบบริหาร    
 
ผูจัดเก็บขอมูล  :    นางสมศรี  วัฒนวุฒิพงศ   (กพร.)  โทรศัพท  :  0-2241-1399 

 และคณะทํางาน PMQA  6 หมวด    
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มิติท่ี 4  มิติดานการพัฒนาองคกร 

ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย 
ตัวชี้วัดท่ี 13   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
หนวยวัด  :   ระดับ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 3 
คําอธิบาย  :    

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดยพิจารณาความ
ครบถวนของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม แผนพัฒนากฎหมาย

สวนราชการ 
 
ตัวชี้วัดท่ี   13.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ    
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหง กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการให
คะแนนเปน 5 ระดับ 

• สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2551 โดยใหระบุการดําเนินการ
พัฒนากฎหมายใด สาระสําคัญหรือประเด็นกฎหมายท่ีจะดําเนินการและเหตุผลในการดําเนินการในแตละประเดน็
ทางกฎหมายใหชัดเจน มีการกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จ และใหสวนราชการดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550  

• สวนราชการใดท่ีไดสํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก และอนุบัญญัติท่ีอยูในความรับผิดชอบแลว 
ปรากฏวาไมมีกฎหมายใดอยูในกรอบนโยบายท่ีตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายตามกรอบการจัดทํา
กฎหมายท่ีจะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายเพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหทํา
หนังสือยืนยันกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อยกเวนคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับประเด็นการ
ประเมินผล การพัฒนากฎหมายดังกลาว  
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เกณฑการใหคะแนน :  
ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหนวยงานรัฐท้ังหมดท่ีสวน
ราชการรับผิดชอบ โดยจําแนกหมวดหมูวากฎหมายหลักฉบับใด  มีอนุบัญญัติใดท่ีออกเปนไป
ตามกฎหมายหลักฉบับนั้น 

2 สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก และอนุบัญญัติท่ีจะตองดําเนินการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหง ใหสอดคลอง
ตามกรอบการจัดทํากฎหมายท่ีจะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

3 จัดทํารายงานวิเคราะหกฎหมายและประเด็นทางกฎหมาย ตามกรอบนโยบาย           ท่ีกําหนดไว 
โดยมีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของกฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสียใน
กฎหมาย (Focus group) หรือนําขอเสนอจากผลงานวิจัยมาดําเนินการ และนําความเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายหรือคณะอนุกรรมการไปดําเนินการพัฒนา
กฎหมายในสวนท่ีรับผิดชอบไปดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดตองช้ีแจงเหตุผล
ประกอบ ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนากฎหมายหรือคณะอนุกรรมการจะเปนผูใหความเห็นชอบ 

4 จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยระบุกฎหมายท่ีจะดําเนินการ
พัฒนา สาระสําคัญ/ประเด็นทางกฎหมายท่ีจะดําเนินการและเหตุผลท่ีจะดําเนินการในแตละ
ประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ  จัดสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ภายในวันท่ี  30 
พฤศจิกายน พ.ศ.2551 

5 แผนพัฒนากฎหมายท่ีสวนราชการนําเสนอไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายหรือคณะอนุกรรมการ 

 
เหตุผล :  

1. เพื่อใหการพัฒนากฎหมายของสวนราชการบรรลุผลเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและ                
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ 

2. ทําใหการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของสวนราชการมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบเดียวกัน 
3. ใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ  เกิดความเขาใจในการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมาย                 

ในภาพรวม  
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ตัวชี้วัดท่ี 13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม แผนพฒันา กฎหมายของ
สวนราชการ    

หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามข้ันตอน (Milestone) 
ตามแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2551 (ประเมินผลงานถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2551) ที่สวนราชการ
นําเสนอและคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  
ตารางและสูตรการคํานวณ :   

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาท่ีปฏิบัติไดตาม

แผนพัฒนากฎหมายของ 
ปงบประมาณที่ทําการประเมินผล 

ลําดับท่ีของ   
ชื่อกฎหมาย 

(i) 

นํ้าหนัก 
ของ 
แตละ

กฎหมาย 
(Wi) 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

คะแนนท่ีได 
ของแตละ 
กฎหมาย 

(Li) 

คะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(Li x Wi) 

ชื่อกฎหมายท่ี 1 0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 1 

(คาคะแนนของกฎหมายท่ี 1 x 
นํ้าหนักของกฎหมายที่ 1) 

ชื่อกฎหมายท่ี 2 0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 2 

(คาคะแนนของกฎหมายที่ 2 
x  นํ้าหนักของกฎหมายที่ 2) 

ชื่อกฎหมายท่ี i 0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
กฎหมายที่ i 

(คาคะแนนของกฎหมายท่ี i x  
นํ้าหนักของกฎหมายที่ i) 

 รวม =1*  ผลรวมของ (คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 1 x นํ้าหนักของ
กฎหมายที่ 1)+ (คาคะแนน
ของกฎหมายท่ี 2 x นํ้าหนัก
ของกฎหมายท่ี 2 )+ (คา
คะแนนของกฎหมายที่ i x 
นํ้าหนักของกฎหมายที่ i) 

* ผลรวมของน้ําหนักของทุกกฎหมายเทากับ รอยละ 1 
สูตรการคํานวณ : 

ผลรวมของคาคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนกัของแตละกฎหมาย 

หรือ 

(น้ําหนักของกฎหมายท่ี 1 x คะแนนท่ีไดของกฎหมายท่ี 1) + (น้ําหนักของกฎหมายท่ี 2 x คะแนนท่ีไดของกฎหมายท่ี 2) 
(น้ําหนักของกฎหมายท่ี 3 x คะแนนท่ีไดของกฎหมายท่ี 3)+ (น้ําหนักของกฎหมาย i x คะแนนท่ีไดของกฎหมายท่ี i) 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                                                                                                                             
กรมชลประทาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมชลประทาน  

61 

 

โดยท่ี  

น้ําหนกัของกฎหมาย 
(Wi) 

หมายถึง  น้ําหนักความสําคัญท่ีใหกับกฎหมายแตละฉบับ โดยนํ้าหนกัของทุก
ฉบับรวมกัน = 1 

คะแนนท่ีไดของ
กฎหมาย 

(Li) 

หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติไดกับ
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการท่ีไดกําหนดไว ตามรายละเอียดแผนงาน 

i หมายถึง ลําดบัท่ีของรางกฎหมาย 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ผลรวมของ (คาคะแนนท่ีไดของกฎหมาย  x น้ําหนกัของกฎหมาย) = 1  

2 ผลรวมของ (คาคะแนนท่ีไดของกฎหมาย  x น้ําหนกัของกฎหมาย) = 2  

3 ผลรวมของ (คาคะแนนท่ีไดของกฎหมาย  x น้ําหนกัของกฎหมาย) = 3  

4 ผลรวมของ (คาคะแนนท่ีไดของกฎหมาย  x น้ําหนกัของกฎหมาย) = 4  

5 ผลรวมของ (คาคะแนนท่ีไดของกฎหมาย  x น้ําหนกัของกฎหมาย) = 5  

 
เหตุผล :   

เพื่อใหเกิดความสมบูรณในการพัฒนากฎหมายตามกรอบการจัดทํากฎหมายท่ีจะตองดําเนินการตาม
รัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายเพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 
นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนไปดวยความรวดเร็วและรอบคอบ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําหนดตัวช้ีวัดในการพัฒนากฎหมายไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของทุกกระทรวง และกรม เวนแตกระทรวงหรือกรมท่ีไมมีกฎหมาย ในความ
รับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายไพโรจน   เลอสุวณิช                                 โทรศัพท   :  0-2241-4506 
                                    ผูอํานวยการกองกฎหมายและท่ีดิน    
 
ผูจัดเก็บขอมูล    :    น.ส. จันทรา   พัฒนพาณิชย                        โทรศัพท   :  0-2241-2626 
                                กองกฎหมายและท่ีดิน 

 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                                                                                                                             
กรมชลประทาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมชลประทาน  
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ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของกรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

วันท่ี กิจกรรม 
13 กันยายน 2550 • สํานักงาน ก.พ.ร. ชีแ้จงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

          พ.ศ  2551 

ภายในเดือนตุลาคม –
พฤศจิกายน 2550 

• เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
          กระทรวง / กลุมภารกิจ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551   และดําเนินการเจรจาขอตกลงระดับกรม       

ธันวาคม 2550 • สงสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจและกรมท่ีไดลงนามแลวใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

มกราคม 2551 • สวนราชการสงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ใหสํานักงาน ก.พ.ร.          

ภายในเดือนกุมภาพันธ 2551 • สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ใหกรมชลประทาน 

15 มีนาคม 2551 • หนวยงานผูกํากับดูแลตัวชี้สงรายงานรอบ 6 เดือน ใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อรวบรวมสงสํานักงาน ก.พ.ร. 

31 มีนาคม 2551 • สิ้นสุดการขอรับคําขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดตามหลกัเกณฑและเงือ่นไขท่ี ก.พ.ร. 
ด         หากเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว สํานักงาน  ก.พ.ร.  จะขอสงคําขอเปลี่ยนแปลงดังกลาวคืน 

30 เมษายน 2551 • สงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม2550 – 31  มีนาคม 2551) 
          จํานวน 3 ชุด  และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร.  และกรอบ e - SAR Card  เขาระบบในเว็บไซต 
           ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

เมษายน - พฤษภาคม 2551 • สํานักงาน ก.พ.ร. ตดิตามความกาวหนาการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ ครั้งท่ี 1 
           (Site visit I : Pre - Evaluation) 

30 มิถุนายน 2551 • หนวยงานผูกํากับดูแลตัวชี้สงรายงานรอบ 9 เดือน ใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อรวบรวม สงสํานักงาน ก.พ.ร. 

ภายใน 16 กรกฎาคม 2551 • สวนราชการกรอก e – SAR Card  รอบ 9 เดือน  (1 ตุลาคม 2550 – 30 มิถุนายน 2551)  เขาระบบในเว็บไซตของ 
           สํานักงาน ก.พ.ร.  

มิถุนายน – สิงหาคม 2551 • สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยสํานักงานสถติแิหงชาต ิ

15 ตุลาคม 2551 • หนวยงานผูกํากับดูแลตัวชี้สงรายงานรอบ 12 เดือน ใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อรวบรวมสงสํานักงาน ก.พ.ร.             

31 ตุลาคม 2551 • สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self  Assessment  Report)  รอบ 12 เดือน  (1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 
        2551)   จํานวน 3 ชุด   และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน  ใหถึงสํานัก ก.พ.ร. และลงทะเบียนรับในวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 
       (หากเกินวันท่ีกําหนด จะมีการหักคะแนนวันละ 0.05 คะแนน)   และกรอบ  e - SAR Card    เขาระบบในเว็บไซตของ 

           สํานักงาน ก.พ.ร. และในกรณีท่ีสวนราชการมีความจําเปนตองขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ตัวชี้วัด  ใหสวนราชการ 
           สงคําขอเปลี่ยนแปลงตวัชี้วัด  น้ําหนัก  และเกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัดตามหลกัเกณฑ  และเงื่อนไขท่ี ก.พ.ร. กําหนด 
          (สวนราชการตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงฯ  และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจาํเปน  จํานวน 3 ชุด  ใหสํานักงาน ก.พ.ร.  
           พรอมกับรายงาน 12 เดือน)   หากเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว  สํานักงาน ก.พ.ร. จะขอสงคําขอเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
           คืนกลับสวนราชการ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2551 • สํานักงาน ก.พ.ร. ตดิตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ สวนราชการครัง้ท่ี 2   (Site visit II  :  Post  Ealuation)  

 • สํานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมคําขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของสวนราชการ พิจารณารวมกับขอมลูการรายงาน   งานการ 
          ประเมินผลตนเอง  และขอมูลจากการ Site visit   รอบ 12 เดือน   และจะประมวลเปนคะแนนผลการประเมินตามคาํ 
          รับรองฯ  ของสวนราชการตอไป 
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