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ตัวช้ีวัดที่ 1.4  จ้ำนวนพื้นที่ชลประทำนและแหล่งน้้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่)  

หน่วยวัด :   ไร ่

น้้ำหนัก :   ร้อยละ 10 

ค้ำอธิบำย :  
  การเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ า หมายถึง พ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นจากการด าเนินงานของกรม
ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ประกอบด้วยพ้ืนที่/โครงการต่างๆ 
ดังนี้  (ปี 2558 จ านวน 425 โครงการ พ้ืนที่ทั้งหมด  317,941 ไร่) 
    1. กรมชลประทาน : การก่อสร้างโครงการชลประทานพร้อมระบบส่งน้ า และระบบระบายน้ า 
จ านวน 185 รายการ รวมพ้ืนที่ 234,321 ไร่ ประกอบด้วย 
        - โครงการขนาดใหญ่ จ านวน 1 รายการ พื้นท่ี 24,200 ไร่ 
        - โครงการขนาดกลาง จ านวน 3 รายการ พื้นท่ี 11,800 ไร่ 
        - โครงการขนาดเล็ก จ านวน 181 รายการ พื้นท่ี 198,321 ไร่ 
     2. กรมพัฒนาที่ดิน : การก่อสร้างแหล่งน้ าชุมชนและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
จ านวน 158 โครงการ รวมพ้ืนที่ 78,384 ไร่ ประกอบด้วย 
         - แหล่งน้ าชุมชน จ านวน 8 โครงการ พ้ืนที่ 5,987 ไร่ 
         - แหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า จ านวน 150 โครงการ พ้ืนที่ 72,397 ไร่ 
     3. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม : การก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าในพ้ืนที่
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ านวน 82 แห่ง รวมพ้ืนที่ 5,236 ไร่ ประกอบด้วย 
        - ขุดสระเก็บน้ า จ านวน 69 แห่ง พื้นที่ 2,253 ไร่ 
        - ก่อสร้างฝาย จ านวน 10 แห่ง พื้นที่ 1,068 ไร่ 
        - ระบบส่งน้ า จ านวน 3 แห่ง พื้นที่ 1,915 ไร่ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 6,152 ไร่ ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
จ้ำนวนพื้นที่ชลประทำนและแหล่งน้้ำที่
เพิ่มข้ึน  

ไร่ 144,695 181,941 272,921 
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แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  
1) ส านักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน รวบรวมข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งให้กองแผนงาน 
2) ส านักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดินจัดท ารายงานผลการด าเนินงานจ านวนโครงการและพ้ืนที่ 

ที่ก่อสร้าง(ไร่) แล้วเสร็จ รวมทั้งพ้ืนที่โครงการที่มีปัญหาจากปัจจัยภายนอกตามเงื่อนไขและรายงานส่ง ก.พ.ร. ซึ่ง
เป็นข้อมู ลผลการด า เนิ นงาน รอบ 6  เดื อน (31 มี .ค .58 )  9  เดื อน  (30 มิ . ย .58 )  และสรุ ปผล 
สิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.58) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด:   
 

นายชาติชาย  พูนพาณิชย์ 
ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

 

เบอร์ติดต่อ : 02-941-2116 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:      
 

1) นายอุดม  วิภาสไพสิฐ   
ผู้อ านวยการกลุ่มวางโครงการ 

 

เบอร์ติดต่อ : 02-579-8537 
                 ต่อ 101 

 2) นายธนภัทร  งามด ี 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                             

 3) นางนิรามัย  พลีกระบัง 
พนักงานธุรการ ส.2 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.5  จ้ำนวนพื้นที่บริหำรจัดกำรน้้ำนอกเขตพื้นที่ชลประทำน (ไร่) 

หน่วยวัด :   ไร่  

น้้ำหนัก :   ร้อยละ 10 

ค้ำอธิบำย :  

  พ้ืนที่บริหารจัดการน้ านอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช 
นอกเขตพ้ืนที่รับบริการน้ าจากระบบชลประทาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้ด าเนินงานพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการ
อนุรักษ์ดินและน้ า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนที่
ท าการเกษตรนอกเขตชลประทาน รวมทั้งพ้ืนที่ที่ระบบส่งน้ าไปไม่ถึง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร ลักษณะงาน
แหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งน้ าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. งานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก (แหล่งน้ าต้นทุน) 
และ 2. งานระบบส่งน้ าในไร่นา (ระบบกระจายน้ า) ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนิน
โครงการงานระบบส่งน้ าในไร่นา จ านวน 50 โครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ 26,849 ไร่ โดยมุ่งเน้นถึงการกระจายน้ า
จากแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม ซึ่งอาจเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติหรือแหล่งน้ าต้นทุนของกรมพัฒนาที่ดินเอง และกระจายน้ า
ลงสู่พ้ืนที่เกษตรกรรมของเกษตรกร ผ่านทางระบบคลองส่งน้ า หรือระบบท่อส่งน้ า โดยพิจารณาคัดเลือกจาก
พ้ืนที่ของเกษตรกร ตามค าขอรับการสนับสนุนโครงการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางอ าเภอ/จังหวัด 
หรือ สพข/สพด ของกรมพัฒนาที่ดิน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 6 ไร่ ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
26,825 26,831 26,837 26,843 26,849 

 
เงื่อนไข : 
1.กรณีปัจจัยภายนอกท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของกรมพัฒนาที่ดิน และส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ/
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด กรมพัฒนาที่ดินจะขออุทธรณ์ เพื่อให้พิจารณาปรับเกณฑ์การให้คะแนน 
2. รายงานข้อมูลผลจ านวนพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชเริ่มในฤดูฝนโดยการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2558 และรายงานเป็นรายเดือนจนถึงงวดสุดท้ายของฤดูฝนสิ้นสุด  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 
 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
จ้ำนวนพื้นที่บริหำรจัดกำรน้้ำนอกเขต
พื้นที่ชลประทำน 

ไร่ - - - 
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แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  
  1. ประเมินผลจากโครงการงานระบบส่งน้ าในไร่นา ลักษณะโครงการเป็นงานระบบท่อส่งน้ า 
และคลองส่งน้ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 50 โครงการ ประกอบด้วยพ้ืนที่รับประโยชน์จ านวน 26,849 
ไร่ 7,237 ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนที่ 29 จังหวัด  

2. ส านักวิศวกรรมกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดรูปแบบและวิธีการจัดเก็บให้ สพด. จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลจ านวนพ้ืนที่เพาะปลูกพืช
เริ่มในฤดูฝนโดยการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 และรายงานเป็นรายเดือนจนถึงงวดสุดท้ายของฤดู
ฝนสิ้นสุด  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ตามแบบรายงานที่ก าหนด 

 3. ส านักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดินจัดท ารายงานผลการด าเนินงานส่ง ก.พ.ร. ซึ่งเป็นข้อมูล
ผลการด าเนินงาน รอบ 3 เดือน (31 ธ.ค. 57) รอบ 6 เดือน (31 มี.ค. 58) รอบ 9 เดือน (30 มิ.ย. 58) และรอบ 
12 เดือน (30 ก.ย. 58) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด:   
 

นายชาติชาย  พูนพาณิชย์ 
ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

 

เบอร์ติดต่อ : 02-941-2116 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:      
 

1) นายอุดม  วิภาสไพสิฐ   
ผู้อ านวยการกลุ่มวางโครงการ 

 

เบอร์ติดต่อ : 02-579-8537 
                 ต่อ 101 

 2) นายศุภกร  แสงจันทร์  
วิศวกรการเกษตรช านาญการ                             
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ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายในการด้าเนิน   
                 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 
หน่วยวัด :   ร้อยละ 
น้้ำหนัก :   ร้อยละ 5 
ค้ำอธิบำย :  

พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 ในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าแม่กลอง ซึ่งประกอบด้วย 2 
มาตรการ คือ 1) มาตรการหลัก เป็นการด าเนินการจ้างแรงงานเพ่ือซ่อมคูคลองในฤดูแล้ง และ 2) มาตรการ
เสริม เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ การส่งเสริมอาชีพด้านประมง การฝึกอาชีพด้านการเกษตร การ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว และการสนับสนุนให้ปลูกพืชปุ๋ยสด เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชฤดูแล้งที่สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทน 

1. การจ้างแรงงานเพ่ือซ่อมแซมคูคลองในช่วงฤดูแล้ง เป็นการจ้างแรงงานเพ่ือซ่อมคูคลองในฤดูแล้ง โดย
กรมชลประทาน 

2. การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ เป็นการอบรมเกษตรกรพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยกรมปศุสัตว์ 
3. การส่งเสริมอาชีพด้านประมง เป็นการอบรมเกษตรกรพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตซึ่งแบ่งเป็น 2 

ประเภท คือ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก โดยกรมประมง 
4. การฝึกอาชีพด้านการเกษตร เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรกับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วม

โครงการ แบ่งเป็น 9 หลักสูตร ได้แก่ การท าปุ๋ยหมัก การผลิตสารชีอินทรีย์ การเพาะถั่วงอก การเพาะ
เห็ด การขยายพันธุ์ไม้ผล การเลี้ยงผึ้ง การผลิตแมลงเศรษฐกิจ การซ่อมเครื่องจักรกล และการแปรรูป
ถนอมอาหาร โดยเกษตรกร 1 ราย สามารถเลือกหลักสูตรการฝึกอาชีพได้เพียงหลักสูตรเดียว ซึ่ง
ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

5. การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว เป็นการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วเหลือง ถั่วเขียว หรือ       
ถั่วลิสง ให้กับเกษตรกรที่มีสมัครเข้าร่วมมาตรการ มีความประสงค์จะปลูกพืชตระกูลถั่ว โดยเกษตรกร 
1 ราย สามารถเลือกรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วได้เพียงชนิดเดียว ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

6. การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เป็นการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพ่ือปลูกเป็นพืชปุ๋ยสด 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม เป้าหมาย และน ้าหนัก 
กิจกรรมหลกั เป้าหมาย น ้าหนัก หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มาตรการหลัก    
1.การจา้งแรงงานเพื่อซ่อมคูคลองในฤดูแล้ง 3.3 ล้านคน วัน 2.5 กรมชลประทาน 
มาตรการเสริม    
2.การส่งเสริมอาชีพ  2.5  

2.1 ส่งเสริมอาชีพด้านปศสุัตว ์ 13,389 ราย (0.5) กรมปศุสตัว ์
2.2 ส่งเสริมอาชีพด้านประมง 3,574 ราย (0.5) กรมประมง 
2.3 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 17,804 ราย (0.5) กรมส่งเสรมิการเกษตร 
2.4 สนับสนุนเมลด็พันธ์ุพืชตระกลูถั่ว 30,000 ราย (0.5) กรมส่งเสรมิการเกษตร 
2.5 การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชปุย๋สด 8,000 ราย (0.5) กรมพัฒนาท่ีดิน 

รวม  5  
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โดยมีเกณฑ์กำรประเมินผล ดังนี้ 
มำตรกำรหลัก 
ระดับ 1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของ  โครงการ ได้ร้อยละ 60 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 80 
ระดับ 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 90 
ระดับ 5 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 100 

 

มำตรกำรเสริม 
ระดับ 1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 80 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 90 
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
           ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 100 
ระดับ 4 น าความรู้จากการอบรมและ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วน าไปปรับใช้  
           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ระดับ 5 น าความรู้จากการอบรมและ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วน าไปปรับใช้  
           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
           โดยระดับ 4-5เป็นเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมมาตรการเสริมที่ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร
และ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วน าความรู้และ/หรือปัจจัยที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อเพ่ิมรายได้หรือลด
ต้นทุนการผลิตในภาวะน้ ามีปริมาณน้อย 

สูตรกำรค้ำนวณ :  
 
 
 

 
 
 

เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการอบรมความรู้ทางการเกษตรและ/หรอืได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลติแล้วน าไปปรับใช้ x 100 
เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการอบรมความรู้ทางการเกษตรและ/หรอืได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลติทั้งหมด 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน :  
วัดระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายในการด าเนิน มาตรการ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้   
ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย
แล้ง ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 80 

2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย
แล้ง ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 90 

3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย
แล้ง ปี 2557/2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ได้ร้อยละ 100 

4 น าความรู้จากการอบรมและ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วน าไปปรับใช้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

5 น าความรู้จากการอบรมและ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วน าไปปรับใช้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

        โดยระดับ 4-5เป็นเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมมาตรการเสริมที่ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร
และ/หรือได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วน าความรู้และ/หรือปัจจัยที่ได้รับไปปรับใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้หรือลด
ต้นทุนการผลิตในภาวะน้ ามีปริมาณน้อย 

 
เงื่อนไข :  

1. ต้องมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของโครงการ จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
2. ไม่นับรวมพ้ืนที่ที่มีปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ปัจจัยจากภัยพิบัติหรือสภาพอากาศ        

ที่ส่งผลต่อเป้าหมายผลผลิตและการด าเนินงานตามมาตรการ ส่วนราชการจะขออุทธรณ์ เพ่ื อพิจารณาให้ปรับ
เกณฑ์การให้คะแนนในภายหลัง 
 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 

ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น  าหนักในการบรรลุเป้าหมายในการ
ด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 
 

ร้อยละ - - - 
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แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  
1. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รวบรวมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดจากส่วนราชการที่รับผิดชอบในแต่ละ

กิจกรรม ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมพัฒนาที่ดิน 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2. กรมพัฒนาที่ดินด าเนินการกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลส่งให้กรมส่งเสริม
การเกษตรเป็นผู้รวบรวม  

 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด: 
 

นางตุลญา  จงสกุล     
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 

ผู้จัดเก็บข้อมูล: 
 

1 ) ผชช.พรรณพิศ  บ่วงนาวา 
ผู้เชี่ยวชายด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0752 

 2) นางสาวพิไลพร  ทับเปีย  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0752 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.7  ร้อยละต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกรลดลงหลังกำรใช้สำรอินทรีย์ ลดกำรใช้สำรเคมีทำง
  กำรเกษตร 

หน่วยวัด :   ร้อยละ 

น้้ำหนัก :   ร้อยละ 7 

ค้ำอธิบำย :  

  ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงหลังการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
หมายถึง ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่ลดลงโดยประเมินจากกลุ่มเกษตรกรที่กรมฯ มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
เครือข่ายการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งปัจจัยการผลิตในการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรในพ้ืนที่ของเกษตรกร ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง  ทั้งนี้
ต้นทุนการผลิตที่ลดลง หมายถึง การลดต้นทุนของปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ การลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งองค์ความรู้ที่
กรมฯ ได้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมี การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวิธีการใช้ในอัตราที่เหมาะสมและถูกต้อง
สอดคล้องตามลักษณะดินและพืชแต่ละชนิด ซึ่งส่งผลโดยรวมให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิม
รายได ้

สูตรกำรค้ำนวณ :  
 

ร้อยละต้นทุนการผลิตพืชทีล่ดลง =  ต้นทุนหลังใช้ฯ-ก่อนใช้ X 100 
         ต้นทุนก่อนใช้ฯ 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 6 11 16 21 

 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
ร้อยละต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกร
ลดลงหลังใช้สำรอินทรีย์ลดใช้สำรเคมี
ทำงกำรเกษตร 

ร้อยละ - - - 
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แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  
 
1. แหล่งข้อมูล 
 การประเมินผลกิจกรรมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ที่ด าเนินการ      

ในปีงบประมาณ 2557 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมิน คือ เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิดพืช   
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง จ านวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ระยอง สุรินทร์ 
อุบลราชธานี อุดรธานี เชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์ สุโขทัย ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช และ พัทลุง 
ประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกร
ผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องระดับพื นที่ รวมถึง
การสังเกตการณ์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในพื นที่  และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จาก
ข้อมูลเอกสารการด าเนินงานโครงการ รายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการ รายงานผลงานประจ าปี 
รายงานการประชุม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
2. วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  

1) สุ่มตัวอย่างเกษตรตัวจากกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ  1,019,629 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 100,626 ราย โดยก าหนดเกษตรกรให้ครอบคลุมพ้ืนที่การปลูกพืชเศรษฐกิจทั้ง 4 ชนิดพืช จังหวัดละ 
30 ราย ทั้งหมด 12 จังหวัด รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 300 ราย 

2) ส ารวจภาคสนามเพ่ือสอบถามข้อมูลต้นทุนการผลิตก่อนและหลังการด าเนินโครงการที่ใช้
สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร พร้อมส ารวจข้อมูลด้านผลผลิตพืช และข้อมูลการประเมินผลอ่ืน ๆ โดย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการประเมินผล 

3) บันทึกข้อมูลต้นทุนการผลิตก่อนและหลัง เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทาง
การเกษตร  

4) วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล พร้อมจัดท ารายงานผลการประเมิน 
 
 
 
 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด: 
 

นางตุลญา  จงสกุล     
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 

ผู้จัดเก็บข้อมูล: 
 

1) นางสาวสุนันท์  ไวยพาลี   
ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 

 2) นางสาวธัมญลักษณ์  เสือคง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                             

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.8 ค่ำเฉลี่ยปริมำณอินทรียวัตถุทีเ่พิ่มข้ึนของพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียว 

หน่วยวัด :   ร้อยละ 

น้้ำหนัก :   ร้อยละ 5   

ค้ำอธิบำย :  
  ค่าเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง ค่าเฉลี่ยการเพ่ิมขึ้น
ของปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter : OM) ในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมือง
เกษตรสีเขียว ปีงบประมาณ 2558 เทียบกับปริมาณอินทรียวัตถุในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปีงบประมาณ 2557 เป้าหมาย 6 จังหวัดน าร่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพดินเข้าสู่เมือง
เกษตรสีเขียวซึ่งน าไปสู่การผลิตพืชอย่างยั่งยืนและปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เชียงใหม่  
ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี และพัทลุง ครอบคลุมพ้ืนที่ 180,000 ไร่ ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
18,000 ราย ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการคัดเลือกเกษตรกรจากกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้
สารเคมีทางการเกษตรที่กรมฯ ได้จัดตั้งไว้และมีความเข้มแข็งมาฝึกอบรมโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน  เช่น วิธีการเพ่ิมผลผลิตพืชตามหลักวิชาการ การศึกษาดูงาน ในพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ ส่งเสริม
การปรับปรุงบ ารุงดิน การสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และ พด.7 พร้อมอุปกรณ์การผลิตให้เกษตรกรน าไป
ท าน้ าหมักชีวภาพ กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังพืช รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดและการปรับปรุงดินด้วย
ปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
0.01 0.11 0.21 0.31 0.41 

 
 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  
 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
ร้อยละของพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียวที่มี
ปริมำณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ - - - 
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แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  
1) เก็บตัวอย่างดินในแปลงทดลองของเกษตรกรโดยแยกเป็นระบบเปิดและระบบปิด โดยคัดเลือกจาก

เกษตรกรที่ท าการเกษตรในพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว จ านวน 18,000 ราย ครอบคลุมพ้ืนที่ 180,000 ไร่ โดยแบ่ง
การเก็บตัวอย่างเป็น ระยะๆเพ่ือศึกษาอัตราการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์เป็นอินทรียวัตถุท าการเก็บตัวอย่างดิน
เริ่มต้นก่อนด าเนินการใส่วัสดุอินทรีย์แต่ละประเภท  ในชุดดิน  และในพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ 6 จังหวัดเมือง
เกษตรสีเขียว ท าการเก็บพิกัดจุดเก็บตัวอย่างพร้อมสร้างหมุดหลักฐานเป็นสัญลักษณ์ในการติดตาม การ
เปลี่ยนแปลงปริมาณอินทรียวัตถุของดินอย่างต่อเนื่อง ในการเก็บตัวอย่างดินจะใช้การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง 
Elemental Analyzer โดยท าการวิเคราะห์ C, H, O, N และ S ที่ห้องปฏิบัติการเคมีดินเพ่ือลดความ
คลาดเคลื่อนจากกรรมวิธีที่ต่างกัน และท าการประเมินค่า % OM จากปริมาณ C ที่ได้จากดิน  ท าการเก็บ
ตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-15 ซม. นอกจากนี้ท าการวัด ปฏิกิริยาดิน (soil pH) ค่าความต้องการปูน (Lime 
Requirement : LR) วิเคราะห์ค่า ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ( available P: P2O5) การวิเคราะห์โพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน์ต่อพืช (available Potassium: K2O) โดยจะระบุชุดดินหลักในแต่ละจังหวัด และพิจารณาให้สอด
รับกับพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด พร้อมทั้งระบุชนิดอินทรียวัตถุแต่ละชนิดเพ่ือติดตามปริมาณอินทรียวัตถุแต่ละ
ประเภทที่มีต่อดินครอบคลุมพ้ืนที่ 6 จังหวัดดังกล่าว 

2) วิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนและหลังด าเนินการ 
3) สรุปผลรายงานการเปลี่ยนแปลงปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดที่

ก าหนด 
4) จัดท ารายงานและสรุปผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด:   1) นายสมโสถติ์  ด าเนินงาม 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2924 

 2) นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธุ์ 
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ า                           

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1803 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:      1) นางสาวพยัตติกา  พลสระคู  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 

 2) นายพงศ์ธร  เพียรพิทักษ์ 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1803 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.9  ร้อยละของผลผลิตข้ำวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่ดินเค็ม 

หน่วยวัด :   ร้อยละ 

น้้ำหนัก :   ร้อยละ 7 

ค้ำอธิบำย :  
 ผลผลิตข้าวที่เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม  หมายถึง ผลผลิตข้าวนาปีที่
เพ่ิมข้ึนต่อไร่ในพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกข้าวในพ้ืนที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พ้ืนที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 พ้ืนที่เป้าหมาย 46,000 ไร่ จ านวน 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ นครพนม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ขอนแก่น อุดรธานี 
มหาสารคาม หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร และบึงกาฬ เปรียบเทียบกับผลผลิตข้าวเฉลี่ยของเกษตรกร ก่อน
และหลังได้รับการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่ดินเค็มน้อยและปานกลางในพ้ืนที่ของเกษตรกรที่ได้รับ การ
ส่งเสริม ปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดินเค็มโดยการแบ่งพ้ืนที่การ
ด าเนินงานตามระดับของการเกิดปัญหาดินเค็ม ได้แก่ พ้ืนที่ดินเค็ม  ปานกลาง พ้ืนที่ดินเค็มน้อย และพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพ ประกอบด้วย กิจกรรมทางด้านวิศวกรรม เช่น การปรับรูปแปลงนา การปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มและหญ้า 
มาตรการทางด้านเขตกรรมและระบบการปลูกพืช การควบคุมการแพร่กระจายของดินเค็ม มาตรการถ่ายทอด
เทคโนโลยีโดยการจัดท าแปลงสาธิต ซึ่งการด าเนินงานทั้งหมดเน้นการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามศักยภาพของดินเพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสามารถใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรได้
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  

สูตรกำรค้ำนวณ :  
 

ร้อยละผลผลิตข้าวที่เพ่ิมข้ึน =  ผลผลิตข้าวหลังใช้ฯ-ก่อนใช้ X 100 
        ผลผลิตข้าวก่อนใช้ฯ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
7 9 11 13 15 
 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
ร้อยละของผลผลิตข้ำวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่
ได้รับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่ดินเค็ม 

ร้อยละ - - - 
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แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  

1. แหล่งข้อมูล 
การประเมินผลกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มบูรณาการ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมิน คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่อยู่ในพ้ืนที่ดินเค็มและได้รับการส่งเสริมพัฒนาพ้ืนที่ ดินเค็ม 
จ านวน 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ นครพนม 
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร และบึงกาฬ  ประกอบด้วย 
ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกรผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตข้าวในพ้ืนที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องระดับ
พ้ืนที่ รวมถึงการสังเกตการณ์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูล
ที่ได้จากข้อมูลเอกสารการด าเนินงานโครงการ รายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการ รายงานผลงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
2. วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 
ข้อมูลแปลงเกษตรกร ด้านผลผลิตพืช เก็บข้อมูล ดังนี้ 

1) สุ่มเกษตรตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย 16 จังหวัด ๆ ละ 20 ราย โดยให้สถานีพัฒนาที่ดินแจ้ง
พิกัดแปลงและรายชื่อของเกษตรกรที่มีแปลงผลิตข้าวมากกว่า 5 ไร่ จ านวน 20 ราย/จังหวัด 

2) ส ารวจภาคสนามตามพิกัดแปลง ก่อนเกษตรกรด าเนินการใช้พืชปุ๋ยสดในการส่งเสริมการ
เพ่ิมผลผลิตข้าวในพ้ืนที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง พร้อมส ารวจข้อมูลด้านผลผลิตพืชก่อนด าเนินโครงการ และ
ข้อมูลการประเมินผลอื่น ๆ ตามแบบสอบถาม (Questionnaires) 

3) ด าเนินการเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวของเกษตรกรตามพิกัดแปลงของเกษตรกรในช่วงเกษตรกร 
ด าเนินการเก็บเก่ียวผลผลิตหลังใช้พืชปุ๋ยสด 
  

  

 
 
 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด:   
 

นางตุลญา  จงสกุล     
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:      
 

1) นางสาวสุนันท์  ไวยพาลี   
ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 

 2) นางสาวพยัตติกา  พลสระคู  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                  

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 
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ตัวช้ีวัดที่ 2  คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน (Service Level Agreement: SLA) 
 : งำนกำรออกเครื่องหมำยรับรองมำตรฐำนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับควำมส้ำเร็จของกำรจัดท้ำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (ร้อยละ 2) 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส้ำเร็จของกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนงำนบริกำรเทียบกับแผนกำรปรบัปรุง 
  (ร้อยละ 4) 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำรให้บริกำรตำมข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร 
  (ร้อยละ 4) 

หน่วยวัด :   ระดับควำมส้ำเร็จ 

น้้ำหนัก :   ร้อยละ 10  

ค้ำอธิบำย :  

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37 
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนรับทราบเป็นการ
ทั่วไป ซึ่งส่วนราชการได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกามาตราดังกล่าว โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 – 50 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ส านักงาน ก.พ.ร. ยังคงส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้มีตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ส่วนราชการต้องรักษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และในปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 ได้
ปรับเป็นตัวชี้วัดการปรับปรุงกระบวนการของส่วนราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยให้ส่วนราชการ
ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลัก 3 กระบวนการ เ พื ่อให้การปฏิบัต ิงานของ 
ส่วนราชการมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 
2561 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (Service Excellence)” 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อสังคมและความต้องการของประชาชนที่หลากหลายได้
อย่างมีคุณภาพ โดยให้หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการหลักแก่ประชาชนต้องมีการปรับตัวและพัฒนา
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งรูปแบบการเข้าถึงบริการ ระยะเวลาในการให้บริการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ คุณภาพของบริการที่ส่งมอบ ความโปร่งใสในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการที่มุ่งเน้น
การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และการส่งมอบบริการที่เป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน ในรูปแบบของ 
“ข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (Service Level Agreement : SLA)” ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
มีกระบวนงานบริการที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้ว จ านวน 43 งานบริการ จาก 40 กรม 
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  ข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (Service Level Agreement : SLA) เป็นเอกสารที่บันทึก
ข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ถึงระดับการให้บริการ (Level of 
Service) ขั้นต่ าที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ ซึ่งข้อตกลงระดับการให้บริการเปรียบเสมือนพันธะสัญญาถึงระดับ
คุณภาพของบริการและความโปร่งใสที่ผู้ให้บริการมีให้แก่ผู้รับบริการ ดังนั้น องค์ประกอบของข้อตกลงจะ
ประกอบด้วย ขอบเขตการให้บริการ ข้อก าหนดการให้บริการ ระดับการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ และการ
รับเรื่องราวร้องเรียน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงบริการไปสู่การจัดท าข้อตกลง
ระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น และขยายผลการจัดท าข้อตกลงระดับการ
ให้บริการไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น ส านักงาน ก.พ.ร. จึงยังคงก าหนดให้มีตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการ โดยให้ส่วน
ราชการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ซึ่งแบ่งส่วนราชการที่ต้องด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่  1 ส่วนราชการที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557  

กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 และส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ระดับควำมส้ำเร็จของกำรจัดท้ำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร หมายถึง ส่วนราชการจัดท า
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ในงานบริการที่ส าคัญตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด โดยมีการจัดท าแผนการปรับปรุงกระบวนงานบริการ เพ่ือให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการ (SLA) ที่สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการปรับปรุง
กระบวนงานต้องพิจารณาให้ครอบคลุมใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการจนแล้วเสร็จ 2) 
ขั้นตอนการการให้บริการ 3) คุณภาพของบริการที่ส่งมอบและการให้บริการ 4) รูปแบบ/การเข้าถึงบริการ 5) 
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และ 6) ค่าใช้จ่ายในการบริการ 

 กรมพัฒนาที่ดินได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)        
ในงานการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
  กลุ่มที่ 2 ส่วนรำชกำรที่มีกำรจัดท้ำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

และส่วนรำชกำรที่มีกำรจัดท้ำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

  เป็นการประเมินผลการด าเนินการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการส าหรับส่วนราชการใน 2 
กลุ่ม คือ ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และต้องจัดท า
ข้อตกลงระดับการให้บริการเพ่ิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เช่น กรมประมง กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
และส่วนราชการใหม่ที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นปีแรก  โดยมี
เกณฑ์การประเมินเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดย่อย เกณฑ์กำรให้คะแนน น้้ำหนัก 

2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ดังนี้ 

ระดับ 1 จัดส่งข้อมูลกระบวนงานบริการใหม่ที่น ามาจัดท าข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ) แบบฟอร์มการปรับปรุงกระบวนงาน  
(A – F) 

ระดับ 2  -  

ระดับ 3 จัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนางานบริการ (กระบวนงานบริการใหม่) และ
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการงานบริการ (กระบวนงานบริการใหม่) 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการส าหรับกระบวนงานบริการใหม่ 
ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2  ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส าเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการเทียบกับ

แผนการปรับปรุง ดังนี้  
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลส าเร็จของการ
ปรับปรุงบริการฯ 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100  

4 

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับ
การให้บริการ ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

1 2 3 4 5 

ผลส ารวจ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 

4 

รวม 10 
 

เกณฑ์กำรค้ำนวณคะแนนกลุ่ม 2 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 
2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท า

ข้อตกลงระดับการให้บริการ  
2 SM1 (W1 x SM1) 

2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส าเร็จของการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงาน
บริการ เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 

4 SM2 (W2 x SM2) 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่อกระบวนการ
ให้บริการตามข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ 

4 SM3 (W3 x SM3) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 

 Wi 
 

โดยท่ี  
W    หมายถึง น้ าหนักของตัวชี้วัด  
SM   หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด 
i      หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน 

 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

      Wi  

เงื่อนไข: 
1. ส านักงาน ก.พ.ร. จะสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงาน

บริการและการจัดท าแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการให้แก่ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการ

ให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2. ให้ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด าเนินการ

จัดส่ ง เอกสารข้อมูล ดั งนี้  ไปยั งส านั กงาน ก .พ.ร .  ภายในรอบการรายงานผลการปฏิบัติ ราชการ  

6 เดือน ทางอีเมล์ goodservice@opdc.go.th 

 2.1 จัดส่งแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ  

 2.2 จัดส่งข้อตกลงระดับการให้บริการ  

 2.3 ภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ณ จุดให้บริการ 

3. ให้ทุกส่วนราชการ (ยกเว้นกระบวนงานบริการตามเงื่อนไขข้อ 2.) รายงานความก้าวหน้าของการ

ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการที่ได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ตามแบบฟอร์ม 1 

และจัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล์ goodservice@opdc.go.th หรือเป็นหนังสือราชการ ภายในรอบการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

4. ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลส าเร็จของการด าเนินการปรับปรุงงานบริการตามแผนการปรับปรุงฯ 

ตามแบบฟอร์ม 2 ในระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ (e-Sar) รอบ 12 เดือน   

mailto:goodservice@opdc.go.th
mailto:goodservice@opdc.go.th
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5. ส าหรับส่วนราชการที่มีกระบวนงานที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการมากกว่า 1 งานบริการ การ

ประเมินผลจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลส าเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาบริการของกระบวนงานที่น ามาจัดท า

ข้อตกลงระดับการให้บริการ  

6. การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ 

ด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ.ร.  

หมำยเหตุ: 
1. ส านักงาน ก.พ.ร. จะจัดส่งผลการส ารวจความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการแก่ส่วนราชการ 

เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนราชการในการน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนงาน รวมถึงการปรับปรุงข้อตกลง

ระดับการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการต่อไป 

2. กระบวนงานบริการที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าข้อตกลงระดับการ

ให้บริการ พิจารณาจากงานบริการที่มีประชาชนมาขอรับบริการเป็นจ านวนมาก หรือ เป็นภารกิจหลักของส่วน

ราชการ หรือเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการบริการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ

ธุรกิจของประเทศไทย ตามผลการวิจัย เรื่อง Ease of Doing Business ของธนาคารโลก หรือเป็นกระบวนงานที่

เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการน าเข้า-ส่งออกสินค้า (National Single Window) หรือเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ

ประชาชน โดยเป็นกระบวนงานที่มีโอกาสในการปรับปรุงเพื่อยกระดับการบริการให้ดีขึ้น 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service 

Level Agreement: SLA) 
ระดับ

ความส าเร็จ 
- - - 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  

 ก าหนดให้ สวด. เป็นเจ้าภาพหลักด าเนินการและจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด:   
 

นางอรทัย  ศุกรียพงศ์ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 

 

เบอร์ติดต่อ : 02 – 5613521  

ผู้จัดเก็บข้อมูล:      1. นายจิราวุฒิ  เวียงวงษ์งาม 
ผู้อ านวยการกลุ่มมาตรฐานและพฒันาระบบการวเิคราะห์ดิน 

เบอร์ติดต่อ : 02 – 5614179  
 

 2. นางสาวจุฑารัตน์  ค านึงกิจ 
ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน 

เบอร์ติดต่อ : 02 – 5613087  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติภายใน 
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ตัวช้ีวัดที่ 3  กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1  ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 

หน่วยวัด :   ร้อยละ 

น้้ำหนัก :   ร้อยละ 2.5 

ค้ำอธิบำย :  

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะใช้อัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน       
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดย
ผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 

สูตรกำรค้ำนวณ : 

 

 

 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 

 
 
 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 
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เงื่อนไข : 
  1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 87 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
  2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ 
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน ตาม 
พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณท่ีส านักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นฐานในการค านวณ 
  3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  
 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 92.55 95.13  

 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  

  กลุ่มงบประมาณ กองคลัง เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของกรมฯ โดยใช้ข้อมูลในการ
ติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

 
 
 

 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด: 
 

นางกัญญาภัค ทองจันทร์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-2583 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
 

1) นางเกษร พรพิจิตรทรัพย์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0504  

 2) นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย์ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-8681  
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ตัวช้ีวัดที่ 3  กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2  ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 

หน่วยวัด :   ร้อยละ 

น้้ำหนัก :   ร้อยละ 2.5 

ค้ำอธิบำย :  

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการ         
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค             
เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจาณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ              
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่ตุลาคม 2556 ถึง เดือน
กันยายน 2557 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุนหรือ
รายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน 
 

สูตรกำรค้ำนวณ : 

 

 

 

 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
 
 
 
 
 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 
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เงื่อนไข : 
  1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ . จะใช้วงเงินงบประมาณ        
ที่ส านักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นฐานในการค านวณ 
  3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  
 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2555 2556 2558 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 95.07 96.82 - 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  

  กลุ่มงบประมาณ กองคลัง เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของกรมฯ โดยใช้ข้อมูลในการ
ติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

 
 
 
 
 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด: 
 

นางกัญญาภัค ทองจันทร์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-2583 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
 

1) นางเกษร พรพิจิตรทรัพย์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0504  

 2) นางสาวจาริณี  กรรข า 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-8681  
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ตัวช้ีวัดที่ 4  กำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร 
หน่วยวัด :  ระดับ 
น้้ำหนัก :   ร้อยละ 5 
ค้ำอธิบำย :  
  ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 
 

เหตุผล :  
  พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ  ท้าให้ต้อง
พ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะช่วยลด
อัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการ
ด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการ
ชว่ยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 
 

สูตรกำรค้ำนวณ :   
  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
  1. ด้านไฟฟ้า 
  2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน: 

 คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน
ทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับ
ขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

 1. ด้ำนไฟฟ้ำ มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ค่ำคะแนน 
ที่ได้ 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2557 - มีนาคม 2558) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 
2558) ตามรูปแบบที่สนพ. ก าหนด 

0.5000  
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ค่ำคะแนน 
ที่ได้ 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2558
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จและ
ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือน
กันยายน 2558 

0.2500  

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ ไฟฟ้าที่ ใช้จริ ง (kWh; 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ประจ าปีงบประมาณ 2558ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500  

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ ในช่วง -0.200          
ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 

- 

4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ ในช่วง -0 .091          
ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

- 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามสูตรการค านวณที่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 
คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

- 

รวม 2.5 - 
 

2. ด้ำนน้้ำมันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ค่ำคะแนน 
ที่ได้ 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2558รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 
- กันยายน 2558) ตามรูปแบบทีส่นพ. ก าหนด  

0.5000 - 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ประจ าปีงบประมาณ 2558ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 - 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน ค่ำคะแนน 
ที่ได้ 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 - 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ตามสูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.200 
ถึง -0.333 
 

0.0001 
- 

0.5000 

- 

4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ตามสูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.091 
ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

 
- 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25578 ตามสูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -
0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 
คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

 
- 

รวม 2.5 - 

 
หมำยเหตุ : 
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมิน
คะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่า
น้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล 
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน 
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2555 2556 2558 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ 

ระดับ 5.0000 2.4370 - 

แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: 
  ก าหนดให้ สวพ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการใช้
พลังงานไฟฟ้า/น้ ามัน ของกรมฯ โดยรายงานผลการใช้พลังงานต่อส านักงานนโยบายและแผนพลังงานที่  
www.e-report.energy.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด:   
 

นายชาติชาย  พูนพาณิชย์     
ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2116 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:      
 

1) นายธนภัทร  งามดี  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2152 

 2) นายชูเกียรติ  แซ่ปึง 
วิศวกรโยธา                             

เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2152 
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ตัวช้ีวัดที่ 5  กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้้ำหนัก :   ร้อยละ 5 

ค้ำอธิบำย :  

 เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพ่ือเป็นการ        
ลดต้นทุน และ ลดความซ้ าซ้อน ในการใช้งบประมาณ ด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั้งสร้างความร่วมมือ
ระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในการพัฒนาหรือน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่าน
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐในการ เชื่อมโยงรับ – ส่งข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน 

 เป็ นการ พัฒนาประสิทธิ ภ าพระบบสารสน เทศภา ครั ฐ  มุ่ ง เน้ น ให้ ส่ วนราชการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงงานบริการและการท างาน มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มี
ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการกระบวนงานภายในกระทรวงให้มีการบริการ ณ จุดเดียว โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Single Gateway) และสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวทางการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มีทั้งหมอ 7 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 
1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา 

Online e-Govermment Service เพ่ือให้บริการภาครัฐและประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

น้ าหนักร้อยละ 1 

2. การจัดท าข้อมู ลของศูนย์ปฏิบั ติ การระดับกรม (Department 
Operation Center : DOC) 

น้ าหนักร้อยละ 0.5 

3. การวางแผนใช้มาตรฐษนการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทางการ
เชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government 
Imteroperability Frameework : Th e-GIF) 

น้ าหนักร้อยละ 1 

4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย (Secure Intranet) 

น้ าหนักร้อยละ 0.5 

5. ระดับความส าเร่จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่าย
จัดเก็บข้อมูลภาครัฐ 

น้ าหนักร้อยละ 0.5 

6. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ น้ าหนักร้อยละ 0.5 

7. ระดับความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)                
ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

น้ าหนักร้อยละ 1 
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ตำรำงและสูตรกำรค้ำนวณ :  
ประเด็นกำรวัด น้้ำหนัก 

(W) 
เกณพ์กำรให้คะแนนเทียบกับระดับ

ควำมส้ำเร็จตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
คะแนนที่ได้ 

(SM) 
คะแนนถ่วงน้้ำหนัก 

(W X SM) 
1 2 3 4 5 

ประเด็นที่ 1 W1 1 2 3 4 5 SM1 W1X SM1 

ประเด็นที่ 2 W2 1 2 3 4 5 SM2 W2X SM2 
ประเด็นที่ 3 W3 1 2 3 4 5 SM3 W3 X SM3 
ประเด็นที่ 4 W4 1 2 3 4 5 SM4 W4 X SM4 
ประเด็นที่ 5 W5 1 2 3 4 5 SM5 W5 X SM5 
ประเด็นที่ 6 W6 1 2 3 4 5 SM6 W6 X SM6 
ประเด็นที่ 7 W7      SM7 W7 X SM7 

  W1-7 = 5  ( W1-7 X SM1-7) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 
 

( W1-7 X SM1-7) หรือ (W1X SM1)+( W2X SM2)+( W3 X SM3)+( W4 X SM4)+( W5 X SM5)+( W6 X SM6)+( W7 X SM7)) 

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

 
โดยท่ี : 
 W หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ในแต่ละประเด็นที่ก าหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ าหนักของ 

 ทุกประเด็นเท่ากัน 5  
 SW หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของแต่ละประเด็น 
 1-7  หมายถึง ล าดับของประเด็นที่ก าหนดขึ้น 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1  

 (W1-7 x SM1-7) 

 W1-7 

2 

3 

4 

5 
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รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2555 2556 2558 
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ 

ระดับ - - - 

แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: 
  ก าหนด ศทส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของกรมฯ พร้อมรายงานไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด:   
 

นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 
ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2131 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:  

     

1) นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร 
ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2994-0530 

 2) นางวราภรณ์  อินทรทิพย์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1181 

 3) นางสาวอริศรา  พ่ึงพา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1181 
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ชื่อตัวชี้วัด 6  กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร 

ตัวช้ีวัดที ่6.1  ระดับควำมส้ำเร็จของกำรจัดท้ำรำยงำนลักษณะส้ำคัญขององค์กำร 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้้ำหนัก :   ร้อยละ 1 

ค้ำอธิบำย :  
  การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นการด าเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพ
ในปัจจุบันของส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จ านวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนความท้าทายที่ส าคัญ
ในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ ตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส่วนราชการเข้าใจและน าไปใช้ประกอบการวางแผน
พัฒนาองค์การ รวมทั้งประกอบการด าเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่ส าคัญ 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

  วัดความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่ง
ออกเป็นดังนี้   
ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภำยหลังระยะเวลาการรายงาน 
รอบ 6 เดือน 

2 - 
3 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภำยในระยะเวลาการรายงาน 

รอบ 6 เดือน 
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภำยในระยะเวลาการรายงาน 

รอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย 
 
เงื่อนไข : 
  1. จัดท าข้อมูลลักษณะส าคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลักษณะส าคัญของ
องค์การ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1 หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ความรู้> 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) โดยส่วนราชการต้อง
จัดท าข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
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  2. จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การตามแบบฟอร์มที่ 1 ผ่านระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภำยใน
ระยะเวลำกำรรำยงำนรอบ 6 เดือน  

 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
ลักษณะส าคัญขององค์การ 

ระดับ - - - 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: 
  ลักษณะส าคัญขององค์การเบื้องต้นในแต่ละประเด็นค าถาม โดยใช้ข้อมูลลักษณะส าคัญของ
องค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาทบทวนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด:   
 

นางณัฐยิา  หิรัญวัฒน์ศิริ     
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7740 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:  

     

1) นางพัชชานันท์  พันวา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7740 
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ชื่อตัวชี้วัด 6    กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร  

ตัวช้ีวัดที่ 6.2  ระดับควำมส้ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้้ำหนัก :   ร้อยละ 4 

ค้ำอธิบำย :    

 ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากการน าผลส ารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการส ารวจผ่านระบบ
ออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 ไปใช้วางแผน
และด าเนินการพัฒนาองค์การในประเด็นที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง 

 แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยค าถามจ านวน 36 ข้อ   
ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ 
(Management) และแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน 
(Department) และระดับบุคคล (Individual) ข้อค าถามตามภาคผนวก 2  

 ค้ำถำมด้ำนกำรก้ำหนดเป้ำหมำย (Goal) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนด

เป้าหมายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว การสื่อสารทิศทางขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง 
รวมทั้งมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์การ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความ
สอดคล้องระหว่างเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน       
การก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายหน่วยงานจากการรับฟังความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการก าหนดแผนปฏิบัติการ  และการ
จัดการความเสี่ยง 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้อง
ระหว่างเป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การก าหนด
เป้าหมายที่ท้าทายมากข้ึน การก าหนดภาระงานที่ชัดเจน และความ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล 
 

 ค้ำถำมด้ำนกำรออกแบบระบบงำน (Design) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัด

ระบบงาน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบ
การท างานให้สามารถท างานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบที่

http://www.opdc.go.th/ges)%20ใน
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สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การและช่วยสนับสนุนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนด
ภาระหน้าที่ที่ชัดเจนของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุง
กระบวนการการพัฒนาบริหารใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม การน าเทคโนโลยี
มาช่วยในการท างานจากความต้องการขอผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนด
ขั้นตอนการท างานและการประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบ
ระบบงาน กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ รวมทั้ง
ออกแบบลักษณะงานให้สามารถท าแทนกันได้ 

 ค้ำถำมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Management) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการ

ติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติ
การ รูปแบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใสของ
การบริการภายใน 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสาร
และการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ความจ าเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรให้บุคลากรสามารถท างานได้บรรลุตามเป้าหมาย 
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในการท างาน และความ
ผูกพันของบุคลากร 

 
ล้ำดับควำมส้ำคัญของกำรพัฒนำ เรียงตามล าดับดังนี้  Organization Goal   Department Goal  
 Individual Goal  Organization Design  Organization Management  Department Design 
Department Management  Individual Design  Individual Management   
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รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ระดับควำมส้ำเร็จของกำรพัฒนำ
องค์กำร 

ระดับ - - - 

 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: 
  แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ 
ของส านักงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด:   
 

1) นางณัฐิยา  หิรัญวัฒน์ศิริ     
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7740 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:  

     

1) นางพัชชานันท์  พันวา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7740 
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ตัวช้ีวัดที่ 7  ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด้ำเนินงำนของหน่วยงำน 

หน่วยวัด :   ระดับ 

น้้ำหนัก :   ร้อยละ 5 

ค้ำอธิบำย :  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน 
(Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-
Corruption and Civil Rights Commissilon: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความ
โปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. โดยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน โดยจ าแนก
องค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความ
คิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 

องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ควำมโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร /

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน 

2. ควำมรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

3. กำรทุจริตคอรัปชั่น (Corrupion) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชน

ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน

หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพ้ืนฐาน

ของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

คุณธรรมในกำรท้ำงำน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

80-100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 

60-79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 

 40-59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 

20-39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 

0-19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 
 

เงื่อนไข:1) ส านักงาน ป.ป.ช.  ประเมินหน่วยงานกลุ่มองค์การมหาชน 
   2) ส านักงาน ป.ป.ท.  ประเมินหน่วยงานกลุ่มหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัด  
   3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สถาบันอุดมศึกษายังไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  
 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2555 2556 2558 
ระดับควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำแผนสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

ระดับ - - - 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :  
  ก าหนดให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด: 
 

นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ 
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2608 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
 

1) นางปวีณา  แสงเดือน 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล 

 

เบอร์ติดต่อ : 0-2579-8514  

 


