เลขที่เอกสารในระบบEสบค02/655/2560

สรุปรายละเอียด
ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายระดับบุคคล
ของฝ่ ายบริหารทัว่ ไป กรมชลประทาน
(ฉบับสมบูรณ์)

สิงหาคม 2560

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

1

ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงานหรือการ
บริหารราชการทั่วไป งานสารบรรณ
รับ-ส่งบริการค้นหาจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลร่าง-พิมพ์หนังสือและเอกสาร
ราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐานและข้อกําหนด

ตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม
ประสานงานอํานวยการ งานสารบรรณ
งานธุรการ การประชุม การติดตาม
รายงาน ประสานราชการ และพิธีการ
ต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

มีการพัฒนา ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการภายในของสํานัก/กอง
และงานสารบรรณให้มี
ประสิทธิภาพ

ระดับที่2

ศึกษา กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
งานการเงินและบัญชี การจัดทําบัญชี
การเบิกจ่ายเงิน การควบคุม
งบประมาณ การจัดทํารายงานแสดง
ฐานะทางการเงินและการบริหาร
ต้นทุนผลผลิตเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนด

ตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม
ประสานงาน อํานวยการ การควบคุม
ตรวจสอบการเบิกจ่าย งบประมาณ
เก็บรักษาเงินรับนําส่งรายได้แผ่นดิน
ทําบัญชีระบบ GFMIS การจัดทํา
รายงานทางการเงินเพื่อให้ถูกต้องตาม
กฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท01 ร้อยละความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารงานทั่วไปตามแผน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท02 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริหารทั่วไป
ร้อยละ 65

2

ระดับที่3

การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี มีความถูกต้องตาม
กฏ ระเบียบที่กําหนด รวดเร็ว
ทันเวลา คํานึงถึงความ
เหมาะสม คุ้มค่าของการใช้จ่าย
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ฝบท03 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 13

ไม่เกินร้อยละ10

ไม่เกินร้อยละ 7

ไม่เกินร้อยละ 4

ฝบท04 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ฝ่ายบริหารทั่วไปได้รับจัดสรร
ร้อยละ 88

ร้อยละ 90

ร้อยละ 92

ร้อยละ 94

ร้อยละ 96

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท06 ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานต้นทุนผลผลิต
ล่าช้ากว่าแผนเกินกว่า 2 ล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 2 แล้วสร็จตามกําหนด แต่
วันทําการ
วันทําการ
มีข้อทักท้วงบ้างเล็กน้อย

แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา ถูกต้อง
ครบถ้วน

แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา ถูกต้อง
ครบถ้วนและนําผลการ
วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต
แต่ละด้านเพื่อจัดทํา
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุง
กิจกรรมและการ
ดําเนินงาน

ฝบท02 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริหารทั่วไป
ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ฝบท05.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา (สําหรับหน่วยเบิกจ่าย)
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท05.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา (สําหรับหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่าย)
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

3

4

ศึกษา วิเคราะห์ กํากับ ดูแล การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กําหนด

ศึกษา วิเคราะห์ ความเสี่ยงในการ
บริหารงานและวางแผนควบคุมความ
เสี่ยงโดยการจัดทําแผนควบคุมภายใน
และจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนด้านการบริหารงานรวมทั้ง
รวบรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงและการวาง
แผนการควบคุมภายในภารกิจอื่นๆ
ภายในหน่วยงานในภาพรวม เพื่อ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ควบคุมภายในของสํานักให้มีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการกํากับ ควบคุมให้มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานของสํานักและวาง
แผนการควบคุมภายในเพื่อให้
การดําเนินงานบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กําหนด

ศึกษา กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
บริหารสัญญา การจัดทําบัญชีพัสดุ
การจัดทําทะเบียนการเบิกจ่าย การ
จัดการคลังพัสดุ การจําหน่ายและการ
บริหารสินทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตาม
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม
ประสานงาน อํานวยการจัดหาพัสดุ
ควบคุม ทําบัญชีพัสดุ แจกจ่าย
ควบคุมระบบ e-GP งานคลังพัสดุ
บริหารสินทรัพย์เพื่อให้ถูกต้องตาม
กฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

การดําเนินการด้านพัสดุ
ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวดเร็ว ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท07 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและการรายงานผลการควบคุมภายในตามแผน
ล่าช้ากว่าแผนเกินกว่า 2 ล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 2 แล้วสร็จตามกําหนด แต่
วันทําการ
วันทําการ
มีข้อทักท้วงบ้างเล็กน้อย

แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา ถูกต้อง
ครบถ้วน

แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา ถูกต้อง
ครบถ้วน
และมีการกําหนด/
ปรับปรุงวิธีการควบคุม
ภายในที่ส่งผลดีต่อการ
ควบคุมการดําเนินงาน
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

ฝบท08 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
เกินร้อยละ 9 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 9

ไม่เกินร้อยละ7

ไม่เกินร้อยละ 5

ไม่เกินร้อยละ 3

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

5

ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กํากับ ดูแล
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานการวิเคราะห์โครงสร้างและ
อัตรากําลัง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
โอน ย้าย ลาออก บําเหน็จบํานาญ
การพิจารณาความดีความชอบ การ
พัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้
การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรม

ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และ
ดําเนินการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสํานัก ได้แก่ การวิเคราะห์
โครงสร้าง และอัตรากําลัง แต่งตั้ง โอน
ย้าย ลาออก บําเหน็จบํานาญ การ
พิจารณาความดีความชอบ การ
พัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้
การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรม

การดําเนินการด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลถูกต้องตาม
กฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวดเร็ว ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท03 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 13

ไม่เกินร้อยละ10

ไม่เกินร้อยละ 7

ไม่เกินร้อยละ 4

ฝบท08 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
เกินร้อยละ 9 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 9

ไม่เกินร้อยละ7

ไม่เกินร้อยละ 5

ไม่เกินร้อยละ 3

ฝบท02 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริหารทั่วไป
ร้อยละ 65
6

ศึกษา วางแผน กํากับ ดูแล การจัด ศึกษา วางแผน กํากับ ดูแล การจัด การจัดสวัสดิการภายในสํานัก/
สวัสดิการและการเสริมสร้างความ
สวัสดิการ และการเสริมสร้างความ กองตอบสนองความต้องการ
ผาสุกเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผาสุก เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ของบุคลากร ช่วยเสริมสร้าง
ความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ฝบท09 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนเสริมสร้างความผาสุก
ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ฝบท10 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

7

วางแผน กํากับ ดูแลการปรับปรุง
สถานที่และสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
ของหน่วยงานเพื่อให้สถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในการทํางานมีความ
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะและมี
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน

วิเคราะห์ วางแผน กํากับ ดูแล การ
พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาอาคารสถานที่และบริเวณ
โดยรอบ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมใน
การทํางานที่ดี พร้อมสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอก

สถานที่และสิ่งแวดล้อมในการ
ทํางานมีความปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะและมี
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท11 จํานวนครั้งการเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในอาคารสถานที่
ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป

3 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

ไม่เคยเกิดขึ้น

วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม กํากับ
บุคคลและทรัพย์สินของทาง
ดูแล ความปลอดภัยของอาคาร
ราชการมีความปลอดภัย ไม่มี
สถานที่ทรัพย์สิน บุคคล เพื่อให้เกิด เหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น
ความปลอดภัย กับชีวิตและทรัพย์สิน
ของทางราชการรวมทั้งของผู้รับบริการ
8

วางแผนกํากับดูแลการประชาสัมพันธ์ วางแผน กํากับดูแลการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมความรู้ และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ความรู้
ความก้าวหน้าและผลงานของ
ความก้าวหน้า และผลงานของ
หน่วยงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ หน่วยงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เข้าถึง
โดยสะดวก

ฝบท12 ระยะเวลาในการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันต่อสถานการณ์
เกินกว่า 48 ชั่วโมง

ภายใน 48 ชั่วโมง

ภายใน 24 ชั่วโมง

ภายใน 12 ชั่วโมง

ภายใน 1 ชั่วโมง

ฝบท13 ร้อยละการดําเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

70 คะแนน

100 คะแนน

ฝบท14 คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง
10 คะแนน

30 คะแนน

50 คะแนน

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

9

กํากับ ดูแลการจัดการประชุมงาน
รับรองและงานพิธีการโดยมีการเตรียม
เอกสารการนําเสนอการจดบันทึก
ตรวจสอบเรียบเรียงรายงานต่างๆและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุมเพื่อให้การบริหารการประชุม
หรืองานพิธีการต่างๆนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หน่วยงาน

-

10 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกอง และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของกรมชลประทาน

-

การจัดการประชุมหรืองานพิธี
การต่างๆนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของหน่วยงาน

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท15 ระดับความสําเร็จในการจัดการประชุมและพิธีการต่างๆ
ล่าช้ากว่าแผนเกิน 5
วันทําการ

ล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 5 แล้วสร็จตามกําหนด แต่ แล้วสร็จตามกําหนด แต่
วันทําการ
มีข้อบกพร่องต้อง
มีข้อบกพร่องบ้าง
ปรับปรุงแก้ไขใน
เล็กน้อยในส่วนที่ไม่ใช่
บางส่วนที่เป็น
สาระสําคัญ
สาระสําคัญ

แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ฝบท16 ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กองและการรายงานผลการดําเนินการตามรอบ
ปฏิบัติราชการระดับสํานัก/
ระยะเวลาที่กําหนด
กอง สอดคล้องกับแผน
ล่าช้ากว่าแผนมาก
ล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย แล้วสร็จตามกําหนด แต่ แล้วสร็จตามกําหนด แต่ แล้วเสร็จตามกําหนด
ยุทธศาสตร์กรม คํารับรองกรม
ต้องปรับปรุงแก้ไขใน
มีข้อบกพร่องบ้าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่
และประเด็นความท้าทาย
เล็กน้อยในส่วนที่ไม่ใช่ ต้องแก้ไข (เชื่อมโยงกับ
บางส่วนที่เป็น
ตามภารกิจหน้าที่ของสํานัก/
สาระสําคัญ (ที่เชื่อมโยง สาระสําคัญ (ที่เชื่อมโยง แผนครบถ้วนสมบูรณ์
กอง
กับแผนยุทธศาสตร์กรม กับแผนยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์กรม คํา
คํารับรองกรม และ
ประเด็นความท้าทาย
ตามภารกิจหน้าที่ของ
สํานัก/กอง)

คํารับรองกรม และ
ประเด็นความท้าทาย
ตามภารกิจหน้าที่ของ
สํานัก/กอง)

รับรองกรม และ
ประเด็นความท้าทาย
ตามภารกิจหน้าที่ของ
สํานัก/กอง)

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

11 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา หรือปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
บริหารงานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อ
ไว้ใช้สนับสนุนการบริหารงานทั่วไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา หรือปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศด้านการ
บริหารงานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อ
ไว้ใช้ สนับสนุน การบริหารงานทั่วไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12 ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีหรือปรับปรุงกระบวนการ
ใหม่ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงาน
ด้านการบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และ
ตอบสนองความต้องการใช้งาน

มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีหรือปรับปรุงกระบวนการ ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานด้าน
ใหม่เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงานด้าน บริหารทัว่ ไป
การบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และ
ตอบสนองความต้องการใช้งาน

13 สนับสนุนการดําเนินการจัดการ
ความรู้ของทีมงานการจัดการความรู้
ของสํานักเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนการจัดการความรู้ประจําปี
และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
การจัดการความรู้ของกรม

-

14 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การบริหาร
จัดการภายในสํานักงานหรือการ
บริหารราชการทั่วไป ของสํานัก
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานและข้อกําหนดในการ
บริหารสํานักงาน

-

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการบริหารงานได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

การให้ความร่วมมือและการ
สนับสนุนการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ของ
สํานัก/กอง

มีการพัฒนาระบบงานหรือ
กระบวนงานด้านการบริหาร
ทั่วไปของสํานัก/กองให้มี
ประสิทธิภาพ

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท17 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานตามแผน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท01 ร้อยละความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารงานทั่วไปตามแผน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท18 ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติ (Work Manual) ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ฝบท01 ร้อยละความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารงานทั่วไปตามแผน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

15 ให้คําปรึกษา แนะนํา ถ่ายทอดความรู้
ด้านการบริหารงานทั่วไปให้แก่
บุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มีความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

ให้คําปรึกษา แนะนํา ข้อเสนอแนะ
งานด้านบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บุคลากรได้รับคําปรึกษา
แนะนํา และถ่ายทอดความรู้
ด้านการบริหารงานทั่วไปและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

16 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายเพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจของสํานักงาน
ชลประทาน กรมชลประทาน หรือ
ภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย ประสบ
ผลสําเร็จตามเป้าหมาย

การมีส่วนร่วมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท19 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชาด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา และการสอนงาน
ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ฝบท20 ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
มีส่วนร่วมในการหา ดําเนินการในระดับที่ 1
ข้อมูล ตลอดจนแสดง และมีส่วนร่วมในการ
ความคิดเห็น เพื่อระบุ กําหนดวัตถุประสงค์
ถึงสาเหตุของปัญหา
และเป้าหมายของการ
และอุปสรรค เพื่อระบุ ดําเนินงาน เพือ่ ให้ทราบ
ถึงที่มาของปัญหา หรือ ถึงทิศทางและผลลัพธ์ที่
ใช้เป็นข้อมูลสําหรับ
ต้องการ
ปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการในระดับที่
1+2 และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนากลยุทธ์ หรือ
วิธีการดําเนิน-งานเพื่อ
ไปสู่เป้าหมาย/ผลลัพธ์
ดังกล่าว

ดําเนินการในระดับที่
1+2+3 และมีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน ซึ่งระบุถึงกิจกรรม
โครงการ ตัวชี้วัด
ระยะเวลา และผลผลิตที่
ได้ในแต่ละช่วงเวลา
หรือมีส่วนร่วมในการลง
มือปฏิบัติเพื่อให้
แผนปฏิบัติงานที่กําหนด
ไว้บรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนด

ดําเนินการในระดับที่
1+2+3+4 และมีส่วน
ร่วมในการจัดทํา
รายงานผลการศึกษา/
คํารับรอง หรือมีส่วน
ร่วมในการติดตาม
ประเมินผลสิ่งที่
ดําเนินการตามแผนงาน
ว่าเกิดผลสําเร็จมาก/
น้อยเพียงใด เพื่อนําไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงานในอนาคต

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

17

-

วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายและนิติ
การของสํานักเพื่อให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบที่กําหนดไว้ตาม
มาตรฐานเวลาที่กําหนด

ให้ความคิดเห็นงานที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบได้อย่างถูกต้องและ
ทันเวลาที่กําหนด

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท21 ร้อยละของความคิดเห็นด้านกฎหมายที่ถูกต้อง ทันเวลา
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

1.ลักษณะงานที่เหมือนกับสํานัก/กองอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานธุรการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

1

ดําเนินการงานด้านสารบรรณ การ
รับ-ส่ง ร่างโต้-ตอบ พิมพ์หนังสือ และ
เอกสารทางราชการ บริการค้นหา
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติ และมาตรฐานที่กําหนด
สะดวกต่อการค้นหา และเป็น
หลักฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้

2

ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การบริหาร
จัดการภายในสํานักงาน หรือการ
บริหารราชการทั่วไปเพื่อให้การ
บริหารมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนด

ดําเนินการงานสารบรรณ รับ-ส่ง
พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ
บริการค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบและมาตรฐานที่กําหนด

-

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

การปฏิบัติงานสารบรรณมี
ฝบท.22 ร้อยละของงานเอกสารที่สามารถสืบค้นในระบบได้ภายในกําหนดเวลา (5 นาที)
ความถูกต้องตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องและเป็นไปตาม
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
มาตรฐานที่กําหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ฝบท.23 ร้อยละของหนังสือราชการที่มีการทักท้วงให้มีการแก้ไขตามระเบียบสารบรรณและ
> การรับ-ส่งเอกสารใน
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยตรวจสอบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มีความถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 20 ไม่เกินร้อยละ 20 ไม่เกินร้อยละ 15 ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 5
ครบถ้วน รวดเร็ว สืบค้นง่าย
> การจัดทําหนังสือ
ฝบท.24 ร้อยละของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ราชการมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามระเบียบงานสาร
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
บรรณ
> ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร มีประสิทธิภาพ
การบริหารมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน

ฝบท01 ร้อยละความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารงานทั่วไปตามแผน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

1.ลักษณะงานที่เหมือนกับสํานัก/กองอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานธุรการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

3

4

ศึกษา พัฒนา การบริหารจัดการ
ภายในสํานักงานหรือการบริหาร
ราชการทั่วไป เช่น การพัฒนา
กระบวนงาน การจัดทําคู่มือ เพื่อให้
การบริหารมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

-

พิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการ
เสนอผู้บริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนด

-

จัดทําคู่มือ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
- มีการพัฒนา
กระบวนการทํางานด้านงาน
ธุรการให้มีประสิทธิภาพ

การกลั่นกรองหนังสือ
ราชการเสนอผู้บริหาร
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
และบรรลุเป้าหมายภายใน
เวลาที่กําหนด

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท18 ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ฝบท.25 ร้อยละของหนังสือราชการที่ผ่านการกลั่นกรองและถูกทักท้วงให้แก้ไขจากผู้บริหาร
มากกว่าร้อยละ 20 ไม่เกินร้อยละ 20 ไม่เกินร้อยละ 15 ไม่เกินร้อยละ 10

ไม่เกินร้อยละ 5

1.ลักษณะงานที่เหมือนกับสํานัก/กองอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานธุรการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

5

1. ดําเนินการจัดการประชุม รายงาน
ตรวจสอบ ดูแล การจัดเตรียม
ผลการประชุม และติดตามผลการ
เอกสารการประชุม งานรับรอง งาน
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมเพื่อให้การ
พิธีการ โดยมีการเตรียมเอกสารใน
การนําเสนอ เรียบเรียงรายงานต่างๆ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ
และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ที่ประชุมเพื่อให้การจัดการประชุม
2. ดําเนินการจัดพิธีการและงานวัน
หรืองานพิธีการต่างๆนั้นเป็นไปด้วย
สําคัญต่าง ๆ ของสํานักงาน
ความสะดวก เรียบร้อยบรรลุ
ชลประทาน เพื่อให้การดําเนินงาน
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด
สําเร็จลุล่วงตามที่สํานักงาน
ชลประทานได้รับมอบหมาย

6

ตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม
บํารุงรักษาอุปกรณ์ อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมภายในสํานักและ
บริเวณโดยรอบ เพื่อให้สถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในการทํางานมีความ
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและมี
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน

1. ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และ
บํารุงรักษาอาคารสถานที่ และบริเวณ
โดยรอบ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมใน
การทํางานที่ดีพร้อมสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอก

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท.15 ระดับความสําเร็จในการจัดการประชุมและพิธีการต่าง ๆ
การจัดการประชุมหรืองาน
พิธีการต่างๆ เป็นไปด้วย
แล้วเสร็จตาม
ล่าช้ากว่าแผนเกิน ล่าช้ากว่าแผนไม่
แล้วเสร็จตาม
แล้วเสร็จตาม
ความสะดวก เรียบร้อยบรรลุ
กําหนดเวลา
กว่า 5 วัน
เกิน 5 วัน
กําหนดเวลา แต่มี กําหนดเวลา
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ข้อทักท้วงเล็กน้อย ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องครบถ้วน
กําหนด
และมีการกําหนด/
> ความพร้อมในการจัด
ปรับปรุงวิธีการ
ประชุม ในด้านต่างๆ
ควบคุมภายในที่
> การจัดทํารายงาน
ส่งผลต่อการ
การประชุมแล้วเสร็จ
ควบคุมการ
ตามมาตรฐานระยะเวลา
ดําเนินงานให้บรรจุ
ผลตามเป้าหมาย
ที่กําหนด
มีสถานที่และสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ และมี
บรรยากาศที่ดี

ฝบท10 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

1.ลักษณะงานที่เหมือนกับสํานัก/กองอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานธุรการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

2. ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และ
บํารุงรักษาอาคารสถานที่ และบริเวณ
โดยรอบ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมใน
การทํางานที่ดีพร้อมสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอก
7

ดําเนินการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ความรู้
ความก้าวหน้าและผลงานของ
หน่วยงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
ข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

-

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท11 จํานวนครั้งการเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในอาคารสถานที่
ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป

3 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

ไม่เคยเกิดขึ้น

> ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล
ฝบท12 ระยะเวลาในการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันต่อสถานการณ์
ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
เกินกว่า 48 ชั่วโมง ภายใน 48 ชั่วโมง ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใน 12 ชั่วโมง ภายใน 1 ชั่วโมง
> ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
ข้อมูลของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน
> การดําเนินการปรับปรุง
ฝบท13 ร้อยละการดําเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
คุณภาพเว็บไซต์ของ สบค.
เป็นไปตามเกณฑ์การให้
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100
คะแนนตามที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด
ฝบท14 คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง
10 คะแนน

30 คะแนน

50 คะแนน

70 คะแนน

100 คะแนน

1.ลักษณะงานที่เหมือนกับสํานัก/กองอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานธุรการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

8

ศึกษา วิเคราะห์ การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน การ
บริหารต้นทุนผลผลิตของสํานัก
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่
กําหนด

-

> มีการดําเนินการการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
> มีแผนงานและ
ดําเนินการตามแผนงานการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของสํานัก

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท07 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและการรายงานผลการควบคุมภายในตามแผน
ล่าช้ากว่าแผนเกิน ล่าช้ากว่าแผนไม่
กว่า 2 วันทําการ เกิน 2 วันทําการ

แล้วสร็จตาม
แล้วเสร็จตาม
กําหนด แต่มีข้อ
กําหนดเวลา
ทักท้วงบ้างเล็กน้อย ถูกต้องครบถ้วน

แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา
ถูกต้องครบถ้วน
และมีการกําหนด/
ปรับปรุงวิธีการ
ควบคุมภายในที่
ส่งผลดีต่อการ
ควบคุมการ
ดําเนินงานให้
บรรลุผลตาม
เป้าหมาย

1.ลักษณะงานที่เหมือนกับสํานัก/กองอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานธุรการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

9

ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ถ่ายทอด
ความรู้ และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
แก่เจ้าหน้าที่ในสายงาน หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ

10

ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านธุรการ

-

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

บุคลากรมีความเข้าใจและ ฝบท19 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชาด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
และการสอนงาน
ถูกต้องสมบูรณ์และมี
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ประสิทธิภาพ
> เจ้าหน้าที่สามารถให้
คําปรึกษา และข้อเสนอแนะ
ตอบข้อซักถามแก่ผู้มาติดต่อ
งานได้ครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นที่พึงพอใจ
> มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
และการแก้ไขปัญหางาน
ด้านธุรการร่วมกับเจ้าหน้าที่
ในสายงานอยู่เสมอ

ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีการพัฒนาและปรับปรุง
ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน กระบวนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
ธุรการ

ฝบท17 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานตาม
แผน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

1.ลักษณะงานที่เหมือนกับสํานัก/กองอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานธุรการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

11 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด

ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการ - การดําเนินงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นไปตาม
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เป้าหมายที่กําหนด
เกี่ยวข้อง หรือได้รบั มอบหมาย
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท20 ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
มีส่วนร่วมในการ
หาข้อมูล
ตลอดจนแสดง
ความคิดเห็น เพื่อ
ระบุถึงสาเหตุของ
ปัญหา และ
อุปสรรค เพื่อระบุ
ถึงที่มาของปัญหา
หรือใช้เป็นข้อมูล
สําหรับปรับปรุง
แก้ไขการดําเนินงาน

ดําเนินการใน
ระดับที่ 1 และมี
ส่วนร่วมในการ
กําหนด
วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของการ
ดําเนินงาน เพื่อให้
ทราบถึงทิศทาง
และผลลัพธ์ที่
ต้องการ

ดําเนินการใน
ระดับที่ 1+2 และ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนากลยุทธ์
หรือวิธีการดําเนินงานเพื่อไปสู่
เป้าหมาย/ผลลัพธ์
ดังกล่าว

ดําเนินการใน
ระดับที่ 1+2+3
และมีส่วนร่วมใน
การจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน ซึ่ง
ระบุถึงกิจกรรม
โครงการ ตัวชี้วัด
ระยะเวลา และ
ผลผลิตที่ได้ในแต่
ละช่วงเวลา หรือมี
ส่วนร่วมในการลง
มือปฏิบัติเพื่อให้
แผนปฏิบัติงานที่
กําหนดไว้บรรลุ
เป้าหมายตามที่
กําหนด

ดําเนินการใน
ระดับที่
1+2+3+4 และมี
ส่วนร่วมในการ
จัดทํารายงานผล
การศึกษา/คํา
รับรอง หรือมีส่วน
ร่วมในการติดตาม
ประเมินผลสิ่งที่
ดําเนินการตาม
แผนงานว่าเกิดผล
สําเร็จมาก/น้อย
เพียงใด เพื่อ
นําไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงานใน
อนาคต

1.ลักษณะงานที่เหมือนกับสํานัก/กองอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานธุรการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

12

13

-

ตรวจสอบ แก้ไข ร่าง และพิมพ์
หนังสือ เสนอผู้บริหารลงนาม เพื่อให้
การจัดทําหนังสือราชการของกรม
และของสํานักงานเลขานุการกรมมี
ความถูกต้อง ตรงตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
(สลก.)

ควบคุมตรวจสอบ ติดตาม รวบรวม
รายงานตามข้อสั่งการ เพื่อจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายในเวลาที่
กําหนด

-

การจัดทํารายงานส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

- การจัดทําหนังสือราชการ
ของกรมและของสํานักงาน
เลขานุการกรมมีความ
ถูกต้อง ตรงตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท. 26 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
ล่าช้ากว่าแผนเกินกว่า ล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน แล้วสร็จตามกําหนด
2 วันทําการ
2 วันทําการ
แต่มีข้อทักท้วงบ้าง
เล็กน้อย

แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา ถูกต้อง
ครบถ้วน

แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา ถูกต้อง
ครบถ้วน
และมีการปรับปรุง
วิธีการรายงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ฝบท03 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
เกินร้อยละ 13 ขึ้น ไม่เกินร้อยละ 13 ไม่เกินร้อยละ10
ไป

ไม่เกินร้อยละ 7

ไม่เกินร้อยละ 4

1.ลักษณะงานที่เหมือนกับสํานัก/กองอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานธุรการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

14

15

ศึกษา กํากับ ควบคุม ดูแล การ
ดําเนินงานทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ของกรม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.
2544 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(สลก.)

-

กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการ
บริการรับ – ส่งเอกสารราชการของ
กรมทางไปรษณีย์ และรับส่งเอกสาร
ระหว่างกรมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพ ทันเวลา บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (สลก.)

-

- การปฏิบัติงานมีความ
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ.
2544 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

- การรับ – ส่งเอกสาร
ราชการของกรมทาง
ไปรษณีย์ และรับส่งเอกสาร
ระหว่างกรมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มี
ประสิทธิภาพ ทันเวลา
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท27ร้อยละของการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารลับที่สามารถสืบค้นได้ภายในเวลาที่กําหนด
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ไม่วัด
(ส่วนใหญ่ลูกจ้างดําเนินการ)

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

1.ลักษณะงานที่เหมือนกับสํานัก/กองอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานธุรการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

16 ควบคุม ดูแล และดําเนินการออก
เลขที่หนังสือส่งออกภายนอกของกรม
และสํานักงานเลขานุการกรม จัดเก็บ
สําเนาหนังสือส่งออก เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีหลักฐาน
อ้างอิง ตรวจสอบได้ (สลก.)

-

17 ศึกษา กํากับ และพัฒนาระบบการ
จัดเก็บเอกสารของกรม ควบคุม ดูแล
การทําลายเอกสารของสํานักงาน
เลขานุการกรม เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(สลก./สบอ.)

-

ศึกษา วางแผน การจัดสวัสดิการและ
การเสริมสร้างความผาสุก เพื่อให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี (กพด.)

-

18

ระดับที่2

ระดับที่4

ระดับที่5

ไม่วัด

- ดําเนินการออกเลขที่
หนังสือส่งออกภายนอกของ
กรม และสํานักงาน
เลขานุการกรม จัดเก็บ
สําเนาหนังสือส่งออกเป็นไป
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ มีหลักฐาน
อ้างอิง ตรวจสอบได้

(รวมอยู่ใน ฝบท22)

ไม่วัด

- มีการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บเอกสารของกรม
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ
ถูกต้องตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด

มีการจัดสวัสดิการและ
ดําเนินการเสริมสร้างความ
ผาสุกให้แก่บุคลากร

ระดับที่3

(รวมอยู่ใน ฝบท24)

ฝบท09 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนเสริมสร้างความผาสุก
ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

1.ลักษณะงานที่เหมือนกับสํานัก/กองอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานธุรการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

19 ดําเนินการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด
(ศทส.)
20

ดูแล จัดการ การใช้รถยนต์ภายใน
สํานักให้มีความเรียบร้อย พร้อมทั้ง
บํารุงรักษาการใช้รถยนต์ของสํานัก
เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมการใช้
งาน (สวพ.)

-

-

- การดําเนินการรับนักศึกษา
เข้าฝึกงานภายในหน่วยงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กําหนด

มีการให้บริการการใช้รถยนต์
เป็นไปตามแผนและพร้อมใช้
งาน

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท23)

ไม่วัด
(เป็นงานด้านเครื่องกลและยานพาหนะดูแล)

ระดับที่5

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

1

2

ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้าง
อัตรากําลังของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
เพื่อให้มีอัตรากําลังที่เหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจของกอง

ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้าง และ
อัตรากําลัง ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อให้มีอัตรากําลังที่เหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจของสํานักงาน
ชลประทาน

> มีโครงสร้างและ
อัตรากําลังที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจ
> อัตรากําลัง
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการที่มีอยู่
สามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทภารกิจ
ของสํานักได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ดําเนินการ ตรวจสอบ กลั่นกรอง
เบื้องต้นในการขอแต่งตั้ง ย้าย โอน
ลาออก บําเหน็จบํานาญ การขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากร
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดําเนินการ ตรวจสอบ กลั่นกรอง
เบื้องต้นในการขอแต่งตั้ง ย้าย โอน
ลาออก บําเหน็จบํานาญของบุคลากร
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบ กลั่นกรอง
เบื้องต้นในการขอ
แต่งตั้ง ย้าย โอน
ลาออก บําเหน็จ
บํานาญ การขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของบุคลากร ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท.28 ระดับความสําเร็จในการวิเคราะห์โครงสร้าง อัตรากําลัง ภายในสํานัก
รวบรวมข้อมูล
โครงสร้างและ
อัตรากําลังปัจจุบัน

นําข้อมูลมาทําการ
วิเคราะห์

สรุปทํารายงานผลการ นําเสนอผลการวิเคราะห์ นําผลการวิเคราะห์ไป
วิเคราะห์
ใช้จัดทําคําขอปรับปรุง
ด้านโครงสร้างและ
อัตรากําลัง

ฝบท03 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 13

ไม่เกินร้อยละ10

ไม่เกินร้อยละ 7

ไม่เกินร้อยละ 4

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

3

4

5

ตรวจสอบและดําเนินการสอบ
คัดเลือก/คัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้น
งานของลูกจ้าง เพื่อให้การบริหารงาน
ลูกจ้างประจําเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ดําเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือก
เพื่อปรับระดับชั้นงานของ
ลูกจ้างประจํา เพื่อให้ลูกจ้างประจําที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับการเลื่อน
ระดับชั้นงาน

> ผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนที่จะได้รับ
การปรับระดับชั้น มี
ผลสอบพร้อมที่จะ
ได้รับการแต่งตั้ง

ดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ
การจัดทําสัญญาจ้าง คําสั่งจ้าง การ
เลิกจ้าง และการลาออก เพื่อให้การ
บริหารพนักงานราชการมีประสิทธิภาพ

ดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ
การจัดทําสัญญาจ้าง คําสั่งจ้าง การ
เลิกจ้าง และการลาออก เพื่อให้การ
บริหารพนักงานราชการมีประสิทธิภาพ

เลือกสรรพนักงาน
ราชการ จัดทําสัญญา
จ้าง คําสั่งจ้าง เลิกจ้าง
และลาออก ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การพิจารณาความดีความชอบในการ
เลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และเลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
พิจารณาความดีความชอบในการเลื่อน
เงินเดือน ค่าจ้าง ของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทน
ของพนักงานราชการ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมโปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีเป็นธรรม
โปร่งใส เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท 29 ร้อยละของตําแหน่งลูกจ้างประจําที่มีผลสอบต่อเนื่อง
ตั้งแต่ร้อยละ 96 ลงมา

ร้อยละ 97

ร้อยละ 98

ร้อยละ 99

ร้อยละ 100

ฝบท30 ร้อยละความสําเร็จในการบริหารงานพนักงานราชการทั่วไป
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท08 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
เกินร้อยละ 9 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 9

ไม่เกินร้อยละ7

ไม่เกินร้อยละ 5

ไม่เกินร้อยละ 3

ฝบท.31 ระยะเวลาจัดทําบัญชีเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ที่ถูกต้องและส่งทันตามกําหนด
ล่าช้ากว่ากําหนดเกิน ล่าช้ากว่ากําหนด 1 - 2 แล้วเสร็จตามกําหนด
กว่า 2 วันขึ้นไป
วัน

แล้วเสร็จตามกําหนด
ต้องปรับปรุงแก้ไข
เล็กน้อยที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ

แล้วเสร็จตามกําหนด
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดย
ไม่มีการแก้ไข

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ดําเนินการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ดําเนินการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาทักษะและ
สมรรถนะ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

7

ดําเนินการทางวินัยของลูกจ้างประจํา
และพนักงานราชการ เพื่อให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม

วางแผนการสืบสวนสอบสวน ติดตาม
ผลการดําเนินงาน และดําเนินการทาง
วินัยภายใต้ระเบียบและคําสั่งที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานเกิด
ความถูกต้อง เป็นธรรมแก่บุคลากร
และหน่วยงาน

การดําเนินการทาง
ฝบท33 ระดับความสําเร็จของการสืบสวน สอบสวน แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
วินัยของลูกจ้างประจํา ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินเร็ว ระยะเวลาดําเนินเร็ว
และพนักงานราชการ ล่าช้ากว่ากําหนด 5 วัน ล่าช้ากว่ากําหนด 5 วัน เสร็จภายใน 60 วัน
กว่ากําหนด 5 วัน
กว่ากําหนด 10 วัน
เป็นไปอย่างมี
ขึ้นไป
ประสิทธิภาพและเป็น
ธรรม

8

ศึกษา วางแผน การจัดสวัสดิการและ ศึกษา วางแผน การจัดสวัสดิการและ การจัดสวัสดิการและ
การเสริมสร้างความผาสุก เพื่อให้
การเสริมสร้างความผาสุกเพื่อให้
การเสริมสร้างความ
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผาสุกเพื่อให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

6

ฝบท32 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนของสํานัก/กอง
ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ฝบท09 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนเสริมสร้างความผาสุก
ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ฝบท10 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

วางแผนกํากับดูแลการปรับปรุง
สถานที่และสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
ของหน่วยงานเพื่อให้สถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในการทํางานมีความ
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะและมี
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน

-

10 ศึกษา วิเคราะห์ การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของงาน
บริหารบุคคลเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กําหนด

-

9

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(KRAs)
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในการ
ทํางานมีความ
ปลอดภัยถูก
สุขลักษณะและมี
บรรยากาศที่ดีในการ
ทํางาน

มีการดําเนินการการ
บริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ร้อยละ 65

ฝบท10 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ฝบท07 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและการรายงานผลการควบคุมภายในตามแผน
ล่าช้ากว่าแผนเกินกว่า ล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 2
2 วันทําการ
วันทําการ

แล้วสร็จตามกําหนด
แต่มีข้อทักท้วงบ้าง
เล็กน้อย

แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา ถูกต้อง
ครบถ้วน

แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา ถูกต้อง
ครบถ้วน
และมีการกําหนด/
ปรับปรุงวิธีการควบคุม
ภายในที่ส่งผลดีต่อการ
ควบคุมการดําเนินงาน
ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

11 ตรวจสอบและดําเนินการ การ
ประเมินบุคคลและผลงานในการ
แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการและ
รับเงินประจําตําแหน่ง ประเภททั่วไป
เพื่อให้การแต่งตั้งบุคคลมีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่
หลักเกณฑ์กําหนด

-

12 ดําเนินการตรวจสอบ คําขอรับสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากรเบื้องต้น เช่น
การลาต่างๆ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หนังสือรับรอง
การขอมีบัตรประจําตัว เงินมรดก
เงินช่วยพิเศษ การขอรับเงินกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ลูกจ้างประจํา (กสจ.) เพื่อให้บุคลากร
ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่กําหนด

ดําเนินการตรวจสอบ คําขอรับสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากร เช่น การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หนังสือรับรอง การขอมีบัตรประจําตัว
เงินมรดก เงินทําขวัญ เงินช่วยพิเศษ
(เงินทําศพ) การขอรับเงินกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ลูกจ้างประจํา (กสจ.) เพื่อให้บุคลากร
ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่กําหนด

การแต่งตั้งบุคคลมี
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามที่หลักเกณฑ์
กําหนด

การขอรับสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากร
ถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบที่กําหนด

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท03 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 13

ไม่เกินร้อยละ10

ไม่เกินร้อยละ 7

ไม่เกินร้อยละ 4

ฝบท03 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 13

ไม่เกินร้อยละ10

ไม่เกินร้อยละ 7

ไม่เกินร้อยละ 4

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

13 สนับสนุนการดําเนินการจัดการ
ความรู้ของทีมงานการจัดการความรู้
ของสํานักเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนการจัดการความรู้ประจําปี
และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
การจัดการความรู้ของกรม
14 ให้คําปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ถ่ายทอด
ความรู้ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในสายงานหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
ความเข้าใจ

-

ให้คําปรึกษา แนะนําและถ่ายทอด
ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ให้กับ
บุคลากรในสํานักงานชลประทาน
เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ

ดําเนินการจัดการ
ความรู้ตามแผนการ
จัดการความรู้ประจําปี

> เจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ
> เจ้าหน้าที่สามารถ
ให้คําปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะตอบข้อ
ซักถามแก่ผู้มาติดต่อ
งานได้ครบถ้วน
ถูกต้องและเป็นที่พึง
พอใจ
> มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้และการ
แก้ไขปัญหางานด้าน
ธุรการร่วมกับ
่

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท18 ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติ (Work Manual) ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ฝบท19 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชาด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา และการสอนงาน
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

15 ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคล

16 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด

-

มีการนําเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคล

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ การดําเนินงานที่ได้รับ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด
หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท17 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานตามแผน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท20 ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
มีส่วนร่วมในการหา ดําเนินการในระดับที่ 1
ข้อมูล ตลอดจนแสดง และมีส่วนร่วมในการ
ความคิดเห็น เพื่อระบุ กําหนดวัตถุประสงค์
ถึงสาเหตุของปัญหา และเป้าหมายของการ
และอุปสรรค เพื่อระบุ ดําเนินงาน เพื่อให้
ถึงที่มาของปัญหา หรือ ทราบถึงทิศทางและ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ใช้เป็นข้อมูลสําหรับ
ปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการในระดับที่
1+2 และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนากลยุทธ์ หรือ
วิธีการดําเนิน-งานเพื่อ
ไปสู่เป้าหมาย/ผลลัพธ์
ดังกล่าว

ดําเนินการในระดับที่
1+2+3 และมีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน ซึ่งระบุถึงกิจกรรม
โครงการ ตัวชี้วัด
ระยะเวลา และผลผลิต
ที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา
หรือมีส่วนร่วมในการ
ลงมือปฏิบัติเพื่อให้
แผนปฏิบัติงานที่
กําหนดไว้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนด

ดําเนินการในระดับที่
1+2+3+4 และมีส่วน
ร่วมในการจัดทํา
รายงานผลการศึกษา/
คํารับรอง หรือมีส่วน
ร่วมในการติดตาม
ประเมินผลสิ่งที่
ดําเนินการตาม
แผนงานว่าเกิดผล
สําเร็จมาก/น้อยเพียงใด
เพื่อนําไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงานในอนาคต

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

17

18

-

-

ดําเนินการ ตรวจสอบ การขออนุญาต
การลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากร
ได้แก่ ลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลา
พักผ่อน ลาคลอดบุตร ลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตร ลาอุปสมบทหรือลา
ไปประกอบพิธีฮัจย์ ลาเข้ารับการตรวจ
เลือกหรือเข้ารับการ เตรียมพล ลา
ติดตามคู่สมรส ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ เพื่อให้บุคลากรได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายและระเบียบที่
กําหนด

บุคลากรได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในการลา
ถูกต้องครบถ้วน ตาม
กฎหมายและระเบียบ
ที่กําหนด

ศึกษา รวบรวมวิเคราะห์ ตรวจสอบ
การบันทึกและจัดการงานสารสนเทศ
ข้อมูลบุคคล เพื่อให้ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล

ข้อมูลบุคคลในระบบ
สารสนเทศถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
สะดวงต่อการนําไปใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารงานบุคคล

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท08 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
เกินร้อยละ 9 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 9

ไม่เกินร้อยละ7

ไม่เกินร้อยละ 5

ไม่เกินร้อยละ 3

ฝบท34 ร้อยละของข้อมูลข้าราชการที่บันทึก แก้ไข ปรับปรุง ในระบบสารสนเทศไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ร้อยะละ 15

ร้อยละ 12

ร้อยะละ 9

ร้อยละ 6

ร้อยะละ 3

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

19

20

-

-

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ดําเนินการรับและ ตรวจสอบ คําขอ
ใช้/ขอเช่าที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทานใน
เขตพื้นที่ความรับผิดชอบและติดตาม
ประสานการดําเนินการแจ้งผลการ
พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อให้การใช้ที่ราชพัสดุและทางน้ํา
ชลประทานเกิดประโยชน์สูงสุด

การอนุญาตให้ใช้/เช่า
ที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรม
ชลประทาน มี
ความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง และแล้ว
เสร็จตามมาตรฐาน
ระยะเวลาที่กําหนด

วิเคราะห์ ตรวจสอบ การขออนุญาต
รื้อถอนอาคาร/สิ่งก่อสร้างในที่ราช
พัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทาน เพื่อให้มีความถูกต้องตาม
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การขออนุญาตรื้อถอน ฝบท.36 ร้อยละของจํานวนเรื่องที่ดําเนินการขออนุญาตรื้อถอน อาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุที่ดําเนินการ แล้วเสร็จ
อาคาร/สิ่งก่อสร้างในที่
ตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด
ราชพัสดุในความ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100
ครอบครองของกรม
ชลประทาน
ชลประทาน มี
ความถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

ฝบท.35 ร้อยละของคําขอใช้-ขอเช่าที่ราชพัสดุ ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

21

-

22 ตรวจสอบ ประสานและดําเนินการจัด
ข้าราชการของสํานัก/กอง ส่วนกลาง
เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่าง ๆ ให้
ถูกต้องและทันตามหมายกําหนดการ
(สลก.)

วิเคราะห์ ตรวจสอบการขอขยายอายุ
สัญญา การงดลดค่าปรับ การแก้ไข
สัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 มติคณะรัฐมนตรี และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดําเนินงานมีความถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ
-

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

การขยายอายุสัญญา
ฝบท.37 ร้อยละของสัญญาที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และไม่ถูกทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การของลดค่าปรับ
เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป
ไม่เกินร้อยละ 13
ไม่เกินร้อยละ10
ไม่เกินร้อยละ 7
ไม่เกินร้อยละ 4
และการแก้ไขสัญญา
จัดซื้อจัดจ้าง มี
ความถูกต้องตาม
ระเบียบและราชการไม่
เสียผลประโยชน์

ไม่วัด
(เป็นกิจกรรมย่อย)

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

23 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนยุทธศาสตร์
คํารับรองการปฏิบัติราชการของกอง
และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน (กพด.)

-

24 ตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับการ
ขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และ
การทดลองปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้
ดํารงตําแหน่ง (ศทส.)

-

การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกรม
ชลประทาน

สามารถบรรจุและ
แต่งตั้ง ผู้มีความรู้
ความสามารถให้ดํารง
ตําแหน่ง

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท16 ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กองและการรายงานผลการดําเนินการตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนด
ล่าช้ากว่าแผนมาก

ล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย แล้วสร็จตามกําหนด
แต่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ในบางส่วนที่เป็น
สาระสําคัญ (ที่
เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์กรม คํา
รับรองกรม และ
ประเด็นความท้าทาย
ตามภารกิจหน้าที่ของ
สํานัก/กอง)

แล้วสร็จตามกําหนด
แต่มีข้อบกพร่องบ้าง
เล็กน้อยในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ (ที่
เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์กรม คํา
รับรองกรม และ
ประเด็นความท้าทาย
ตามภารกิจหน้าที่ของ
สํานัก/กอง)

แล้วเสร็จตามกําหนด
ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่
ต้องแก้ไข (เชื่อมโยงกับ
แผนครบถ้วนสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์กรม คํา
รับรองกรม และ
ประเด็นความท้าทาย
ตามภารกิจหน้าที่ของ
สํานัก/กอง)

ฝบท03 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 13

ไม่เกินร้อยละ10

ไม่เกินร้อยละ 7

ไม่เกินร้อยละ 4

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

25 วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดทําบรรยายลักษณะงานของ
ลูกจ้างประจํา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตําแหน่ง รายละเอียดคําบรรยาย
ลักษณะงาน (หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของงานที่ปฏิบัติ) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ได้รับมอบหมายตรงตามตําแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ศทส.)

-

26 ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน พัฒนางาน
ด้านบริหารบุคคล และสวัสดิการให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง จัดทําคู่มือ แนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน (กงบ.)

-

ลูกจ้างประจํามีหน้าที่
ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายตรง
ตามตําแหน่ง สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จัดทําคู่มือ แนว
ทางการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท38 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําคําบรรยายลักษณะงานของทุกตําแหน่งในสํานัก /กอง
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท.18 ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

27 ดําเนินการจัดทําคําสั่งมอบหมาย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ตามที่กรม
มอบอํานาจ เพื่อให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (กพก.)

-

28 กํากับ ดูแล การจัดการประชุมของ
หน่วยงาน โดยมีการเตรียมเอกสาร
การนําเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ
เรียบเรียงรายงานต่าง ๆ และติดตาม
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม เพื่อให้
การบริหารการประชุมบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หน่วยงาน (กสช.)

-

สามารถจัดทําคําสั่ง
มอบหมาย ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา ตามที่
กรมมอบอํานาจ
เพื่อให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมี
ความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การบริหารการประชุม
บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหน่วยงาน ล่าช้ากว่าแผนเกิน 5
วันทําการ

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท03 และ ฝบท08)

ฝบท15 ระดับความสําเร็จในการจัดการประชุมและพิธีการต่างๆ
ล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 5
วันทําการ

แล้วสร็จตามกําหนด
แต่มีข้อบกพร่องต้อง
ปรับปรุงแก้ไขใน
บางส่วนที่เป็น
สาระสําคัญ

แล้วสร็จตามกําหนด
แต่มีข้อบกพร่องบ้าง
เล็กน้อยในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ

แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

29 สนับสนุนการดําเนินการจัดการ
ความรู้ของทีมงานการจัดการความรู้
ของสํานักเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนการจัดการความรู้ประจําปี
และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
การจัดการความรู้ของกรม (กสช.)

-

30 ศึกษา วิเคราะห์ การจัดระบบงานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในสํานัก เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและ
เป้าหมายของสํานัก (สคก.)

-

31 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาหรือปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
บุคลากรให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (สคก.)

-

ระดับที่2

ดําเนินการจัดการ
ความรู้ตามแผนการ
จัดการความรู้ประจําปี

ระดับที่4

ระดับที่5

ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท20)

มีการจัดระบบงาน
ของหน่วยงานต่างๆ
ภายในสํานัก เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุ
พันธกิจและเป้าหมาย
ของสํานัก

ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้าน
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงให้
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

ระดับที่3

ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท01)

ฝบท34 ร้อยละของข้อมูลข้าราชการที่บันทึก แก้ไข ปรับปรุง ในระบบสารสนเทศไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ร้อยะละ 15

ร้อยละ 12

ร้อยะละ 9

ร้อยละ 6

ร้อยะละ 3

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ลําดับที่

ลักษณะงาน
ฝบท. (ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
ฝบท. (สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

32 ควบคุมทะเบียนวันลา การลงเวลามา
ปฏิบัติราชการ บันทึกข้อมูล ในระบบ
DPIS และระบบ GEIS รวมถึงการ
จัดทํารายงานวันลา (กตน.)

-

33 ตรวจสอบเอกสารวันลา (กตน.)

-

ข้อมูลวันลา ข้อมูลใน
ระบบ DPIS และระบบ
GEIS มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน
เอกสารวันลามีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน

ระดับที่2

ระดับที่3
ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท23)

ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท23)

ระดับที่4

ระดับที่5

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานการเงินและบัญชี

ลําดับที่

ลักษณะงาน
(ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
(ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่ 1

1

2

3

ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อ
จัดวางระบบการปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐาน

-

ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทําและ
จัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงาน
ภายในสํานัก เพื่อให้การจัดสรร
งบประมาณตรงกับความจําเป็นและ
วัตถุประสงค์

-

ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล
ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อให้การใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทํา
และจัดสรรงบประมาณ

-

> วางระบบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีให้
เป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อกําหนด
> กระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีที่เป็น
มาตรฐาน
1. การจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปี
2. การจัดสรรงบประมาณ
ตรงกับความจําเป็นและ
วัตถุประสงค์

ติดตามผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการจัดทําและ
จัดสรรงบประมาณ

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ฝบท01 ร้อยละความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารงานทั่วไปตามแผน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท39 ระดับความสําเร็จในการจัดทําคําของบประมาณ
ล่าช้ากว่ากําหนดเกิน
5 วันทําการ

แล้วเสร็จตาม
ล่าช้ากว่ากําหนดไม่ แล้วสร็จตามกําหนด แล้วสร็จตามกําหนด
เกิน 5 วันทําการ แต่มีข้อบกพร่องต้อง แต่มีข้อบกพร่องบ้าง กําหนดเวลา ถูกต้อง
เล็กน้อยในส่วนที่
ครบถ้วนสมบูรณ์
ปรับปรุงแก้ไขใน
ไม่ใช่สาระสําคัญ
บางส่วนที่เป็น
สาระสําคัญ

ฝบท05.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา (สําหรับหน่วยเบิกจ่าย)
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท05.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา (สําหรับหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่าย)
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานการเงินและบัญชี

ลําดับที่

ลักษณะงาน
(ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
(ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่ 1

4

5

6

ควบคุม ดําเนินการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
เพื่อให้การจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามระเบียบ

-

ศึกษา วิเคราะห์ รายงานเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานบัญชีการเงิน
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

ตรวจสอบการบันทึกรายการ
งบประมาณในระบบการบริหารเงิน
งบประมาณ และเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
(BIS) เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการไม่เกินกว่าวงเงินที่
ได้รับอนุมัติและใช้เป็นข้อมูลสําหรับ
ผู้บริหารในการติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ

ตรวจสอบการบันทึกรายงาน
งบประมาณในระบบการบริหารเงิน
งบประมาณและเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
(BIS) เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการ ไม่เกินกว่าวงเงินที่
ได้รับอนุมัติ และใช้เป็นข้อมูลสําหรับ
ผู้บริหารในการติดตามใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ

การจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามระเบียบ

รายงานเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานบัญชีการเงิน
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อ
ผู้บังคับบัญชา

การใช้เงินเป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการไม่เกิน
กว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติและ
ใช้เป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหาร
ในการติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ฝบท03 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 13

ไม่เกินร้อยละ10

ไม่เกินร้อยละ 7

ไม่เกินร้อยละ 4

ฝบท40 ร้อยละของความคิดเห็นด้านการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ทันเวลา
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท41 ร้อยละของการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณในระบบ BIS ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานการเงินและบัญชี

ลําดับที่

ลักษณะงาน
(ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
(ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่ 1

7

8

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ฝบท42 จํานวนเรื่องที่สามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ตาม
เกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกําหนดอย่างถูกต้องและทันเวลา

ควบคุม ตรวจสอบ รายงานการเงิน
เกี่ยวกับการบริหารงานบัญชีการเงิน
ภาครัฐ ระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
เพื่อให้รายงานการเงินและบัญชี มี
ความถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ควบคุม ตรวจสอบ รายงานการเงิน
เกี่ยวกับการบริหารงานบัญชีการเงิน
ภาครัฐ ระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
เพื่อให้รายงานการเงิน และบัญชี มี
ความถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลางกําหนด

รายงานการเงินและบัญชี
มีความถูกต้องครบถ้วนตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่
กรมบัญชีกลางกําหนด

จัดทําต้นทุนผลผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูล
ต้นทุนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางด้าน
การเงิน สําหรับผู้บริหารในการ
ตัดสินใจบริหารการดําเนินงานของ
หน่วยงาน และนําไปสู่ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

จัดทําต้นทุนผลผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูล
ต้นทุนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางด้าน
การเงินที่สําคัญสําหรับผู้บริหารในการ
ตัดสินใจบริหารการดําเนินงานของ
หน่วยงาน และนําไปสู่ประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน

> จัดทําต้นทุนผลผลิต
ฝบท06 ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานต้นทุนผลผลิต
เพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้าน
การเงินที่สําคัญสําหรับ
ล่าช้ากว่าแผนเกินกว่า ล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน แล้วสร็จตามกําหนด
แล้วเสร็จตาม
แล้วเสร็จตาม
ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือใน
2 วันทําการ
2 วันทําการ
แต่มีข้อทักท้วงบ้าง กําหนดเวลา ถูกต้อง กําหนดเวลา ถูกต้อง
การบริหารการดําเนินงานให้
เล็กน้อย
ครบถ้วน
ครบถ้วนและนําผล
มีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ต้นทุน
> ผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ผลผลิต แต่ละด้าน
ผลผลิตที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เพือ่ จัดทําแผนเพิ่ม
ทันเวลา
ประสิทธิภาพลด
ค่าใช้จ่าย ปรับปรุง
กิจกรรมและการ
ดําเนินงาน

เรื่องที่ 1 - 3ส่งเกิน
วันที่ 6 ธ.ค. 2560
เรื่องที่ 4 ส่งเกิน
วันที่ 6 พ.ย. 2560

เรื่องที่ 1 - 3 ส่ง
ภายในวันที่ 3 ธ.ค.
2560
เรื่องที่ 4 ส่งภายใน
วันที่ 3 พ.ย.2560

เรื่องที่ 1 - 3 ส่ง
ภายในวันที่ 30 พ.ย.
2560
เรื่องที่ 4 ส่งภายใน
วันที่ 31 ต.ค. 2560

เรื่องที่ 1 - 3 ส่ง
ภายในวันที่ 27 พ.ย.
2560
เรื่องที่ 4 ส่งภายใน
วันที่ 28 ต.ค. 2560

เรื่องที่ 1 - 3 ส่ง
ภายในวันที่ 24 พ.ย.
2560
เรื่องที่ 4 ส่งภายใน
วันที่ 25 ต.ค.2560

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานการเงินและบัญชี

ลําดับที่

ลักษณะงาน
(ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
(ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่ 1

9

ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี เช่น ตรวจสอบ
จัดทําบัญชีการเบิกจ่ายเงิน การ
ควบคุมงบประมาณ การจัดทํา
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามระเบียบ

10 ดําเนินการจัดทําใบสําคัญประเภท
ต่าง ๆ เพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติ ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติ และข้อบังคับ

-

ควบคุม ตรวจสอบใบสําคัญที่เบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณทุกประเภทรายจ่าย
พร้อมลงทะเบียนเพื่อให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งกรม
ชลประทาน ข้อกําหนดต่างๆ ป้องกัน
การเบิกซ้ําซ้อน และสูญหาย

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

จัดทําบัญชีการเบิกจ่ายเงิน
ฝบท03 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
การควบคุมงบประมาณ การ
เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 13
ไม่เกินร้อยละ10
ไม่เกินร้อยละ 7
ไม่เกินร้อยละ 4
จัดทํารายงานแสดงฐานะ
ทางการเงิน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามระเบียบ

การจัดทําใบสําคัญประเภท
ต่าง ๆ ถูกต้อง เป็นไปตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติ
ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และ
ข้อบังคับ

ฝบท03 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 13

ไม่เกินร้อยละ10

ไม่เกินร้อยละ 7

ไม่เกินร้อยละ 4

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานการเงินและบัญชี

ลําดับที่

ลักษณะงาน
(ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
(ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่ 1

11 ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อ
จัดวางระบบควบคุมภายในป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน

ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อจัด
วางระบบควบคุมภายในป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

12 วางแผน ควบคุม ดําเนินการบันทึก
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่
รับผิดชอบ ตรวจสอบเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาล ค่าสวัสดิการ
การศึกษาบุตร ค่าสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิก –
จ่าย จากเงินงบประมาณ

-

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

มีการวางระบบควบคุม
ฝบท07 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและการรายงานผลการควบคุมภายในตามแผน
ภายในด้านการเงินและบัญชี
ล่าช้ากว่าแผนเกินกว่า ล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน แล้วสร็จตามกําหนด
แล้วเสร็จตาม
แล้วเสร็จตาม
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
2 วันทําการ
2 วันทําการ
แต่มีข้อทักท้วงบ้าง กําหนดเวลา ถูกต้อง กําหนดเวลา ถูกต้อง
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
เล็กน้อย
ครบถ้วน
ครบถ้วน
และมีการกําหนด/
ปรับปรุงวิธีการ
ควบคุมภายในที่
ส่งผลดีต่อการ
ควบคุมการ
ดําเนินงานให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย
บันทึกการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ตรวจสอบ
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตร
ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
งบประมาณ

ฝบท05.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา (สําหรับหน่วยเบิกจ่าย)
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท05.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา (สําหรับหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่าย)
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานการเงินและบัญชี

ลําดับที่

ลักษณะงาน
(ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
(ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่ 1

13 ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
เพื่อให้การปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การทํางานและเป็นไปตามเป้าหมาย

14 ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ถ่ายทอด
ความรู้และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
แก่เจ้าหน้าที่ในสายงาน หรือ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพ

ดําเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการเงิน
และบัญชี

-

มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การทํางานและเป็นไปตาม
เป้าหมาย

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ฝบท17 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานตามแผน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

> เจ้าหน้าที่ในสายงาน หรือ ฝบท19 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชาด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา และการสอน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
งาน
มีความเข้าใจและสามารถ
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
> เจ้าหน้าที่
สามารถให้คําปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะตอบข้อซักถาม
แก่ผู้มาติดต่องานได้ครบถ้วน
ถูกต้องและเป็นที่พึงพอใจ
> มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และการ
แก้ไขปัญหางานด้านธุรการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสายงาน
อยู่เสมอ

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานการเงินและบัญชี

ลําดับที่

ลักษณะงาน
(ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
(ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่ 1

15 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด

ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการ การดําเนินงานที่ได้รับ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเป็นไปตาม
หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การ
เป้าหมายที่กําหนด
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ฝบท20 ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
มีส่วนร่วมในการหา ดําเนินการในระดับที่ ดําเนินการในระดับที่ ดําเนินการในระดับที่
ข้อมูล ตลอดจนแสดง 1 และมีส่วนร่วมใน 1+2 และมีส่วนร่วม 1+2+3 และมีส่วน
ในการพัฒนากลยุทธ์ ร่วมในการจัดทํา
การกําหนด
ความคิดเห็น เพื่อ
หรือวิธีการดําเนิน- แผนปฏิบัติงาน ซึ่ง
วัตถุประสงค์ และ
ระบุถึงสาเหตุของ
ระบุถึงกิจกรรม
ปัญหา และอุปสรรค เป้าหมายของการ
งานเพื่อไปสู่
โครงการ ตัวชี้วัด
เพื่อระบุถึงที่มาของ ดําเนินงาน เพื่อให้
เป้าหมาย/ผลลัพธ์
ระยะเวลา และ
ปัญหา หรือใช้เป็น ทราบถึงทิศทางและ
ดังกล่าว
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ผลผลิตที่ได้ในแต่ละ
ข้อมูลสําหรับ
ช่วงเวลา หรือมีส่วน
ปรับปรุงแก้ไขการ
ร่วมในการลงมือ
ดําเนินงาน
ปฏิบัติเพื่อให้
แผนปฏิบัติงานที่
กําหนดไว้บรรลุ
เป้าหมายตามที่
กําหนด

ดําเนินการในระดับที่
1+2+3+4 และมี
ส่วนร่วมในการจัดทํา
รายงานผล
การศึกษา/คํารับรอง
หรือมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผลสิ่ง
ที่ดําเนินการตาม
แผนงานว่าเกิดผล
สําเร็จมาก/น้อย
เพียงใด เพื่อนําไปสู่
การปรับปรุงแก้ไข
การดําเนินงานใน
อนาคต

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานการเงินและบัญชี

ลําดับที่

ลักษณะงาน
(ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
(ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่ 1

16

17

18

-

-

-

ดําเนินการตรวจสอบ และจัดทําบันทึก
ด้านการรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน/
เอกสารการเงิน การนําเงินส่งคลัง
เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด

การบันทึกรายการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินส่งคลัง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตาม
ระยะเวลาที่
กระทรวงการคลังกําหนด

ดําเนินการตรวจสอบ จัดทํารายการ
ปรับปรุงทางบัญชี เอกสารประกอบงบ
การเงิน และรายงานทางการเงินต่างๆ
เพื่อให้รายการทางบัญชีและงบการเงิน
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง

รายการทางบัญชีและงบ
การเงินมีความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไป
ตามระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง

ศึกษา ตรวจสอบ ดําเนินการจัดทํา
บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง บัญชีงาน
ระหว่างก่อสร้าง บัญชีสินทรัพย์
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ศูนย์ต้นทุน
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) มีบัญชี
สินทรัพย์ถาวร ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน

> บันทึกรายการบัญชีพัก
งานระหว่างก่อสร้าง บัญชี
งานระหว่างก่อสร้าง บัญชี
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
ในระบบ GFMIS ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
> มีบัญชีสินทรัพย์ถาวรที่
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ฝบท03 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 13

ไม่เกินร้อยละ10

ไม่เกินร้อยละ 7

ไม่เกินร้อยละ 4

ฝบท03 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 13

ไม่เกินร้อยละ10

ไม่เกินร้อยละ 7

ไม่เกินร้อยละ 4

ฝบท.43 ร้อยละของจํานวนรายการบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง บัญชีสินทรัพย์
โครงสร้างพื้นฐานในระบบ GFMIS ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานการเงินและบัญชี

ลําดับที่

ลักษณะงาน
(ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
(ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

19

-

ควบคุม ดูแล และดําเนินการ
ลงทะเบียนการบริหารเงินทดรอง
ราชการ เงินยืมราชการ การใช้จ่ายบัตร
เครดิตราชการ เร่งรัด ติดตามการชดใช้
เงินยืมเงินทดรองราชการ เพื่อให้
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด

การยืมเงินทดรองราชการ
ฝบท03 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
เงินยืมราชการการใช้จ่าย
เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 13
ไม่เกินร้อยละ10
ไม่เกินร้อยละ 7
ไม่เกินร้อยละ 4
บัตรเครดิตราชการ
ดําเนินการถูกต้องตาม
ระเบียบ และส่งคืนใบสําคัญ
เงินยืมตามเวลาที่กําหนด

20

-

ควบคุม ดูแล ดําเนินการจัดเก็บเงิน
และจัดทํารายงานเงินรายได้ค่าน้ํา
ชลประทาน เพื่อนําส่งกองทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทานได้ตามเป้าหมาย
เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง

การจัดเก็บเงินรายได้ค่าน้ํา
ชลประทานและนําส่ง
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน ได้ตามเป้าหมาย
เป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ฝบท44 ร้อยละของการรับและนําส่งเงินค่าน้ําชลประทานได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกําหนด
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานการเงินและบัญชี

ลําดับที่

ลักษณะงาน
(ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
(ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

21

-

รวบรวม ตรวจสอบ ดําเนินการจัดทํา
รายการเงินงบประมาณการขอกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินในระบบ GFMIS รวมทั้งขอ
เปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
เพื่อให้หน่วยงาน(เจ้าของงาน/
งบประมาณ) มีเงินสํารองไว้เบิกเหลื่อมปี
และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระยะเวลาที่
กําหนด

รายการงบประมาณการที่ขอ ฝบท 45 ร้อยละของรายการที่ขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ
ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินใน
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ระบบ GFMIS ครบถ้วน
ถูกต้องตามระยะเวลาที่
กําหนด

22

-

รวบรวม ตรวจสอบ ดําเนินการจัดทํา
ข้อมูลการขอรับบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ และบําเหน็จรายเดือน
ลูกจ้างประจําในระบบ E-pension
เพื่อให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก ได้
ข้อมูลรายการ ขอเบิกบําเหน็จ
บํานาญที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

ดําเนินการบันทึกคําขอเบิก
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ
และบําเหน็จรายเดือน
ลูกจ้างประจํา ในระบบ
E-Pension ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

ฝบท03 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 13

ไม่เกินร้อยละ10

ไม่เกินร้อยละ 7

ไม่เกินร้อยละ 4

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานการเงินและบัญชี

ลําดับที่

ลักษณะงาน
(ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
(ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่ 1

23 ควบคุม ตรวจสอบ ดําเนินการจัดทํา
ค่าใช้จ่ายด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
มือถือ และโทรศัพท์พื้นฐาน เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ
ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และข้อบังคับ
(ศทส.)

-

24 ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล
ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของ
งานโทรมาตรลุ่มน้ําต่างๆ เพื่อให้การ
ใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรร
งบประมาณ รวมทั้งสรุปรายงานด้าน
การเงินและบัญชี เมื่อปิดโครงการ
สัญญาจ้างลุ่มน้ําต่างๆ (สบอ.)

-

25 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบกิจกรรม
ย่อย เพื่อให้ได้ข้อมูลต้นทุนด้าน
การเงินที่สําคัญสําหรับนําไป
ประกอบการจัดทํารายงานต้นทุน
ผลผลิตในภาพรวมของสํานัก (สบอ.)

-

มีการจัดทําค่าใช้จ่ายด้าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ
และโทรศัพท์พื้นฐาน เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติ ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติ และข้อบังคับ

การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ
เป็นแนวทางในการปรับปรุง
การจัดทําและจัดสรร
งบประมาณ

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ฝบท05.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา (สําหรับหน่วยเบิกจ่าย)
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท05.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา (สําหรับหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่าย)
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท05.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา (สําหรับหน่วยเบิกจ่าย)
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท05.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา (สําหรับหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่าย)
ร้อยละ 80

มีข้อมูลด้านการเงินที่สําคัญ
สําหรับนําไปประกอบการ
จัดทํารายงานต้นทุนผลผลิต
ในภาพรวมของสํานัก

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ไม่วัด
(เป็นกิจกรรมย่อย)

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานการเงินและบัญชี

ลําดับที่

ลักษณะงาน
(ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
(ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่ 1

26 ศึกษา กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
งานการเงินและบัญชี การจัดทําคํา
ขอและควบคุมงบประมาณประจําปี
จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดทําบันทึกแจ้งกองแผนงานเพื่อขอ
งบประมาณเพิ่มเติม (สมด.)

-

27 ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและ
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ / งบกลางในแต่ละเดือน
เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(สมด.)

-

28 ควบคุมและบริหารงบประมาณของ
กอง จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ และต้นทุนผลผลิต
เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
(กงบ.)

-

การดําเนินการด้าน
งบประมาณเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูลและรายงาน
สถานะการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ /งบกลางในแต่
ละเดือน

การบริหารงบประมาณมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท03)

ไม่วัด
(เป็นกิจกรรมย่อย)

ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท06 และ ฝบท26)

ระดับที่ 5

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานการเงินและบัญชี

ลําดับที่

ลักษณะงาน
(ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
(ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่ 1

29 ควบคุมงบประมาณรายจ่ายพนักงาน
ราชการ พร้อมวิเคราะห์การใช้
งบประมาณ เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด (กงบ.)

-

30 จัดทําทะเบียนคุมเจ้าหนี้ค่า
สาธารณูปโภคและเจ้าหนี้อื่นๆ ของ
กรม และบริหารงบประมาณค่า
สาธารณูปโภคของสํานัก/กอง
ส่วนกลาง เพื่อให้การจ่ายเงินและการ
บริหารงบประมาณค่าสาธารณูปโภค
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด (กงบ.)

-

31 ดําเนินการด้านการเงินและบัญชีของ
สวัสดิการกรมชลประทานเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
(กงบ.)

-

การบริหารงบประมาณมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

การจ่ายเงินและการบริหาร
งบประมาณค่า
สาธารณูปโภคมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด

การดําเนินการด้านการเงิน
และบัญชีของสวัสดิการกรม
ชลประทานเป็นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3
ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท04)

ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท05.1)

ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท03)

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานการเงินและบัญชี

ลําดับที่

ลักษณะงาน
(ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
(ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่ 1

32 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนางาน
ด้านการเงินและบัญชีให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดทํา
คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
(กงบ.)

-

33 ดําเนินการพัฒนาการบริหารจัดการ
และติดตามรายงาน บริการค้นหา
จัดเก็บ งานการเงินและบัญชี การ
จัดทําบัญชี การเบิกจ่ายเงิน ภายใน
สํานัก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน และข้อกําหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ (กสช.)

-

34 สนับสนุนการดําเนินการจัดการ
ความรู้ของทีมงานการจัดการความรู้
ของสํานักเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนการจัดการความรู้ประจําปี
และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
การจัดการความรู้ของกรม (กสช)

-

จัดทําคู่มือ แนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
พัฒนาการบริหารจัดการ
งานการเงินและบัญชีให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน และข้อกําหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ

ดําเนินการจัดการความรู้
ตามแผนการจัดการความรู้
ประจําปี

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ฝบท18 ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ฝบท01 ร้อยละความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารงานทั่วไปตามแผน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท18 ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานการเงินและบัญชี

ลําดับที่

ลักษณะงาน
(ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน
(ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่ 1

35 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาหรือปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
การเงินและบัญชีให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
การเงินและบัญชีให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (สคก.)

-

36 กํากับ ดูแล ติดตาม รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณทุกประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (สสธ.)

-

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเงินและบัญชีได้รับ
การพัฒนาหรือปรับปรุงให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อ
สนับสนุนการบริหารงาน
การเงินและบัญชีให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบ

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ฝบท17 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานตามแผน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท05.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา (สําหรับหน่วยเบิกจ่าย)
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท05.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา (สําหรับหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่าย)
ร้อยละ 80
37 ดําเนินการจัดทํารายงานการเบิกจ่าย
การควบคุมงบประมาณ เพื่อความ
ถูกต้องตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง (สอส.)

-

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบ

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90
ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท26)

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานพัสดุ

ลําดับที่

ลักษณะงาน (ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน (ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

1

2

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบบริหารงานพัสดุ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งที่
เกี่ยวข้อง

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบบริหารงานพัสดุ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งที่
เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานด้านพัสดุ
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง

ดําเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้
ได้พัสดุเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี และคําสั่งที่เกี่ยวข้อง

วางแผน ดําเนินการ จัดหาพัสดุโดยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุเป็นไปตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งที่
เกี่ยวข้อง

> การจัดหาพัสดุเป็นไปตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
และคําสั่งที่เกี่ยวข้อง
> การบริหารสัญญาเป็นไป
ตามเงื่อนไขข้อกําหนดของ
งานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท01 ร้อยละความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารงานทั่วไปตามแผน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท46 ร้อยละของการจัดหาพัสดุได้ทันตามแผน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานพัสดุ

ลําดับที่

ลักษณะงาน (ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน (ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

3

4

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ดําเนินการจัดทําบัญชีพัสดุ การจัดทํา
ทะเบียนการเบิกจ่าย การควบคุมพัสดุ
การจัดทํารายงานประจําปี การตรวจสอบ
รายงานประจําปี และการจําหน่ายพัสดุที่
หมดอายุการใช้งาน เพื่อให้เป็นข้อมูลใน
การบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทําบัญชีพัสดุ ทะเบียนการเบิกจ่าย การ
ควบคุมพัสดุ รายงานประจําปี และ
ตรวจสอบรายงานประจําปี เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

> มีข้อมูลในการบริหารงาน
พัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
> การจัดทําบัญชีพัสดุ
มีความครบถ้วน ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
> การจัดทําทะเบียนการ
เบิกจ่าย การควบคุมพัสดุ มี
ความถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
> การตรวจสอบและการ
จัดทํารายงานประจําปี มี
ความถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด

ดําเนินการจัดการด้านคลังพัสดุ เช่น การ
ลงทะเบียน การรับ – จ่าย การเก็บรักษา
เพื่อให้การบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพ

ดําเนินการจัดการด้านคลังพัสดุ เช่น การ
ลงทะเบียน การรับ-จ่าย การเก็บรักษา
เพื่อให้การบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพ

> ข้อมูลที่บันทึกในบัญชีต้อง
ฝบท48 ระดับความสําเร็จของการจัดทําทะเบียนพัสดุ/ครุภัณฑ์การเก็บรักษาและเบิกจ่าย
ถูกต้อง ตรงกับพัสดุที่
ล่าช้ากว่ากําหนดเกิน ล่าช้ากว่ากําหนดไม่ แล้วสร็จตามกําหนด แล้วสร็จตามกําหนด แล้วเสร็จตาม
ครอบครอง
5 วันทําการ
เกิน 5 วันทําการ
แต่มีข้อบกพร่องต้อง แต่มีข้อบกพร่องบ้าง กําหนดเวลา ถูกต้อง
ปรับปรุงแก้ไขใน
เล็กน้อยในส่วนที่
ครบถ้วนสมบูรณ์
บางส่วนที่เป็น
ไม่ใช่สาระสําคัญ
สาระสําคัญ

ฝบท47 ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําปีบัญชีพัสดุที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกําหนดเวลา
ล่าช้ากว่ากําหนดเกิน ล่าช้ากว่ากําหนดไม่ แล้วสร็จตามกําหนด แล้วสร็จตามกําหนด
แล้วเสร็จตาม
5 วันทําการ
เกิน 5 วันทําการ แต่มีข้อบกพร่องต้อง แต่มีข้อบกพร่องบ้าง กําหนดเวลา ถูกต้อง
ปรับปรุงแก้ไขใน
เล็กน้อยในส่วนที่
ครบถ้วนสมบูรณ์
บางส่วนที่เป็น
ไม่ใช่สาระสําคัญ
สาระสําคัญ

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานพัสดุ

ลําดับที่

ลักษณะงาน (ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน (ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

5

6

7

8

ดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย์ทุก
ประเภท เพื่อใช้ในการควบคุมและ
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ดําเนินการบริหารสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการคํานวณค่าเสื่อมราคา
และต้นทุนผลผลิต

ศึกษา รายงานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานพัสดุ ระเบียบพัสดุต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตรวจสอบและดําเนินการบริหารสัญญา
เพื่อให้การบริหารสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระยะเวลา และเป็นไปตามข้อกําหนด
เงื่อนไขของสัญญา

จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินทุกประเภท เพื่อ จัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย์
ใช้ในการควบคุม การนําไปใช้ประโยชน์
ทุกประเภท
และการตรวจสอบรายการสินทรัพย์
-

-

ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม การบริหาร
สัญญา เพื่อให้การบริหารสัญญาถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกําหนด และ
เงื่อนไขของสัญญา

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท49 ร้อยละของการจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฐานข้อมูลสินทรัพย์ในการ
คํานวณค่าเสื่อมราคาและ
ต้นทุนผลผลิตที่ครบถ้วน
ถูกต้อง

ฝบท50 ร้อยละของจํานวนสินทรัพย์ที่ดําเนินการนําเข้าระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการสินทรัพย์กรมชลประทาน
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน

จัดทํารายงานเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ
เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ฝบท51 ร้อยละของความคิดเห็นด้านพัสดุที่ถูกต้อง ทันเวลา

การบริหารสัญญาถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระยะเวลา
และเป็นไปตามข้อกําหนด
เงื่อนไขของสัญญา

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

ร้อยละ 70

ร้อยละ 85

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ100

ร้อยละ 100

ฝบท52 ร้อยละของจํานวนสัญญาที่ดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผนและเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกําหนดของสัญญา
ร้อยละ ๙๖

ร้อยละ 9๗

ร้อยละ 98

ร้อยละ 99

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานพัสดุ

ลําดับที่

ลักษณะงาน (ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน (ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

9

ควบคุม ตรวจสอบ การขึ้นทะเบียน
ครุภัณฑ์ การเบิกโอน การตรวจสอบ
รายงานประจําปี การจําหน่ายครุภัณฑ์ของ
สํานัก/กอง ในฐานะหน่วยงานควบคุม
ครุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร
จัดการสินทรัพย์

-

10 ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดทํางบประมาณเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทานและจัดสรรพัสดุ
ครุภัณฑ์แก่หน่วยงานภายในหน่วยงาน
เพื่อให้ตรงกับความจําเป็นและวัตถุประสงค์

-

11 ดําเนินการจําหน่ายพัสดุที่หมดความจําเป็น
หมดอายุการใช้งานและที่เสื่อมสภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย ในการเก็บรักษา และสามารถ
วางแผนจัดหาพัสดุทดแทน
12 ดําเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (สมด)

การดําเนินการขึ้นทะเบียน
ครุภัณฑ์ การเบิกโอน การ
ตรวจสอบรายงานประจําปี
การจําหน่ายครุภัณฑ์ของ
สํานัก/กองเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง

บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (e-GP) และ
ระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท03 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 13

สามารถจัดสรรงบประมาณ
พัสดุ ครุภัณฑ์ ตรงกับความ
จําเป็นและวัตถุประสงค์

ดําเนินการจําหน่ายทรัพย์สินทุกประเภท ที่ ไม่มีครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
หมดความจําเป็นในการใช้งานหมดอายุการ และไม่จัดทําแผนทดแทน
ใช้งาน เสื่อมสภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ลดภาระค่าใช้จ่ายการเก็บรักษา
และสามารถวางแผนจัดหาพัสดุทดแทนได้
-

ระดับที่2

ไม่เกินร้อยละ10

ไม่เกินร้อยละ 7

ไม่เกินร้อยละ 4

ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท43)

ฝบท53 ร้อยละของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและไม่จัดทําแผนทดแทน
ร้อยละ 4

ร้อยละ 3

ร้อยละ 2

ร้อยละ 1

-

ฝบท03 ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป

ไม่เกินร้อยละ 13

ไม่เกินร้อยละ10

ไม่เกินร้อยละ 7

ไม่เกินร้อยละ 4

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานพัสดุ

ลําดับที่

ลักษณะงาน (ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน (ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

13

ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดความรู้ และ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ใน
สายงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

-

> เจ้าหน้าที่ในสายงาน หรือ ฝบท19 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชาด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา และการสอน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
งาน
มีความเข้าใจและสามารถ
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
> เจ้าหน้าที่สามารถให้
คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ตอบข้อซักถามแก่ผู้มาติดต่อ
งานได้ครบถ้วน ถูกต้องและ
เป็นที่พึงพอใจ > มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และการ
แก้ไขปัญหางานด้านธุรการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสายงาน
อยู่เสมอ

14

ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพัสดุ

-

มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางาน
และเป็นไปตามเป้าหมาย

ฝบท17 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานตามแผน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานพัสดุ

ลําดับที่

ลักษณะงาน (ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน (ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

15

16

ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนด

-

ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการ
การดําเนินงานที่ได้รับ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ มอบหมายเป็นไปตาม
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงาน
เป้าหมายที่กําหนด
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

ตรวจสอบ บันทึก ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ มีข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ
GFMIS เพื่อให้มีข้อมูลหลักผู้ขายในการ
GFMIS ถูกต้องครบถ้วน
จัดหา และในการจ่ายเงินในระบบได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทุกรายการ

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท20 ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
มีส่วนร่วมในการหา ดําเนินการในระดับที่ ดําเนินการในระดับที่
ข้อมูล ตลอดจน
1 และมีส่วนร่วมใน 1+2 และมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น
การกําหนด
ในการพัฒนากลยุทธ์
เพื่อระบุถึงสาเหตุ
วัตถุประสงค์ และ
หรือวิธีการดําเนินงานเพื่อไปสู่
ของปัญหา และ
เป้าหมายของการ
อุปสรรค เพื่อระบุถึง ดําเนินงาน เพื่อให้ เป้าหมาย/ผลลัพธ์
ดังกล่าว
ที่มาของปัญหา หรือ ทราบถึงทิศทางและ
ใช้เป็นข้อมูลสําหรับ ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการในระดับที่
1+2+3 และมีส่วน
ร่วมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน ซึ่ง
ระบุถึงกิจกรรม
โครงการ ตัวชี้วัด
ระยะเวลา และ
ผลผลิตที่ได้ในแต่ละ
ช่วงเวลา หรือมีส่วน
ร่วมในการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อให้
แผนปฏิบัติงานที่
กําหนดไว้บรรลุ
เป้าหมายตามที่
กําหนด

ไม่วัด
(กิจกรรมย่อยของตัวชี้วัด ฝบท47)

ดําเนินการในระดับที่
1+2+3+4 และมี
ส่วนร่วมในการจัดทํา
รายงานผล
การศึกษา/คํารับรอง
หรือมีส่วนร่วมใน
การติดตาม
ประเมินผลสิ่งที่
ดําเนินการตาม
แผนงานว่าเกิดผล
สําเร็จมาก/น้อย
เพียงใด เพื่อนําไปสู่
การปรับปรุงแก้ไข
การดําเนินงานใน
อนาคต

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานพัสดุ

ลําดับที่

ลักษณะงาน (ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน (ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

17

18

-

-

19 ดูแลการปรับปรุงสถานที่และ
สภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงานจัดหา
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ครบถ้วนและเพียงพอเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ (กงบ.)

ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการบริหาร
สินทรัพย์ ตั้งแต่การวางแผน การจัดหาการ
ใช้งาน การดูแลรักษา การจําหน่าย และ
การหาทดแทน เพื่อให้ทราบสถานภาพ
สินทรัพย์มีอยู่จริง ตรงตามหลักฐาน
ทะเบียนคุม และมูลค่าทางบัญชีถูกต้องตาม
ระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด

ดําเนินการบริหารสินทรัพย์
เพื่อให้ทราบสถานภาพ
สินทรัพย์มีอยู่จริง ตรงตาม
หลักฐานทะเบียนคุม และ
มูลค่าทางบัญชีถูกต้องตาม
ระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด

ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนปัญหาการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณา/ปรับปรุง
กระบวนงานด้านการบริหารสินทรัพย์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

มีการพัฒนา ปรับปรุง ลด
ขั้นตอน กระบวนงานด้าน
พัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ

-

มีสถานที่และสภาพแวดล้อม
ที่ดีในการปฏิบัติงาน และมี
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน
และเพียงพอเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์

ระดับที่2

ระดับที่3
ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท49)

ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท01)

ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท10)

ระดับที่4

ระดับที่5

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานพัสดุ

ลําดับที่

ลักษณะงาน (ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน (ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

20 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนางานด้าน
พัสดุให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง จัดทําคู่มือ แนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
(กงบ.)

-

21 ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการบริหาร
สินทรัพย์ ตั้งแต่การวางแผน การจัดหาการ
ใช้งาน การดูแลรักษา การจําหน่าย และ
การหาทดแทน เพื่อให้ทราบสถานภาพ
สินทรัพย์มีอยู่จริง ตรงตามหลักฐาน
ทะเบียนคุม และมูลค่าทางบัญชีถูกต้อง
ตามระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด (สสธ.)

-

จัดทําคู่มือ แนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

ดําเนินการบริหารสินทรัพย์
เพื่อให้ทราบสถานภาพ
สินทรัพย์มีอยู่จริง ตรงตาม
หลักฐานทะเบียนคุม และ
มูลค่าทางบัญชีถูกต้องตาม
ระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท18 ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติ (Work Manual) ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ไม่วัด
(รวมอยู่ใน ฝบท49)

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานพัสดุ

ลําดับที่

ลักษณะงาน (ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน (ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

22 ศึกษา วิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
บริหารงานด้านพัสดุและวางแผนควบคุม
ความเสี่ยง โดยการจัดทําแผนควบคุม
ภายใน และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนด้านการบริหารงาน
เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ (สอส.) ขอปรับค่าเป้าหมาย

-

23 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาหรือปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพัสดุให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
พัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (สคก.)

-

มีการดําเนินการการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านพัสดุได้รับการพัฒนา
หรือปรับปรุงให้ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานพัสดุให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท07 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและการรายงานผลการควบคุมภายในตามแผน
ล่าช้ากว่าแผนเกิน
กว่า 2 วันทําการ

ล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน แล้วสร็จตามกําหนด
2 วันทําการ
แต่มีข้อทักท้วงบ้าง
เล็กน้อย

แล้วเสร็จตาม
แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา ถูกต้อง กําหนดเวลา ถูกต้อง
ครบถ้วน
ครบถ้วน
และมีการกําหนด/
ปรับปรุงวิธีการ
ควบคุมภายในที่
ส่งผลดีต่อการ
ควบคุมการ
ดําเนินงานให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย

ฝบท17 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานตามแผน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ลําดับที่

ลักษณะงาน (ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน (ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

1

2

3

-

-

-

ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ของสํานักงานชลประทาน
เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานการ
ประชาสัมพันธ์ให้บรรลุเป้าหมายของ
สํานักงานชลประทาน
ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามแผน เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย สะดวก
รวดเร็วและเลือกใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่
(NEWS MEDIA) ได้อย่างเหมาะสม เช่น สื่อ
สังคมออนไลน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อ
กิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเสียงตามสาย
ภายในองค์กร เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของสํานักงานชลประทาน และ
เป็นไปตามแผนประชาสัมพันธ์ของ
สํานักงานชลประทานที่กําหนดไว้

จัดทําแผนงาน
ประชาสัมพันธ์และแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปีแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

รวบรวม ประมวลผล ติดตาม ตรวจสอบ
จํานวนความถี่ในการเผยแพร่และผ่านสื่อ
ตามช่องทางต่างๆ ที่กําหนด เพื่อให้ได้
ข้อมูลประกอบการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง ครบถ้วนถูกต้อง
ภายในกําหนดเวลา

ผลงานและกิจกรรมของ
หน่วยงาน ผ่านสื่อต่างๆ ได้
ทันเหตุการณ์ตามแผนปฏิบัติ
งานที่กําหนด

มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย ทันสมัย ใช้ใน
การเผยแพร่ผลงานและ
กิจกรรมของหน่วยงานอย่าง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
ผู้รับบริการภายใน/ภายนอก
พึงพอใจ

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท13 ร้อยละการดําเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท13 ร้อยละการดําเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท13 ร้อยละการดําเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ลําดับที่

ลักษณะงาน (ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน (ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

4

5

6

-

-

-

พัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน การให้บริการ
และการติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่องค์กร

ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
ติดต่อประสานงาน

ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ให้
เป็นไปตามการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐด้านคุณภาพเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม ภารกิจงานชลประทาน หรืองาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลบนเว็บไซต์มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย

มีข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและทันสมัยตาม
เกณฑ์ที่กรมชลประทาน
กําหนด

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท13 ร้อยละการดําเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท12 ระยะเวลาในการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันต่อสถานการณ์
เกินกว่า 48 ชั่วโมง ภายใน 48 ชั่วโมง ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใน 12 ชั่วโมง ภายใน 1 ชั่วโมง

วางแผน พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีฐานข้อมูลด้านบริหารงาน
ทัว่ ไป ถูกต้อง ครบถ้วนเป็น
สารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อให้มีระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ ปัจจุบัน
ถูกต้อง สนับสนุนการบริหารงานทั่วไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝบท14 คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง
10 คะแนน

30 คะแนน

50 คะแนน

70 คะแนน

100 คะแนน

ฝบท17 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานตามแผน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ลําดับที่

ลักษณะงาน (ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน (ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

7

8

-

-

บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารทางราชการตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ของสํานักงานชลประทาน ให้มี
ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ และรวดเร็ว ไว้
ให้บริการผู้มาขอรับข้อมูลเพื่อความโปร่งใส
ของการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่
จัดเก็บข้อมูลข่าวสารของ
ราชการตามที่กฎหมาย
กําหนดครบถ้วน เป็น
ปัจจุบันสามารถให้บริการผู้
มาขอรับบริการได้รวดเร็ว
และพึงพอใจ

บริหารจัดการห้องสมุด/ศูนย์เรียนรู้ โดย
การรวบรวมองค์ความรู้ด้านงานชลประทาน
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในห้องสมุด
และคลังความรู้ของสํานักงานชลประทาน
เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ครบถ้วน

มีองค์ความรู้ที่สําคัญและ
จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ครบถ้วน และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
ให้บริการได้สะดวกและ
เข้าถึงได้ง่าย

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ระดับที่5

ฝบท 54 ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ฝบท.55 ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการห้องสมุด/ คลังความรู้
ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ลําดับที่

ลักษณะงาน (ฝบท.ส่วนกลาง)

ลักษณะงาน (ฝบท.สชป.1-17)

ตัวชี้วัด (ฝบท.)

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(KRAs)

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ
ระดับที่1

9

-

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด มีส่วนร่วมในการหา
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงาน
ข้อมูล ตลอดจน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
แสดงความคิดเห็น
เพื่อระบุถึงสาเหตุ
ของปัญหา และ
อุปสรรค เพื่อระบุ
ถึงที่มาของปัญหา
หรือใช้เป็นข้อมูล
สําหรับปรับปรุง
แก้ไขการดําเนินงาน

ระดับที่2

ระดับที่3

ระดับที่4

ฝบท20 ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
ดําเนินการในระดับ ดําเนินการในระดับ ดําเนินการในระดับ
ที่ 1 และมีส่วนร่วม ที่ 1+2 และมีส่วน ที่ 1+2+3 และมี
ร่วมในการพัฒนา
ในการกําหนด
ส่วนร่วมในการ
วัตถุประสงค์ และ กลยุทธ์ หรือวิธีการ
จัดทําแผน
เป้าหมายของการ ดําเนิน-งานเพื่อไปสู่ ปฏิบัติงาน ซึ่งระบุ
ดําเนินงาน เพื่อให้ เป้าหมาย/ผลลัพธ์
ถึงกิจกรรม
ทราบถึงทิศทาง
โครงการ ตัวชี้วัด
ดังกล่าว
และผลลัพธ์ที่
ระยะเวลา และ
ต้องการ
ผลผลิตที่ได้ในแต่
ละช่วงเวลา หรือมี
ส่วนร่วมในการลง
มือปฏิบัติเพื่อให้
แผนปฏิบัติงานที่
กําหนดไว้บรรลุ
เป้าหมายตามที่
กําหนด

ระดับที่5
ดําเนินการในระดับ
ที่ 1+2+3+4 และ
มีส่วนร่วมในการ
จัดทํารายงานผล
การศึกษา/คํา
รับรอง หรือมีส่วน
ร่วมในการติดตาม
ประเมินผลสิ่งที่
ดําเนินการตาม
แผนงานว่าเกิดผล
สําเร็จมาก/น้อย
เพียงใด เพื่อนําไปสู่
การปรับปรุงแก้ไข
การดําเนินงานใน
อนาคต

ผลการจัดเทียบ
ตัวชี้วดั ผลงานหลักกับระดับตําแหน่ง
ของฝ่ ายบริหารทัว่ ไป กรมชลประทาน
(KPI Mapping)

ผลการจัดเทียบตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI Mapping) กับระดับตําแหน่งของฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน

รหัส

ฝบท01*

ชื่อตัวชี้วัด

ความ
สอดคล้อง
หัวหน้าฝ่าย
กับตัวชี้วัด
บริหารทั่วไป
ตาม
ยุทธศาสตร์

ร้อยละความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนงานด้านการ
บริหารงานทั่วไปตามแผน

ฝบท02* ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริหารทั่วไป
ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้
ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ฝ่าย
ฝบท04
บริหารทั่วไปได้รับจัดสรร

ฝบท03*

OPK22

งานธุรการ

งานบุคคลและ
สวัสดิการ

งานการเงินและ
บัญชี

งานพัสดุ

งานประชาสัมพันธ์

หน.

ผปง.

หน.

ผปง.

หน.

ผปง.

หน.

ผปง.

หน.

ผปง.









































































ฝบท05.1

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา (สําหรับ
หน่วยเบิกจ่าย)







ฝบท05.2

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา (สําหรับ
หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่าย)

























ฝบท06 ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานต้นทุนผลผลิต
ฝบท07

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและการรายงานผล
การควบคุมภายในตามแผน



ฝบท08

ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ไม่สามารถดําเนินการได้
ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ















รหัส

ชื่อตัวชี้วัด

ความ
สอดคล้อง
หัวหน้าฝ่าย
กับตัวชี้วัด
บริหารทั่วไป
ตาม
ยุทธศาสตร์

งานธุรการ

งานบุคคลและ
สวัสดิการ

งานการเงินและ
บัญชี
หน.

หน.

ผปง.

หน.

ผปง.

ผปง.





















จํานวนครั้งการเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในอาคาร
สถานที่







ฝบท12 ระยะเวลาในการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันต่อสถานการณ์











ตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ที่
2.1.1











OPK17.1











ฝบท15 ระดับความสําเร็จในการจัดการประชุมและพิธีการต่างๆ







ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ฝบท16 ระดับสํานัก/กองและการรายงานผลการดําเนินการตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนด



ฝบท17

ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานตามแผน





ฝบท18*

ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติ (Work Manual) ที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จตามแผน





ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนเสริมสร้าง
ความผาสุก

ฝบท10 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ฝบท11

ร้อยละการดําเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความ
ฝบท13
เข้าใจแก่ประชาชน
ฝบท14 คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง

OPK19.1

OPK21

หน.

งานประชาสัมพันธ์
หน.

ฝบท09

ผปง.

งานพัสดุ
ผปง.









































รหัส

ชื่อตัวชี้วัด

ความ
สอดคล้อง
หัวหน้าฝ่าย
กับตัวชี้วัด
บริหารทั่วไป
ตาม
ยุทธศาสตร์

งานธุรการ
หน.

ผปง.

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อ
ฝบท19* ผู้บังคับบัญชาด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา และการสอน
งาน





ฝบท20 ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย







ฝบท21 ร้อยละของความคิดเห็นด้านกฎหมายที่ถูกต้อง ทันเวลา










ฝบท22

ร้อยละของงานเอกสารที่สามารถสืบค้นในระบบได้ภายใน
กําหนดเวลา

ร้อยละของหนังสือราชการที่มีการทักท้วงให้มีการแก้ไข
ฝบท23 ตามระเบียบสารบรรณและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยตรวจสอบ
ร้อยละของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด





ฝบท25

ร้อยละของหนังสือราชการที่ผ่านการกลั่นกรองและถูก
ทักท้วงให้แก้ไขจากผู้บริหาร













ฝบท27

ร้อยละของการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารลับที่สามารถสืบค้น
ได้ภายในเวลาที่กําหนด

ฝบท28

ระดับความสําเร็จในการวิเคราะห์โครงสร้าง อัตรากําลัง
ภายในสํานัก

งานการเงินและ
บัญชี

หน.

หน.

ผปง.



ฝบท24

ฝบท26 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน

งานบุคคลและ
สวัสดิการ

ผปง.













งานพัสดุ
หน.

งานประชาสัมพันธ์

ผปง.






หน.

ผปง.








งานบุคคลและ
สวัสดิการ

งานการเงินและ
บัญชี

หน.

ผปง.

หน.

ฝบท29 ร้อยละของตําแหน่งลูกจ้างประจําที่มีผลสอบต่อเนื่อง





ฝบท30 ร้อยละความสําเร็จในการบริหารงานพนักงานราชการทั่วไป













รหัส

ชื่อตัวชี้วัด

ความ
สอดคล้อง
หัวหน้าฝ่าย
กับตัวชี้วัด
บริหารทั่วไป
ตาม
ยุทธศาสตร์

งานธุรการ
หน.

ผปง.

ระยะเวลาจัดทําบัญชีเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน ที่ถูกต้องและส่งทันตามกําหนด
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนของสํานัก/
ฝบท32
กอง
ระดับความสําเร็จของการสืบสวน สอบสวน แล้วเสร็จ
ฝบท33
ภายในเวลาที่กําหนด
ร้อยละของข้อมูลข้าราชการที่บันทึก แก้ไข ปรับปรุง ใน
ฝบท34 ระบบสารสนเทศไม่ถูกต้อง ครบถ้วน









ร้อยละของคําขอใช้-ขอเช่าที่ราชพัสดุ ที่ดําเนินการแล้ว
ฝบท35 เสร็จตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด





ร้อยละของจํานวนเรื่องที่ดําเนินการขออนุญาตรื้อถอน
ฝบท36 อาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุที่ดําเนินการ แล้วเสร็จ
ตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด





ร้อยละของสัญญาที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและไม่
ฝบท37 ถูกทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง





ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน
ฝบท38 ของทุกตําแหน่งในสํานัก /กอง





ฝบท31

ผปง.

งานพัสดุ
หน.

ผปง.

งานประชาสัมพันธ์
หน.

ผปง.

งานบุคคลและ
สวัสดิการ

งานการเงินและ
บัญชี

หน.

หน.

ผปง.

ฝบท39 ระดับความสําเร็จในการจัดทําคําของบประมาณ





ฝบท40 ร้อยละของความคิดเห็นด้านการเงินที่ถูกต้อง ทันเวลา





ร้อยละของการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณใน
ระบบ BIS ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน





















รหัส

ชื่อตัวชี้วัด

ความ
สอดคล้อง
หัวหน้าฝ่าย
กับตัวชี้วัด
บริหารทั่วไป
ตาม
ยุทธศาสตร์

งานธุรการ

ผปง.

ฝบท46 ร้อยละของการจัดหาพัสดุได้ทันตามแผน





ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําปีบัญชีพัสดุ
ฝบท47 ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกําหนดเวลา





ระดับความสําเร็จของการจัดทําทะเบียนพัสดุ/ครุภัณฑ์การ
ฝบท48 เก็บรักษาและเบิกจ่าย





จํานวนเรื่องที่สามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์ประเมินผล
ฝบท42 การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ตามเกณฑ์ที่
กรมบัญชีกลางกําหนดอย่างถูกต้องและทันเวลา
ร้อยละของจํานวนรายการบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง
ฝบท43 บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
ในระบบ GFMIS ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ร้อยละของการรับและนําส่งเงินค่าน้ําชลประทานได้
ฝบท44 ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกําหนด
ฝบท45

ร้อยละของรายการที่ขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

ผปง.

ผปง.

งานประชาสัมพันธ์

หน.

ฝบท41

หน.

งานพัสดุ

หน.

ผปง.

รหัส

ชื่อตัวชี้วัด

ความ
สอดคล้อง
หัวหน้าฝ่าย
กับตัวชี้วัด
บริหารทั่วไป
ตาม
ยุทธศาสตร์

งานธุรการ
หน.

ผปง.

งานบุคคลและ
สวัสดิการ

งานการเงินและ
บัญชี

หน.

หน.

ผปง.

งานประชาสัมพันธ์

หน.

ผปง.









ฝบท51 ร้อยละของความคิดเห็นด้านพัสดุที่ถูกต้อง ทันเวลา





ร้อยละของจํานวนสัญญาที่ดําเนินการได้ครบถ้วนตาม
ฝบท52 แผนและเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกําหนดของสัญญา





ฝบท53 ร้อยละของครุภัณ์ที่เสื่อมสภาพและไม่จัดทําแผนทดแทน





ร้อยละของการจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย์ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน
ร้อยละของจํานวนสินทรัพย์ที่ดําเนินการนําเข้าระบบ
ฝบท50 ฐานข้อมูลบริหารจัดการสินทรัพย์กรมชลประทานได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ฝบท49

ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการตาม พรบ. ข้อมูล
ข่าวสาร
ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการห้องสมุด/
ฝบท55 คลังความรู้
ฝบท54

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึง ตัวชี้วัดที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปจะต้องถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละงานของฝ่ายบริหารทั่วไป

ผปง.

งานพัสดุ

หน.

ผปง.









คําอธิบายตัวชี้วดั
ของฝ่ ายบริหารทัว่ ไป กรมชลประทาน
(KPI Template)

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.01

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารทั่วไปตามแผน
ร้อยละความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารทั่วไปตามแผน หมายถึง
ฝ่ายบริหารทั่วไปดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานอย่างน้อย 1 กระบวนงาน ตามแผน
ทั้ ง นี้ การปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการ
ดําเนินการที่ชัดเจน โดยประเมินผลจากตัวชี้วัดที่สะท้อนผลจากการปรับปรุงกระบวนงาน
ความหมายของตัวชี้วัด : และผลการปรับปรุงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการการทํางานของหน่วยงาน และการลดต้นทุน เป็นต้น
กระบวนงานที่กําหนด ได้แก่ กระบวนงานของงานธุรการ กระบวนงานของงานบริหาร
บุคคลและสวัสดิการ กระบวนงานของงานการเงินและบัญชี กระบวนงานของงานพัสดุ
และกระบวนงานของงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และหัวหน้างานทุกงานของฝ่ายบริหารทั่วไป
จํานวนกระบวนงานที่ดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ x 100
จํานวนกระบวนงานทั้งหมดที่ต้องปรับปรุงตามแผน

สูตรในการคํานวณ

:

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1
ระดับ 2
: ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

= ร้อยละ 80
= ร้อยละ 85
= ร้อยละ ๙0
= ร้อยละ 95
= ร้อยละ 100
ปี 2558
:
ราย 6 เดือน /ราย 12 เดือน
:

ปี 2559
-

หัวหน้างานต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงกระบวนการตามแผน
: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และหัวหน้างานทุกงานของฝ่ายบริหารทั่วไป
:

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.02

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริหารทั่วไป
ผู้รับบริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจํา, พนักงานราชการ, ลูกจ้าง
ชั่วคราว) ที่ใช้บริการของฝ่ายบริหารทั่วไป (งานธุรการ งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ) ซึ่งเป็นบุคคล
ภายในองค์กรเดียวกัน
การวัดความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจใน 5 ด้าน คือ
ความหมายของตัวชี้วัด :
1. ความพึงพอใจสถานที่ให้บริการ
2. ความรวดเร็วในกระบวนการปฏิบัติงาน
3. ความสะดวกในการใช้บริการ
4. มนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ให้บริการ
5. ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 85
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานทุกงานของฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้ปฏิบัติงาน
ร้อยละความพึงพอใจ = ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด X 100
5
ค่าเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
สูตรในการคํานวณ
:
โดยคะแนนความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ระดับ 1 = ร้อยละ 65
ระดับ 2 = ร้อยละ 70
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ 3 = ร้อยละ 75
ระดับ 4 = ร้อยละ 80
ระดับ 5 = ร้อยละ 85
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน/
:
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
รายปี
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
แหล่งข้อมูล : แบบสํารวจความพึงพอใจ
:
วิธีการเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลจากแบบสํารวจ
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานทุกงานของฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.03

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ถูกทักท้วงให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ
ร้อ ยละของงาน/หนัง สือ ราชการด้า นงานธุร การ งานบริห ารบุค คลและสวัส ดิก าร
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ ที่ถูกทักท้วงจาก
หน่วยตรวจสอบให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ
เงื่อนไข
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นการถูกทักท้วงจากผู้บริหาร ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
หน่วยตรวจสอบของแต่ละงาน และหน่วยงานภายนอก (รวมทุกงานที่อยู่ในความ
ความหมายของตัวชี้วัด : รับผิดชอบ)
2. หัวหน้างาน เป็นการถูกทักท้วงจากผู้บริหาร ผู้อํานวยการสํานัก/กอง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป หน่วยตรวจสอบของแต่ละงาน และหน่วยงานภายนอก (เฉพาะงานในส่วนที่
รับผิดชอบ)
3. ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการถูกทักท้วงจากผู้บริหาร ผู้อํานวยการสํานัก/กอง หัวหน้าฝ่าย
บริ ห ารทั่ ว ไป หั ว หน้ า งาน หน่ ว ยตรวจสอบของแต่ ล ะงาน และหน่ ว ยงานภายนอก
(เฉพาะงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ)
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ไม่เกินร้อยละ 4
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานทุกงานของฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนเอกสารในงานที่รับผิดชอบที่มีการทักท้วงให้มีการแก้ไข x 100
จํานวนเอกสารที่จัดทําขึ้นหรือตรวจทาน

สูตรในการคํานวณ

:

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1
ระดับ 2
: ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

= เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป
= ไม่เกินร้อยละ 13
= ไม่เกินร้อยละ 10
= ไม่เกินร้อยละ 7
= ไม่เกินร้อยละ 4
ปี 2558
:
รายเดือน
:
:

ปี 2559
-

ปี 2560
-

บันทึก/รายงานอ้างอิง จํานวนเอกสารที่มีการทักท้วงให้มีการแก้ไขตามระเบียบที่ถูกต้อง

: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานทุกงานของฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.04

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ฝ่ายบริหารทั่วไปได้รับจัดสรร
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ฝ่ายบริหารทั่วไปได้รับจัดสรร หมายถึง
ความหมายของตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายงบประมาณที่ฝ่ายบริหารทั่วไปได้รับจัดสรรในการดําเนินการด้านต่างๆ ที่
ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณนั้น
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 96
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปหัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนเงินงบประมาณทีท่ ี่ฝ่ายบริหารทั่วไปเบิกจ่าย
x 100
สูตรในการคํานวณ
:
จํานวนเงินงบประมาณที่ฝ่ายบริหารทั่วไปได้รับจัดสรรในปีงบประมาณนั้น
ระดับ 1 = ร้อยละ 88
ระดับ 2 = ร้อยละ 90
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ 3 = ร้อยละ ๙2
ระดับ 4 = ร้อยละ 94
ระดับ 5 = ร้อยละ 96
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน/
:
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
รายเดือน
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
รายงานผลการเบิกจ่าย
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปหัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code ฝบท.05.1

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา (สําหรับหน่วยเบิกจ่าย)
มุ่งเน้นในการเบิกจ่ายเงินที่สําคัญ ได้แก่
เงินในงบประมาณ 6 กระบวนงาน
1. การเบิกเงินช่วยพิเศษ โดยมีเวลามาตรฐานเท่ากับ 2½วันทําการ (นับเฉพาะเวลาที่
ปฏิบัติของงานการเงินและบัญชี)
2. การเบิกจ่ายเงินตามใบสําคัญต่าง ๆ ตามงบดําเนินงาน (ในระบบ GFMIS เฉพาะที่
เบิกในส่วนกลาง) โดยมีเวลามาตรฐานเท่ากับ 2½วันทําการ (นับเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติของ
งานการเงินและบัญชี)
3. การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพันจากงบลงทุน งบรายจ่ายอื่น (ในระบบ GFMIS
เฉพาะที่เบิกในส่วนกลาง) โดยมีเวลามาตรฐานเท่ากับ 2½วันทําการ (นับเฉพาะเวลาที่
ปฏิบัติของงานการเงินและบัญชี)
4. การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โดยมีเวลา
มาตรฐานเท่ากับ 30 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย) หรือเวลามาตรฐาน 60 นาที (กรณี
ความหมายของตัวชี้วัด : รวมระยะเวลารอคอย)
6. การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาการยืมเงิน (เฉพาะส่วนที่เบิกจากเงินทดรองราชการ)
โดยมีเวลาการเบิกจ่ายเงิน 2 วันทําการ
7. การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวรายวันได้อย่างถูกต้อง และ
ทันเวลาที่กําหนด
เงินนอกงบประมาณ 3 กระบวนงาน
1. การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดย
มีเวลามาตรฐานเท่ากับ 2½ วันทําการ
2. การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน โดยมีเวลา
มาตรฐานเท่ากับ 2½ วันทําการ
3. การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่นๆ โดยมีเวลามาตรฐานเท่ากับ 2½ วันทําการ
ผู้ใช้บัตรเครดิตราชการสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา
การยืมเงิน
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานการเงินและบัญชีและผู้ปฏิบัติงาน
สูตรในการคํานวณ

: จํานวนครั้งของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง และทันเวลา x 100
จํานวนครั้งของการเบิกจ่ายเงินทั้งหมด

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1 = ร้อยละ 80
ระดับ 2 = ร้อยละ 85
: ระดับ 3 = ร้อยละ 90
ระดับ 4 = ร้อยละ 95
ระดับ 5 = ร้อยละ 100

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย

:

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

:

แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

:

ผู้กํากับตัวชี้วัด

: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานการเงินและบัญชีและผู้ปฏิบัติงาน

ปี 2558
-

ปี 2559
-

รายเดือน
แหล่งข้อมูล : รายงานผลการดําเนินงาน
วิธีการเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงาน

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code ฝบท.05.2

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา (สําหรับหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่าย)
การเบิกจ่ายที่สําคัญ 6 กระบวนงาน ได้แก่
1. การเบิกเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการบํานาญ โดยมีเวลามาตรฐานเท่ากับ
30 นาที (ไม่นับรวมระยะเวลารอคอย) หรือเวลามาตรฐาน 60 นาที กรณีรวม
ระยะเวลารอคอย
2. การเบิกเงินช่วยพิเศษ ที่เบิกในส่วนกลาง โดยมีเวลามาตรฐานเท่ากับ 3 วันทําการ
(นับเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติของหน่วยงานด้านการเงินและบัญชี)
3. การเบิกจ่ายเงินตามใบสําคัญต่างๆ ตามงบดําเนินงาน โดยมีเวลามาตรฐานเท่ากับ
3 วันทําการ (นับเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติของหน่วยงานด้านการเงินและบัญชี)
4. การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพันจากงบลงทุน งบรายจ่ายอื่น (ในระบบ GFMIS) โดย
ความหมายของตัวชี้วัด :
เวลามาตรฐานเท่ากับ 3 วันทําการ (นับเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติของหน่วยงานด้าน
การเงินและบัญชี)
5. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ของเจ้าหน้าที่กรม
ชลประทาน โดยมีเวลามารฐานเท่ากับ 30 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย) หรือ
เวลามาตรฐาน 60 นาที (กรณีรวมระยะเวลารอคอย) (นับเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติของ
หน่วยงานด้านการเงินและบัญชี)
6. การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน และเงินนอกงบประมาณอื่นๆ) โดยมีเวลามาตรฐานเท่ากับ
2 วันทําการ (นับเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติของหน่วยงานด้านการเงินและบัญชี)
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน
สูตรในการคํานวณ

: จํานวนครั้งของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง และทันเวลา x 100
จํานวนครั้งของการเบิกจ่ายเงินทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1 = ร้อยละ 80
ระดับ 2 = ร้อยละ 85
: ระดับ 3 = ร้อยละ 90
ระดับ 4 = ร้อยละ 95
ระดับ 5 = ร้อยละ 100

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย

:

ปี 2558
-

ปี 2559
-

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

:

รายเดือน

แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

:

ผู้กํากับตัวชี้วัด

: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานการเงินและบัญชีและผู้ปฏิบัติงาน

แหล่งข้อมูล : รายงานผลการดําเนินงาน
วิธีการเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.06

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานต้นทุนผลผลิต
ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานต้นทุนผลผลิต หมายถึง ผลสําเร็จในการจัดทํา
ความหมายของตัวชี้วัด : รายงานต้นทุนผลผลิ ตแต่ล ะด้า นเพื่อจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิ ภาพ ลดค่าใช้จ่ าย นําไป
ปรับปรุงกิจกรรมและการดําเนินงาน
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ระดับ5
หน่วยวัด
: ระดับ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน
สูตรในการคํานวณ
: ระดับ 1 = ล่าช้ากว่าแผนเกินกว่า 2 วันทําการ
ระดับ 2 = ล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 2 วันทําการ
ระดับ 3 = แล้วสร็จตามกําหนด แต่มีข้อทักท้วงบ้างเล็กน้อย
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ 4 = แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ถูกต้องครบถ้วน
ระดับ 5 = แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ถูกต้องครบถ้วนและนําผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ผลผลิตแต่ละด้านเพื่อจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงกิจกรรมและการ
ดําเนินงาน
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน/
:
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
รายปี
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
รายงานต้นทุนผลผลิตแต่ละด้าน แผนเพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่าย ผลการปรับปรุง
:
กิจกรรมและการดําเนินงาน
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.07

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและการรายงานผลการควบคุมภายใน
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและการรายงานผลการควบคุมภายในของสํานัก/กอง
ประจําปี แล้วเสร็จ ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกําหนด โดยแบ่งรอบดําเนินการ 2 ครั้ง
ความหมายของตัวชี้วัด : ครั้งที่ 1 รอบระยะเวลา 6 เดือน ภายในต้นเดือนเมษายน
ครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา 12 เดือน ภายในต้นเดือนตุลาคม
(ตามที่กองการเงินและบัญชีกําหนด)
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ระดับ 5
หน่วยวัด
: ระดับ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย และผู้ปฏิบัติงาน
สูตรในการคํานวณ
: ระดับ 1 = ล่าช้ากว่าแผนเกินกว่า 2 วันทําการ
ระดับ 2 = ล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 2 วันทําการ
ระดับ 3 = แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา แต่มีข้อทักท้วงเล็กน้อย
เกณฑ์การให้คะแนน
:
ระดับ 4 = แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ถูกต้องครบถ้วน
ระดับ 5 = แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ถูกต้องครบถ้วนและมีการกําหนด/ปรับปรุงวิธีการ
ควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการควบคุมการดําเนินงานให้บรรจุผลตามเป้าหมาย
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน/
:
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ราย6 เดือน
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
แผนและรายงานควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในสังกัด สํานัก/กอง
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: ผู้อํานวยการสํานัก
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.08

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

ร้อยละของงานบริหารทั่วไปที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ
จํา นวนของงานบริ หารทั่ว ไปที่ ไ ม่ส ามารถดํา เนิน การได้ ตามมาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ หมายถึง ระยะเวลามาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดของงานในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แก่
งานธุรการ,งานบริหารงานบุค คลและสวัสดิการ, งานการเงินและบัญชี, งานพัสดุ และ
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
หมายเหตุ ระยะเวลามาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในคู่ มื อ การ
ปฏิบัติงานของแต่ละงาน
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
 ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
ไม่เกินร้อยละ 3
ร้อยละ

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานทุกงานของฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้ปฏิบัติงาน

สูตรในการคํานวณ

:

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1
ระดับ 2
: ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

จํานวนงานที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการx 100
จํานวนงานที่มีมาตรฐานระยะเวลากํากับทั้งหมด

= เกินร้อยละ 9 ขึ้นไป
= ไม่เกินร้อยละ 9
= ไม่เกินร้อยละ 7
= ไม่เกินร้อยละ 5
= ไม่เกินร้อยละ 3
ปี 2558
:
รายเดือน
:
:

ปี 2559
-

ปี 2560
-

จากการตรวจสอบงาน การสังเกต และข้อทักท้วงต่าง ๆ

: ผู้อํานวยการสํานัก
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานทุกงานของฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.09

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนเสริมสร้างความผาสุก (ชื่อแผนอาจ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
วัดความสําเร็จของการดําเนินการสวัสดิการภายในและกิจกรรมการเสริมสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากรที่ดําเนินการแล้วเสร็จเทียบกับแผน
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
 ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
ร้อยละ 100
ร้อยละ

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด

:
:
:
:

ผู้ครองตัวชี้วัด

:

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปหัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และ
ผู้ปฏิบัติงาน

สูตรในการคํานวณ

:

จํานวนกิจกรรมตามแผนเสริมสร้างความผาสุกที่ดําเนินการแล้วเสร็จ x 100
จํานวนกิจกรรมตามแผนเสริมสร้างความผาสุกทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

ระดับ 1 = ร้อยละ 80
ระดับ2 = ร้อยละ 85
: ระดับ3 = ร้อยละ 90
ระดับ4 = ร้อยละ 95
ระดับ5 = ร้อยละ 100
ปี 2558
:
ราย6 เดือน
:
:

ปี 2559
-

ปี 2560
-

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปหัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และ
:
ผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.10

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
วัดความพึงพอใจของบุคลากรภายในสํานักในการปฏิบัติงานจากแบบสอบถามในด้าน
(1)ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทํางาน (2) ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจใน
ความหมายของตัวชี้วัด :
การปฏิบัติงาน (3) ด้านการสร้างระบบสวัสดิการที่ดี (4) ด้านนโยบายและการบริหารงาน
(ตามคํารับรอง)
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 85
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และ
ผู้ครองตัวชี้วัด
:
ผู้ปฏิบัติงาน

สูตรในการคํานวณ

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

ร้อยละความพึงพอใจ = ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด X 100
5
ค่าเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
:
โดยคะแนนความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ระดับ 1 = ร้อยละ 65
ระดับ 2 = ร้อยละ 70
: ระดับ 3 = ร้อยละ 75
ระดับ 4 = ร้อยละ 80
ระดับ 5 = ร้อยละ 85
ปี 2558
ปี 2559
:
รายปี
:

ระดับที่ 4
มาก

ระดับที่ 5
มากที่สุด

ปี 2560
-

ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นผู้ออกแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปหัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และ
:
ผู้ปฏิบัติงาน
:

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน

KPI Code

ฝบท.11

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: จํานวนครั้งการเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในอาคารสถานที่
เหตุการณ์อันเกิดจากการกระทําใด ๆ ที่เป็นการทําลาย ทําให้เกิดความเสียหาย หรือเกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล และสถานที่ การเปิดเผยเอกสาร ข้อมูล
ความหมายของตัวชี้วัด : ข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ อันเนื่องมาจากการโจรกรรม การเกิดอุบัติเหตุ
เนื่องจากความชํารุดบกพร่องของอาคารสถานที่ บุคลากรถูกทําร้ายภายในอาคารสถานที่
และการบุกรุกเข้ามาภายในสถานที่ราชการ และก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นต้น
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ระดับ 5
หน่วยวัด
: ครั้ง
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปหัวหน้างานธุรการ และผู้ปฏิบัติงาน
สูตรในการคํานวณ
: ระดับ 1 = ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป
ระดับ 2 = 3 ครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ 3 = 2 ครั้ง
ระดับ 4 = 1 ครั้ง
ระดับ 5 = ไม่เคยเกิดขึ้น
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน
:
ความถี่ในการเก็บ
รายเดือน
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
ทะเบียนคุมการบันทึกเหตุการณ์ประจําวัน/รายงานผลการรักษาความปลอดภัย
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานธุรการ และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.12

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ระยะเวลาในการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันต่อสถานการณ์
เป็นการวัดผลการดําเนินงานของสํานัก/กองในการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์
ความหมายของตัวชี้วัด : โดยประเมินจากความสามารถของสํานัก/กองในการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่
กําหนดมีการชี้แจงประเด็นข่าวที่ครบถ้วนและตรงประเด็น
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ภายใน 1 ชั่วโมง
หน่วยวัด
: ชั่วโมง
น้ําหนักตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ผู้ครองตัวชี้วัด
:
และผู้ปฏิบัติงาน
สูตรในการคํานวณ

: -

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1
ระดับ 2
: ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ข้อมูลพื้นฐาน
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล

= เกินกว่า 48 ชั่วโมง
= ภายใน 48 ชั่วโมง
= ภายใน 24 ชั่วโมง
= ภายใน 12 ชั่วโมง
= ภายใน 1 ชั่วโมง
ปี 2558
:
ราย 6 เดือน
:
:

ปี 2559
-

ปี 2560
-

ผลการดําเนินการ

ผู้กํากับตัวชี้วัด

: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

:

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.13

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละการดําเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
เป็นการวัดผลการดําเนินงานของสํานัก/กองเปรียบเทียบกับแผนการสร้างความรู้ความ
ความหมายของตัวชี้วัด : เข้าใจแก่ประชาชนโดยประเมินจากปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจงของสํานัก/
กองตามแผนของการดําเนินงานในแต่ละรอบของการประเมิน
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
: ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ผู้ครองตัวชี้วัด
:
และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ดําเนินการแล้วเสร็จ X 100
สูตรในการคํานวณ
:
จํานวนกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแผน
ระดับ 1 = ร้อยละ 80
ระดับ 2 = ร้อยละ 85
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ 3 = ร้อยละ 90
ระดับ 4 = ร้อยละ 95
ระดับ 5 = ร้อยละ 100
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน
:
ความถี่ในการเก็บ
ราย 6 เดือน
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
ผลการดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
:
และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.14

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง
คุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กองตามเกณฑ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารกําหนด
ความหมายของตัวชี้วัด :
รายละเอียดการดําเนินการจะต้องเรียงตามลําดับและไม่ข้ามขั้นตอน
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: 100 คะแนน
หน่วยวัด
: คะแนน
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ผู้ครองตัวชี้วัด
:
และผู้ปฏิบัติงาน
สูตรในการคํานวณ

: -

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1
ระดับ 2
: ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ข้อมูลพื้นฐาน

:

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

:

= 10 คะแนน
= 30 คะแนน
= 50 คะแนน
= 70 คะแนน
= 100 คะแนน
ปี 2558
-

ปี 2559
-

ปี 2560
-

รายปี

ฐานข้อมูลในเว็บไซต์ของสํานัก/กอง
ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กําหนด
: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
:
และผู้ปฏิบัติงาน
:

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐด้านคุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง และหน่วยงานงานภายในสังกัด
เกณฑ์การให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนการดําเนินงานตามขั้นตอน
ระดับคะแนน
รายละเอียดการดําเนินการ
คะแนน
10
1
1. โครสร้างเว็บไซต์
1.1 มีเว็บไซต์ สํานัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้ (1 คะแนน)
1.2 มีแถบเมนูหลัก ปรากฏด้านบนของเว็บไซต์ ประกอบด้วย
(1) หน้าหลัก 1 คะแนน
(2) เกี่ยวกับองค์กร ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (2 คะแนน)
- โครงสร้างหน่วยงาน
- หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ
- ยุทธศาสตร์ ของ สํานัก/กอง
(3) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (2 คะแนน)
- คํารับรองการปฏิบัติราชการ
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
(4) ติดต่อเรา ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (1 คะแนน)
- ที่ตั้งหน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
(5) ผังเว็บไซต์ (Site Map) (1 คะแนน)
1.3 มีผู้รับผิดชอบข้อมูลและผู้ดูแลเว็บไซต์อย่างชัดเจนและสามารถติดต่อได้ (1 คะแนน)
1.4 มีคําแถลงการณ์สงวนลิขสิทธิ์ (copyright) ตามเกณฑ์มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (1 คะแนน)
20
2
2. การออกแบบเว็บไซต์
2.1 มีการออกแบบและจัดวางเมนูหลักแต่ละหน้าเว็บเพจเป็นรูปแบบเดียวกัน (5 คะแนน)
2.2 มีรูปแบบ โครงสร้างสี อักษร และภาพที่ปรากฏเหมาะสมตามมาตรฐานของทางราชการและ
หน่วยงาน มีการสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีการใช้เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของ
องค์กรที่ถูกต้อง (5 คะแนน)
2.3 มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง (5 คะแนน)
2.4 มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่เหมาะสม และข้อมูลที่สําคัญง่ายต่อการเข้าถึง (5 คะแนน)
3
3. การเชื่อมโยง (Link)
20
3.1 มีปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าหลักและหน่วยงานในระดับสํานัก/กอง/โครงการ ภายใต้สังกัด
กรมชลประทาน (3 คะแนน)
3.2 มีสัญลักษณ์ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือข้อความต้องสอดคล้องกับเนื้อหา
ภายใน (3 คะแนน)
3.3 การเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้าว่างเปล่าหรือปรากฏข้อความผิดพลาดของโปรแกรม (3
คะแนน)
3.4 มีบริการ Download โปรแกรมต่างๆ (3 คะแนน)
3.5 มีการเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ (4 คะแนน)
3.6 มีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน (KM)
(4 คะแนน)
20
4
4. การใช้เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์
4.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ตามความเหมาะสม
(4 คะแนน)
4.2 มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสามารถสืบค้นได้ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
(4 คะแนน)

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
ระดับคะแนน

5

รายละเอียดการดําเนินการ
4.3 มีเครื่องมือสําหรับเก็บข้อมูล การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จํานวนครั้งการเข้าเยี่ยมชม
(3 คะแนน)
4.4 มีช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ Social Network ของหน่วยงานของตน เช่น
Facebook หรือ Fanpage หรืออื่นๆ (4 คะแนน)
4.5 เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ทุกบราวเซอร์โดยไม่ผิดเพี้ยน (4 คะแนน)
5. การ Update และการแสดงผลข้อมูล
5.1 มีคําสั่งแต่งตั้ง หนังสือเวียน รายงานการประชุม ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์มีข้อมูลที่
ทันสมัย และแสดงวันที่การปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด (6 คะแนน)
5.2 ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของข้อมูลที่เผยแพร่ (6 คะแนน)
5.3 มีการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (6 คะแนน)
5.4 แสดง Navigation ที่ชัดเจนของหน่วยงาน (6 คะแนน)
5.5 สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม บนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น Tablet และ Smart phone
(Web Responsive) (6 คะแนน)
รวม

คะแนน

30

100

หมายเหตุการให้คะแนนคุณภาพเว็บไซต์ของสํานัก/กอง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
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ฝบท.15

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด
: ระดับความสําเร็จในการจัดประชุมและพิธีการต่าง ๆ
ความหมายของตัวชี้วัด : วัดผลสําเร็จในการดําเนินการจัดการประชุมและพิธีการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ระดับ 5
หน่วยวัด
: ระดับ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานธุรการ และผู้ปฏิบัติงาน
สูตรในการคํานวณ
: ระดับ 1 = ล่าช้ากว่าแผนเกิน 5 วันทําการ
ระดับ 2 = ล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 5 วันทําการ
ระดับ 3 = แล้วเสร็จตามกําหนดแต่มีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงแก้ไขในบางส่วนที่
สาระสําคัญบางส่วน
เกณฑ์การให้คะแนน
:
ระดับ 4 = แล้วเสร็จตามกําหนดแต่มีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงแก้ไขในบางส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ
ระดับ 5 = แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน/
:
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ราย 6 เดือน
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
สรุปบทเรียนผลการดําเนินการ
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานธุรการ และผู้ปฏิบัติงาน
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ฝบท.16

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง และการ
รายงานผลการดําเนินการตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทํา คํา รับ รองการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง
โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กรม คํารับรองกรม และประเด็นความท้าทายตามภารกิจ
ของสํานัก/กองและการรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองแล้วเสร็จตามกําหนดเวลา
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
 ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
ระดับ 5
ระดับ

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ

:
:
:
:
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย และผู้ปฏิบัติงาน
:
ระดับ 1 = ล่าช้ากว่าแผนเกิน 5 วันทําการ
ระดับ 2 = ล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 5 วันทําการ
ระดับ 3 = แล้วเสร็จตามกําหนดแต่ต้องปรับปรุงแก้ไขในบางส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
(ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กรม คํารับรองกรม และประเด็นความท้าทายตามภารกิจ
หน้าที่ของสํานัก/กอง)
:
ระดับ 4 = แล้วเสร็จตามกําหนดแต่มีข้อบกพร่องบางเล็กน้อยในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
(ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กรม คํารับรองกรม และประเด็นความท้าทายตามภารกิจ
หน้าที่ของสํานัก/กอง)
ระดับ 5 = แล้วเสร็จตามกําหนดถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ต้องแก้ไข (เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์กรม คํารับรองกรม และประเด็นความท้าทายตามภารกิจ หน้าที่ของสํานัก/กอง)
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
:
รายเดือน / 6 เดือน/ 12 เดือน
:

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การรายงานผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
: ผู้อํานวยการสํานัก
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย และผู้ปฏิบัติงาน
:

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
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ฝบท.17

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารงาน
ตามแผน
วัดความสําเร็จของการพัฒนา ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานของ
สํานัก/กองที่แล้วเสร็จตามแผน ซึ่งประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงาน
ธุ ร การ งานบริ ห ารบุ ค คลและสวัส ดิก าร งานการเงิน และบัญ ชี งานพัส ดุ และงาน
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
 ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
ร้อยละ 100
ร้อยละ

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานทุกงานของฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนการพัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่แล้วเสร็จ X 100
:
จํานวนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงตามแผน
ระดับ 1 = ร้อยละ 80
ระดับ 2 = ร้อยละ 85
: ระดับ 3 = ร้อยละ 90
ระดับ 4 = ร้อยละ 95
ระดับ 5 = ร้อยละ 100
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
:
ราย 6 เดือน/ราย 12 เดือน
:

สูตรในการคํานวณ

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

:

รายงานผลการปฏิบัติงาน

: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานทุกงานของฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้ปฏิบัติงาน
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ฝบท.18

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (work manual) ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จตามแผน มีการตรวจสอบกลั่นกรอง เผยแพร่
ถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องและนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติงาน
ความหมายของตัวชี้วัด :
ธุ ร การ งานบริ ห ารบุ ค คลและสวั ส ดิ ก าร งานการเงิ น และบั ญ ชี งานพั ส ดุ และงาน
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานทุกงานของฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนคู่มือที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน x 100
สูตรในการคํานวณ
:
จํานวนคู่มือที่ต้องดําเนินการตามแผน
ระดับ1 = ร้อยละ 60
ระดับ2 = ร้อยละ 70
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ3 = ร้อยละ 80
ระดับ4 = ร้อยละ 90
ระดับ5 = ร้อยละ 100
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน/
:
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
รายปี
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
รายงานผลการปฏิบัติการ / หลักฐานการเผยแพร่คู่มือ
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานทุกงานของฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.19

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชาด้านการให้คําปรึกษา
แนะนํา และการสอนงาน
หัวหน้ า ฝ่า ยบริ หารทั่วไป หัวหน้า งานธุรการ หัวหน้า งานบริหารบุค คลและสวัส ดิก าร
หั ว หน้ า งานการเงิ น และบั ญ ชี หั ว หน้ า งานพั ส ดุ และหั ว หน้ า งานประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
สารสนเทศ ให้คําปรึกษาแนะนํา และการสอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และใช้แบบสํารวจ
วัดความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อการให้คําปรึกษาแนะนํา และการสอนงาน
ของผู้บังคับบัญชา
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
 ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
ร้อยละ 85
ร้อยละ

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และหัวหน้างานทุกงานของฝ่ายบริหารทั่วไป
ร้อยละความพึงพอใจ = ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด X 100
5
ค่าเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
:
โดยคะแนนความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ระดับ1 = ร้อยละ 65
ระดับ2 = ร้อยละ 70
: ระดับ3 = ร้อยละ 75
ระดับ4 = ร้อยละ 80
ระดับ5 = ร้อยละ 85
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
:
รายปี
:

สูตรในการคํานวณ

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
9k0จ

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
แบบสํารวจความพึงพอใจ
: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และหัวหน้างานทุกงานของฝ่ายบริหารทั่วไป
:

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.20

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ ทั้งเป็น
ทางการและไม่ เป็ น ทางการ โดยดู จ ากกิ จ กรรมที่ ร่ ว มดํ า เนิ น การในแต่ ล ะงานที่ไ ด้ รั บ
ความหมายของตัวชี้วัด :
มอบหมาย เช่น ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมดําเนินงาน ร่วมกําหนดรูปแบบ/วิธีการ พิธีการ
ฯลฯ
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
: ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ระดับ 5
หน่วยวัด
: ระดับ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานทุกงานของฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้ปฏิบัติงาน
สูตรในการคํานวณ
:
ระดับ 1 = มีส่วนร่วมในการหาข้อมูลตลอดจนแสดงความคิดเห็นเพื่อทราบถึงสาเหตุของ
ปัญหาและอุปสรรค เพื่อระบุที่มาของปัญหาหรือใช้เป็นข้อมูลสําหรับปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงาน
ระดับ 2 = ดําเนินการในระดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการกําหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการดําเนินงานเพื่อให้ทราบถึงทิศทางและผลลัพธ์ที่ต้องการ
ระดับ 3 = ดําเนินการในระดับที่ 1+2 และมีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์หรือวิธีการ
ดําเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย/ผลลัพธ์ดังกล่าว
เกณฑ์การให้คะแนน
:
ระดับ 4 = ดําเนินการในระดับที่ 1+2+3 และมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติงานซึ่ง
ระบุถึงกิจกรรม โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลาและผลผลิตที่ได้ในแต่ละช่วงเวลาหรือมีส่วน
ร่วมในการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้แผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด
ระดับ 5 = ดําเนินการในระดับที่ 1+2+3+4 และมีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานผล
การศึกษา/คํารับรอง หรือมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลสิ่งที่ดําเนินการตามแผนงาน
ว่าเกิดผลสําเร็จมาก/น้อย เพียงใด เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง แก้ไข การดําเนินงานใน
อนาคต
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน/
:
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ราย 6 เดือน
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
ฝ่ายบริหารทั่วไป
:
รวบรวมคําสั่ง/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และระบุขั้นตอนกิจกรรมที่เข้าไปดําเนินงาน
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานทุกงานของฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.21

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของความคิดเห็นด้านกฎหมายที่ถูกต้อง ทันเวลา
วิเคราะห์ตรวจสอบกลั่นกรองพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการบังคับใช้
ความหมายของตัวชี้วัด : กฎหมายและนิติการของสํานัก เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่กําหนดไว้ตาม
มาตรฐานเวลาที่กําหนด
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
: ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
: ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนความคิดเห็นด้านกฎหมายที่ดําเนินการถูกต้องและทันเวลา X 100
สูตรในการคํานวณ
:
จํานวนความคิดเห็นด้านกฎหมายทที่ดําเนินการทั้งหมด
ระดับ 1 = ร้อยละ 80
ระดับ 2 = ร้อยละ 85
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ 3 = ร้อยละ 90
ระดับ 4 = ร้อยละ 95
ระดับ 5 = ร้อยละ 100
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน
:
ความถี่ในการเก็บ
ราย 6 ปี
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
ผลการดําเนินการ
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: ผู้อํานวยการสํานัก/กอง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.22

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของงานเอกสารที่สามารถสืบค้นในระบบได้ภายในกําหนดเวลา
นับร้อยละของจํานวนการสืบค้นข้อมูลที่สามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลา 5 นาที/
ความหมายของตัวชี้วัด :
เรื่อง
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
: ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 95
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานธุรการ และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนครั้งของการสืบค้นได้ภายในกําหนดเวลา x 100
สูตรในการคํานวณ
:
จํานวนครั้งของการสืบค้นข้อมูลทั้งหมด
ระดับ 1 = ร้อยละ75
ระดับ 2 = ร้อยละ 80
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ 3 = ร้อยละ 85
ระดับ 4 = ร้อยละ 90
ระดับ 5 = ร้อยละ 95
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน/
:
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
รายเดือน
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
:
บันทึก/รายงานอ้างอิงจํานวนครั้งที่สืบค้นได้ภายในกําหนดเวลา
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้างานธุรการ และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.23

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

ร้อยละของหนังสือราชการที่มีข้อทักท้วงให้มีการแก้ไขตามระเบียบสารบรรณ
และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยตรวจสอบ
1. หนังสือราชการ หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และหนังสือ
ที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
2. ข้อทักท้วงให้แก้ไข หมายถึง ได้รับการทักท้วงให้แก้ไขหนังสือในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
การสะกดคํา ภาษาเขียน และรูปแบบของหนังสือไม่ถูกต้องตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
 ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
ไม่เกินร้อยละ 5
ร้อยละ

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
: หัวหน้างานธุรการ และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนหนังสือที่ถูกทักท้วง
:
จํานวนหนังสือทั้งหมด
ระดับ 1 = มากกว่าร้อยละ 20
ระดับ 2 = ไม่เกินร้อยละ 20
: ระดับ 3 = ไม่เกินร้อยละ 15
ระดับ 4 = ไม่เกินร้อยละ 10
ระดับ 5 = ไม่เกินร้อยละ 5
ปี 2558
ปี 2559
:
รายเดือน
:

สูตรในการคํานวณ

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลพื้นฐาน
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

:

รายงานผลการดําเนินงาน

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานธุรการ และผู้ปฏิบัติงาน

x 100

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.24

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ระบบที่มีการบริหารจัดการเอกสารประเภทที่
พร้อมจะจัดเก็บเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง โดยมีกระบวนการในการยืนยันและรับรองความ
ถูกต้องที่สอดคล้องกับต้นฉบับ มีความครบถ้วน พร้อมใช้งาน
ความหมายของตัวชี้วัด :
การสืบค้นเอกสาร หมายถึง การให้บริการค้นหาเอกสารแก่บุคคลภายใน/ภายนอก หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ
ระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง สามารถสืบค้นได้ภายในเวลา 5 นาที/เรื่อง
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ95
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานธุรการ และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนครั้งของการสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในกําหนดเวลา x 100
สูตรในการคํานวณ
:
จํานวนครั้งของการสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
ระดับ 1 = ร้อยละ75
ระดับ 2 = ร้อยละ 80
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ 3 = ร้อยละ 85
ระดับ 4 = ร้อยละ 90
ระดับ 5 = ร้อยละ 95
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน
:
ความถี่ในการเก็บ
ราย 6 เดือน
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
รายงานผลการดําเนินงาน
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้างานธุรการ และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.25

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของหนังสือราชการที่ผ่านการกลั่นกรองและถูกทักท้วงให้แก้ไขจากผู้บริหาร

ความหมายของตัวชี้วัด :

1. หนังสือราชการ หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และหนังสือที่
เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
2. ข้อทักท้วงให้แก้ไข หมายถึงการแก้ไขในส่วนที่เป็นเนื้อหา หรือสาระสําคัญของหนังสือ
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
 ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
ไม่เกินร้อยละ 5
ร้อยละ

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
: หัวหน้างานธุรการ และผู้ปฏิบัติงาน

สูตรในการคํานวณ

:

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลพื้นฐาน
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

จํานวนหนังสือที่ถูกทักท้วงจากผู้บริหาร x 100
จํานวนหนังสือที่เสนอผู้บริหารทั้งหมด

ระดับ 1 = มากกว่าร้อยละ 20
ระดับ 2 = ไม่เกินร้อยละ 20
: ระดับ 3 = ไม่เกินร้อยละ 15
ระดับ 4 = ไม่เกินร้อยละ 10
ระดับ 5 = ไม่เกินร้อยละ 5
ปี 2558
:
ราย 6 เดือน
:
:

รายงานผลการดําเนินงาน

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานธุรการ และผู้ปฏิบัติงาน

ปี 2559
-

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.26

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติง านส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ความหมายของตัวชี้วัด :
แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ระดับ 5
หน่วยวัด
: ระดับ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานธุรการและผู้ปฏิบัติงาน
สูตรในการคํานวณ
: ระดับ 1 = ล่าช้ากว่าแผนเกินกว่า 2 วันทําการ
ระดับ 2 = ล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 2 วันทําการ
ระดับ 3 = แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา แต่มีข้อทักท้วงเล็กน้อย
เกณฑ์การให้คะแนน
:
ระดับ 4 = แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ถูกต้องครบถ้วน
ระดับ 5 = แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ถูกต้องครบถ้วน และมีการปรับปรุงวิธีการรายงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน/
:
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ราย 6 เดือน
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
รายงานผลการปฏิบัติงาน
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้างานธุรการ และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.27

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารลับที่สามารถสืบค้นได้ภายในเวลาที่กําหนด
ข้ อ มู ล ข่ า วสารลั บ หมายถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ มี คํ า สั่ ง ไม่ ใ ห้ เ ปิ ด เผยและอยู่ ใ นความ
ครอบครองหรื อ ควบคุ ม ดู แ ลของหน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการกําหนดให้มีชั้นความลับดังนี้
ชั้นลับ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
ชั้ น ลั บ มากหมายถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารลั บ ซึ่ ง หากเปิ ด เผยทั้ ง หมดหรื อ เพี ย งบางส่ ว นจะ
ความหมายของตัวชี้วัด :
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
ชั้ น ลั บ ที่ สุ ด หมายถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารลั บ ซึ่ ง หากเปิ ด เผยทั้ ง หมดหรื อ เพี ย งบางส่ ว นจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
การสืบค้นเอกสาร หมายถึง การให้บริการค้นหาเอกสารแก่บุคคลภายใน/ภายนอก หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ
ระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง สามารถสืบค้นได้ภายในเวลา 5 นาที/เรื่อง
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 95
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานธุรการ และผู้ปฏิบัติงาน
สูตรในการคํานวณ
: ระดับ 1 = ร้อยละ 75
ระดับ 2 = ร้อยละ 80
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ 3 = ร้อยละ 85
ระดับ 4 = ร้อยละ 90
ระดับ 5 = ร้อยละ 95
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน/
:
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ราย 6 เดือน
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
รายงานผลการดําเนินงาน
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้างานธุรการ และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.28

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ระดับความสําเร็จในการวิเคราะห์โครงสร้าง อัตรากําลัง ภายในสํานัก
การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากําลังของสํานัก เพื่อให้เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ และ
ความหมายของตัวชี้วัด :
เพียงพอกับปริมาณงานในปัจจุบัน
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ระดับ 5
หน่วยวัด
: ระดับ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน
สูตรในการคํานวณ
: ระดับ 1 = รวบรวมข้อมูลโครงสร้างและอัตรากําลังปัจจุบนั
ระดับ 2 = นําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ 3 = สรุปทํารายงานผลการวิเคราะห์
ระดับ 4 = นําเสนอผลการวิเคราะห์
ระดับ 5 = นําผลการวิเคราะห์ไปใช้จัดทําคําขอปรับปรุงด้านโครงสร้างและอัตรากําลัง
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน/
:
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ราย 6 เดือน / ราย 12 เดือน
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
ทะเบียนคุมอัตรากําลัง
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.29

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
: ร้อยละของตําแหน่งลูกจ้างประจําที่มีผลสอบต่อเนื่อง
ลูกจ้างประจําที่มคี ุณสมบัติที่จะปรับระดับชั้นได้จะต้องมีผลสอบ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบ
ความหมายของตัวชี้วัด : ในการพิจารณาปรับระดับชั้นได้อย่างครบถ้วน (สํานัก/กองต้องสํารวจตําแหน่ง
ลูกจ้างประจําและดําเนินการเปิดสอบเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง)
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน
ชื่อตัวชี้วัด

จํานวนลูกจ้างประจําที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีผลสอบ X 100
จํานวนลูกจ้างประจําที่มีคุณสมัติครบถ้วนที่จะขอปรับระดับชั้นงาน

สูตรในการคํานวณ

:

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1 = ตั้งแต่ร้อยละ 96 ลงมา
ระดับ 2 = ร้อยละ 97
: ระดับ 3 = ร้อยละ 98
ระดับ 4 = ร้อยละ 99
ระดับ 5 = ร้อยละ 100

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

:
:
:

ปี 2558
ราย 6 เดือน

ปี 2559
-

ผลสอบของลูกจ้างประจําที่มีคุณสมบัติที่จะปรับระดับชั้นงาน

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.30

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละความสําเร็จในการบริหารงานพนักงานราชการทั่วไป
การบริหารงานพนักงานราชการทั่วไป หมายถึง การดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ
ความหมายของตัวชี้วัด : จัดทําสัญญาจ้าง คําสั่งจ้าง เลิกจ้าง และการลาออก ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
: ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนการบริหารงานพนักงานราชการทั่วไปที่ถูกต้องและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด X 100
จํานวนการบริหารงานพนักงานราชการทั่วไปทั้งหมด

สูตรในการคํานวณ

:

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1
ระดับ 2
: ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

:
:
:

= ร้อยละ 80
= ร้อยละ 85
= ร้อยละ 90
= ร้อยละ 95
= ร้อยละ 100
ปี 2558
-

ปี 2559
-

รายปี
รายงานผลการดําเนินการ

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.31

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ระยะเวลาจัดทําบัญชีเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ที่ถูกต้องและส่งทัน
ตามกําหนด
วัดความสํา เร็จ ของการจัดทํา บัญ ชีเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ค่า จ้า ง ค่าตอบแทน ของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีตามรอบการประเมินที่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมชลประทานและตามผลคะแนน
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน ผู้ได้รับการเสนอขอเลื่อนเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนที่จะเลื่อนและแล้วเสร็จภายในกําหนด
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
 ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
ระดับ 5
ระดับ

ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด

:

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ

:
:
:
:
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน
:
ระดับ 1 = ล่าช้ากว่ากําหนดเกินกว่า 2 วันขึ้นไป
ระดับ 2 = ล่าช้ากว่ากําหนด 1 - 2 วัน
: ระดับ 3 = แล้วเสร็จตามกําหนด
ระดับ 4 = แล้วเสร็จตามกําหนด ต้องปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อยที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
ระดับ 5 = แล้วเสร็จตามกําหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่มีการแก้ไข
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
:
ราย 6 เดือน / ราย 12 เดือน
:

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลพื้นฐาน
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

ผลการประเมินในระบบ EPP+ , สําเนาเอกสาร
หลังรอบการประเมิน
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน
:

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.32

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนของสํานัก/กอง
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรของสํานัก/กอง ซึ่งรวมถึงการจัด
ฝึกอบรมภายในหน่วยงาน การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ความหมายของตัวชี้วัด :
และการถ่ ายทอดความรู้ ภายในหน่ วยงาน เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถของบุ คลากรในการ
ปฏิบัติงาน และปิดช่อว่างสมรรถนะของบุคลากร
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
: ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 90
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
X 100
สูตรในการคํานวณ
:
จํานวนบุคลากรทั้งหมดที่ต้องได้รับการพัฒนาตามแผน
ระดับ 1 = ร้อยละ70
ระดับ 2 = ร้อยละ 75
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ 3 = ร้อยละ 80
ระดับ 4 = ร้อยละ 85
ระดับ 5 = ร้อยละ 90
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน/
:
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
รายปี
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
รายงานผลการดําเนินงาน
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.33

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ระดับความสําเร็จของการสืบสวนสอบสวนแล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
วัดระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยเริ่มนับจากประธานคณะกรรมการรับทราบคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนมีขั้นตอนดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการสืบสวน/ สอบสวนเพื่อกําหนดประเด็นการสืบสวน/
สอบสวน
ความหมายของตัวชี้วัด :
2. ดําเนินการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
3. ประชุมคณะกรรมการสืบสวน/ สอบสวนเพื่อสรุปความเห็นของ
คณะกรรมการสืบสวน/ สอบสวน
4. รายงานการสืบสวน/ สอบสวน
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ระดับ 4
หน่วยวัด
: ระดับ
น้ําหนักตัวชี้วัด
: ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน
-

สูตรในการคํานวณ

:

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1
ระดับ 2
: ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ข้อมูลพื้นฐาน
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

= ระยะเวลาดําเนินการล่าช้ากว่ากําหนด 5 วันขึ้นไป
= ระยะเวลาดําเนินการล่าช้ากว่ากําหนด 5 วัน
= ระยะเวลาดําเนินการเสร็จภายใน 60 วัน
= ระยะเวลาดําเนินเร็วกว่ากําหนด 5 วัน
= ระยะเวลาดําเนินเร็วกว่ากําหนด 10 วัน
ปี 2558
ปี 2559
:
รายเดือน
:
:

รายงานผลการดําเนินงาน

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.34

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
:

ร้อยละขอข้อมูลข้าราชการที่บันทึก แก้ไข ปรับปรุง ในระบบสารสนเทศไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน
ร้อยละของความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนของข้อมูลข้าราชการ ในสารสนเทศ ประกอบด้วย
ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
2. ข้อมูลประวัติการดํารงตําแหน่ง
3. ข้อมูลประวัติการรักษาราชการ และมอบหมายหน้าที่
4. ข้อมูลประวัติการรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง
5. ข้อมูลประวัติการศึกษา อบรม ดูงาน สัมมนา
6. ข้อมูลประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
7. ข้อมูลประวัติด้านวินัย
8. ข้อมูลความสามารถพิเศษ และความเชี่ยวชาญพิเศษ
9. ข้อมูลราชการพิเศษ ความดีความชอบ
10. ข้อมูลการสมรส ครอบครัว และที่อยู่อาศัย
11. ข้อมูลภาพถ่าย
โดยบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศสํานักงาน ก.พ.
คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คําสั่งกรม
ชลประทาน ประกาศกรมชลประทาน แบบฟอร์มต่างๆ ที่ออกโดยสํานักบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักฐานอื่นๆ เช่น ประกาศนียบัตร เอกสารจากหน่วยราชการภายนอก เป็นต้น
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
 ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
ร้อยละ 3
ร้อยละ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน

สูตรในการคํานวณ

:

จํานวนข้อมูลราชการที่บันทึก แก้ไข ปรับปรุง ในระบบสารสนเทศไม่ถูกต้อง ครบถ้วน X 100
จํานวนข้อมูลราชการเต็มตามกรอบอัตรากําลัง X 11 รายการ

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1
ระดับ 2
: ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน

= ร้อยละ 15
= ร้อยละ 12
= ร้อยละ 9
= ร้อยละ 6
= ร้อยละ 3
ปี 2558
:
รายเดือน
:

ปี 2559
-

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

การได้รับแจ้งข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศที่ไม่ถูกต้อง
สรุปรายงานความไม่ถูกต้องของการบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศ
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน
:

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.35

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของคําขอใช้-ขอเช่าที่ราชพัสดุที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด
1. คําขอใช้-ขอเช่าที่ราชพัสดุ หมายถึง แบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบที่บุคคล
หรือนิติบุคคลนํามายื่นขออนุญาตขอใช้หรือขอเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลของ
กรมชลประทานหรือขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์
เพื่อการต่างๆซึ่งผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นแบบฟอร์มคําขอพร้อมเอกสารประกอบที่ถูกต้อง
และครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน
2. ดําเนินการแล้วเสร็จตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดเฉพาะขั้นตอนที่ฝ่ายบริหารทั่วไปรับผิดชอบ
เริ่มตั้งแต่
2.1 รับคําขออนุญาตตรวจสอบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบถูกต้อง
ความหมายของตัวชี้วัด :
ครบถ้วนนําส่งส่วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษาภายใน 1 วันทําการ (ไม่นับรวม
ระยะเวลารอคอยตามที่เอกสารไม่ครบถ้วน)
2.2 จัดทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความยินยอม/ หรือไม่ให้ความยินยอม
เสนอผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานลงนามให้กรมธนารักษ์/ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ราชพัสดุ
นั้นตั้งอยู่เป็นผู้พิจารณาอนุญาตภายใน 1 วันทําการ
2.3 เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตจากธนารักษ์พื้นที่
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วให้จัดทําหนังสือแจ้งผู้ขออนุญาตและโครงการชลประทานที่
ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่เพื่อออกหนังสืออนุญาตภายใน 1 วันทําการ
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน
คําขอใช้-ขอเช่าที่ราชพัสดุที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด x 100
สูตรในการคํานวณ
:
คําขอใช้-ขอเช่าที่ราชพัสดุทั้งหมด
ระดับ 1 = ร้อยละ 80
ระดับ 2 = ร้อยละ 85
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ 3 = ร้อยละ 90
ระดับ 4 = ร้อยละ 95
ระดับ 5 = ร้อยละ 100
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน
:
ความถี่ในการเก็บ
รายเดือน
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
ทะเบียนคุมคําขอใช้-ขอเช่าที่ราชพัสดุ/รายงานผลการดําเนินงาน
:
วิธีการเก็บข้อมูล

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้าบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.36

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

ร้อยละของจํานวนเรื่องที่ดําเนินการขออนุญาตรื้อถอน อาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุที่
ดําเนินการแล้วเสร็จตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด
วัดระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง/จําหน่าย/ใช้
ประโยชน์รวมถึงการตัดฟันต้นไม้บนที่ราชพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎกระทรวง
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทําหนังสือขออนุญาตรื้อถอนเหตุผลที่รื้อถอนแนบภาพถ่ายแผนที่
สังเขปเสนอชื่อคณะกรรมการฯไม่น้อยกว่า 3 คนเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับ
บัญชาส่งเรื่องให้สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
ขั้นตอนที่ 2 รอรับเรื่องแจ้งกลับหน่วยงานผู้ขออนุญาตรื้อถอนเพื่อดําเนินการรื้อ
ถอนตามที่ได้รับอนุญาตและเพิ่มเติมเอกสารตามที่กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทานแนะนํา
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
 ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
ร้อยละ 100
ร้อยละ

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนเรื่องขออนุญาตรื้อถอน อาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด
X 100
:
จํานวนเรื่องขออนุญาตรื้อถอน อาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุทั้งหมด
ระดับ 1 = ร้อยละ 80
ระดับ 2 = ร้อยละ 85
: ระดับ 3 = ร้อยละ 90
ระดับ 4 = ร้อยละ 95
ระดับ 5 = ร้อยละ 100
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
:
ราย 6 เดือน
:

สูตรการคํานวณ

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลพื้นฐาน
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

:

รายงานผลการดําเนินการ

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.37

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

ร้อยละของสัญญาที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และไม่ถูกทักท้วงจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
การดําเนินการเกี่ยวกับการขอขยายอายุสัญญา การงดลดค่าปรับ การแก้ไขสัญญาที่
ถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 มติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ถูกทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
 ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
ไม่เกินร้อยละ 4
ร้อยละ

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน

สูตรการคํานวณ

:

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1
ระดับ 2
: ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ข้อมูลพื้นฐาน
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

จํานวนสัญญาที่ไม่ถูกทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง X 100
จํานวนสัญญาทั้งหมด

= เกินร้อยละ 13 ขึ้นไป
= ไม่เกินร้อยละ 13
= ไม่เกินร้อยละ 10
= ไม่เกินร้อยละ 7
= ไม่เกินร้อยละ 4
ปี 2558
:
ราย 6 เดือน
:
:

ปี 2559
-

รายงานผลการดําเนินการ

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.38

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด
: ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําคําบรรยายลักษณะงานของทุกตําแหน่งในสํานัก /กอง
ความหมายของตัวชี้วัด : การจัดทํารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกตําแหน่งในสํานัก /กอง
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
: ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการและผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนคําบรรยายลักษณะงานที่จัดทําแล้วเสร็จ x 100
จํานวนตําแหน่งของบุคลากรทั้งหมดในสํานัก/กอง

สูตรในการคํานวณ

:

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1
ระดับ 2
: ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

:
:
:

= ร้อยละ 80
= ร้อยละ 85
= ร้อยละ 90
= ร้อยละ 95
= ร้อยละ 100
ปี 2558
-

ปี 2559
-

รายปี
คําบรรยายลักษณะงานของทุกตําแหน่งในสํานัก/กอง

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และผู้ปฏิบัติงาน

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.39

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ระดับความสําเร็จในการจัดทําคําของบประมาณ
- วัดความสําเร็จในการจัดทําคําของบประมาณได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
ความหมายของตัวชี้วัด :
- แผนงาน หมายถึงงานในแผนงานที่ดําเนินการจัดทําของบประมาณ
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามบทบาท  ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
: ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ระดับ 5
หน่วยวัด
: ระดับ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน
สูตรในการคํานวณ
: ระดับ1 = ล่าช้ากว่ากําหนดเกิน 5 วันทําการ
ระดับ2 = ล่าช้ากว่ากําหนดไม่เกิน 5 วันทําการ
ระดับ3 = แล้วสร็จตามกําหนด แต่มีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงแก้ไขในบางส่วนที่เป็น
เกณฑ์การให้คะแนน
:
สาระสําคัญ
ระดับ4 = แล้วสร็จตามกําหนด แต่มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
ระดับ5 = แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน/
:
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
รายปี
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
ผลการดําเนินงาน
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.40

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของความคิดเห็นด้านการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ทันเวลา
ความคิดเห็นด้านการเงินและบัญชี หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ รายงานเสนอความ
ความหมายของตัวชี้วัด : คิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และทันต่อ
ความต้องการ
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
: ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนความคิดเห็นด้านการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ทันเวลา X 100
จํานวนความคิดเห็นด้านการเงินและบัญชีทั้งหมด

สูตรในการคํานวณ

:

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1
ระดับ 2
: ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

:
:
:

= ร้อยละ 80
= ร้อยละ 85
= ร้อยละ 90
= ร้อยละ 95
= ร้อยละ 100
ปี2558
-

ปี 2559
-

รายปี
รายงานผลการดําเนินงาน

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.41

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณในระบบ BIS ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
1. ระบบ BIS หมายถึง ระบบการบริหารเงินงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีBudget
Information System ซึ่งอยู่ในการกํากับดูแล ของกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
2. การใช้จ่ายงบประมาณในระบบ BIS หมายถึง การบันทึกรายการใช้จ่าย ข้อผูกพัน ทุก
รายการจากเงินงบประมาณทุกรหัสงบประมาณ เพื่อให้รายการเบิกจ่ายมีความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
งานการเงินและบัญชี ดําเนินการบันทึกรายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ทุกรหัสงบประมาณ
ความหมายของตัวชี้วัด :
ทุกรายการ ก่อนและหลังการดําเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
เมื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว มีการเรียกรายงานจาก ระบบ BIS เพื่อตรวจสอบกับรายงาน
สถานะเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากระบบ GFMIS เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบนั ของข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทัง้ หมด
ระบบ BISสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ณ ปัจจุบนั ในแต่ละรหัสงบประมาณได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
: ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนรายการที่บันทึกในระบบ BIS ได้ถูกต้อง ครบถ้วน X 100
สูตรในการคํานวณ
:
จํานวนรายการที่บันทึกในระบบ BIS ทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

ระดับ 1
ระดับ 2
: ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

= ร้อยละ 80
= ร้อยละ 85
= ร้อยละ 90
= ร้อยละ 95
= ร้อยละ 100
ปี 2558
:
รายเดือน
:
:

ปี 2559
-

ระบบ BIS

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.42

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

จํานวนเรื่องที่สามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน
ราชการ ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกําหนดอย่างถูกต้องและทันเวลา
ปฏิบัติงานด้านบัญชีได้ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
สามารถนําส่งแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีได้ภายในกําหนดเวลา
จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. ความถูกต้อง
1.1 บัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน
1.2 ความถูกต้องของการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS
2. ความโปร่งใส
2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลอง
3. ความรับผิดชอบ
3.1 การจัดส่งงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สตง.
3.2 การจัดส่งรายงานการเงินระดับกรมให้ สตง. และกรมบัญชีกลาง
3.3 รูปแบบรายงานการเงินที่จัดส่งให้ สตง. เป็น ไปตามมาตรฐานที่กรมบัญ ชีกลาง
กําหนด
3.4 ข้อมูลรายงานการเงินที่ส่งให้ สตง. เท่ากับข้อมูลในระบบ GFMIS
3.5 การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงินตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงาน
การเงินของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีล่าสุด
3.6 การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง
4. ความมีประสิทธิภาพ
4.1 การจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.2 การเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 และปีงบประมาณ พ.ศ 2559 และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต
4.3 การเปิดเผยรายงานต้นทุนใน Website
4.4 การจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.5 การรายงานผลการดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
 ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
ระดับ 5
ระดับ

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
: หัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
สูตรในการคํานวณ

เกณฑ์การให้คะแนน

: -

:

ระดับคะแนน
1
2
(1+2)
3
(1+2+3)
4
(1+2+3+4)
5
(1+2+3+4+5)

เรื่องที่ 1 - 3
ส่งเกินวันที่ 6 ธ.ค. 2560
ส่งภายในวันที่
3 ธ.ค. 2560
ส่งภายในวันที่
30 พ.ย. 2560
ส่งภายในวันที่
27 พ.ย. 2560
ส่งภายในวันที่
24 พ.ย. 2560

เรื่องที่ 4
ส่งเกินวันที่ 6 พ.ย. 2560
ส่งภายในวันที่
3 พ.ย.2560
ส่งภายในวันที่
31 ต.ค. 2560
ส่งภายในวันที่
28 ต.ค. 2560
ส่งภายในวันที่
25 ต.ค.2560

หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนนปรับเปลี่ยนตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ข้อมูลพื้นฐาน
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

:
:
:

ปี 2558
ราย 6 เดือน

ปี 2559
-

ข้อมูลจากรายงานที่นําส่ง

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ร้อยละของจํานวนรายการบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง บัญชี
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในระบบ GFMIS ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
- บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกงานระหว่างก่อสร้าง หรือยังไม่ได้
สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
- บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง หมายถึง สินทรัพย์ถาวรทั้งประเภทที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน
ที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือการพัฒนา
- บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น หมายถึง สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นนอกเหนือ
จากประเภทที่กําหนด
งานการเงินและบัญชี บันทึกรายการบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง เมื่อมีการเบิกจ่ายเงิน
ค่างานก่อสร้าง และดําเนินการล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง เป็นบัญชีงานระหว่าง
ก่อสร้าง ให้ครบถ้วนทุกรายการ เป็นปัจจุบัน
เมื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง ครบตามจํานวนเงินที่ได้รับ ให้ดําเนินการจัดทํา
เอกสารสรุปแนบท้ายรายงาน สท.3 แจ้งจํานวนเงินที่เบิกจ่ายทั้งหมดให้กับงานพัสดุ
เจ้าของงาน/โครงการ โดยเร็ว เพื่องานพัสดุ จะได้จัดทํารายงาน สท.3 เพื่อโอนบัญชี
งานระหว่างก่อสร้าง เป็นบัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
ร้อยละ 100
ร้อยละ

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
: หัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน

สูตรในการคํานวณ

:

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1
ระดับ 2
: ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ข้อมูลพื้นฐาน
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

จํานวนรายการบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง บัญชีงานระหว่างก่อสร้างถูกต้อง ครบถ้วน X 100
จํานวนรายการบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง และบัญชีงานระหว่างก่อสร้างทั้งหมด

= ร้อยละ 80
= ร้อยละ 85
= ร้อยละ 90
= ร้อยละ 95
= ร้อยละ 100
ปี 2558
:
รายเดือน
:
:

ฝบท.43

ปี 2559
-

ทะเบียนคุมการบันทึกล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.44

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของการรับและนําส่งเงินค่าน้ําชลประทานได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกําหนด
ค่าน้ําชลประทาน หมายถึง ค่าชลประทานที่เก็บได้ตามมาตรา 8 ให้นําส่งเข้าบัญชีทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ภายใน 1 วันทําการ โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นเงินรายได้
แผ่นดิน
ขั้นตอนปฏิบัติ
ความหมายของตัวชี้วัด : 1. ออกใบเสร็จรับเงิน มด.2-24 ทุกครั้งที่มีการรับเงินค่าน้ําชลประทาน
2. นําส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย โดยใช้ Pay in Slip ของหน่วยงาน โดยระบุประเภทเงิน
เป็นเงินฝากคลัง
3. บันทึกการนําส่งเงินในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรงกับรายการที่ได้นําส่งในระบบ GFMIS
ตามประเภทของเงินได้ ใน Pay in Slip ของหน่วยงาน
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน
สูตรในการคํานวณ
: ระดับ 1 = ร้อยละ 80
ระดับ 2 = ร้อยละ 85
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ 3 = ร้อยละ 90
ระดับ 4 = ร้อยละ 95
ระดับ 5 = ร้อยละ 100
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน
:
ความถี่ในการเก็บ
รายเดือน
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
ทะเบียนคุมการรับ-นําส่ง
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.45

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

ร้อยละของรายการที่ขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและทันเวลา
 การสร้างเอกสารสํารองเงินแบบไม่มีหนี้ การขยายเวลาเบิกจ่ายในระบบ GFMIS Web
Onlineและการยืนยันยอดในระบบ GFMIS Terminal ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
 ทันเวลา หมายถึง ภายในเดือนกันยายน และมีนาคมของปีงบประมาณ
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
 ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
ร้อยละ 95
ร้อยละ

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
: หัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน
(จํานวนครั้งของการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องครบถ้วน
: และทันเวลา ÷ จํานวนครั้งของการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ทั้งหมด) X 100

สูตรในการคํานวณ

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1 = ร้อยละ 75
ระดับ2 = ร้อยละ 80
: ระดับ3 = ร้อยละ 85
ระดับ4 = ร้อยละ 90
ระดับ5 = ร้อยละ 95

ข้อมูลพื้นฐาน

:

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

:
:

ปี 2558
ราย 6 เดือน

ปี 2559
-

ปี 2560
-

รายงานการสร้างสํารองเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.46

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด
: ร้อยละของการจัดหาพัสดุได้ทันตามแผน
ความหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนครั้งของการจัดหาพัสดุได้ทันตามแผน
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
: ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนครั้งของการจัดหาได้ทันตามแผน x 100
สูตรในการคํานวณ
:
จํานวนครั้งของการจัดหาทั้งหมด
ระดับ 1 = ร้อยละ80
ระดับ2 = ร้อยละ 85
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ3 = ร้อยละ 90
ระดับ4 = ร้อยละ 95
ระดับ5 = ร้อยละ 100
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน/
:
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
รายปี
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
บันทึก/จํานวนครั้งในการจัดหาพัสดุได้ทันตามแผน
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.47

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําปีบญ
ั ชีพัสดุที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตาม
กําหนดเวลา
จํานวนของรายงานพัสดุประจําปีที่จัดทําครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กําหนดภายในกําหนด
ระยะเวลาที่ถูกต้อง
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล
ระดับ 5
ระดับ

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ

:
:
:
:
: หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน
:
ระดับ 1 = ล่าช้ากว่ากําหนดเกิน 5 วันทําการ
ระดับ 2 = ล่าช้ากว่ากําหนดไม่เกิน 5 วันทําการ
ระดับ 3 = แล้วสร็จตามกําหนด แต่มีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงแก้ไขในบางส่วนที่เป็น
:
สาระสําคัญ
ระดับ 4 = แล้วสร็จตามกําหนด แต่มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
ระดับ 5 = แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
:
รายปี
:

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

:

ผลการดําเนินงาน

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.48

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ระดับความสําเร็จของการจัดทําทะเบียนพัสดุ/ครุภัณฑ์ การเก็บรักษาและเบิกจ่าย
ดําเนินการขึ้นทะเบียนภายทะเบียนพัสดุ/ครุภัณฑ์ การเก็บรักษาและเบิกจ่ายในระยะเวลา
ความหมายของตัวชี้วัด :
ที่กําหนด
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
: ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ระดับ 5
หน่วยวัด
: ระดับ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน
สูตรในการคํานวณ
: ระดับ 1 = ล่าช้ากว่ากําหนดเกิน 5 วันทําการ
ระดับ 2 = ล่าช้ากว่ากําหนดไม่เกิน 5 วันทําการ
ระดับ 3 = แล้วสร็จตามกําหนด แต่มีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงแก้ไขในบางส่วนที่เป็น
เกณฑ์การให้คะแนน
:
สาระสําคัญ
ระดับ 4 = แล้วสร็จตามกําหนด แต่มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
ระดับ 5 = แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน/
:
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
รายปี
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
ทะเบียนพัสดุ/ครุภัณฑ์/ผลการดําเนินงาน/รายงานพัสดุประจําปี
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.49

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของการจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย์ที่ถูกต้องครบถ้วน
การดํา เนินการจัดทํา ทะเบียนคุมสินทรัพย์ที่ถูก ต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ทราบถึง จํานวน
ความหมายของตัวชี้วัด : ทรัพย์สินที่มีอยู่ในครอบครองและสามารถตีราคาและแสดงมูลค่าทรัพย์สินในระบบบัญชี
เกณฑ์คงค้างได้
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
: ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนสินทรัพย์ในทะเบียนคุมทั้งหมด X 100
สูตรในการคํานวณ
:
จํานวนสินทรัพย์ที่มีในครอบครอง
ระดับ 1 = ร้อยละ 80
ระดับ 2 = ร้อยละ 85
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ 3 = ร้อยละ 90
ระดับ 4 = ร้อยละ 95
ระดับ 5 = ร้อยละ 100
ปี2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน/
:
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
รายปี
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
ทะเบียนคุมสินทรัพย์
:
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.50

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

ร้อยละของจํานวนสินทรัพย์ที่ดําเนินการนําเข้าระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการสินทรัพย์
กรมชลประทานได้ถูกต้อง ครบถ้วน
จํ า นวนสิ น ทรั พ ย์ ที่ ดํ า เนิ น การนํ า เข้ า ระบบฐานข้ อ มู ล บริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ก รม
ชลประทานได้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล
ร้อยละ100
ร้อยละ

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
: หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน

สูตรในการคํานวณ

:

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1
ระดับ 2
: ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

จํานวนสินทรัพย์ที่ดําเนินการนําเข้าระบบฯได้ถูกต้อง ครบถ้วน X 100
จํานวนครุภัณฑ์ที่ต้องนําเข้าระบบฯ ทั้งหมด

= ร้อยละ60
= ร้อยละ 70
= ร้อยละ 80
= ร้อยละ 90
= ร้อยละ 100
ปี 2558
:
รอบ 6 เดือน
:
:

ผลการดําเนินงาน

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน

ปี 2559
-

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.51

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของความคิดเห็นด้านพัสดุที่ถูกต้อง ทันเวลา
ความคิ ด เห็ น ด้ า นพั ส ดุ หมายถึ ง การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ รายงานเสนอความคิ ด เห็ น ที่
ความหมายของตัวชี้วัด : เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทันต่อความ
ต้องการ
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
: ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนความคิดเห็นด้านพัสดุที่ถูกต้อง ทันเวลาX 100
จํานวนความคิดเห็นด้านพัสดุทั้งหมด

สูตรในการคํานวณ

:

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1
ระดับ 2
: ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

:
:
:

= ร้อยละ 80
= ร้อยละ 85
= ร้อยละ 90
= ร้อยละ 95
= ร้อยละ 100
ปี2558
-

รายปี
รายงานผลการดําเนินงาน

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน

ปี 2559
-

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.52

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

ร้อยละของจํานวนสัญญาที่ดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผนและเป็นไปตามเงื่อนไข
ข้อกําหนดของสัญญา
ปริมาณของผลการจัดหาที่อนุมัติรับราคาและต้องดําเนินการจัดทําสัญญาได้ครบถ้วนตาม
แผนและเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกําหนดของสัญญา
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล
ร้อยละ 100
ร้อยละ

กลุ่มตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู้ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
: หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนข้อมูลสัญญาที่ดําเนินการทันเวลา x 100
:
จํานวนข้อมูลสัญญาที่ดําเนินการทั้งหมด
ระดับ 1 = ร้อยละ96
ระดับ 2 = ร้อยละ 97
: ระดับ 3 = ร้อยละ 98
ระดับ 4 = ร้อยละ 99
ระดับ 5 = ร้อยละ 100
ปี 2558
ปี 2559
:
รายปี
:

สูตรในการคํานวณ

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

:

ผลการดําเนินงาน

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.53

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและไม่จัดทําแผนทดแทน
การวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน หมายถึง การสํารวจรายการครุภัณฑ์ที่หมดอายุการ
ความหมายของตัวชี้วัด :
ใช้งาน จากรายการพัสดุประจําปี จัดทําแผนการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน 3 ปี
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: - (ไม่มีเลย)
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
:
ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและไม่จัดทําแผนทดแทน X 100
สูตรในการคํานวณ
:
จํานวนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพทั้งหมด
ระดับ 1 =
ร้อยละ 4
ระดับ 2 =
ร้อยละ 3
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ 3 =
ร้อยละ 2
ระดับ 4 =
ร้อยละ 1
ระดับ 5 =
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน
:
ความถี่ในการเก็บ
รายปี
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
รายงานประจําพัสดุประเภทครุภัณฑ์ (พด.49)
:
แผนการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้างานพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.54

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
การดําเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ความหมายของตัวชี้วัด :
และมีการปรับปรุงข้อมูลที่จะเผยแพร่ให้เป็นปัจจุบัน
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
: ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนประเด็น/กิจกรรมตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารที่สํานัก/กองดําเนินการได้แล้วเสร็จ
X100
จํานวนประเด็น/กิจกรรมที่ต้องดําเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด

สูตรในการคํานวณ

:

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1
ระดับ 2
: ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ข้อมูลพื้นฐาน

:

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้กํากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

:
:

= ร้อยละ 80
= ร้อยละ 85
= ร้อยละ 90
= ร้อยละ 95
= ร้อยละ 100
ปี 2558
-

ปี 2559
-

รายปี
ผลการดําเนินการ

: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงาน

ปี 2560
-

KPI Template ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน
KPI Code

ฝบท.55

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการห้องสมุด/ คลังความรู้
วัดความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้มาใช้บริการห้องสมุด/คลังความรู้ของสํานัก/กอง ในด้าน
ความทันสมัยความครบถ้วนขององค์ความรู้ที่สําคัญและจําเป็นต่อการปฏิบัติงานที่บ่งชี้ไว้
ความหมายของตัวชี้วัด : ตามแผนการจัดการความรู้ประจําปีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในคลังความรู้
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและการให้บริการของเจ้าหน้าที่โดยวัดความพึงพอใจจาก
แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ระดับ
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามหน้าที่
กลุ่มตัวชี้วัด
:
 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:  ตัวชี้วัดสะท้อนความสําเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป้าหมาย
: ร้อยละ 85
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
: ผู้ครองตัวชี้วัด
: หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศและผู้ปฏิบัติงาน
ร้อยละความพึงพอใจ = ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด X 100
5
ค่าเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
สูตรในการคํานวณ
:
โดยคะแนนความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ระดับ 1 = ร้อยละ 65
ระดับ 2 = ร้อยละ 70
เกณฑ์การให้คะแนน
: ระดับ 3 = ร้อยละ 75
ระดับ 4 = ร้อยละ 80
ระดับ 5 = ร้อยละ 85
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ข้อมูลพื้นฐาน
:
ความถี่ในการเก็บ
รายปี
:
ข้อมูล/รายงาน
แหล่งข้อมูล/
: ทะเบียนคุมผู้ใช้บริการ/ ข้อมูลในคลังความรู้
วิธีการเก็บข้อมูล
: : เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆที่ใช้บริการห้องสมุด/คลังความรู้ตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจแล้วนํามาคํานวณหาความพึงพอใจ
ผู้กํากับตัวชี้วัด
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
: หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงาน

