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ตัวช้ีวัดที่ 1.1   ระดับความส าเร็จของ สวก. ในการมีส่วนร่วมบูรณาการด้านการวิจัยของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการสนับสนุนเงินทุนวิจัยตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

หน่วยวัด  :  รอ้ยละ 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 3 
ค าจ ากัดความ :  

ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) หรือ สวก. ประกอบด้วยหนึ่งภารกิจที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตรโดยการ
สนับสนุนทุนให้แก่โครงการวิจัยด้านการเกษตรที่มีศักยภาพ และเนื่องจาก สวก. อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การด าเนินงานจึงต้องตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างทันท่วงที และส่งเสริมให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรในประเทศให้สูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบาย 5 เรื่อง ประกอบด้วย 

1) การแก้ปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) 
2) การลดต้นทุนการผลิต 
3) การจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรที่ครอบคลุมสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
4) เรื่องน้ า (ภัยแล้ง) 
5) การสนับสนุน “เกษตรอินทรีย”์ 
ค านิยาม 
เงินทุนวิจัย หมายถึง จ านวนเงินที ่สวก. อนุมัติภายใต้อ านาจพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สวก. ว่าด้วยการให้ทุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัย
ด้านการเกษตร พ.ศ. 2555 เพ่ือให้การสนับสนุนแก่โครงการวิจัยการเกษตรภายใต้ขอบเขตการให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยตามประกาศคณะกรรมการบริหาร สวก. เรื่องขอบเขตการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 และตามกรอบการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 7 กรอบการวิจัย 

เงินทุนวิจัยตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง จ านวนเงินที่ สวก. อนุมัติมี
ความสอดคล้อง และ/หรือตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยของ สวก. หมายถึง แผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ที่ สวก. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สวก. ให้ด าเนินการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่
โครงการวิจัยที่มีศักยภาพ จ านวน 110 ล้านบาท เพื่อด าเนินการในระยะเวลาหนึ่งๆ  

โดยนับเป็นผลงานเมื่อได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
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ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดเป็นช่วงคะแนน คือ +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน การด าเนินงาน 
1 สนับสนนุเงินทนุวิจัยตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของ

แผนงานสนับสนนุโครงการวิจัยของ สวก. จ านวน 110 ล้านบาท (ต่ ากว่า 5.5 ลา้นบาท) 
2 สนับสนนุเงินทนุวิจัยตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 5 ของ  

แผนงานสนับสนนุโครงการวิจัยของ สวก. จ านวน 110 ล้านบาท (5.5 ล้านบาท) 
3 สนับสนนุเงินทนุวิจัยตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 10 ของ

แผนงานสนับสนนุโครงการวิจัยของ สวก. จ านวน 110 ล้านบาท (11.0 ล้านบาท) 
4 สนับสนนุเงินทนุวิจัยตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 15 ของ

แผนงานสนับสนนุโครงการวิจัยของ สวก. จ านวน 110 ล้านบาท (16.5 ล้านบาท) 
5 สนับสนนุเงินทนุวิจัยตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 20 ของ

แผนงานสนับสนนุโครงการวิจัยของ สวก. จ านวน 110 ล้านบาท (22.0 ล้านบาท) 
   

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ร้อยละความส าเร็จของการสนับสนุนเงนิทุน
วิจัยตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

ร้อยละ N/A N/A N/A 

 

สูตรการค านวณ :  
- สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

เงินทุนวิจัยที่ สวก. ให้การสนับสนุนตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          X 100 
เงินทุนวิจัยตามแผนงานสนับสนุนทนุโครงการวิจัยของ สวก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (110 ล้านบาท) 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจาก สวก.ตามงาน

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เงื่อนไข : 

กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่า
เกณฑก์ารให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
หมายเหตุ : 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัดตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวประวีณา อินทร์ยิ้ม  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3205 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาวอุมารินทร์ โฉมเฉิด  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3207 



 
  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 

  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

3 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1   ระดับความส าเร็จของ สวก. ในการมีส่วนร่วมบูรณาการด้านการวิจัยของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

1.1.2 จ านวนโครงการวิจัยของกระทรวงเกษตรฯ ที่สามารถน ามาส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด 

หน่วยวัด  :  เรื่อง 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 7 
ค าจ ากัดความ :  

จ ำนวนโครงกำรวิจัยของกระทรวงเกษตรฯ ที่สำมำรถน ำมำส่งเสริมและพัฒนำต่อยอด หมำยถึง โครงกำร 
วิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีศักยภำพ สำมำรถน ำมำส่งเสริมและพัฒนำต่อยอดได้ โดยผ่ำนกระบวนกำร
พิจำรณำสนับสนุนทุนโครงกำรวิจัยจำก สวก. เพ่ือส่งเสริมและผลักดันผลงำนวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้น ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ต่อไปในอนำคต 

โครงกำรวิจัยของกระทรวงเกษตรฯ หมำยรวมถึง โครงกำรวิจัยที่มีบุคลำกรของหน่วยงำน/กรมภำยใต้
กระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้ร่วมด ำเนินโครงกำรวิจัยหรือเป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย 

โดยนับเป็นผลงำนเมื่อได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
ขอบเขตของตัวชี้วัด :  

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ก ำหนดเป็นช่วงคะแนน คือ +/- จ ำนวน 2 เรื่อง ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน (เรื่อง) 1 3 5 7 9 

       

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

จ ำนวนโครงกำรวิจัยของกระทรวงเกษตรฯ  
ที่สำมำรถน ำมำส่งเสริมและพัฒนำต่อยอด 

เร่ือง N/A 1 5 
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สูตรการค านวณ :  
- สูตรค ำนวณแบบเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
รำยละเอียดเบื้องต้นของโครงกำรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำมำรถน ำมำส่งเสริมและ

พัฒนำต่อยอดได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัยจำก สวก.  
เงื่อนไข : 

กรณีท่ีเกิดปัจจัยภำยนอกที่ไม่อยู่ในควำมควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะขอเสนอเพ่ือกำรทบทวนค่ำ
เกณฑ์กำรให้คะแนนกับคณะกรรมกำรเจรจำข้อตกลงและประเมินผล 
หมายเหตุ : 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นำยปรีดำ ยังสุขสถำพร  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3316 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นำงสำวบุณยวีร์  ธ ำรงลกัษณ์  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3311 



 
  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 

  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2   จ านวนผลงานวิจัยท่ี สวก. ให้ทุนได้มีการน าไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยวัด  :  เรื่อง 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 20 
ค าจ ากัดความ :  

จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ สวก. ให้ทุน ได้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์  หมำยถึง จ ำนวนผลงำนวิจัยที่เกิดจำก
โครงกำรวิจัยที่ สวก. ให้กำรสนับสนุนได้มีกำรด ำเนินกำรส่งเสริมผลักดันให้เกิดกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

นิยามการน าไปใช้ประโยชน์ 
เชิงนโยบาย 
กำรน ำองค์ควำมรู้จำกโครงกำรวิจัยที่ สวก. ให้กำรสนับสนุน ไปเผยแพร่ ผลักดัน หรือส่งเสริมให้ เกิด

กำรน ำไปประกอบเป็นข้อมูลเพ่ือกำรบริหำร กำรก ำหนดนโยบำย หรือ กำรตัดสินใจในเชิงนโยบำย ทั้งของภำครัฐ
หรือภำคเอกชน 

เชิงสาธารณะ 
กำรน ำองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีจำกโครงกำรวิจัยที่ สวก. ให้กำรสนับสนุน ไปเผยแพร่ ผลักดัน 

ถ่ำยทอด หรือส่งเสริมให้เกิดกำรใช้งำนจริง โดยไม่มีกำรคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำองค์ควำมรู้ หรือเทคโนโลยีนั้นไปใช้ 
เชิงพาณิชย์ 
กำรน ำองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีจำกโครงกำรวิจัยที่ สวก.  ให้กำรสนับสนุน ไปส่งเสริมหรือพัฒนำให้

เกิดกำรใช้งำนเพ่ือวัตถุประสงค์ในเชิงพำณิชย์ด้วยกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน 
โดยมีกำรคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีนั้นไปใช้ 

โดยนับเป็นผลงำนเมื่อ : 
 กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำยและเชิงสำธำรณะ จะนับเป็นผลงำนตำมตัวชี้วัด

ดังกล่ำว เมื่อมีกำรส่งมอบผลงำนวิจัยที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ให้กับหน่วยงำนที่จะส่งเสริมและ
ผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

 กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ จะนับเป็นผลงำนตำมตัวชี้วัดดังกล่ำว เมื่อ
คณะกรรมกำรบริหำร สวก. ให้ควำมเห็นชอบผลกำรเจรจำอนุญำตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทำงปัญญำ
ในโครงกำรวิจัยให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ  

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ก ำหนดเป็นช่วงคะแนน คือ +/- จ ำนวน 2 เรื่อง ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน (เรื่อง) 11 13 15 17 19 

       

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ สวก. ให้ทุน  
ได้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

เร่ือง 5 6 11 

             
 



 
  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 
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แผนกำรส่งเสริมผลักดันให้เกิดกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

จ านวนผลงานวิจัยที่ สวก. ให้ทุน ได้มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
แผนกิจกรรม 

นโยบาย สาธารณะ พาณิชย์ 
1. ยุทธศำสตร์ของประเทศไทยด้ำน ควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยทำงอำหำรใน

ข้ำวโพดเลีย้งสัตว์ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว และ ถั่วลิสง  กับกำรเป็นประชำคม
เศรษฐกิจอำเซยีน 

   

2. กำรศึกษำกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน ช่องทำงกระจำยสินค้ำ และพฤติกรรมกำร
จัดซื้อของผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมไข่ไก ่เพื่อเพ่ิมโอกำสในกำรส่งออก
ส ำหรับอุตสำหกรรมไขไ่ก่ไทย : กรณีศึกษำ ตลำดอตุสำหกรรมไขไ่กใ่น
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร ์

   

3. กำรศึกษำแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดกำรที่เหมำะสมเพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรเกิด
ปัญหำ EMS/AHPNS 

   

4. กำรศึกษำระบำดวิทยำ ปัจจัยสำเหตุ และแนวทำงกำรแก้ปัญหำโรคตำยด่วนใน
กุ้งทะเลในประเทศไทย 

   

5. กำรวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งปลำช่อน    
6. กำรวิจัยด้ำนกำรส่งเสริมควำมรูใ้นกำรจัดกำรควำมปลอดภัยกำรบริกำรอำหำร

โรงเรียน 
   

7. กำรพัฒนำรูปแบบกำรผลติเมลด็พันธ์ุข้ำวโดยเกษตรกร    
8. กำรพัฒนำรูปแบบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลติข้ำวคณุภำพดเีชิงบูรณำกำร 

โดยเกษตรกรต้นแบบสูเ่กษตรกรเป้ำหมำยในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทำนจังหวัด
สุพรรณบุร ี

   

9. กำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงเลือกและระบบสำรสนเทศกำรผลติข้ำวเพื่อสนับสนุน
กำรตัดสินใจเชิงนโยบำยในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

   

10. ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรศัตรพูืชของชุมชน    
11. กำรพัฒนำกระบวนกำรผลติและกำรประยุกต์ใช้ข้ำวเม่ำเพื่อประโยชน์เชิง

สุขภำพ 
   

12. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวเกรยีบปลำกำกร ำข้ำวเพื่อเพ่ิมคณุค่ำทำงโภชนำกำร
และสำรตำ้นอนุมูลอสิระ 

   

13. กำรประยุกต์ใช้สำรออกฤทธ์ิจำกข้ำวสีในผลติภณัฑ์เครื่องส ำอำงผลิตภณัฑ์
ป้องกันผมร่วงที่มีสำรสกดัข้ำวสังขห์ยด  

   

14. กำรพัฒนำชุดตรวจโรคทรสิเตซำในเชิงพำณิชย์     
15. กำรสร้ำงเครื่องมือต้นแบบและพัฒนำวิธีกำรในกำรก ำจดัด้วงงวงข้ำวใน
ข้ำวสำรโดยเทคโนโลยีจำกคลื่นควำมถี่วิทยุเนื้ออำหำรทีส่ะอำดและปลอดภัย 

   

รวม 4 8 3 
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สูตรการค านวณ :  
- สูตรค ำนวณแบบเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมผลักดันให้เกิดกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

เงื่อนไข : 



 
  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 
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กรณีที่เกิดปัจจัยภำยนอกที่ไม่อยู่ในควำมควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือกำรทบทวนค่ำ
เกณฑก์ำรให้คะแนนกับคณะกรรมกำรเจรจำข้อตกลงและประเมินผล 
หมายเหตุ : 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง เนื่องจำกเป็นกำรวัดกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ก ำหนดนิยำมกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
 รำยชื่อโครงกำรวิจัยที่จะผลักดันให้เกิดกำรน ำไปใช้ประโยชน์ อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำม

เหมำะสม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นำยปรีดำ ยังสุขสถำพร  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3316 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นำงสำวเยำวลักษณ์ ศรีรังสิต  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3310 

นำงสำวมณฑิรำ แก้วดี  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3309 



 
  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 

  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3   ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยตามความต้องการเร่งด่วน
ภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หน่วยวัด  :  ระดับ 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 15 
ค าจ ากัดความ :  

แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการผลิต 
ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมหม่อนไหม ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยเป็นหลัก โดยก าหนดความต้องการบุคลากรวิจัยเร่งด่วนทั้งสิ้น 7 ด้านหลัก ได้แก่  

1) ปรับปรุงพันธุ์  
2) อาหารสัตว์  
3) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
4) Seed technology  
5) การจัดการหลังการเก็บเก่ียว  
6) การจัดการการผลิต  (เพ่ือคุณภาพและมาตรฐาน) และ  
7) การจัดการทรัพยากร 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดเป็นระดับ โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอน

การด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน การด าเนินงาน 

1 สามารถสนับสนนุทุนพฒันาบุคลากรวิจัย ตามจ านวนดา้นที่มีความต้องการเร่งด่วนภายใต้
แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของ กษ. ได้ไม่เกิน 3 ด้าน 

2 สามารถสนับสนนุทุนพฒันาบุคลากรวิจัย ตามจ านวนดา้นที่มีความต้องการเร่งด่วนภายใต้
แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของ กษ. ได้ 3 ด้าน 

3 สามารถสนับสนนุทุนพฒันาบุคลากรวิจัย ตามจ านวนดา้นที่มีความต้องการเร่งด่วนภายใต้
แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของ กษ. ได้ตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไป และให้ทุนได้ไมต่่ ากว่า 9 ทนุ 

4 สามารถสนับสนนุทุนพฒันาบุคลากรวิจัย ตามจ านวนดา้นที่มีความต้องการเร่งด่วนภายใต้
แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของ กษ. ได้ 5 ด้าน  และให้ทุนได้ไม่ต่ ากว่า 12 ทุน 

5 สามารถสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย ตามจ านวนด้านที่มีความต้องการเร่งด่วนภายใต้
แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของ กษ. ได้ 5 ด้าน และให้ทุนได้ไม่ต่ ากว่า 20 ทุน 

       

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ระดับความส าเร็จของการสนบัสนุนทุนพฒันาบุคลากร
วิจัยตามความต้องการเร่งด่วนภายใต้แผนพฒันา
บุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ระดับ N/A N/A N/A 
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สูตรการค านวณ :  
- สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
รายละเอียดเบื้องต้นของผู้ได้รับสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยตามความต้องการเร่งด่วนภายใต้

แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เงื่อนไข : 

กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่า
เกณฑก์ารให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
หมายเหตุ : 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
 การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยในแต่ละด้านอย่างน้อย 2 ทุน 
 1 ทุน หมายถึง 1 คน  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3601 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาววัชรารัศมิ์  ภิรมย์ภักดี  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3618 

นางสาวเกษรา  อินทร์ศิริ  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3616 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4   ร้อยละของจ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศ
การวิจัยการเกษตรและฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปีงบฯ ที่ผ่านมา 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 15 
ค าจ ากัดความ :  

ร้อยละของจ ำนวน IP หรือจ ำนวนครั้งรวมในกำรเข้ำใช้บริกำรของฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำรวิจัยกำรเกษตร
และฐำนข้อมูลควำมรู้เกษตรต่ำงๆ ที่เพ่ิมขึ้นเทียบกับปีงบฯ ที่ผ่ำนมำ หมำยถึง ร้อยละของจ ำนวน IP หรือจ ำนวน
ครั้งรวมในกำรเข้ำใช้บริกำรของฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำรวิจัยกำรเกษตรและฐำนข้อมูลควำมรู้เกษตรต่ำงๆ ที่เพ่ิมขึ้น
ของปีปัจจุบัน (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559) เมื่อเทียบกับปีฐำน (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558)  

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรือ สวก. มี
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำรวิจัยกำรเกษตร ทีเ่ผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์เป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 ฐำนข้อมูลควำมรู้เกษตรแบบง่ำย (Ez-knowledge) ประกอบด้วย 5 ฐำน คือ 1. วีดิทัศน์ 3 นำที 
2. บทควำมหน้ำเดียว 3. คลิปเสียงอย่ำงสั้น 4. ผลิตภัณฑ์น่ำสนใจ 5. และคลังควำมรู้เฉพำะพืช 

กลุ่มที่ 2 คลังข้อมูลวิจัยกำรเกษตร ประกอบด้วย 9 ชนิด คือ 1. ข้ำว 2. มันส ำปะหลัง 3. ยำงพำรำ 
4. กล้วยไม้ 5. ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 6. ล ำไย 7. ไหม 8. ข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตรภำคเหนือ 
9. ข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตรภำคใต้ 

กลุ่มท่ี 3 วีดิทัศน์รู้ทันศัตรูพืช ประกอบด้วยพืช 5 ชนิด คือ 1. มันส ำปะหลัง 2. อ้อย 3. ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
4. ปำล์มน้ ำมัน 5. มะม่วง 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ก ำหนดเป็นช่วงคะแนน คือ +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน (ร้อยละ) IP ปี 58 IP ปี 58+ 10% IP ปี 58+ 20% IP ปี 58+ 30% IP ปี 58+ 40% 

       

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ร้อยละของจ ำนวนกำรเข้ำใช้บรกิำรของ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำรวิจัยกำรเกษตรและ
ฐำนข้อมูลควำมรู้เกษตรต่ำงๆ ทีเ่พิ่มข้ึนเทียบ
กับปีงบฯ ที่ผำ่นมำ 

ร้อยละ IP ปี 55 
+ 269.06% 

IP ปี 56 
+ 57.20% 

 

IP ปี 57 
+ 40% 

 

             

สูตรการค านวณ :  
- สูตรค ำนวณแบบเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ 

จ ำนวน IP หรือจ ำนวนครั้งรวมในกำรเขำ้ใช้ฐำนข้อมูลฯ ปีงบฯ 59 - จ ำนวน IP หรือจ ำนวนครั้งรวมในกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลฯ ปีงบฯ 58 X 100 

จ ำนวน IP หรือจ ำนวนครั้งรวมในกำรเขำ้ใช้ฐำนข้อมูลฯ ปีงบฯ 58 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
ข้อมูลสรุปจ ำนวนครั้งรวมในกำรเข้ำใช้บริกำรของฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำรวิจัยกำรเกษตร 

เงื่อนไข : 
กรณีที่เกิดปัจจัยภำยนอกที่ไม่อยู่ในควำมควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือกำรทบทวนค่ำ

เกณฑก์ำรให้คะแนนกับคณะกรรมกำรเจรจำข้อตกลงและประเมินผล 
หมายเหตุ : 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นำยอภิชัย รัตนะเจริญธรรม  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 2206 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นำงสำววัชรีย์ ภัทรธรรมกุล  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 2201 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.1   ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ 

หน่วยวัด  :  ระดับ 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 10 
ค าจ ากัดความ :  

หลักการ 
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 บัญญัติว่า “เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้าน

ใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อจัดท าบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่
แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งองค์การมหาชน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้” 
องค์การมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงควรมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้ 
บริการเพื่อให้บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

โดยองค์การมหาชนเลือกส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจหลัก จ านวนงานบริการที่
จะส ารวจ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในแผนส ารวจความพึงพอใจซึ่งคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็น
ผู้ให้ความเห็นชอบ และน าผลการส ารวจมาปรับปรุงการให้บริการ 

ทั้งนี้ การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลการตอบสนองความคาดหวัง
และความต้องการจากผู้รับบริการโดยตรง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในการเรียนรู้และ
เข้าใจผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ แสดงให้เห็นว่า
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชนมีความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับทรัพยากรที่ได้รับ 

พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การมหาชน โดย สวก. จะเป็นผู้จัดจ้าง
หน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด าเนินการส ารวจ 

ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้ 
1. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ด าเนินการส ารวจ 1 ครั้ง  
2. ประเด็นในการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ  

1) ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

3. งานบริการที่จะส ารวจ  
1) การสนับสนุนการวิจัยฯ 
2) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
3) การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฯ 
4) การบริการข้อมูลสารสนเทศ 
5) การบริการฝึกอบรม และการจัดประชุมทางวิชาการ 

4. เครื่องมือในการส ารวจ 
1) แบบสอบถาม (Questionnaire)  
2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview)   
3) การสนทนากลุ่ม (Group Discussion)  



 
  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 

  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

12 

 5. ขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มผู้ใช้บริการ การประมวลผลและการวิเคราะห์ผลส ารวจ 
และจ านวนผู้รับบริการที่จะส ารวจ ประกอบด้วย 5 กลุ่ม 

1) ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 
2) ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 
3) ผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 
4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการถ่ายทอดความรู้/การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัด

ขึ้น เช่น การจัดประชุมวิชาการประจ าปี สวก. การฝึกอบรม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีที่ สวก. จัดขึ้น 

5) ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 
ขอบเขตของตัวชี้วัด :  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดเป็นระดับ โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอน

การด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน การด าเนินงาน 

1 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 70 
2 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 75 
3 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 80 และองค์การมหาชนได้เสนอ

รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

4 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 85 และองค์การมหาชนได้เสนอ
รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อ
คณะกรรมการองค์การมหาชน  

5 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 90 และองค์การมหาชนได้เสนอ
รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อ
คณะกรรมการองค์การมหาชน  

       

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ระดับความส าเร็จของการส ารวจ 
ความพึงพอใจและพฒันาการให้บริการ 

ระดับ N/A N/A 3.38 

123123 
สูตรการค านวณ :  

- สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  

1. รายงานผลการประชุมครั้งที่คณะกรรมการบริหาร สวก. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผล
การส ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานการประชุมครั้งที่เสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผลการส ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. 
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2. รายงานการประชุมครั้งที่คณะกรรมการบริหาร สวก. เห็นชอบวิธีการส ารวจ/แบบสอบถาม ก่อน
ด าเนินการส ารวจ 

3. เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. ที่แสดงผลรายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เงื่อนไข :  

1. องค์การมหาชนจัดหาองค์กร/ผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนเกี่ยวกับวิธีการส ารวจ/
แบบสอบถามก่อนด าเนินการส ารวจ 

2. ขอปรับลดคะแนน 1.0 คะแนน กรณีไม่มีรายงานผลการปรับปรุงจากผลการส ารวจเสนอคณะกรรมการฯ 
ตามเกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 3-5 

3. กรณีผลการส ารวจความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่ ากว่าร้อยละ 80 ขอให้องค์การ
มหาชนเสนอแผนการปรับปรุงต่อคณะกรรมการและก าหนดให้ส ารวจซ้ ากระบวนงานเดิมในการ
ประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4.  การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริหาร ให้ส ารวจงานบริการหลักขององค์การมหาชนตาม
วัตถุประสงค์การจัดตั้งและงานบริการหลักขององค์การมหาชนที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การให้บริการขององค์การมหาชน (ถ้ามี) 

หมายเหตุ :  
 ตัวชี้วัดบังคับ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาววีร์สุดา ธีรเดช  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3604 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาววรลักษณ์ ค าเลิศลักษณ์ เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3609 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1   ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 3 
ค าจ ากัดความ :  

หลักการ 
โดยที่มาตรา 14 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ “บรรดารายได้ขององค์การ

มหาชน ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ” 
อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอ่ืนในก ากับของราชการ
ฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการพิจารณาเห็นสมควรก าหนดตัวชี้วัดร่วม “ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน” 
เพ่ือกระตุ้นให้คณะกรรมการองค์การมหาชนให้ความส าคัญกับการควบคุมดูแลให้องค์การมหาชนที่ได้รับงบประมาณ
ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเงินรายได้ขององค์การมหาชน ไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร และลดการพ่ึงพางบประมาณในอนาคต 

 

ค านิยาม 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมายถึง วงเงิน

งบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ซึ่งอาจมีที่มาของเงินประกอบด้วย  

เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การมหาชนได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

เงินทุน หมายถึง ก าไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 หรือหมายถึง เงินรายได้สุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมกับเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่แล้ว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมา
ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เงินรายได้ หมายถึง ประมาณการรายได้ขององค์การมหาชนในปีงบประมาณนั้น ซึ่งปรากฏตาม
เอกสารงบประมาณประจ าปี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการด าเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการ เป็นต้น และ (2) รายได้อ่ืนๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินค่าปรับ และเงินบริจาคต่างๆ  

จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์  

ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานทุกคน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนตามสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างโครงการ 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่รวมค่าสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และค่าตอบแทนผันแปรของ
ผู้อ านวยการ 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอ่ืน หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือการด าเนินงานในโครงการต่างๆ 

ขององค์การมหาชน 
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หากมีการก่อหนี้ผูกพัน มีบันทึกข้อตกลง มีสัญญา หรือมีการให้ทุนการศึกษาตามแผนการใช้จ่ายเงินให้
น ามาค านวณเป็นผลงานได้ 

กรณีท่ีองค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามที่ก าหนดและมีเงินเหลือจ่าย ให้ค านวณผล
การประเมินเป็นร้อยละ 100 
ขอบเขตของตัวชี้วัด :  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดเป็นช่วงคะแนน คือ +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน (ร้อยละ) 80 85 90 95 100 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม 
แผนการใช้จา่ยเงิน 

ร้อยละ 96.96 85.88 92.31 

123123 
สูตรการค านวณ :  

- สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
          จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงนิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559           x  100 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
123 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รายงานการประชุมครั้งที่คณะกรรมการบริหาร สวก. เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงิน 
2. เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน 

หมายเหตุ : 
 ตัวชี้วัดบังคับ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวลัดดา ยาวิรัชน ์  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3409 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาวณภัทร วัฒนาบุญศิริ  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3407 

นางสาวดารณี รัตนประภาวุฒิ  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 1203 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.3   การประหยัดน้ า 

หน่วยวัด  :  ระดับ 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 2 
ค าจ ากัดความ :  

ค าอธิบาย 
 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการประหยัดน ้าใน

หน่วยงานภาครัฐ ตามที่กรมทรัพยากรน ้าในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน ้า
แห่งชาติเสนอ ในการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน ้า โดยให้หน่วยงานภาครัฐลด
การใช้น ้าอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น ้าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
รายงานผลการประหยัดน ้าส่งให้กรมทรัพยากรน ้าทุกเดือน เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤตการ
ขาดแคลนน ้า สร้างความเสมอภาคระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการลดปริมาณการใช้น ้า และปลูกฝัง
ค่านิยมร่วมกันในการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปริมาณน ้าที่ใช้ หมายถึง ปริมาณน ้าที่ใช้ผ่านมาตรวัดน ้า การประปานครหลวง การประปาส่วน
ภูมิภาค และปริมาณน ้าที่ใช้จากระบบอื่นๆ ที่มีมาตรวัดน ้า 

 ข้อมูลพื นฐาน หมายถึง ข้อมูลการใช้น ้าปี 2557 รายเดือน ตั งแต่ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 
โดยให้หน่วยงานผู้รายงานตัวชี วัดเป็นผู้รับรองข้อมูล 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ก้าหนดเป็นระดับ โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอน

การด้าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการแต่งตั งคณะท้างานปฏิบัติการประหยัดน ้า 
2 มีการจัดท้าแผนปฏิบัติการประหยัดน ้าตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติและ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนหรือผู้อ้านวยการองค์การมหาชน 
3 มีการรายงานผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน ้าเป็นรายเดือนให้กับกรมทรัพยากร

น ้าภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 
4 สามารถลดปริมาณการใช้น ้าลงเทียบกับปริมาณการใช้น ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 5 
5 สามารถลดปริมาณการใช้น ้าลงเทียบกับปริมาณการใช้น ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 10 

การประเมินผล : 
 แหล่งข้อมูล : มาตรวัดน ้าแสดงปริมาณการใช้น ้าประจ้าเดือนจากหน่วยงานบริการน ้าประปา เช่น  

การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ประปาท้องถิ่น และประปาอ่ืนๆ 
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานแจ้งรายงานตามแบบฟอร์มส่งให้กรมทรัพยากรน ้าภายในวันที่ 5 

ของเดือนถัดไป 
 แนวทางการประเมินผล : คิดเป็นร้อยละการใช้น ้าที่ลดลง โดยเทียบกับฐานการใช้น ้าปี 2557 โดย

เทียบสัดส่วนการใช้น ้าเฉลี่ยรายเดือนปีปัจจุบันกับการใช้น ้าเฉลี่ยรายเดือนปีฐาน (ปี 2557) 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:  กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้ประสานงาน :   ดร. คณพศ วรรณดี / นายธรรมพงศ์  เนาวบุตร 
   หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-6000 ต่อ 6710 
 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
การประหยัดน ้า ระดับ N/A N/A N/A 

123123 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการประหยัดน ้าในหน่วยงานภาครัฐ 

 
หมายเหตุ : 

 ตัวชี วัดบังคับ 
 สวก. ขออุทธรณ์ไม่ประเมินผลตัวชี วัดนี  เนื่องจาก สวก. มีสถานที่ปฏิบัติงานตั งอยู่ภายในกรมพัฒนา

ที่ดินตั งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยที่ผ่านมาในเรื่องของน ้าประปา สวก.  ไม่มีการแยก
มาตรวัดน ้าออกจากกรมพัฒนาที่ดิน  การช้าระเงินค่าน ้าประปาจะช้าระแบบเหมาจ่ายรายปีให้แก่
กรมพัฒนาที่ดิน ดังนั น สวก. จึงไม่มีใบแจ้งยอดปริมาณการใช้น ้าประปารายเดือนจากการประปา
นครหลวง และไม่มีข้อมูลการใช้น ้าย้อนหลังในอดีตที่ผ่านมา จึงเป็นผลให้ สวก. ไม่มีข้อมูลเพ่ือใช้
ประเมินผลตามตัวชี วัด 3.3 การประหยัดน ้า ตามท่ีส้านักงาน ก.พ.ร. ก้าหนด 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นางเบ็ญจมาศ สุวรรณสุขุม  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 1201 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นายพิพัฒน์ อนันตศาน  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 1214 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.4   ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการเงินของ สวก. 

หน่วยวัด  :  ระดับ 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 3 
ค าจ ากัดความ :  

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการเงินของ สวก. หมายถึง การด าเนินการตามแผนการเงินที่
ได้จัดท าขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สวก. เรียบร้อยแล้ว โดยด าเนินการตามกลยุทธ์
ทางการเงิน และแนวทางในการบริหารงานทางการเงินให้มีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพ่ือความยั่งยืน
ของ สวก. ต่อไป 
ขอบเขตของตัวชี้วัด :  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดเป็นระดับ โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอน

การด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน การด าเนินงาน 

1 จัดท าแผนการด าเนนิงานดา้นการเงินตามกลยทุธ์ทางการเงินของ สวก. เพื่อความยั่งยืน   
ประจ าปี 2559 

2 น าเสนอแผนการด าเนินงานดา้นการเงินตามกลยุทธ์ทางการเงนิของ สวก. เพื่อความยั่งยืน 
ประจ าปี 2559 ต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. 

3 ติดตามผลการด าเนนิงานตามเป้าหมาย และน าเสนอความคบืหน้าผลการด าเนนิงาน 6 เดือน 
และ 9 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. 

4 ร้อยละ 90 ของผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสรุปผลการด าเนนิงานตามแผนการ
เงินของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ 2559 ต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. 

5 ร้อยละ 100 ของผลการด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการ
เงินของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ 2559 ต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. 

       

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตาม
แผนการเงินของ สวก. 

ระดับ N/A 5 5 
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สูตรการค านวณ :  
- 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. ครั้งที่เห็นชอบแผนการด าเนินงานด้านการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. ครั้งที่รับทราบความคืบหน้าผลการด าเนินงาน 6 

เดือน และ 9 เดือน ตามแผนการเงินของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. ครั้งที่รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานที่
เป็นไปตามเป้าหมาย ตามแผนการเงินของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. รายงานสรุปผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย ตามแผนการเงินของ สวก.ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

เงื่อนไข  
 กรณีท่ีเกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะขอเสนอเพ่ือการทบทวน

ค่าเกณฑ์การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
 ก าหนดให้มีเป้าหมายการได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 400 ล้านบาท 

หมายเหตุ : 
 ตัวชี้วัด Hybrid วัดกระบวนการและผลผลิต 
 ก าหนดเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่องเพ่ือก าหนดให้ สวก. ด าเนินการตามแผนการเงินของ สวก. 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3403 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาวณภัทร วัฒนาบุญศิริ  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3407 

นางสาวสุรีรัตน์ อยู่เกิด  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 1205 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.5   ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยของ สวก. 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 3 
ค าจ ากัดความ :  

จ ำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติ เทียบกับแผนงำนสนับสนุนโครงกำรวิจัยของ สวก. 
หมำยถึง จ ำนวนเงินที่ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตรอนุมัติภำยใต้อ ำนำจพิจำรณำอนุมัติโครงกำรวิจัยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำร สวก. ว่ำด้วยกำรให้ทุนส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนำงำนวิจัยด้ำนกำรเกษตร พ.ศ. 2555 เพ่ือให้กำรสนับสนุนแก่โครงกำรวิจัยกำรเกษตรภำยใต้ขอบเขตกำรให้ทุน
สนับสนุนโครงกำรวิจัยตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำร สวก. เรื่องขอบเขตกำรให้ทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 และตำมกรอบกำรวิจัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวน 7 กรอบกำรวิจัย เทียบ
กับแผนงำนสนับสนุนโครงกำรวิจัยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ที่ตั้งไว้ (110 ล้ำนบำท) เพ่ือด ำเนินกำรใน
ระยะเวลำหนึ่งๆ โดยนับเป็นผลงานเมื่อได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัย  
ขอบเขตของตัวชี้วัด :  

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ก ำหนดเป็นช่วงคะแนน คือ +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน (ร้อยละ) 80 85 90 95 100 

       

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับแผนงำน
สนับสนนุโครงกำรวิจัยของ สวก. 

ร้อยละ 103.99 91.85 91.49 

             

สูตรการค านวณ :  
- สูตรค ำนวณแบบเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ 

            เงินทุนวิจัยที่อนุมัติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559                                           x  100 
เงินทุนวิจัยตำมแผนงำนสนับสนุนทุนโครงกำรวิจัยของ สวก. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (110 ล้ำนบำท) 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
รำยละเอียดเบื้องต้นของโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรอนุมัติทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัยจำก สวก. 

เงื่อนไข : 
กรณีที่เกิดปัจจัยภำยนอกท่ีไม่อยู่ในควำมควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือทบทวนเกณฑ์

กำรให้คะแนนกับคณะกรรมกำรเจรจำข้อตกลงและประเมินผล 
หมายเหตุ : 

 ตัวชี้วัดผลผลิต 
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ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นำงสำวประวีณำ อินทร์ยิ้ม  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3205 
นำยปรีดำ ยังสุขสถำพร  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3316 

ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นำงสำวอุมำรินทร์ โฉมเฉิด  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3207 
นำงสำวมณฑิรำ แก้วดี  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3309 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.1   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ 

หน่วยวัด  :  ระดับ 
น้ าหนัก   :  ร้อยละ 10 
ค าจ ากัดความ :  
  ก ำหนดวัดเพ่ือสนับสนุนให้องค์กำรมหำชนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีศักยภำพในกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน และคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2552 เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนแบ่งเป็นกำรประเมิน
ใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

  
1)  บทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน  
 2)  กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน  

(น้ ำหนักร้อยละ 7) 
(น้ ำหนักร้อยละ 3) 

   
  ประเด็นการประเมิน ร้อยละ 

1. บทบาทและการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 7) 
1.1 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ภำยในเวลำที่ก ำหนด  2 
1.2 บทบำทของคณะกรรมกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรมหำชนรำยไตรมำส 
 1.2.1 กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน 
 1.2.2 กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน  
 1.2.3 กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 1.2.4 กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ 
 1.2.5 กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 1.2.6 กำรพิจำรณำรำยงำนด้ำนกำรเงิน 
 1.2.7 กำรพิจำรณำรำยงำนด้ำนภำรกิจหลัก 

1.75 
(0.25) 
(0.25) 
(0.25) 
(0.25) 
(0.25) 
(0.25) 
(0.25) 

1.3 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อรัฐมนตรีที่ก ำกับดูแลองค์กำรมหำชน 0.5 
1.4 กำรเข้ำร่วมกำรประชุมของคณะกรรมกำร 1 
1.5 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
 1.5.1 มีรำยงำนกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงและภำรกิจหลักขององค์กร 
 1.5.2 มีข้อมูลงบกำรเงิน 
 1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนเป็นรำยบุคคล 
 1.5.4 มีข้อมูลกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 
 1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้ำงคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน และอนุกรรมกำร 
 1.5.6 มีข้อมูลภำรกิจหลัก และแผนยุทธศำสตร์ 
 1.5.7 มีข้อมูลที่ส ำคัญในเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน 

1.75 
(0.25) 
(0.25) 
(0.25) 
(0.25) 
(0.25) 
(0.25) 
(0.25) 
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ประเด็นการประเมิน ร้อยละ 
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 3) 
2.1 มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรในที่ประชุมคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำร

ร่วมแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับผลประเมินและก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติหนำ้ที ่

 แบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ (ในกำรก ำหนดนโยบำย) ควำม
คิดเห็นเก่ียวกับกำรบริหำรกำรจัดประชุม และผลกำรน ำนโยบำย/ยุทธศำสตร์/แนวคิดของ
คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนไปปฏิบัติ 

2 

2.2 มีกำรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร 1 
 
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเด็นย่อยและรายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล มีดังต่อไปนี้ 
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 7) 
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติงานประจ าปีภายในเวลาทีก่ าหนด       

(น้ าหนักร้อยละ 2) 
 

แผนยุทธศำสตร์ คือ แผนก ำหนด 
ทิศทำงกำรท ำงำนขององค์กำรมหำชน 
เนื้อหำของแผนยุทธศำสตร์มี 5 ประเด็น คือ 

1) วิสัยทัศน์ 
2) ภำรกิจหรือพันธกิจ 
3) วัตถุประสงค์/นโยบำย 
4) กลยุทธ์ 
5) เป้ำหมำย 

แผนปฏบิัติงำนประจ ำปี คือ แผนที่ระบุภำรกิจที่จะด ำเนนิกำร
ในรอบปี พร้อมด้วยงบประมำณรำยรับและรำยจ่ำยขององค์กร
เนื้อหำของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี มี 6 ประเด็น คือ 

1) วัตถุประสงค์ 
2) เป้ำหมำย 
3) ขั้นตอน 
4) ระยะเวลำ  

  5) งบประมำณค่ำใช้จ่ำย 
  6) ผู้รับผิดชอบ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัตงิานประจ าปี

ภำยในเดือนธันวำคม 2558 
2  ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัตงิานประจ าปี

ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2558 
3  ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัตงิานประจ าปี 

ภำยในเดือนตุลำคม 2558 
4  ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัตงิานประจ าปี 

ภำยในเดือนกันยำยน 2558 
5  ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัตงิานประจ าปี  

ก่อนสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ภำยในเดือนสงิหำคม 2558 
เงื่อนไข 

1) ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพ หำกเนื้อหำมีไม่ครบทุกประเด็นที่ก ำหนด ประเดน็ละ 0.1 คะแนน 
2) ในกำรเสนอแผนยุทธศำสตร์ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ องค์กำรมหำชนต้องมีข้อมูลกำรวิเครำะห์สภำวะ

แวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม  และต้องน ำประเดน็ที่เป็น
จุดอ่อนไปก ำหนดเป็นกลยทุธ์ให้ครบถ้วน   
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3) กรณีที่องค์กำรมหำชนมีกำรปรบัทิศทำงยุทธศำสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลหลงัจำกที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์ไปแล้ว ก.พ.ร. จะพิจำรณำให้คะแนนจำก
กำรเสนอแผนยุทธศำสตร์ในคร้ังแรก 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
 เอกสำรประกอบและส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนในครั้งที่มีกำรพิจำรณำให้

ควำมเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
 
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส 
 (น้ าหนักร้อยละ 1.75) 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 4 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สำมำรถรำยงำนผลไดถ้ึงเดือน
ธันวำคม 2559  

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกลของ Committee of Sponsoring Organization of the 

Treadway Commission (COSO) ประกอบด้วย รำยงำนเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมของกำรควบคุม กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กิจกรรมกำรควบคุมสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรติดตำมผลและกำรประเมินผล 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนควบคุมภำยใน  
 รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในตอ่คณะกรรมกำร จ ำนวน 1 คร้ัง  

2  รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในตอ่คณะกรรมกำร จ ำนวน 2 ครั้ง  
3  รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในตอ่คณะกรรมกำร จ ำนวน 3 คร้ัง  
4  รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในตอ่คณะกรรมกำร จ ำนวน 4 คร้ัง 
5  รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในตอ่คณะกรรมกำรทุกไตรมำส 

 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
เงื่อนไข  

ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพหำกประเด็นในรำยงำนผลกำรควบคุมภำยในไม่ครบถ้วนตำมที่ COSO ก ำหนด 
ประเด็นละ 0.2 คะแนนต่อรำยงำน 1 คร้ัง 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 

 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 
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1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ระดับคะแนน  เกณฑ์การให้คะแนน  

1  คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนตรวจสอบภำยใน  
 รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 1 ครั้ง  

2  รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 2 ครั้ง 
3  รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 3 คร้ัง 
4  รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 4 คร้ัง 
5  รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส 

 ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมขอ้เสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
ครบถ้วน  (ถ้ำมี) 

เงื่อนไข   
รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในควรมีเนื้อหำครอบคลุมถึง ผลกำรปฏิบัติงำนเทียบกับแผนกำรตรวจสอบ 

ปัญหำอุปสรรคที่ท ำให้กำรปฏิบตัิงำนไม่เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ และควำมเสี่ยงกำรควบคุมที่ส ำคัญ และเร่ืองอ่ืนๆ 
ที่คณะกรรมกำรควรทรำบ เช่น ข้อตรวจพบที่ส ำคัญ/โอกำสที่จะเกิดข้อผิดพลำด/กำรทุจริต/ควำมเสียหำย เปน็ต้น 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 

 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 
  

1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 1 ครั้ง  

2  รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 2 ครั้ง  
3  รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 3 คร้ัง  
4  รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 4 คร้ัง 
5  รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร ทุกไตรมำส 

 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงครบถ้วน 
 

เงื่อนไข  
ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพของแผนบริหำรควำมเสี่ยง หำกเนื้อหำไม่ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ 
1) ไม่มีกำรก ำหนดปจัจัยเสี่ยง (ปรบัลด 0.3 คะแนน) 
2) ไม่มีผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง (ระบุโอกำสและผลกระทบควำมเสี่ยง และจัดระดบัควำมเสีย่งในแต่ละ

ด้ำนเชน่ ควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ ธรรมำภิบำล กระบวนกำรท ำงำน และดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
(ปรับลด 0.3 คะแนน) 

3) ไม่มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง (ปรับลด 0.4 คะแนน) 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 

 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 
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1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
แผนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรมหำชน  เช่น แผนกำรบริหำรจัดกำร

ระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินงำนตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และนโยบำยของรัฐบำลและกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรภำยในและภำยนอกองค์กร เป็นต้น 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ 
 รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 1 ครั้ง  

2  รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 2 ครั้ง 
3  รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 3 คร้ัง 
4  รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 4 คร้ัง 
5  รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส 

 มีผลกำรด ำเนนิกำรส ำเร็จตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 

 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 
 

1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ผู้บริหำรระดบัสงู (รองจำกผู้อ ำนวยกำร 2 ระดบั) หมำยถงึ ผูไ้ด้รบัเงินเดือนในกลุม่ผูบ้ริหำร  เช่น  รองผู้อ ำนวยกำร 

ผู้จัดกำรฝ่ำย หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เปน็ต้น 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 1 ครั้ง  

2  รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 2 ครั้ง  
3  รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 3 คร้ัง 
4  รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 4 คร้ัง 
5  รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส 

 มีกำรประเมินผลงำนผูบ้ริหำรระดับสงู (รองจำกผู้อ ำนวยกำร 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด น้ ำหนัก และ
เป้ำหมำยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีกำรน ำผลกำรประเมนิไปเชือ่มโยงกับระบบค่ำตอบแทนและ
แรงจูงใจ 

เงื่อนไข  
 ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพ 0.3 คะแนนกรณีมีผู้ครองต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดับสงูรองจำกผู้อ ำนวยกำร 

2 ระดับแต่องค์กำรมหำชนประเมินผลงำนไม่ครบถ้วน              
 กรณีไม่มีผู้ครองต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดับสูงรองจำกผู้อ ำนวยกำร 2 ระดับไม่ต้องประเมิน 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
1.    ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 
2.    หลักเกณฑ์กำรประเมินผู้บริหำรระดับสูง 
3.    โครงสร้ำงต ำแหน่ง 
4.    โครงสร้ำงเงินเดือน (ช่วง) 
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1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 1 คร้ัง 
2  รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 2 คร้ัง 
3  รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 3 คร้ัง 
4  รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 4 คร้ัง 
5  รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส 

 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพ 0.5 คะแนน หำกรำยงำนด้ำนกำรเงินไม่มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนดำ้น

กำรเงินเทียบกับเปำ้หมำย ปญัหำอุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข             
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 

 ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 
 

1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ระดับคะแนน   เกณฑ์การให้คะแนน 

1  รำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 1 คร้ัง 
2  รำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 2 คร้ัง 
3  รำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 3 คร้ัง 
4  รำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 4 คร้ัง 
5  รำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส 

 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพ 0.5 คะแนน หำกรำยงำนด้ำนภำรกิจหลักไม่มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

เทียบกับเป้ำหมำย ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 

 ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 
 
1.3 การรายงานผลการด าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 0.5) 

ตำมนัยมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 ก ำหนดให้รำยงำนที่น ำเสนอรัฐมนตรีผู้รักษำกำร
ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรมหำชนต้องกล่ำวถึงผลงำนในปีที่ผ่ำนมำ และค ำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบำยของคณะกรรมกำร 
โครงกำร และแผนงำนที่จะจัดท ำในภำยหน้ำ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  ไม่มีกำรรำยงำน  
3  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนแก่รัฐมนตรีที่ก ำกับดูแลองค์กำรมหำชน จ ำนวน 1 คร้ัง  
5  มีกำรส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก่รัฐมนตรีที่ก ำกับดูแลองค์กำรมหำชน จ ำนวน 2 ครั้ง  

เงื่อนไข  
ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพ 0.5 คะแนน  หำกเนื้อหำของรำยงำนไม่เป็นไปตำมบทบัญญัติมำตรำ 41 แห่ง

พระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 

 ส ำเนำหนังสือหรือบันทึกข้อควำมน ำส่งรำยงำน 
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1.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 1) 
กรรมกำรโดยต ำแหน่งสำมำรถมอบหมำยผู้แทนเข้ำร่วมกำรประชุมได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ต ำแหน่ง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ร้อยละ 50 ของจ ำนวนกำรประชมุมีกรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนกรรมกำร 
2  ร้อยละ 60 ของจ ำนวนกำรประชมุมีกรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนกรรมกำร 
3  ร้อยละ 70 ของจ ำนวนกำรประชมุมีกรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนกรรมกำร 
4  ร้อยละ 80 ของจ ำนวนกำรประชมุมีกรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนกรรมกำร 
5  ร้อยละ 90 ของจ ำนวนกำรประชมุมีกรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนกรรมกำร 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
1. ตำรำงแจงนับจ ำนวนกรรมกำรองค์กำรมหำชนที่เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 
2. e-File ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (น้ าหนักร้อยละ 1.75) 

1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ดา้นการเงิน ความเสี่ยงและภารกจิหลกัขององค์กร (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

รำยงำนกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรเงิน ด้ำนควำมเสี่ยง และด้ำนภำรกิจหลักขององค์กร มีข้อมูลค ำอธิบำยและกำร
วิเครำะห์ถึงสำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหำอุปสรรค ตลอดจนแนวทำงกำรแก้ไข 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  ไม่มีค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์  
3  มีค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ไม่ครบถ้วน 
5  มีค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ครบถ้วน 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
 รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน 

 
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
งบกำรเงินตำ่งๆ หรือรำยงำนทำงกำรเงิน อำจใช้ชื่ออ่ืนไดต้ำมควำมเหมำะสม ประกอบด้วย 

1) งบดุล 
                 3) งบกระแสเงินสด 

 2) งบก ำไรขำดทุน 
 4) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ไม่มีงบกำรเงนิ 
3  มีงบกำรเงิน แต่รำยละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่   
5  มีงบกำรเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรำยงำนประจ ำปี   

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  
 รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน 

 
 
 
 
 



 
  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 

 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

44 

1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ประวัติของคณะกรรมกำรประกอบด้วย 
1) อำยุ 
3) ประวัติกำรท ำงำน 

 
2) วุฒิกำรศึกษำ 
4) ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจบุันนอกเหนือจำกในองค์กำรมหำชน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ไม่มีประวัติของคณะกรรมกำร 
3  มีประวัติของคณะกรรมกำรไม่ครบถ้วน 
5  มีประวัติของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคลอย่ำงครบถ้วน 

เงื่อนไข หำกเปิดเผยประวัติกรรมกำรไมค่รบทุกคน ได้ 1 คะแนน 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
 รำยงำนประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน 

 
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  มีข้อมูลกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรไม่ครบทุกครั้งที่มีกำรประชุม 
5  มีข้อมูลกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรครบทุกครั้งที่มีกำรประชุม 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
 รำยงำนประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน 

 
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ไม่มีโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร 
3  มีโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร แต่ไม่ครบทุกคณะที่ส ำคัญ 
5  มีโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรที่ส ำคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ  

 อนุกรรมกำรที่ส ำคัญ เช่น อนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลอนุกรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทน อนุกรรมกำรด้ำนบคุคล 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
 รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน 

 
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ข้อมูลประกอบด้วย 
1) ประวัติควำมเป็นมำขององค์กำรมหำชน 
2) กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ ควำมเสี่ยงส ำคัญขององค์กร และผลกำรปฏบิัติงำนตำมภำรกิจ

หลักที่ผ่ำนมำ 
3) ค ำอธิบำยภำพรวมกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักในปัจจุบัน 
4) ข้อมูลเชิงสถิติและค ำอธบิำยภำพรวมแผนยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรปฏิบตัิงำนขององค์กรใน

ระยะเวลำ 3 – 5 ปีข้ำงหน้ำ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 
5  มีข้อมูลครบถ้วน    

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
 รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน 

 
1.5.7 มีข้อมูลที่ส าคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ข้อมูลและสำรสนเทศที่ส ำคัญครบถ้วนและเปน็ปัจจุบนั ครบ 9 ประเด็น คือ 
1) รำยงำนประจ ำป ี
2) โครงกำรลงทนุที่ส ำคัญ (ถ้ำมี) 
3) กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
4) กำรแถลงทิศทำงนโยบำยขององค์กำรโดยผูบ้ริหำร 
5) กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยรัฐ (ถ้ำมี) 
6) แผนงำนทีส่ ำคัญ 
7) นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรทีด่ี 
8) ผลกำรปฏบิัติงำนทั้งด้ำนกำรเงินและภำรกิจหลัก 
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์กำรมหำชน 
10) รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงานขององค์การมหาชนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย

จัดตั้งองค์การมหาชน (ก าหนดเป็นหลักการว่า ในการประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงานของ
องค์การมหาชน ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน ดังกล่าว จะต้องมีการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าตามเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  มีข้อมูลและสำรสนเทศไม่ครบถว้นและไม่เป็นปัจจบุัน 
5  มีข้อมูลและสำรสนเทศที่ส ำคัญครบถ้วนและเปน็ปัจจบุัน   

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  
 เว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน 
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2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 3) 
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติหน้าที่  
(น้ าหนักร้อยละ 2) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  คณะกรรมกำรไม่มีกำรประเมินตนเอง  
5  คณะกรรมกำรมีกำรประเมินตนเอง  

 มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรในที่ประชุม  
 คณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ 
เงื่อนไข แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรมีเนื้อหำ (อย่ำงน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี้ 

1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 
2) กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
3) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
4) กำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
5) ควำมสัมพันธ์กับฝำ่ยบริหำร 
6) ควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรบริหำรกำรจัดประชุมของฝำ่ยเลขำนกุำรในด้ำนตำ่ง ๆ เชน่ 
 - กำรส่งวำระกำรประชุมอยำ่งน้อย 7 วันก่อนกำรประชุม 
 - ควำมครบถ้วนของข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 
 - ควำมถูกต้องเอกสำรประกอบกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม 

 - ควำมสม่ ำเสมอของกำรรำยงำนและควำมถูกต้องของกำรรำยงำนผลงำนขององค์กำรมหำชนดำ้น
กำรเงินและภำรกิจหลัก 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 

 
2.2 มีการจดัให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ         

(น้ าหนักร้อยละ 1) 

 กำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กำรอบรม กำรดูงำน กำรสัมมนำ และกำรเยี่ยมชมกำรปฏิบัตงิำนในเร่ือง
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรมหำชน โดยมีเนื้อหำสำระของกิจกรรมสอดคล้องกับภำรกิจหลักขององค์กำรมหำชน 

 มีรำยงำนสรุปเสนอผลของกำรจดักิจกรรม และกำรน ำควำมรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์กับงำนขององค์กำร
มหำชน (ระบุระยะเวลำของกำรจัดกิจกรรม และจ ำนวนกรรมกำรที่เข้ำร่วม) 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ไม่มีกำรจัดให้มีกิจกรรม  
2  มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ (ถ้ำมี) 
3  มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ (ถ้ำมี) 

 มีกำรเยี่ยมชมกำรปฏิบัตงิำนของหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกที่เก่ียวข้องกับกิจกำรขององค์กำร
มหำชน 

4  มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ (ถ้ำมี) 
 มีกำรเยี่ยมชมกำรปฏิบัตงิำนของหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกที่เก่ียวข้องกับกิจกำรขององค์กำร

มหำชน 
 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำทบทวนกลยุทธ์ พนัธกจิ พัฒนำกำรที่ส ำคัญและ 

ควำมเสี่ยงขององค์กร 
5  มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ (ถ้ำมี) 

 มีกำรเยี่ยมชมกำรปฏิบัตงิำนของหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกที่เก่ียวข้องกับกิจกำรขององค์กำร
มหำชน 

 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำทบทวนกลยุทธ์ พนัธกจิ พัฒนำกำรที่ส ำคัญและควำมเสี่ยง
ขององค์กร 

 มีรำยงำนสรุปเสนอผลของกำรจดักิจกรรม และกำรน ำควำมรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์กับงำนของ
องค์กำรมหำชน 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
 ส ำเนำรำยงำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรม 

 
 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

ระดับ 5.00 4.68 4.91 

123123 
เงื่อนไข : 

กรณีที่เกิดปัจจัยภำยนอกที่ไม่อยู่ในควำมควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือกำรทบทวนค่ำ
เกณฑก์ำรให้คะแนนกับคณะกรรมกำรเจรจำข้อตกลงและประเมินผล 
หมายเหตุ : 

 ตัวชี้วัดบังคับ 
 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นำงสำวกุลวรำ โชติพันธุ์โสภณ เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3403 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นำงสำววรลักษณ์ ค ำเลิศลักษณ์ เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3609 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2   ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยวัด  :  ระดับ 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 5 
ค าจ ากัดความ : 

ค าอธิบาย  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) 
ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil Rights 
Commission : ACRC) บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งด าเนินการโดยส านักงาน 
ป.ป.ช. แล้วน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน การประเมินดังกล่าวดด้จ าแนกเป็น
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงดปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็น
หรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน  

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

1) ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชนผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนดด้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2) ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ ของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนดด้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

3) คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร) (Integrity in Service 
Delivery) ประเมินจากการรับรู้ และประสบการณ์ตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนดด้ส่วนเสียที่มีต่อ
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

5) คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ขอบเขตของตัวชี้วัด :  

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน คะแนน ค าอธิบาย 

5 80 - 100    คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 
4 60 - 79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 
3 40 - 59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 
2 20 - 39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 
1 0 - 19.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 
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หมายเหตุ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการอ านวยการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ดด้ก าหนดให้มีการบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น โดยท าการประเมินผลหน่วยงานภาครัฐ รวมจ านวน 8,293 หน่วยงาน ดังนี้ 
 1. ส านักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จ านวน 165 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
  1) องค์กรอิสระ จ านวน  3 หน่วยงาน  
  2) องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ จ านวน  4      หน่วยงาน 
  3) องค์กรศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ) จ านวน  3      หน่วยงาน 
  4) ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ านวน  1      หน่วยงาน 
  5) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน  1     หน่วยงาน 
  6) รัฐวิสาหกิจ จ านวน  56 หน่วยงาน 
  7) สถาบันอุดมศึกษา จ านวน  97 หน่วยงาน 
 2. ส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จ านวน 275 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
  1) หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง) จ านวน  146 หน่วยงาน 
  2) จังหวัด จ านวน  76   หน่วยงาน 
  3) องค์การมหาชน จ านวน  53 หน่วยงาน   
 3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จ านวน 7,853 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
  1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน  76  หน่วยงาน  
  2) เทศบาลนคร จ านวน  30     หน่วยงาน 
  3) เทศบาลเมือง จ านวน  176   หน่วยงาน 
  4) เทศบาลต าบล จ านวน  2,234  หน่วยงาน 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  5,335  หน่วยงาน 
  6) องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ านวน  2    หน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 

กลุ่มเป้าหมาย* หน่วยงาน
ส่วนกลาง จังหวัด สถาบัน 

อุดมศึกษา องค์การมหาชน 
ประเด็น 
1.  ระบบประเมินท่ีด าเนินการ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ค ารับรองการปฏิบัติงาน 
2.  ส่วนราชการเจ้าภาพระบบ 

ประเมินในปัจจุบัน 
ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ.ร. 

3.  รูปแบบการประเมิน ตามกรอบการประเมินที่ ก.พ.ร. ก าหนดใน
รูปของค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

เช่นเดียวกับส่วนกลางและจังหวัด แต่
รูปแบบเฉพาะกับลักษณะขององค์การ 

4.  เกณฑ์การประเมิน คะแนนเตม็ 5 แบ่งเป็น 5 ระดับ คะแนนเตม็ 5 แบ่งเป็น 5 ระดับ 
5.  รอบระยะเวลาประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
6.  เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน  คู่มือการประเมิน/แบบส ารวจ/แบบฟอร์ม/

แบบรายงาน/ ระบบ IT 
คู่มือการประเมิน/แบบส ารวจ/ แบบฟอร์ม/

แบบรายงาน/ ระบบ IT 
7.  ผู้ประเมิน ประเมินตนเอง/ที่ปรึกษาภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ที่ปรึกษาภายนอก 
8.  สิ่งจูงใจ เงินรางวัล / โล่รางวัลและประกาศเกียรตคิุณ โล่รางวลัและประกาศเกียรติคณุ 

หมายเหตุ : ส านักงาน ป.ป.ช. จะมีการมอบโล่รางวัล ส าหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

ระดับ N/A N/A 5 

  
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
 รูปแบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ดด้แก่  
 1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT  
  กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ดด้แก่ บุคลากรภายในของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผลที่
ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  การเลือกตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเป็น
วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ค านึงถึงความเป็นดปดด้ในทางสถิติ โดยท าการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะโครงสร้างการบริหารงาน
ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะของประชากรเป้าหมาย และให้พิจารณา
ขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักการสุ่มตัวอย่างทางสถิติ 
  เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง ดด้แก่ บุคลากรภายในของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ที่มีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นดป จ านวน 300 รายชื่อ (กรณีหน่วยงานมีบุคลากรน้อย
กว่า 300 คน ให้จัดส่งรายชื่อทั้งหมด) ให้ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา ประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุล 
สังกัด ต าแหน่ง ระดับ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อดด้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) และ E–mail โดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบการประเมินผลจะเป็นผู้รวบรวม เพื่อจัดส่งให้ที่ปรึกษาด าเนินการสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 
รายชื่อ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นดปดด้ในทางสถิติ ส าหรับจัดเก็บข้อมูลต่อดป 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้บุคลากรภายในของหน่วยงานที่เข้า
รับการประเมินตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง (Self–Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบ
เผชิญหน้า (Face – to – Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส ารวจทางดปรษณีย์ หรือดปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
 2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT 
  กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ดด้แก่ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนดด้ส่วนเสีย ของหน่วยงานที่เข้า
รับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  การเลือกตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเป็น
วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ค านึงถึงความเป็นดปดด้ในทางสถิติ โดยท าการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะประเภทผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนดด้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะของประชากรเป้าหมาย 
และให้พิจารณาขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี ตามหลักการสุ่ม
ตัวอย่างทางสถิต ิ
  เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง ดด้แก่ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนดด้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างแท้จริง จ านวน 300 รายชื่อ (กรณีหน่วยงานมีผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนดด้
ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีจ านวนน้อยกว่า 300 คน ให้จัดส่งรายชื่อทั้งหมด) โดยระบุประเภท
ของการมีส่วนดด้ส่วนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุลผู้มารับ
บริการหรือผู้มีส่วนดด้ส่วนเสีย ประเภท/เรื่องในการติดต่อกับหน่วยงาน สถานที่ท างาน ต าแหน่ง ระดับ ที่อยู่ (ที่
สามารถติดต่อดด้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) และ E–mail โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลจะ
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เป็นผู้รวบรวมเพ่ือจัดส่งให้ที่ปรึกษาด าเนินการสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 รายชื่อ โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมและเป็นดปดด้ในทางสถิติ ส าหรับจัดเก็บข้อมูลต่อดป 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง (Self–
Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face–to–Face Interview) การสัมภาษณท์าง
โทรศัพท์ การส ารวจทางดปรษณีย์ หรือดปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
 3) การประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT 
  กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ดด้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบส ารวจ Evidence – 
Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานภาครัฐที่
เข้ารับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการอ้างอิงค าตอบในแต่ละ
ข้อค าถามตามความเป็นจริง 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลด าเนินการรวบรวมแบบส ารวจ
ที่ดด้รับการตอบจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผลแล้ว รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนๆ  ที่ใช้ประกอบ 
การอ้างอิงค าตอบในข้อค าถามนั้นๆด้วย 

แนวทางการประเมินผล 
ผู้ประเมิน ส่วนราชการ/องค์การมหาชน 

1)   ด าเนินการประชาสัมพนัธ์โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้หน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมิน ทราบถึงรายละเอียดของการด าเนินงาน
โครงการ 

2)   ด าเนินการติดต่อผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมิน เพื่อขอข้อมูลรายชื่อตามแบบส ารวจ 
เตรียมการ ตามเครื่องมือที่ก าหนด 3 เคร่ืองมือ ดังนี้ 
(1) แบบส ารวจ Internal Integrity & Transparency 

Assessment: IIT 
(2)  แบบส ารวจ External Integrity & Transparency 

Assessment: EIT 
(3) แบบส ารวจ Evidence – Based Integrity & 

Transparency Assessment: EBIT 
3)   ที่ปรึกษา วางแผนการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล และ

ด าเนินการสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการด าเนินงาน
ตามแบบส ารวจ Internal และแบบส ารวจ External 
โดยค านงึถึงความเหมาะสมและเป็นดปดด้ในทางสถิติ 

4)   ที่ปรึกษา ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่จะ
เข้ารับการประเมินทราบ ก่อนทีจ่ะเข้าดปด าเนนิการ
ส ารวจข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
เตรียมความพร้อมด้านสถานที่และบุคลากรในการ
จัดเก็บข้อมูลส าหรับแบบส ารวจ Internal และแบบ

1) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิารกับส านักงาน 
ป.ป.ช. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อเป็น
การสร้างความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์
ของโครงการ ตลอดจนวิธีการจดัเก็บข้อมูล
ตามแบบส ารวจทั้ง 3 แบบ 

2) จัดเตรียมรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
จ านวน 2 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ประสานงานใน
ระหว่างที่หน่วยงานก าลังเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ กับส านักงาน ป.ป.ช. 

3) จัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์
โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ท างาน) ที่อยู่ และ E-mail 
ของบุคลากรทั้งหมดให้ครอบคลุมทุกระดับ
ตามสายการบังคบับัญชา ตามแบบฟอร์มที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด และจัดส่งให้
ส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ตามแบบส ารวจ Internal ต่อดป 

4) จัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์
โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ท างาน) ที่อยู่ และ E-mail 
ของผู้มีส่วนดด้ส่วนเสียในรอบปงีบประมาณที่
ผ่านมา ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
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ส ารวจ External (กรณีการจัดเก็บข้อมูล ณ สถานทีต่ั้ง
ของหน่วยงานที่เข้ารบัการประเมิน) 

5)   ที่ปรึกษา ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
(1) แบบส ารวจ Internal  
(2) แบบส ารวจ External  
(3) แบบส ารวจ Evidence – Based 

6)   หน่วยงานที่รับผดิชอบการประเมินผล ด าเนนิการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการถูกชี้มูลความผิดของ
เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน 

7)   ที่ปรึกษา ด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
8)   ที่ปรึกษา จัดท ารายงานผลการประเมินภาพรวม

เบื้องต้น และผลการดด้รับคะแนนตามแบบส ารวจ 
Evidence – Based ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
พิจารณาผลการประเมนิ และหากหน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินมีความประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ผลการ
ประเมิน ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ท าการยื่น
ขออุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่รับผดิชอบการประเมินผล 

9)   ที่ปรึกษา พิจารณาการอุทธรณ์ และแจ้งผลการอุทธรณ์
ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมนิทราบ 

10) ที่ปรึกษา จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

11) หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล ด าเนนิการจัด
ส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาการด าเนนิงานให้กับหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมิน 

12) หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล ด าเนนิการจัด
ส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้แก่ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

ก าหนด และจัดส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้
ในการจัดเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจ External 
ต่อดป 

5)  หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินต้องจัดเตรียม
เอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง เพื่อใช้ประกอบแบบส ารวจ 
Evidence – Based โดยหน่วยงานจะต้อง
สอบทานเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องในแต่ละประเด็นค าถาม เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับภารกิจที่หนว่ยงานเลือก 
และประเด็นค าถามที่มลีักษณะความ
ต่อเนื่องกันควรสอบทานรายการเอกสาร/
หลักฐาน ภายใต้แผนงาน/โครงการเดียวกัน 
รวมทั้งสอบทานระยะเวลาของเอกสาร/
หลักฐาน ให้สอดคล้องกับรอบปงีบประมาณที่
ด าเนินการประเมิน และจัดส่งให้ส านักงาน 
ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการตรวจประเมินต่อดป 

6) หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินอ านวยความ
สะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. หรือ
ที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในการเข้าดปเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจ ณ 
หน่วยงานที่ท าการประเมิน 

7) ส านักงาน ป.ป.ช. หรือที่ปรึกษาโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่เพื่อ
ส ารวจข้อมูลและเก็บรวบรวมแบบส ารวจ 
Internal และ แบบส ารวจ External จาก
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

8) กรณีหน่วยงานที่เข้ารบัการประเมินประสงคท์ี่
จะขออุทธรณ์ค่าคะแนนตามแบบประเมิน 
Evidence - Based ให้หน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินแจ้งความประสงค์ พร้อมแนบ
เอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง (เพิ่มเติม) มายังส านักงาน ป.ป.ช. 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

9) รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อม
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 

ส านักงาน ป.ป.ท. 
1) นางรมณี กลั่นบิดา      ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองและป้องกัน         
2) นางฉวีวรรณ  นิลวงศ์   นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ 

 
082-667-0580 
085-485-7627 

โทรศัพท์   02-502-6670 ต่อ 1401, 1406 , 1412  
โทรสาร    02-502-6662   (ระบุส านักคุ้มครองและป้องกัน) 
Website   www.pacc.go.th  เลือก link  ITA 
เงื่อนไข : 

กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ดม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นดป จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่า
เกณฑก์ารให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
หมายเหตุ : 

 ตัวชี้วัดบังคับ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นางเบ็ญจมาศ สุวรรณสุขุม  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 1201 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นายธรณ์ชยะ  ต่ออ านาจ  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 1213 

นางสาวนรีกานต์  ใบอุดม  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 1202 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3   ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สวก. 

หน่วยวัด  :  ระดับ 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 2 
ค าจ ากัดความ :  

การด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สวก. หมายถึง การด าเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สวก. และ
แผนงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สวก. (พ.ศ. 2559 - 2561) 

วิสัยทัศน์  
สวก. มุ่งสู่การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานวิจัย และสื่อสารสังคม  

ยุทธศาสตร์และโครงการภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สวก. (พ.ศ. 2559 - 2561) 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ
ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตร  

 1.   จัดท ามาตรฐานข้อมูลการวิจัยการเกษตร 
 2.   ปรับปรุงและพฒันาฐานผลงานวิจัยโครงการที่แล้วเสร็จ 
 3.   การพัฒนาและเพิ่มจ านวนคลังข้อมูลเกษตร 
 4.   ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างองค์ความรู้ภาค

การเกษตรด้วยไอซีที 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดท าและเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านเกษตรสู่สาธารณะ   

 1.   การจัดท าสื่อความรู้เกษตรแบบง่าย 
 2.   จัดท า App เพื่อเผยแพร่ความรู้เกษตรแบบง่าย 
 3.   จัดใช้ระบบ Cloud ช่วยในการเผยแพร่ข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
องค์กรด้วยระบบ ICT  

 1.   พัฒนาระบบ MIS โครงการวิจัย 
 2.   การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ IT  
 3.   การจัดซื้อ /ต่อ License Software 
 4.   การจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 
 5.   การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
 6.   การจัด In House Training 
 7.   ปรับปรุง และพฒันาระบบบริหารจัดการภายใน (Back office) 
 8.   พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัย (EPMS) 
 9.   ติดตั้งระบบ Leased Line  
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ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดเป็นระดับ โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอน

การด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน การด าเนินงาน 

1 จัดท าแผนการด าเนนิงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สวก. 

2 น าเสนอแผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สวก. ต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. 

3 ร้อยละ 60 ของผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนแม่บท
เทคโนโลยสีารสนเทศของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. 

4 ร้อยละ 80 ของผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนแม่บท
เทคโนโลยสีารสนเทศของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. 

5 ร้อยละ 100 ของผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. 

       

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สวก. 

ระดับ N/A N/A N/A 

123 

สูตรการค านวณ :  
- 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. ครั้งที่มีการเห็นชอบแผนการด าเนินงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
เงื่อนไข :  

กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกท่ีไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่า
เกณฑก์ารให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
หมายเหตุ : 

 ตัวชี้วัด Hybrid วัดกระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ประเมินผลตามเป้าหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สวก. จ านวน 16 โครงการ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายอภิชัย รัตนะเจริญธรรม  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 2206 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาววัชรีย์ ภัทรธรรมกุล  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 2201 


