คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขานุการกรม
กรมชลประทาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. คํารับรองระหวาง
นายณรงค ลีนานนท

รองอธิบดีกรมชลประทาน

ผูรับคํารับรอง

และ
นายฉัตรชัย บุญลือ

เลขานุการกรม

ผูทําคํารับรอง

2. ข า พเ จ า นา ยฉั ต ร ชั ย บุ ญ ลื อ เ ล ข านุ ก าร กร ม ข อใ ห กา รยื น ยั น แ ผ น ยุ ท ธ ศา ส ต รข อ ง
กรมชลประทาน พร อมทั้งจัด ทํา แผนยุทธศาสตร และแผนที่ยุทธศาสตร ของหนวยงาน ใหเชื่อมโยงกับ
เป2าประสงคของกรมชลประทาน มาตามแนบทายนี้
3. คํารับรองนี้ใชสําหรับระยะเวลา 1 ป4 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
โดยจะนําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป4
4. รายละเอีย ดของคํ า รับ รอง ได แก กรอบการประเมิน ผล ตัว ชี้วัด ผลการปฏิบัติร าชการ น้ํา หนัก
ข อมูล พื ้น ฐาน เป2า หมาย/เกณฑการให คะแนน และรายละเอีย ดอื ่น ๆ ตามที ่ป รากฏอยู ในเอกสาร
ประกอบทายคํารับรองนี้

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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แผนทียุทธศาสตร์ สํานักงานเลขานุการกรม

การพัฒนา
องค#กร

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

คุณภาพการให(
บริการ

สลก-1. ผูรับบริการ (ภายนอก /
ภายใน) มีความพึงพอใจในการทํางาน
ของสํานักงานเลขานุการกรม

สลก-2. รอยละของหนังสือที่
เสนอผูบริหารกรมมีรูปแบบและ
การพิมพที่ถูกตองตามระเบียบ
งานสารบรรณ

สลก-3. การดําเนินงาน
ดานการประชุมของ
ผูบริหารมีประสิทธิภาพ

สลก-5. การผลิตสิ่งพิมพที่มี
ประสิทธิภาพ

สลก-6. การกอสราง
ซอมแซม ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาในสถานที่ทําการ
มีประสิทธิภาพ

สลก-8. บุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน

สลก.-9 มีระบบฐานขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

สลก-4. การเบิกจ%ายเงิน
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
สลก-7. มีผลการศึกษา
วิจัยและพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงาน

สลก-10. องค+กรมีการจัดการ
ความรู

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

แผนที่ยุทธศาสตร#กรมชลประทาน
1. มีปริมาณน้ําเก็บกักและพื้นที่ชลประทาน
เพิ่มขึ้น

แผนที่ยุทธศาสตร#สํานักงานเลขานุการกรม

2. ทุกภาคสวนไดรับน้ําอยางทั่วถึง และ
เปFนธรรม

คุณภาพ
การให( บริการ

3. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องจากภัยอัน
เกิดจากน้ํา

4. อาคารชลประทานอยูใน
สภาพพรอมใชงาน

5. ผูใชน้ําไดรับความพึง
พอใจจากการบริหารน้ํา

6. คุณภาพน้ําไดเกณฑ
มาตรฐาน
สลก-1. ผูรับบริการ (ภายนอก / ภายใน) มีความพึง
พอใจในการทํางานของสํานักงานเลขานุการกรม

7. ระบบพยากรณเพื่อเตือนภัยอยูในสภาพ
พรอมใชงาน

ประสิทธิภาพของ
การปฏิ บัติราชการ

8. การกอสรางซอมแซมและ
ปรับปรุง แลวเสร็จตามแผนงาน

9. การเตรียมความพรอมกอนการ
กอสรางเปFนไปตามแผนงาน

11. มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและ
ทั่วถึง

10. ประชาชน ชุมชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม

สลก-2.การดําเนินงาน
ดานสารบรรณมี
ประสิทธิภาพ

สลก-.5 การผลิตสิ่งพิมพที่มีประสิทธิภาพ
14. มีระเบียบและกฎหมายที่
ทันสมัย

17. องคกรมีการ
จัดการความรู

สลก-6. การกอสราง ซอมแซม
ปรับปรุงและบํารุงรักษาในสถานที่
ทําการมีประสิทธิภาพ

สลก-7. มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนา
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

15. ระบบการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ

16. บุคลากรมี
สมรรถนะและขวัญ
กําลังใจในการทํางาน

สลก-4. การเบิกจายเงิน
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ

12. มีการวางแผนและการดําเนินการบริหารจัดการ
น้ําที่ดี

13. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนาสนับสนุนการ
ดําเนินงาน

การพั ฒนา
องค#กร

สลก-3 การดําเนินงานดาน
การประชุมของผูบริหารมี
ประสิทธิภาพ

18. มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม

สลก-8. บุคลากรมีขวัญ
และกําลังใจในการ
ทํางาน

สลก-9. มีระบบฐานขอมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม

สลก-10องคกรมีการจัดการ
ความรู

19. เครื่องจักร เครื่องมืออยู
ในสภาพพรอมใชงาน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เป.าประสงค# และตัวชี้วัดของสํานักงานเลขานุการกรม
ปงบประมาณ 2559
เป.าประสงค#

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

สลก-1. ผูรับบริการ (ภายนอก ภายใน) มีความพึงพอใจในการ
ทํางานของสํานักงานเลขานุการกรม
สลก-2. การดําเนินงานดานสารบรรณ
มีประสิทธิภาพ

สลก-1.1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

5%

สลก-2.1 รอยละของหนังสือที่เสนอผูบริหารกรมมี
รูปแบบและการพิมพที่ถูกตองตามระเบียบงาน
สารบรรณ
สลก-3.1 รอยละของการนําเสนอหนังสือเชิญประชุม
ใหผูบริหารพิจารณากอนเวลาการประชุม
สลก-4.1 รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณ
รายจายลงทุน (ไตรมาส 4)
สลก-5.1 รอยละมูลคาของตนทุนในการผลิตสิ่งพิมพที่
ประหยัดไดเทียบกับงบประมาณทีไ่ ดรับ
สลก-6.1 รอยละของงานกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง
และบํารุงรักษาที่แลวเสร็จตามแผน

15 %

สลก-3. การดําเนินงานดานการ
ประชุมของผูบริหารมีประสิทธิภาพ
สลก-4. การเบิกจายเงินงบประมาณที่
มีประสิทธิภาพ
สลก-5. การผลิตสิ่งพิมพที่มี
ประสิทธิภาพ
สลก-6. การกอสราง ซอมแซม
ปรับปรุง และบํารุงรักษาในสถานที่ทํา
การมีประสิทธิภาพ
สลก-7. มีผลการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
สลก-8. บุคลากรมีขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน
สลก-9. มีระบบฐานขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
สลก-10. องคกรมีการจัดการความรู

15 %
15 %
15 %
15 %

สลก-7.1 รอยละของงานศึกษาหรือวิจัยและพัฒนา
ที่แลวเสร็จตามแผนงาน
สลก-8.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ตอการปฏิบตั ิงาน
สลก-9.1 คุณภาพเว็บไซตของสํานัก/กอง

5%

สลก-10.1 คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการ
จัดการความรู (KMA)

5%

รวม

100 %

5%
5%

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 สํานักงานเลขานุการกรม
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
น้ําหนัก
เป.าหมาย/เกณฑ#การให(คะแนน
ด(านคุณภาพการให(บริการ
(%)
1
2
3
4
5
5
65
70
75
80
85
สลก-1.1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
5

รวม

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
น้ําหนัก
ด(านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
(%)
สลก-2.1 รอยละของหนังสือที่เสนอผูบริหารกรมมีรูปแบบและการ 15
พิมพที่ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ
สลก-3.1 รอยละของการนําเสนอหนังสือเชิญประชุมใหผูบริหารพิจารณา
15
กอนเวลาการประชุม
สลก-4.1 รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน (ไตรมาส
4)

สลก-5.1 รอยละมูลคาของตนทุนในการผลิตสิ่งพิมพที่ประหยัดได
เทียบกับงบประมาณที่ไดรับ
สลก-6.1 รอยละของงานกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง และบํารุง
รักษาที่แลวเสร็จตามแผน
สลก-7.1 รอยละของงานศึกษาหรือวิจัยและพัฒนาที่แลวเสร็จ
ตามแผน

รวม
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ด(านการพัฒนาองค#กร
สลก-8.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
ปฏิบัติงาน
สลก-9.1 คุณภาพเว็บไซตของสํานัก/กอง
สลก-10.1 คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู
(KMA)
รวม

เป.าหมาย/เกณฑ#การให(คะแนน
1
2
3
4
5
75
80
85
90
95
80

85

90

95

100

15
15

78
32

81
33

84
34

87
35

90
36

15

96

97

98

99

100

5

50

75

100

100

100

เสร็จกอน

เสร็จกอน

15 กันยายน

1 กันยายน

2559

2559

80
น้ําหนัก
(%)
5
5
5

เป.าหมาย/เกณฑ#การให(คะแนน
1
2
3
4
5
65
70
75
80
85
1

2

3

4

5

1.00 1.50

1.51 2.00

2.01 2.50

2.51 3.00

3.01 5.00

15
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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KPI Code

สลก-1.1

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อตัวชี้วัด

: รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
◊ ผูรับบริการภายนอก หมายถึง ประชาชนและหนวยงานที่มารับบริการ
ความหมายของตัวชี้วัด :
◊ ผูรับบริการภายใน หมายถึง สวนกลาง และสวนภูมิภาคของกรมชลประทาน
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดตามหนาที่
กลุHมตัวชี้วัด
:
ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:
ตัวชี้วัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา
ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป.าหมาย
: ระดับ 5 คะแนน
หนHวยวัด
: รอยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
: รอยละ 5
ผู(ครองตัวชี้วัด
: ผูปฏิบัติงาน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม X 100 ÷ จํานวนผูตอบ
สูตรในการคํานวณ
:
แบบสอบถามทั้งหมด
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
เป.าหมายรายเดือน
(ร(อยละ)
ไมมี
1 = รอยละ 65
2 = รอยละ 70
เกณฑ#การให(คะแนน
: 3 = รอยละ 75
4 = รอยละ 80
5 = รอยละ 85
ป4 2556
ป4 2557
ป4 2558
ข(อมูลพืน้ ฐาน
:
80.18
81.43
87.86
ความถี่ในการเก็บ
รายป4
:
ข(อมูล/รายงาน
แหลHงข(อมูล/
แหลงขอมูล
วิธีการเก็บข(อมูล
หนวยงานภายนอก และหนวยงานภายในกรมชลประทาน
:
วิธีการเก็บขอมูล
ใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
เลขานุการกรม
ผู(กํากับตัวชี้วัด
:
โทร. 0 2243 6967
หัวหนาฝ^ายบริหารทั่วไป/ผูอํานวยการสวนชวยอํานวยการและประสานราชการ/
ผู(จัดเก็บตัวชี้วัด
: ผูอํานวยการสวนการพิมพ/ผูอํานวยการสวนอาคารสถานที่ที่ 1 และ 2
โทร. 0 2243 6949

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-8คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานเลขานุการกรม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559

สลก-2.1
KPI Code
คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

รอยละของหนังสือที่เสนอผูบริหารกรมมีรูปแบบและการพิมพที่ถูกตองตามระเบียบงาน
สารบรรณ
1. หนังสือที่เสนอผูบริหารกรม (อธิบดี รองอธิบดี) ลงนามมีรูปแบบและการพิมพหนังสือ
ราชการถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ และแนวทางที่กําหนดไวในคูมือ
2. เปF นหนังสือราชการที่สํ านัก/กอง จั ดทํ าเสนอผู บริ หารกรมลงนามสงไปยังบุคคลและ
หนวยงานภายนอก
3. เปFนหนังสือราชการที่สํานัก/กอง เสนอผูบริหารกรมลงนามโดยผานการตรวจสอบของฝ^าย
บริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรม
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดตามหนาที่
ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ตัวชี้วัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา
ตัวชี้วัดรายบุคคล
ระดับ 5 คะแนน
รอยละ
รอยละ 15
ผูปฏิบัติงาน
(จํานวนหนังสือของสํานัก/กอง ที่เสนอผูบริหารกรมลงนามมีรูปแบบและการพิมพถูกตอง ÷

กลุHมตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป.าหมาย
หนHวยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู(ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
:

สูตรในการคํานวณ

: จํานวนหนังสือ/กอง จัดทําเสนอผูบริหารกรมลงนามผานฝ^ายบริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการ
กรมทั้งหมด) X 100

เป.าหมายรายเดือน
(ร(อยละ)

เกณฑ#การให(คะแนน

ข(อมูลพืน้ ฐาน
ความถี่ในการเก็บ
ข(อมูล/รายงาน
แหลHงข(อมูล/
วิธีการเก็บข(อมูล

มีนาคม

เมษายน

= รอยละ 75
= รอยละ 80
= รอยละ 85
= รอยละ 90
= รอยละ 95
ป4 2556
:
รายป4
:

พฤษภาคม

มิถุนายน
ไมมี

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

1
2
: 3
4
5

:

ป4 2557
-

ป4 2558
-

แหลงขอมูล
ฝ^ายบริหารทั่วไป

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-9คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานเลขานุการกรม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559

ผู(กํากับตัวชี้วัด
ผู(จัดเก็บตัวชี้วัด

วิธีการเก็บขอมูล
รวบรวมขอมูลจากการบันทึกจํานวนหนังสือทั้งหมดที่เสนอผูบริหารกรมโดยผานการ
ตรวจสอบของฝ^ายบริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรม ที่มีความถูกตอง เรียบรอย
กอนเสนอผูบริหาร
เลขานุการกรม
:
โทร. 0 2243 6967
หัวหนาฝ^ายบริหารทั่วไป
:
โทร. 0 2241 2690

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- 10 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานเลขานุการกรม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559

KPI Code

สลก-3.1

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อตัวชี้วัด

: รอยละของการนําเสนอหนังสือเชิญประชุมใหผูบริหารพิจารณากอนเวลาการประชุม
หนังสือเชิญประชุมจากหนวยงานภายนอกไดนําเสนอใหผูบริหารพิจารณาสั่งการไดทันตาม
ความหมายของตัวชี้วัด :
กําหนดเวลาการประชุม
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดตามหนาที่
กลุHมตัวชี้วัด
:
ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:
ตัวชี้วัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา
ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป.าหมาย
: ระดับ 5 คะแนน
หนHวยวัด
: รอยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
: รอยละ 15
ผู(ครองตัวชี้วัด
: ผูปฏิบัติงาน
จํานวนหนังสือเชิญประชุมที่เสนอใหผูบริหารพิจารณาไดทันตามกําหนดเวลาการประชุม X 100
สูตรในการคํานวณ
:
÷ จํานวนหนังสือที่เชิญประชุมทั้งหมด
มีนาคม
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
เป.าหมายรายเดือน
ไมมี
(ร(อยละ)
1 = รอยละ 80
2 = รอยละ 85
เกณฑ#การให(คะแนน
: 3 = รอยละ 90
4 = รอยละ 95
5 = รอยละ 100
ป4 2556
ป4 2557
ป4 2558
ข(อมูลพืน้ ฐาน
:
95
100
ความถี่ในการเก็บ
รายป4
:
ข(อมูล/รายงาน
แหลHงข(อมูล/
แหลงขอมูล
วิธีการเก็บข(อมูล
สวนชวยอํานวยการและประสานราชการ
: วิธีการเก็บขอมูล
จากบันทึก/รายงานอางอิง จํานวนหนังสือเชิญประชุมที่สงใหผูที่ไดรับมอบหมายไดทัน
ตามกําหนดเวลาการประชุม
เลขานุการกรม
ผู(กํากับตัวชี้วัด
:
โทร. 0 2243 6967
ผูอํานวยการสวนชวยอํานวยการและประสานราชการ
ผู(จัดเก็บตัวชี้วัด
:
โทร. 0 2241 4806

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- 11 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานเลขานุการกรม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559

KPI Code

สลก-4.1

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อตัวชี้วัด

: รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน (ไตรมาส 4)
◊ การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณจะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนของสํานักงานเลขานุการกรม (ไมรวมหนวยงานฝากเบิกจาย) เปFนตัวชี้วั ด
ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงานภายในกรมชลประทานและ
ตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานตลอดทั้งป4งบประมาณโดยจะใชขอมูลการ
เบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)
◊ การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายงบลงทุนเมื่อเทียบกับวงเงิน
ความหมายของตัวชี้วัด : งบประมาณงบลงทุนที่ไดรับทั้งหมด
◊ รายจายลงทุนหมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุนทั้งที่มีตัวตน
และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร
หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน
เปFนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณรายจาย
◊ ตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาจากผลการเบิกจายงบประมาณรายจายงบลงทุนตามแผนที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมเทานั้น โดยไมรวมงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรเพิ่มเติมระหวางป4งบประมาณ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดตามหนาที่
กลุHมตัวชี้วัด
:
ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:
ตัวชี้วัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา
ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป.าหมาย
: ระดับ 5 คะแนน
หนHวยวัด
: รอยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
: รอยละ 15
ผู(ครองตัวชี้วัด
: ผูปฏิบัติงาน
(ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุนในป4งบประมาณ) ÷ งบประมาณรายจาย
สูตรในการคํานวณ
:
งบลงทุนที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด) x 100
มีนาคม
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
เป.าหมายรายเดือน
60
65
70
75
80
85
90
(ร(อยละ)
1 = รอยละ 78
2 = รอยละ 81
เกณฑ#การให(คะแนน
: 3 = รอยละ 84
4 = รอยละ 87
5 = รอยละ 90

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- 12 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานเลขานุการกรม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559

ข(อมูลพืน้ ฐาน
ความถี่ในการเก็บ
ข(อมูล/รายงาน
แหลHงข(อมูล/
วิธีการเก็บข(อมูล
ผู(กํากับตัวชี้วัด
ผู(จัดเก็บตัวชี้วัด

ป4 2556
-

:
:

ป4 2557
-

ป4 2558
100

รายเดือน

รวบรวมจากผลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน ของหนวยงานของสํานักงาน
เลขานุการกรมที่มีงบประมาณรายจายลงทุน
เลขานุการกรม
:
โทร. 0 2243 6967
หัวหนาฝ^ายบริหารทั่วไป
:
โทร. 0 2243 6949

:

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- 13 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานเลขานุการกรม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559

KPI Code

สลก-5.1

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อตัวชี้วัด

: รอยละมูลคาของตนทุนในการผลิตสิ่งพิมพที่ประหยัดไดเทียบกับงบประมาณที่ไดรับ
พิจารณามูลคาของตนทุนที่ประหยัดไดจากการผลิตสิ่งพิมพในกรณีที่สามารถผลิตสิ่งพิมพได
ความหมายของตัวชี้วัด : ปริมาณงานตามความตองการของผูรับบริการ (ไมรวมเงินเดือน คาจางประจํา งบกลาง
งบดําเนินงาน)
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดตามหนาที่
กลุHมตัวชี้วัด
:
ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:
ตัวชี้วัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา
ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป.าหมาย
: รอยละ 35
หนHวยวัด
: รอยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
: รอยละ 15
ผู(ครองตัวชี้วัด
: ผูปฏิบัติงาน
มูลคาตนทุนในการผลิตสิ่งพิมพที่ประหยัดได X 100 ÷ (งบประมาณในการผลิตสิ่งพิมพ
สูตรในการคํานวณ
:
ที่ไดรับ + มูลคาตนทุนคงเหลือป4ทผี่ านมา – มูลคาตนทุนคงเหลือป4ปจe จุบัน)
มีนาคม
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
เป.าหมายรายเดือน
ไมมี
(ร(อยละ)
1 = รอยละ 32
2 = รอยละ 33
เกณฑ#การให(คะแนน
: 3 = รอยละ 34
4 = รอยละ 35
5 = รอยละ 36
ป4 2556
ป4 2557
ป4 2558
ข(อมูลพืน้ ฐาน
:
21.6
32.57
34.06
ความถี่ในการเก็บ
รายป4
:
ข(อมูล/รายงาน
แหลHงข(อมูล/
แหลงขอมูล
วิธีการเก็บข(อมูล
สวนการพิมพ
: วิธีการเก็บขอมูล
รวบรวมขอมูลจากรายงานความตองการของผูรับบริการ และรวบรวมเอกสารการจัดซื้อ
ทั้งหมด
เลขานุการกรม
ผู(กํากับตัวชี้วัด
:
โทร. 0 2243 6967
ผูอํานวยการสวนการพิมพ
ผู(จัดเก็บตัวชี้วัด
:
โทร. 0 2241 2059

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- 14 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานเลขานุการกรม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559

KPI Code

สลก-6.1

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อตัวชี้วัด

: รอยละของงานกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาที่แลวเสร็จตามแผน
พิจารณาจากจํานวนงานทั้งหมด ตามที่ผูใชบริการ งานกอสราง งานซอมแซม
ความหมายของตัวชี้วัด :
งานบํารุงรักษาและงานปรับปรุงตามที่ไดรับอนุมัติ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดตามหนาที่
กลุHมตัวชี้วัด
:
ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:
ตัวชี้วัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา
ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป.าหมาย
: ระดับ 5 คะแนน
หนHวยวัด
: รอยละ
น้ําหนักตัวชี้วัด
: รอยละ 15
ผู(ครองตัวชี้วัด
: ผูปฏิบัติงาน
จํานวนงานกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาที่แลวเสร็จตามแผน X 100
สูตรในการคํานวณ
:
จํานวนงานกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาตามแผนทั้งหมด
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
เป.าหมายรายเดือน
:
40
50
60
70
80
90
100
(ร(อยละ)
1 = รอยละ 96
2 = รอยละ 97
เกณฑ#การให(คะแนน
: 3 = รอยละ 98
4 = รอยละ 99
5 = รอยละ 100
ป4 2556
ป4 2557
ป4 2558
ข(อมูลพืน้ ฐาน
:
90
97.83
98.2
ความถี่ในการเก็บ
รายป4
:
ข(อมูล/รายงาน
แหลHงข(อมูล/
แหลงขอมูล
วิธีการเก็บข(อมูล
สวนอาคารสถานที่ที่ 1 และ 2
:
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานความกาวหนาของงานซอมแซม ปรับปรุงและบํารุงรักษาตามแบบฟอรมที่กําหนด
เลขานุการกรม
ผู(กํากับตัวชี้วัด
:
โทร. 0 2243 6967
ผูอํานวยการสวนอาคารสถานที่ที่ 1 และ 2
ผู(จัดเก็บตัวชี้วัด
:
โทร. 0 2241 5665 , 0 2962 5708

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- 15 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานเลขานุการกรม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559

KPI Code
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

กลุHมตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป.าหมาย
หนHวยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู(ครองตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
เป.าหมายรายเดือน
(ร(อยละ)

:
:
:
:
:
:
:

เกณฑ#การให(คะแนน

:

ข(อมูลพืน้ ฐาน

:

ความถี่ในการเก็บ
ข(อมูล/รายงาน

:

สลก-7.1

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รอยละของงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาที่แลวเสร็จตามแผนงาน
◊ เปFนการวัดผลการดําเนินงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนา ที่สนับสนุนการดําเนินการตาม
บทบาทหนาที่ของสํานัก/กอง ในประเด็นยุทธศาสตรกรม และในภารกิจสนับสนุน ทั้งที่
เปFนงานศึกษาหรือวิจัยและพัฒนา ของสํานัก/กอง หรือของบุคลากรภายในสํานัก/กอง
หรือของผูเชี่ยวชาญประจํากรม ที่ใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณตามแผนงานศึกษา
หรือวิจัยและพัฒนาที่วางแผนไว
◊ งานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนา ตองมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา วิเคราะหทางวิชาการ
เพื่อใหไดขอมูลจริงมาใชเปFนแนวทางในการตัดสินใจแกไขปeญหา ปรับปรุง หรือพัฒนางาน
หรือมีวัตถุประสงคเพื่อคนควา ทดลอง วิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดองคความรูหรือนวัตกรรม
ใหม เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิ ทธิภาพการทํางาน ลดขั้นตอน ระยะเวลาและประหยั ด
คาใชจาย เกิดประโยชนไดอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางของสํานัก/กอง หรือกรม
◊ สํานัก/กอง สามารถเปFนผูกําหนดไดเองวาจะดําเนินงานในลักษณะคูมือ งานศึกษา
หรือวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดตามหนาที่
ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ตัวชี้วัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา
ตัวชี้วัดรายบุคคล
ระดับ 5 คะแนน
รอยละ
รอยละ 5
ผูปฏิบัติงาน
คาเฉลี่ยของรอยละผลการดําเนินงานของคูมือการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
50
60
70
80
90
100
1 = รอยละ 50
2 = รอยละ 75
3 = รอยละ 100
4 = รอยละ 100 เสร็จกอน 15 กันยายน 2559
5 = รอยละ 100 เสร็จกอน 1 กันยายน 2559
ป4 2556
ป4 2557
ป4 2558
100 เสร็จกอน 1 ก.ย.2556 100 เสร็จกอน 1 ก.ย.2557 100 เสร็จกอน 1 ก.ย.2558
รายเดือน

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- 16 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานเลขานุการกรม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559

แหลHงข(อมูล/
วิธีการเก็บข(อมูล

ผู(กํากับตัวชี้วัด
ผู(จัดเก็บตัวชี้วัด

แหลงขอมูล
สวนการพิมพ/ฝ^ายบริหารทั่วไป
วิธีการเก็บขอมูล
:
รายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน
1. คูมือปฏิบัติงานการผลิตสิ่งพิมพดวยระบบเทคโนโลยีการพิมพ
2. การพัฒนางานจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทานในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
เลขานุการกรม
:
โทร. 0 2243 6967
ผูอํานวยการสวนการพิมพ/หัวหนาฝ^ายบริหารทั่วไป
:
โทร. 0 2241 2059, 0 2241 2696

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- 17 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานเลขานุการกรม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559

KPI Code

สลก-8.1

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด :

รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบตั ิงาน (ประเมินโดยสํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล)
◊ บุคลากรได รับการมอบหมายงานที่ เหมาะสมกับความรู ความสามารถ มีการพั ฒนา
สมรรถนะใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีอาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั่วทั้งองคกร มี
เสนทางความกาวหนาของสายอาชีพอยางชัดเจน พัฒนาการสรรหาคัดเลือกตลอดจนระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใสและเปFนธรรม เชื่อมโยงกับคาตอบแทน และ
รางวั ลจู งใจ เสริ มสร างความสั มพั นธที่ เอื้ อตอการทํ างานเปF นที ม มี สภาพแวดล อมที่
ปลอดภัยและถูกสุขภาพอนามัยพรอมรับตอภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณที่
ทันสมัยและพอเพียง มีชองทางรับฟeงขอมูลรองทุกขที่หลากหลาย ผูบริหารใหความสําคัญ
ในการแกไขปeญหาอยางรวดเร็วและเปFนธรรม กอใหเกิดความสมดุลระหวางชีวิต และการ
ทํางาน อันจะนําไปสูแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามคานิยมขององคกร
◊ ความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
1. ดานการเสริมสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางาน เพื่อใหบุคลากรทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพใหแกองคกร
2. ดานการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรมีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งมีความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับชีวิตการทํางาน มีขวัญกําลังใจที่ดี
มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3. ดานการสรางระบบสวัสดิการที่ดีเหมาะสม เพื่อชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
ใหแกบุคลากร เพื่อประโยชนแกการดํารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดใหในกรณี
ปกติ หรือเพื่อประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
4. ดานนโยบายและการบริหารงาน เปFนการรับรูนโยบาย และการบริหารงาน คานิยม
และวัฒนธรรมขององคกรที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดตามหนาที่
ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ตัวชี้วัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา
ตัวชี้วัดรายบุคคล
ระดับ 5 คะแนน
รอยละ
รอยละ 4.92
ผูปฏิบัติงาน

กลุHมตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป.าหมาย
หนHวยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู(ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
:

สูตรในการคํานวณ
เป.าหมายรายเดือน

: คะแนน = ∑ รอยละคาเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจในแตละดาน ÷ จํานวนดานทั้งหมด
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
: มีนาคม

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- 18 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานเลขานุการกรม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559

(ร(อยละ)

เกณฑ#การให(คะแนน

ข(อมูลพืน้ ฐาน
ความถี่ในการเก็บ
ข(อมูล/รายงาน
แหลHงข(อมูล/
วิธีการเก็บข(อมูล
ผู(กํากับตัวชี้วัด
ผู(จัดเก็บตัวชี้วัด

ไมมี

1
2
: 3
4
5

= รอยละ 65
= รอยละ 70
= รอยละ 75
= รอยละ 80
= รอยละ 85
ป4 2556
:
80.09
รายป4
:
:

ป4 2557
83.66

ป4 2558

ฝ^ายบริหารทั่วไป

: เลขานุการกรม
หัวหนาฝ^ายบริหารทั่วไป
:
โทร. 0 2241 2690

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- 19 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานเลขานุการกรม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559

KPI Code

สลก-9.1

คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อตัวชี้วัด
: คุณภาพเว็บไซตของสํานัก/กอง ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ความหมายของตัวชี้วัด : คุณภาพเว็บไซตของสํานัก/กอง ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดตามหนาที่
กลุHมตัวชี้วัด
:
ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ประเภทตัวชี้วัด
:
ตัวชี้วัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา
ตัวชี้วัดรายบุคคล
เป.าหมาย
: ระดับ 5 คะแนน
หนHวยวัด
: คะแนน
น้ําหนักตัวชี้วัด
: รอยละ 5
ผู(ครองตัวชี้วัด
: ผูปฏิบัติงาน
เกณฑของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สูตรในการคํานวณ
:
รายละเอียดการดําเนินการจะตองเรียงตามลําดับและไมขามขั้นตอน
1 = 10 คะแนน
2 = 30 คะแนน
เกณฑ#การให(คะแนน
: 3 = 50 คะแนน
4 = 70 คะแนน
5 = 100 คะแนน
ป4 2556
ป4 2557
ป4 2558
ข(อมูลพืน้ ฐาน
:
4
4
ความถี่ในการเก็บ
รายป4
:
ข(อมูล/รายงาน
แหลHงข(อมูล/
แหลงขอมูล
วิธีการเก็บข(อมูล
คณะทํางานพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศสํานัก/กอง
: วิธีการเก็บขอมูล
ประเมินผลระดับการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ตามเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด
ผู(กํากับตัวชี้วัด
: ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู(จัดเก็บตัวชี้วัด
:
โทร. 0 2669 5015
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การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐด(านคุณภาพเว็บไซต#ของสํานัก/กอง และหนHวยงานภายในสังกัด
เกณฑ#การให(คะแนนกรณีเปTนตัวชี้วัดแผนการดําเนินงานตามขั้นตอนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระดับคะแนน
1

2
(1+2)

3
(1+2+3)

รายละเอียดการดําเนินการ
1. โครงสรางเว็บไซต
1.1 มีเว็บไซตสํานัก/กอง ที่สามารถเขาถึงได (1 คะแนน)
1.2 มีแถบเมนูหลัก ปรากฏดานบนของเว็บไซต ประกอบดวย
(1) หนาหลัก (1 คะแนน)
(2) เกี่ยวกับองคกรประกอบดวยเมนูยอย ดังนี้ (2 คะแนน)
- โครงสรางหนวยงาน
- หนาที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ
- ยุทธศาสตรของ สํานัก/กอง
(3) คํารับรองการปฏิบัตริ าชการประกอบดวยเมนูยอย ดังนี้ (2 คะแนน)
- คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
(4) ติดตอเราประกอบดวยเมนูยอย ดังนี้ (2 คะแนน)
- ที่ตั้งหนวยงาน
- หมายเลขโทรศัพทติดตอ
(5) ผังเว็บไซต (Site Map) (1 คะแนน)
1.3 มีผูรับผิดชอบขอมูลและผูดูแลเว็บไซตอยางชัดเจนและสามารถติดตอได
(1 คะแนน)
2. การออกแบบเว็บไซต
2.1 มีการออกแบบและจัดวางเมนูหลักแตละหนาเว็บเพจเปFนรูปแบบเดียวกัน
(5 คะแนน)
2.2 มีรูปแบบ โครงสรางสี ตัวอักษร และภาพที่ปรากฏเหมาะสมกับหนวยงาน
ราชการ สื่อถึงภาพลักษณที่ดีตอองคกร มีการใชเครื่องหมายหรือสัญลักษณขององคกรที่
ถูกตอง (5 คะแนน)
2.3 มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยถูกตอง อานออกไดโดยไมผิดเพี้ยน (5 คะแนน)
2.4 มีการจัดหมวดหมูขอมูลดี และขอมูลสําคัญงายตอการเขาถึง ไมควรอยูลึกเกินไป
(5 คะแนน)
3. การเชื่อมโยง (Link)
3.1 มีปุ^มเชื่อมโยงขอมูลไปยังหนาหลักและหนวยงานในระดับสํานัก/กอง/โครงการ
ภายใตสงกัดกรมชลประทาน (4 คะแนน)
3.2 มีสัญลักษณปุ^มเชื่อมโยงขอมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือขอความตองสอดคลอง
กับเนื้อหาภายใน (4 คะแนน)
3.3 การเชื่อมโยงขอมูล ตองไมเกิดหนาวางเปลาหรือปรากฏขอความผิดพลาดของ

คะแนน
10

20

20
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4
(1+2+3+4)

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

โปรแกรม (4 คะแนน)
3.4 มีขอมูลการใหบริการของหนวยงาน (4 คะแนน)
3.5 มีบริการ Download โปรแกรมตาง ๆ (4 คะแนน)
4. การใชเทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต
4.1 มีการเผยแพรขอมูลในรูปแบบเสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน ตามความ
เหมาะสม (5 คะแนน)
4.2 มีระบบสืบคนขอมูล โดยสามารถสืบคนไดทั้งหนวยงานภายในและภายนอก
(5 คะแนน)
4.3 มีเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล การเขาเยี่ยมชมเว็บไซต เชน จํานวนครั้งการเขา
เยี่ยมชม (5 คะแนน)
4.4 มีชองทางการเชื่อมโยงขอมูลไปยังระบบ Social Network ของหนวยงาน
ของตน เชน Facebook หรือ Fan page หรืออื่น ๆ (5 คะแนน)
5. การ Update และการแสดงผลขอมูล
5.1 มีคําสั่งแตงตั้ง หนังสือเวียน รายงานการประชุม ประกาศ ขาวประชาสัมพันธที่
ทันสมัย และแสดงวันที่มีการปรับปรุงขอมูลครั้งลาสุด (10 คะแนน)
5.2 ขอมูลเปFนปeจจุบัน (Update) ไมนอยกวารอยละ 90 ของขอมูลที่เผยแพร
(10 คะแนน)
5.3 มีการแสดงผลขอมูลในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (10 คะแนน)
รวม

20

30

100
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สลก-10.1
KPI Code
คําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อตัวชี้วัด

:

ความหมายของตัวชี้วัด
:

กลุHมตัวชี้วัด

:

ประเภทตัวชี้วัด
เป.าหมาย
หนHวยวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด
ผู(ครองตัวชี้วัด

:
:
:
:
:

สูตรในการคํานวณ

:

เป.าหมายรายเดือน
(ร(อยละ)

เกณฑ#การให(คะแนน

:

ข(อมูลพืน้ ฐาน

:

ความถี่ในการเก็บ

:

คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการ
ของกรม)
คาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู (Knowledge Management
Assessment : KMA หรือการจัดการความรูสูความเปFนเลิศ) พิจารณาจากคะแนนการตรวจ
ประเมินการจัดการความรู โดยแบงการประเมินเปFน 2 ระดับ คือ
1. ระดับกรม
2. ระดับสํานัก/กอง
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดตามหนาที่
ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ
ตัวชี้วัดสะทอนความสําเร็จจากผูใตบังคับบัญชา
ตัวชี้วัดรายบุคคล
ระดับ 5 คะแนน
คะแนน
รอยละ 5
ผูปฏิบัติงาน
1. ระดับกรม พิจารณาจากคาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรูของกรม
(KMA) หมวด 1-7
2. ระดับสํานัก/กอง พิจารณาจากคาเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรูของ
สํานัก/กอง (KMA) หมวด 1-7
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
ไมมี
1 = 1.00 – 1.50
2 = 1.51 – 2.00
3 = 2.01 – 2.50
4 = 2.51 – 3.00
5 = 3.01 – 5.00
ป4 2556
ป4 2557
ป4 2558
2.73
2.74
รายป4

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- 23 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานเลขานุการกรม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559

ข(อมูล/รายงาน
แหลHงข(อมูล/
วิธีการเก็บข(อมูล

ผู(กํากับตัวชี้วัด
ผู(จัดเก็บตัวชี้วัด

แหลงขอมูล
1. ทีมงานจัดการความรูสํานักงานเลขานุการกรม
:
วิธีการเก็บขอมูล
ประเมินการจัดการความรูตามแบบฟอรมที่กําหนด
ทีมงานจัดการความรูสํานักงานเลขานุการกรม
:
โทร. 0 2241 4806
ทีมงานจัดการความรูสํานักงานเลขานุการกรม
:
โทร. 0 2241 4806
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