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คูมือการปฎิบัตงิ าน
การจัดทําแผนยุทธศาสตรและคํารับรองการปฎิบัติราชการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารงาน
คุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่ อ เป น หลั กฐานแสดงกระบวนการจั ดทํา ที่ส ามารถถายทอดให กับ ผู เขามาปฏิบั ติ งานใหม
ใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคลากรภายนอก หรือ
ผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู

2. ขอบเขต
หาแนวทางการดําเนินการตามยุทธสาสตรกรมชลประทาน 20 ป โดยประชุมคณะกรรมการบริหาร
เพื่อกํากับดําเนินการตามยุทธสาสตรกรมชลประทาน แลวจัดประชุมคณะทํางาน เพื่อมอบหมายผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร ดวยแบบฟอรมตัวชี้วัดตามภารกิจ และผูรับผิดชอบตัวชั้วัด ดําเนินการสง
แบบฟอร มในระยะเวลาที่ กํา หนด โดยฝ า ยยุท ธศาสตรจั ดทํา (รา ง)ตัว ชี้วัด ตามภารกิ จ เพื่อ สงกองแผนงาน
ตรวจสอบความถูกตอง และดําเนินการเสนอรองอธิบดีฝายวิชาการลงนามเห็นชอบ และเผยแพรบนเว็บไซตของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอไป
การรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนยเปนไปตามรอบเดือน โดยการแจงเตือนไปยังผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด เพื่อรายงานผลกลับมาที่ฝายยุทธศาสตร และนําผลเผยแพรบนเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตอไป

3. คําจํากัดความ
แผนยุทธศาสตร หมายถึง กระบวนการตัดสินใจอยางเปน ระบบในการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัด
รวมถึงการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเปาประสงคที่ไดกําหนดไว อันเปนประโยชนตอกรมชลประทาน
และประโยชนตอประชาชน ทั้งยังเปนการสนองตอบตอปญหาและความตองการของประชาชน
คํารับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง การแสดงความจํานงของผูทําตัวชี้วัดเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ปฏิ บั ติ ร าชการและผลการดํ า เนิ น การของส ว นราชการที่ ต อ งการบรรลุ ผ ล โดยมี ตั ว ชี้ วั ด เป า หมาย และ
เกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน ระหวางผูทําตัวชี้วัด คือ รองอธิบดีฝายวิชาการ กับผูรับตัวชี้วัด คือ ผูอํานวยการ
ศูน ยเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ภายหลังจากที่แผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน ไดผานการ
พิจารณากลั่นกรองและไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาแลว สวนราชการจะจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เปาหมายและเกณฑการใหคะแนน ซึ่งใชเปน
เกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตอไป
การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย หมายถึง การจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายในสวน
ราชการ (Internal Performance Agreement : IPA) โดยจะตอ งจัดใหมีร ะบบในการถายทอดเปาประสงค
ตัวชี้วัด ตามพันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ
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ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร หมายถึ ง แบบแผนที่ กํ าหนดขึ้น เพื่ อ เป าหมายด า นการพั ฒ นา ดํ า เนิ น การ
เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว ซึ่ ง เป น เป า หมายที่ ยั ง ไม เ กิ ด การพั ฒ นา หรื อ ยั ง ดํ า เนิ น การไม เ ต็ ม ที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่ดีเกิดจากกระบวนการวางแผนที่ดี และการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด หมายถึง หัวขอการประเมินความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตร การกําหนดตัวชี้วัดสามารถ
กําหนดไดหลายขอตามประเด็นที่ตองการ เชน ปริมาณ คุณภาพ ความทันเวลา คาใชจาย เปนตน
ค า เป า หมาย หมายถึ ง ระดั บความพึงพอใจของตัวชี้วัดที่ตองการ เปน ระดับ การดําเนิน การตาม
ประเด็นที่ตองการของตัวชี้วัดควรดําเนินการใหถึงระดับที่ตองการ
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 รองอธิบดีฝายวิชาการ รับทราบและพิจารณาลงนามใหความเห็นชอบในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.2 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กํากับ ดูแล การจัดทําแผนยุทธศาสตร
และคํารับรองการปฏิบัติราชการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.3 ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรและมาตรฐานเทคโนโลยี ตรวจสอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.4 หัวหนาฝายยุทธศาสตร ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงาน การจัดทําแผนยุทธศาสตรและคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.5 เจาหนาที่ฝายยุทธศาสตร ปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.6 หนา ที่ความรับผิ ดชอบระดั บฝา ย ศึกษา วิเคราะห จัด ทํา แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ
โครงการ คํารับรองการปฏิบัติราชการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพื่ อให การปฏิ บัติ งานสอดคลองกั บแผนยุ ทธศาสตรกรมและแผนปฏิ บัติงานของศูนย เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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สรุปกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
20 ป

1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อกํากับการดําเนินการตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน

2. ศึกษา วิเคราะห กรอบนโยบาย แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. จั ด ประชุ ม คณะทํ า งานแผนยุ ท ธศาสตร ข องศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เพื่อมอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ผู รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด ส ง แบบฟอร ม ตั ว ชี้ วั ด ตามภารกิ จ และยุ ท ธศาสตร ข องศู น ย เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามที่ไดรับมอบหมาย คืนใหกับสวนยุทธศาสตรและมาตรฐานเทคโนโลยี
5. รวบรวมและจั ดทํ า (ร า ง) ตัวชี้วัดตามภารกิจ ของศูน ยเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
สงกองแผนงาน
6. กองแผนงานตรวจสอบความถูกตอง หากถูกตองดําเนินการเสนออธิบดีฝายวิชาการลงนาม
7. เสนอธิบดีฝายวิชาการ (รธว.) ลงนาม
8. ผูบริหารลงนาม
9. เผยแพรตัวชี้วัดตามภารกิจ บนเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. ทําบันทึกแจงเตือนผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตามภารกิจ สําหรับการรายงานผล
11. สงรายงานผลมาที่ฝายยุทธศาสตร
12. ฝายยุทธศาสตรสรุปและนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓

Work Flow กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมชลประทานในภาพรวม
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

1.

ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อกํากับการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป

1 วัน

2.

ศึกษา วิเคราะห กรอบนโยบาย
แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน

5 วัน

3.

จัดประชุมคณะทํางานเพื่อมอบหมาย
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร
ของศูนยฯ พรอมแบบฟอรมตัวชี้วัด

1 วัน

4.

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดสงรายละเอียดตามแบบฟอรม
ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตรของศูนยฯ
ใหสวนยุทธศาสตรและมาตรฐานเทคโนโลยี

5 วัน

5.

รวบรวมและจัดทํา (ราง) ตัวชี้วัดตามภารกิจ
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสงกองแผนตรวจสอบ

20 วัน

2
กองแผนงาน

No

6.

5 วัน

Yes
7.

เสนอรองอธิบดีฝายวิชาการ (รธว.)
ลงนาม
1
๔

5 วัน

Work Flow กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมชลประทานในภาพรวม (ตอ)
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

1
No
ผูบริหารลงนาม

8.

2

2 วัน

Yes

9.

เผยแพรตัวชี้วัดตามภารกิจ
บนเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

5 วัน

10.

จัดทําบันทึกเพื่อแจงเตือนผูรับผิดชอบสําหรับ
การรายงานผล ตามรอบการรายงาน
(เริ่มรอบรายงานระยะ 6 เดือน)

1 วัน

11.

ผูรับผิดชอบรายงานผลตัวชี้วดั ตามภารกิจ
สงใหกับฝายยุทธศาสตร
เพื่อสรุปผลการรายงานตัวชี้วัด

7 วัน

12.

เผยแพรผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด ตามภารกิจของศูนยฯ

รวมเวลาทั้งหมด 58 วัน

๕

1 วัน

5. Work Flow

ชื่อกระบวนการ : กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือปฎิบัติงาน : รอยละ 100 ของการจัดทําแผนยุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ เสร็จทันตามระยะเวลา
ลําดับที่
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
มาตรฐาน/คุณภาพงาน
1
ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดการประชุม
1 วัน ยุทธสาสตรกรมชลประทาน
เพื่อหาแนวทางการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อกํากับ
20 ป
แผนยุทธศาสตรกรม
ชลประทาน
การดําเนินการตามยุทธศาสตรกรม
ชลประทาน 20 ป
2

5 วัน
ศึกษา วิเคราะห กรอบนโยบาย
แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน

1

6

ศึกษาแผนยุทธศาสตรกรม
ชลประทาน และแผน
ยุทธศาสตรของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
ใชเปนขอมูลประกอบในการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

รวมรวมรายละเอียด
ขั้นตอนและวิธีการทํางาน
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของที่
ใชในการดําเนินการให
ครบถวนและเปนปจจุบัน
มากที่สุด

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
, ฝาย
ยุทธศาสตร

หัวหนาฝาย
ยุทธศาสตร ,
เจาหนาที่ฝาย
ยุทธศาสตร

ลําดับที่
3

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ ไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการ
รางตัวชี้วัดตามภารกิจและ
ยุทธศาสตรของศูนย ที่
แสดงถึงรายละเอียด
ความสําคัญของตัวชี้วัด
และวิธีการประเมินผล

ผูรับผิดชอบ
หัวหนาฝาย
ยุทธศาสตร,
เจาหนาที่ฝาย
ยุทธศาสตร

จัดประชุมคณะทํางานเพื่อมอบหมาย
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตามภารกิจและ
ยุทธศาสตรของศูนยฯ

รายละเอียดงาน
จัดการประชุมคณะทํางาน
แผนยุทธศาสตรของ ศูนยฯ
มอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
ตามภารกิจและยุทธศาสตรของ
ศูนย เพื่อจัดทํา (ราง) คํารับรอง
การปฏิบัติราชการ พรอมรับ
แบบฟอรมตัวชี้วัดเพื่อให
หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
เขาใจถึงความสําคัญของการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและเขาใจ
ในรายละเอียดตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ

1

1 วัน

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดสงรายละเอียดตามแบบฟอรม
ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตรของศูนยฯ
ใหสวนยุทธศาสตรและมาตรฐานเทคโนโลยี

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตามภารกิจ
ของศูนยฯ สงรายละเอียดตาม
แบบฟอรมตัวชี้วัดตามภารกิจ
และยุทธศาสตรของศูนยฯ
ใหกับสวนยุทธศาสตรและ
มาตรฐานเทคโนโลยี

สวนยุทธศาสตรและ
มาตรฐานเทคโลยีไดรับ
แบบฟอรมตัวชี้วัดตาม
ภารกิจ จากผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด เพื่อดําเนินการ
จัดทํา (ราง)ตัวชี้วัดตอไป

ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตาม
ภารกิจของ
ศูนยฯ

4

5 วัน

2

7

ลําดับที่
5

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
20 วัน

2
รวบรวมและจัดทํา (ราง) ตัวชี้วัดตามภารกิจ
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อสงกองแผนตรวจสอบ

6

ผูรับผิดชอบ
หัวหนาฝาย
ยุทธศาสตร ,
เจาหนาที่ฝาย
ยุทธศาสตร

กองแผนงานพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองหาก
(ราง) ตัวชี้วัดตามภารกิจของ
ศูนยฯ ถูกตองครบถวน
ดําเนินการเสนอ รธว.
เพื่อลงนาม
หากมีการแกไข จะแจงกลับไปที่
สวนยุทธศาสตรเพื่อปรับแกและ
สงรางมาที่กองแผนงานพื่อ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

เจาหนาที่
กองแผนงาน ,
ฝาย
ยุทธศาสตร

4
5 วัน

กองแผนงาน

รายละเอียดงาน
มาตรฐาน/คุณภาพงาน
รวมรวม จัดทําและแกไข (ราง) ไดรายละเอียดของ
ตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนย เพื่อ เปาประสงค ตัวชี้วัด และ
นําเสนอกองแผนงานตรวจสอบ คาน้าํ หนักของตัวชี้วัดที่
เหมาะสม

No

Yes
3

8

กองแผนงานตรวจสอบ
คุณภาพและความถูกตอง
เพื่อใหตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตรนั้นสมบูรณ
ที่สุด

ลําดับที่
7

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
นําเสนอรางคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ใหกับรองอธิบดีฝายวิชาการ
ทราบ เพื่อลงนามถึงหนวยงานที่
เกี่ยวของตอไป

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
การนําเสนออยูใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การพิจารณาของผูบริหาร
และไมเกิดความลาชา

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ
สวน
ยุทธศาสตร
และมาตรฐาน
เทคโนโลยี ,
หัวหนาฝาย
ยุทธศาสตร

3

5 วัน

2 วัน

รธว. พิจารณา ลงนาม

รธว. พิจารณาตรวจสอบ
และแกไข (ราง) ตัวชี้วัด
ตามภารกิจของศูนย เพื่อ
ความถูกตองสมบูรณ

รธว.,
กองแผนงาน

5 วัน

เมื่อ รธว. ลงนามเห็นชอบทาง
ยุทธศาสตรและมาตรฐาน
เทคโนโลยี ดําเนินการเผยแพร
ตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนยฯ

ดําเนินการตรวจสอบ
บทความ และเอกสารให
ครบถวนสมบูรณกอน
ดําเนินการเผยแพรบน
เว็บไซต ประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลได

เจาหนาที่
สวน
ยุทธศาสตร
และมาตรฐาน
เทคโนโลยี

เสนอรองอธิบดีฝายวิชาการ (รธว.)
เพื่อลงนาม
8
No

4

ผูบริหารลงนาม
Yes
9
เผยแพรตัวชี้วัดตามภารกิจ
บนเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
5

9

ลําดับที่
10

ผังกระบวนการ
5

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
1 วัน เพื่อแจงใหผูรับผิดชอบทราบถึง
กําหนดการการรายงานตัวชี้วัด
ตามภารกิจ
เริ่มดําเนินการในรอบระยะเวลา
6 เดือน
(1 ตุลาคม – 31 มีนาคม)

จัดทําบันทึกเพื่อแจงเตือนผูรับผิดชอบสําหรับ
การรายงานผล ตามรอบการรายงาน
(เริ่มรอบรายงานระยะ 6 เดือน)
11

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตาม
ภารกิจ

ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตาม
ภารกิจ
เจาหนาที่ฝาย
ยุทธศาสตร

7 วัน

ดําเนินการสรุป และรายงาน
ใหกับผูเกี่ยวของ

การรายงานผลมีการ
กลั่นกรองเพื่อเปนขอมูลที่
ไดคุณภาพตามงานที่
ดําเนินการไป

1 วัน

เผยแพรผลการรายงานตัวชี้วัด
บนเว็บไซตศูนยฯ

การรายงานผลเปนไปตาม เจาหนาที่ฝาย
ขั้นตอนและตรงเวลา
ยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบรายงานผลตัวชี้วดั ตามภารกิจ สง
ใหกับฝายยุทธศาสตร
เพื่อสรุปผลการรายงานตัวชี้วัด
12

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบทราบถึง
กําหนดการที่จะถึงและ
ดําเนินการสรุปผลตัวชี้วัด
ตามภารกิจ

เผยแพรผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนยฯ

10

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร เขารวมประชุมเพื่อทําความเขาใจ
เพื่อกํากับการดําเนินการตาม
เกีย่ วกับแผนยุทธศาสตรกรม
ยุทธศาสตรกรมชลประทาน
ชลประทาน 20 ป
20 ป

เอกสาร / ระเบียบ / แบบฟอรมที่ใช
ผูรับผิดชอบ
เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน
ผูอํานวยการสวน
ทราบถึงทิศทางตามแผน
20 ป
ยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตรกรมชลประทาน
มาตรฐานเทคโนโลยี , 20 ป
หัวหนาฝาย
ยุทธศาสตร

2. ศึกษา วิเคราะห กรอบ
นโยบาย แผนยุทธศาสตร
กรมชลประทาน

ศึกษาแผนยุทธศาสตร
กรมชลประทาน 20 ป
ศึกษาแผนยุทธศาสตร
กรมชลประทาน 5 ป

แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน
20 ป
แผนยุทธศาสตรกรมฯ ระยะ 5 ป

ผูอํานวยการสวน
ยุทธศาสตรและ
มาตรฐานเทคโนโลยี ,
หัวหนาฝาย
ยุทธศาสตร

ทราบถึงแผนยุทธศาสตร 20
ป
และแผนยุทธศาตร 5 ปกรม
ชลประทาน

3. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อ
มอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
ตามภารกิจและยุทธศาสตรของ
ศูนยฯ

จัดประชุมเพื่อมอบหมายผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด และระดมขอคิดเห็นตอตัวชี้วัด
ที่จะดําเนินการกําหนดขึ้น
สงแบบฟอรมสําหรับผูไดรับมอบหมาย

แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน
20 ป
แบบฟอรมรางตัวชี้วัด

หัวหนาสวน/ฝาย
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ไดขอสรุปสําหรับผูรับผิดชอบ
และดําเนินการสงแบบฟอรม
คืนสวนยุทธศาสตรภายใน 5
วัน

4. ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดสง
รายละเอียดตามแบบฟอรม
ตัวชี้วัดตามภารกิจและ
ยุทธศาสตรของศูนยฯ
ใหสวนยุทธศาสตรและ
มาตรฐานเทคโนโลยี

สวนงานที่ไดรับมอบหมายตัวชี้วัด
แบบฟอรมตัวชี้วัดที่ดําเนินการแลว
สงคืนแบบฟอรมตัวชี้วัดตามภารกิจของ
ศูนยฯ ใหสวนยุทธศาสตรและมาตรฐาน
เทคโนโลยี
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สวนงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามภารกิจ
ของศูนยฯ

รายละเอียดงาน
5. รวบรวมและจัดทํา (ราง)
ตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อสงกองแผน
ตรวจสอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ฝายยุทธศาสตรจัดทํารางตัวชี้วัดตาม
ขอมูลแบบฟอรมที่ผูรับผิดชอบสงคืน
เพื่อนําเสนอกองแผนงานตรวจสอบ

เอกสาร / ระเบียบ / แบบฟอรมที่ใช
ผูรับผิดชอบ
แบบฟอรมตัวชี้วัดที่ดําเนินการแลว หัวหนาฝาย
(ราง) ตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนยฯ ยุทธศาสตร ,
เจาหนาที่ฝาย
ยุทธศาสตร

6. กองแผนงานตรวจสอบความ กองแผนงานตรวจสอบความถูกตอง
(ราง) ตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนย
ถูกตอง
ของเอกสาร (ราง) ตัวชี้วัดหากมีสวน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แกไข สงคืนฝายยุทธศาสตรเพื่อ
การสือ่ สาร
ดําเนินการตอ
หากถูกตองครบถวน นําเสนอ รธว. เพื่อ
ลงนาม

เจาหนาที่กอง
แผนงาน

7. เสนอรองอธิบดีฝายวิชาการ
ลงนาม

นําเสนอ (ราง) ตัวชี้วัดตามภารกิจของ (ราง) ตัวชี้วัดตามภารกิจของ ศูนย
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รองอธิบดีฝายวิชาการทราบเพื่อ สื่อสาร
ลงนามถึงหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

กองแผนงาน

8. ผูบริหารลงนาม

หากผูบริหารไมอนุมัติราง ใหสวน
ยุทธศาสตรและมาตรฐานเทคโนโลยี
ปรับปรุง แกไข กอนยื่นเสนอผูบริหาร
เพื่อลงนามตอไป

รองอธิบดีฝายวิชาการ
,
ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

(ราง) ตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
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เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน
9. เผยแพรตัวชี้ตามภารกิจ
บนเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เอกสาร / ระเบียบ / แบบฟอรมที่ใช
ผูรับผิดชอบ
นําเสนอผานเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยี เอกสารอิเล็กทรอนิกสของตัวชี้วัด หัวหนาฝาย
สารสนเทศและการสื่อสาร
ตามภารกิจของศูนยเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร,
สารสนเทศและการสื่อสาร
เจาหนาที่ฝาย
ยุทธศาสตร

10.จัดทําบันทึกเพื่อแจงเตือน
ผูรับผิดชอบสําหรับการรายงาน
ผล ตามรอบการรายงาน
(เริ่มรอบรายงานระยะ 6 เดือน)

ทําบันทึกแจงเตือนผูรับผิดชอบการ
รายงานผลวา ใกลถึงรอบการรายงาน
ผลประจําเดือนแลว
พรอมแนบเอกสารการรายงานผลของ
เดือนที่แลวไปดวย

บันทึกขอความการแจงเตือนรอบ
การรายงานผล
แบบฟอรมการรายงานตัวชี้วัด

11.ผูรับผิดชอบรายงานผล
ผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ
แบบฟอรมการรายงานตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามภารกิจ สงใหกับฝาย วิเคราะห และรายงานผลมาที่ฝาย
ยุทธศาสตร เพื่อสรุปผลการ
ยุทธศาสตร
รายงานตัวชี้วัด
ฝายยุทธศาสตรสรุปผลการรายงานจาก
ผูรับผิดชอบ
12.เผยแพรผลการดําเนินงาน ฝายยุทธสาสตรดําเนินการรวบรวมผล แบบฟอรมรายงานตัวชี้วัดตาม
ตัวชี้วัด ตามภารกิจของศูนยฯ รายงานตัวชี้วัดตามภารกิจ และ
ภารกิจ จากผูร ับผิดชอบตัวชี้วัด
เผยแพรบนเว็บไซตศุนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เปนประจํา
ทุกเดือน
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เจาหนาที่ฝาย
ยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

เจาหนาที่ฝาย
ยุทธศาสตร

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธตัวชี้วัดตาม
ภารกิจเว็บไซตของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารบน

7. การติดตามประเมินผล

กระบวนการ
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
เพื่อกํากับการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป
2. ศึกษา วิเคราะห
กรอบนโยบาย แผนยุทธศาสตร
กรมชลประทาน

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
รับทราบรายละเอียดการประชุมตาม
หัวขอการดําเนินการตามยุทธศาสตร
กรมชลประทาน 20 ป
รวมรวมรายละเอียด ขั้นตอนและ
วิธีการทํางาน กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของที่ใชในการดําเนินการให
ครบถวนและเปนปจจุบันมากที่สุด

วิธีการติดตามประเมินผล
-

ผูติดตาม/ประเมินผล
หัวหนาเจาหนาที่

ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมและ
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผน
ยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และยุทธศาสตรกรม
ชลประทาน

หัวหนาฝายยุทธศาสตร

3. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อ
มอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตาม
ภารกิจและยุทธศาสตรของศูนยฯ
4. ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดสง
รายละเอียดตามแบบฟอรมตัวชี้วัด
ตามภารกิจและยุทธศาสตรของ
ศูนยฯ
ใหสวนยุทธศาสตรและมาตรฐาน
เทคโนโลยี
5. รวบรวมและจัดทํา (ราง)
ตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อสงกองแผนตรวจสอบ

ไดรับขอสรุปเกี่ยวกับตัวชี้วัดและ
มอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ไดรับ
แบบฟอรมสําหรับระบุรายละเอียด
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ดําเนินการสง
รายละเอียดตามระยะเวลาที่กําหนด

ติดตามการกรอกแบบฟอรมตัวชี้วัดใหสง
สวนยุทธศาสตรและมาตรฐาน ภายใน 5
วัน จากวันประชุม
ติดตามการกรอกแบบฟอรมตัวชี้วัดใหสง
สวนยุทธศาสตรและมาตรฐาน ภายใน 5
วัน จากวันประชุม

แผนปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประกอบดวย
วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัด
ที่เหมาะสม ถูกตองและสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร กรมชลประทาน

ตรวจสอบผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของ
การดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมชลประทานใหครบถวน
และถูกตอง
14

สวนยุทธศาสตรและ
มาตรฐานเทคโนโลยี
สายการบังคับบัญชา

หัวหนาฝายยุทธศาสตร

ขอเสนอแนะ

กระบวนการ
6. กองแผนงานตรวจสอบความ
ถูกตอง
7. เสนอรองอธิบดีฝายวิชาการลง
นาม

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
(ราง) ตัวชี้วัด มีความถูกตอง
เหมาะสมตามประเด็นยุทธศาสตร
และตัวชี้วัดที่เหมาะสม
-

วิธีการติดตามประเมินผล
ตรวจสอบการจัดทํารางแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกรมชลประทาน ระยะ 5 ป ตาม
รูปแบบและองคประกอบของแผนให
ครบถวนและถูกตอง
ผูบริหาร ไดรับ (ราง) ตัวชี้วัดตามภารกิจ
ของศูนยฯ

8. ผูบริหารลงนาม

(ราง) ตัวชี้วัด มีความถูกตอง
เหมาะสมตามประเด็นยุทธศาสตร
และตัวชี้วัดที่เหมาะสม ผานความ
เห็นชอบจากผูบริหาร
9. เผยแพรตัวชีต้ ามภารกิจ
เผยแพรตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนย เว็บไซตเผยแพรตัวชี้วัดไดอยางถูกตอง
บนเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยี
และประชาสัมพันธเพื่อใหทราบโดย
สารสนเทศและการสื่อสาร
ทั่วกันอยางมีประสิทธิภาพ
10.จัดทําบันทึกเพื่อแจงเตือน
ผูรับผิดชอบทราบถึงกําหนดการที่จะ
ผูรับผิดชอบสําหรับการรายงานผล ถึงและดําเนินการสรุปผลตัวชี้วัดตาม
ตามรอบการรายงาน
ภารกิจ
(เริ่มรอบรายงานระยะ 6 เดือน)
11.ผูรับผิดชอบรายงานผลตัวชี้วัด การรายงานผลมีการกลั่นกรองเพื่อ สรุป วิเคราะหกระบวนการทํางาน ความ
คืบหนาในการรายงานตัวชี้วัดตามภารกิจ
ตามภารกิจ สงใหกับฝาย
เปนขอมูลที่ไดคุณภาพตามงานที่
ยุทธศาสตร เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินการไป
รายงานตัวชี้วัด
12.เผยแพรผลการดําเนินงาน
การรายงานผลเปนไปตามขั้นตอน
รายงงานผลตัวชี้วัดเผยแพรบนเว็บไซตได
ตัวชี้วัด ตามภารกิจของศูนยฯ
และตรงเวลา
อยางถูกตอง
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ผูติดตาม/ประเมินผล
หัวหนาฝายกองแผนงาน

กองแผนงาน
สายการบังคับบัญชา

หัวหนาฝายยุทธศาสตร
เจาหนาที่ฝายยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

เจาหนาที่ฝายยุทธศาสตร

ขอเสนอแนะ

8. มาตรฐานงาน
7.1 ตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนยฯ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน
7.2 แผนงาน/โครงการ ที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
และกรมชลประทาน
7.3 รายละเอียด แผนงาน/โครงการและงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร

9. เอกสารอางอิง
8.1 แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป
8.2 แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน 5 ป
8.3 แผนยุทธศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.4 รางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

10. แบบฟอรมที่ใช

9.1 แบบฟอรมการรายงานรายละเอียดตัวชี้วัดที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
9.2. บันทึกขอความสําหรับการแจงเตือนผูรับผิดชอบตัวชี้วัด สําหรับรายงานผลตามรอบเดือน
9.3. แบบฟอรมสําหรับรายงานผลตัวชี้วัด (สามารถ Download ได)
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ
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ภาคผนวก
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คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แบบฟอรมการรายงานรายละเอียดตัวชี้วัดที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
ศทส.-1 : รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงระบบฐานขอมูลกลางของกรมชลประทานเพื่อสนับสนุนการ
ทํางานบนฐานดิจิทัล
คําอธิบาย
อธิบายถึงการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางของกรมชลประทาน
และขั้นตอนกระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูล
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ x
เปาหมาย/หนวยนับ รอยละ 100
สูตรการคํานวณ
(จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน ÷ จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมด) X 100
รอบการรายงาน/ รายงานความกาวหนารายเดือน/วัดผลสําเร็จรายป
รอบการวัดผล
สําเร็จ
9
น้ําหนักตัวชี้วัด
การประเมินผลตัวชี้วัด
แหลงขอมูล/วิธีการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เก็บขอมูลจากการรายงานความกาวหนาการ
เก็บขอมูล
ดําเนินงาน
และรายงานสรุปผลในระบบรายงาน KPI Online
สํานัก/กอง ที่
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รับผิดชอบผลการ
ปฏิบัติ
ผูกํากับตัวชี้วัด
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูตั้งเปาหมาย
คณะกรรมการบริหารเพื่อกํากับการดําเนินการตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
เปาหมายรายเดือน
(รอยละ)
เกณฑการให
คะแนน
(รอยละ)
หมายเหตุ

มีนาคม

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม

ระดับคะแนน
1
80

ระดับคะแนน
2
85
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ระดับคะแนน
3
90

สิงหาคม

ระดับคะแนน
4
95

กันยายน

ระดับคะแนน 5
100

ศทส.-2 : รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อธิบายถึงการประเมินความถึงพอใจ มีผูใดเกี่ยวของบาง
คําอธิบาย
ระดับความพึงพอใจ ตามมาตรฐานเทคโนโลยี ในดานการใหบริการ
โดยแบงเปนระดับ
พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจนอย, ไมพึงพอใจ

เปาหมาย/หนวย
นับ
สูตรการคํานวณ

รอยละ 100
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินในรูปรอยละ ÷ จํานวนผูตอบแบบ
ประเมินทั้งหมด
รายงานความกาวหนารายเดือน/วัดผลสําเร็จรายป

รอบการรายงาน/
รอบการวัดผล
สําเร็จ
น้ําหนักตัวชี้วัด

9

การประเมินผลตัวชี้วัด
แหลงขอมูล/วิธีการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เก็บขอมูล
เก็บขอมูลจากการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานและรายงานสรุปผล
ในรูปแบบระบบรายงาน KPI Online
สํานัก/กอง ที่
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รับผิดชอบผลการ
ปฏิบัติ
ผูก ํากับตัวชี้วัด
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูรวบรวมขอมูล
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูตั้งเปาหมาย
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
เปาหมายรายเดือน
(รอยละ)
เกณฑการให
คะแนน
(รอยละ)
หมายเหตุ

89.60

มีนาคม
ระดับคะแนน 1
65

90.90

91.46

83.05

80.74

ระดับคะแนน
2

ระดับคะแนน
3

ระดับคะแนน
4

ระดับคะแนน 5

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม

70

75

80

สวนยุทธศาสตรและมาตรฐานเทคโนโลยี ฝายยุทธศาสตร โทร. ๒๕๑๖
สยม.

/๒๕๖๑
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มิถุนายน ๒๕๖๑

กันยายน

85

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจ ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน ผสภ.ทส./ ประธานคณะทํางานสํารวจความพึงพอใจฯ (ผสท.ทส.) ผาน ผยม.ทส.
ตามบั น ทึ ก กผง 8372/2561 ลงวั น ที่ 3 เมษายน 2561 เรื่ อ งแนวทางการรายงานผล
ตัวชี้วัดการปฎิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตรกรมชลประทานระดับสํานัก/กอง (KPI Online) ประจําป
งบ ป ระ ม าณ พ . ศ . 2561 ใ ห ทุ กสํ า นั ก / กอ ง รา ย งา น ผ ล ตั ว ชี้ วั ด ตา ม ภ าร กิ จแ ล ะ ยุ ท ธ ศา ส ต ร
กรมชลประทาน รอบระยะเวลา 9 เดื อ น (1 ตุ ล าคม 2560 – 30 มิ ถุ น ายน 2561) และเผยแพร
บนเว็บไซตของสํานัก/กอง นั้น
บัดนี้ไดถึงกําหนดการรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนยรอบระยะเวลา 9 เดือนแลว จึง
ขอใหทานรายงานผลการปฎิบัติงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ตามเอกสารที่แนบ และสงใหฝายยุทธศาสตรภายใน
วั น ที่ 4 ก ร ก ฎ า ค ม 2561 โ ด ย ส า ม า ร ถ Download แ บ บ ฟ อ ร ม ไ ด ที่ http://ict.rid.go.th
โดยดําเนินการตามเมนู คํารับรองปฎิบัติราชการ > ตัวชี้วัดตามภารกิจยุทธศาสตร > แบบฟอรมการรายงานผล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางวรรณี รัตนกิจ)
ยศ.ทส.
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แบบฟอรมสําหรับการรายงานประจําเดือนสามารถ Download ไดที่เว็บศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561)

ศทส.-1

-

ศทส.-2

-

เฉลี่ย

0.0000

ศทส.-1 : ความสําเร็จในการปรับปรุงระบบฐานขอมูลกลางของกรมชลประทานเพื่อสนับสนุนการทํางานบนฐานดิจิทัล
สูตรการคํานวณ
(จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

น้ําหนัก หนวยวัด
9

จํานวนโครงการ/กิจกรรม

เกณฑการใหคะแนน

ระดับ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน ÷

80

85

90

95

ทั้งหมดตามแผน

100

ที่ดําเนินการแลวเสร็จ

ผลสําเร็จ

คะแนน

(รอยละ)

100

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมด) X 100
ศทส.-2 : ความพึงพอใจของผูใชบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สูตรการคํานวณ
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ
ผูตอบแบบประเมินในรูปรอยละ

น้ําหนัก หนวยวัด
9

เกณฑการใหคะแนน

รายการ

รอยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 1 ความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
65

70

75

80

85

2 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3 ความพึงพอใจตอการใหบริการ

÷ จํานวนผูตอบแบบประเมิน

4. ความพึงพอใจในภาพรวม

ทั้งหมด

เฉลี่ย
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รอยละความ
พึงพอใจ

คะแนน
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