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ตัวช้ีวัดที่ 1.1  : ระดับความส าเร็จของ สวก. ในการมีส่วนร่วมบูรณาการด้านการวิจัยของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

1.1.1 ระดับความส าเร็จของการร่วมจัดท ายุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยวัด  :  ระดับ 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 5 
ค าจ ากัดความ :  

ความส าเร็จของการร่วมจัดท ายุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง สวก. 
ไดม้ีส่วนร่วมในการจัดท า ร่าง ยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต 
ตลอดจนการสาธิต การส่งเสริม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยมีจุดเน้น 2 ข้อ คือ 1) การต่อยอด
การวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าเกษตร และ 2) การสาธิตการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่เกษตรกรและประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป โดย ร่าง ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แนวทาง หรือทิศทาง และยุทธศาสตร์
วิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ จะเป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดมความคิดเห็นและเสนอแนวทาง เพ่ือให้ได้ยุทธศาสตร์
งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง และสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 
อีกทั้ง เพ่ือใช้ในการทบทวนแผนปฏิบัติการและแนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นระดับ โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ

ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน การด าเนินงาน 

1 มีการรายงานความคืบหน้าในการมีส่วนร่วมการจัดท าร่าง ยุทธศาสตร์งานวิจัยของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2 จัดท าร่าง ยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วเสร็จ 
3 ร่าง ยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4 มีการน าเสนอยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้คณะกรรมการ 

บริหาร สวก. รับทราบ 
5 มีการทบทวนแผนปฏิบัติการและแนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

ระดับความส าเร็จของการร่วมจัดท า
ยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

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

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ค าสั่ง กษ ที่ 1213/2557 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

งานวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. ร่าง ยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่

เห็นชอบ ร่าง ยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. ครั้งที่รับทราบ ร่าง ยุทธศาสตร์งานวิจัยของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5. รายงานผลการทบทวนแผนปฏิบัติการและแนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เงื่อนไข  

กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกท่ีไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือการทบทวน
ค่าเกณฑก์ารให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3403 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาวณภัทร วัฒนาบุญศิริ  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3407  
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ตัวช้ีวัดที่ 1.1  : ระดับความส าเร็จของ สวก. ในการมีส่วนร่วมบูรณาการด้านการวิจัยของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

1.1.2 จ านวนโครงการวิจัยที่สามารถน ามาส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด 
หน่วยวัด  :  โครงการ 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 5 
ค าจ ากัดความ :  

โครงการวิจัยที่สามารถน ามาส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด หมายถึง โครงการวิจัยที่มีศักยภาพที่ได้รับ
การพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า สามารถน ามา
ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดได้ รวมทั้งผ่านกระบวนการพิจารณาความเหมาะสมต่อการได้รับการสนับสนุนทุน
โครงการวิจัยจาก สวก. เพื่อส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้น าไปสู่การใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน (โครงการ) 1 2 3 4 5 

       

      รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

จ านวนโครงการวิจัยที่สามารถน ามา
ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด 

ระดับ N/A N/A 1 
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สูตรการค านวณ :  
- 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. สรุปรายละเอียดโครงการวิจัยที่สามารถน ามาส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดที่ได้รับการอนุมัติ

สนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก. 

เงื่อนไข 

กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือการทบทวน
ค่าเกณฑ์การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายปรีดา ยังสุขสถาพร  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3316 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาวบุณยวีร์  ธ ารงลกัษณ์  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3311 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2  : จ านวนเรื่อง หรือประเด็นที่ได้มีการน าไปใช้ประโยชน์ 

1.2.1 โครงการวิจัยของ สวก. 
หน่วยวัด  :  เรื่องหรือประเด็น 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 10 
ค าจ ากัดความ :  

หมายถึง จ านวนเรื่อง หรือประเด็นที่เกิดจากโครงการวิจัยที่ สวก. ให้การสนับสนุนได้มีการด าเนินการ
ส่งเสริมผลักดันให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ 

นิยามการน าไปใช้ประโยชน์ 
1. การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย หมายถึง เรื่องหรือประเด็นที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์

สังเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อมูล แนวทาง ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์และทันต่อสถานการณ์โลกที่สามารถน าไปประกอบ
เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย ค าสั่ง ระเบียบหรือมาตรการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ หมายถึง เรื่องหรือประเด็นที่ได้จากผลงานวิจัย ที่มีการเผยแพร่ 
ส่งเสริมผลักดัน ถ่ายทอดให้เกิดการทดลองใช้ ปฏิบัติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง และก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การฝึกอบรมและพัฒนาสร้างอาชีพ โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานภาคีภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ ประชาชน และสหกรณ์ เป็นต้น  

3. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง เรื่องหรือประเด็นที่ได้จากผลงานวิจัยที่มีการส่งเสริม
ให้เกิดการขยายผลโดยการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือทดสอบตลาด การทดสอบเทคโนโลยีในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
เพ่ือมุ่งเป้าในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง การขอรับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ทรัพย์สินทางปัญญาไปผลิต
ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นช่วงคะแนน คือ +/- จ านวน 2 เรื่อง/ประเด็น ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน (เรื่อง/ประเด็น) 16 18 20 22 24 

       

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

จ านวนเรื่องหรือประเด็นที่ได้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ : โครงการวิจัยของ สวก. 

เรื่องหรือ
ประเด็น 

20 15 20 
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แผนการส่งเสริมผลักดันให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : 

จ านวนเร่ือง หรือประเด็นจะทีม่ีการส่งเสริมผลักดัน
ให้เกิดการน าไปใชป้ระโยชน์ 

แผนกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

นโยบาย สาธารณะ พาณิชย์ 
1. โครงการการบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อลด
โรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงน  าดอกไมส้ีทองเพื่อ
การส่งออก  

   อบรม 

2. โครงการการขนส่งลองกองเพื่อการส่งออกใน
ระดับการค้าไปประเทศจีนโดยทางเรือ  

   อบรม 

3. โครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพนัธุ์เห็ด
ทะเลเชิงพาณิชย์  

   สร้างศูนย์เรียนรู ้

4. โครงการการศึกษาต้นทุนและอุปสรรคการขนส่ง
ผลไม้เพื่อการส่งออกผ่านเส้นทาง R3A สู่ตลาด
ประเทศจีน  

   เปิดตัวเทคโนโลย ี

5. โครงการการพัฒนาการจัดการอาหารแพะนมเพื่อ
เพิ่มผลผลิตน  านมส าหรับฟาร์มเกษตรกรรายย่อย  

   อบรม 

6. โครงการต้นแบบการผลิตพนัธุ์ปลากะรังที่มีมูลคา่
สูงเชิงพาณิชย ์

   ขยายผล 
 

7. โครงการการพัฒนาระบบการสรา้งปทุมมาสายพนัธุ์ใหม่    ถ่ายทอด 
8. โครงการการพัฒนาฐานข้อมลูองค์ความรู้ทาง
การเกษตรแบบงา่ย: กรณีศึกษา ฐานข้อมูลองค์ความรู้
ล าไย 

   ท าฐานข้อมูลอย่าง
ง่ายเผยแพร่  
สู่สาธารณชน 

9. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้ง
ผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สงูและไมโครเวฟในการ
ผลิตเชิงพาณิชย ์

   ขยายผล 

10. โครงการการพฒันากรรมวิธผีลิตสารไมโรเอสทรอล 
จากกวาวเครือขาวและการประดิษฐ์เวชส าอางค์
ต ารับเจลไมโรเอสทรอลต้นแบบ 

   เปิดตัวเทคโนโลย ี

11. โครงการการศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ 
stem cells และ stem cell factors(growth 
factor) ในม้า 

   เปิดตัวเทคโนโลย ี

12. โครงการพัฒนาสารสกัดขมิ นชันและสารสกัดดีปลี
ด้วยเทคนิคโซลิด ดิสเพอร์ชัน เพื่อใช้เป็นสารเสริมใน
อาหารสัตว์ปีกส าหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตและ
ป้องกันการติดเชื อซัลโมเนลล่าเอนเทอริติดิส ในไก่เนื อ 

   เปิดตัวเทคโนโลย ี

13. โครงการการพัฒนาชุดตรวจสอบโรคทริสเตชาใน
เชิงพาณชิย ์

   เปิดตัวเทคโนโลย ี

14. โครงการการวิจัยและพัฒนาเครื่องวัดสารเคมี
ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร 

   เปิดตัวเทคโนโลย ี



 
  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 

  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

6 

จ านวนเร่ือง หรือประเด็นจะทีม่ีการส่งเสริมผลักดัน
ให้เกิดการน าไปใชป้ระโยชน์ 

แผนกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

นโยบาย สาธารณะ พาณิชย์ 
15. โครงการการวิจัยและพัฒนาเมล็ดข้าวสีตา่งๆ ใช้
ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเสริมสุขภาพและความงามผิว 

   ถ่ายทอด 

16. โครงการการพัฒนาผลิตภณัฑ์ยาเม็ดหลายชั นฟู่
ในน  าส าหรับท าความสะอาดช่องปาก ที่มสี่วนผสม
ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและใบชา เพื่อลดกลิ่น
ปากและช่วยป้องกันฟันผ ุ

   ถ่ายทอด 

17. โครงการการผลิตสารประกอบแคลเซียมจาก
เปลือกไข่และการลดจุดสุกตัวของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
ด้วยเปลือกไข ่

   เปิดตัวเทคโนโลย ี

18. โครงการการพัฒนาสื่อออนไลน์และการศึกษา
ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการผลักดัน
ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 

   จัดท าฐานข้อมูล
เปิดตัว 

งานวิจยัเชิงพาณิชย ์
19. โครงการพัฒนาอาหารที่เปน็ยาและผลติภัณฑ์ยา
จากลูทีนที่สกัดได้จากรังไหมเหลืองและอนุพนัธ์ขนาด
เล็กของโปรตีนซิริซิน 

   ถ่ายทอด 

20. โครงการการผลิตไหมครบวงจรแบบไม่เบียดเบียน
ส าหรับอาหารเสริมและเครื่องส าอาง 

   ถ่ายทอด 

21. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อรองรับ
การต่อยอดเชิงพาณิชย์ สู่การสร้างรูปแบบการ
ขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างยั่งยืน
ภายใต้บริบทของประเทศไทย  

   ขยายผล 

22. โครงการชุดทดสอบสงักะสภีาคสนาม    ขยายผล 
23. โครงการการพัฒนากระบวนการผลิต 
biopolymer จากเชื อรา Ophiocordyceps 
dipterigena BCC 2073 เพื่อเป็นต้นแบบอุตสาหกรรม
และการประยุกต์ใช้เป็น prebiotic ในอาหารสัตว ์

   ขยายผล 

24. การพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะ
โลกร้อนในระยะสืบพนัธุ์และให้ผลผลติ 

   ขยายผล 

รวม 1 7 16 24 
123 

สูตรการค านวณ :  
- สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รายงานผลการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมผลักดันให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ 
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เงื่อนไข  

กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกท่ีไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ นไป  จะขอเสนอเพ่ือการทบทวน
ค่าเกณฑก์ารให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายปรีดา ยังสุขสถาพร  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3316 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีรังสิต  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3310 

นางสาวมณฑิรา แก้วดี  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3309 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2  : จ านวนเรื่อง หรือประเด็นที่ได้มีการน าไปใช้ประโยชน์ 

1.2.2 โครงการวิจัยมุ่งเป้า 
หน่วยวัด  :  เรื่องหรือประเด็น 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 10 
ค าจ ากัดความ :  

หมายถึง จ านวนเรื่อง หรือประเด็นที่เกิดจากโครงการวิจัยมุ่งเป้าที่ สวก. ให้การสนับสนุน จากการ
ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการงบวิจัยการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศเร่งด่วน ได้มี
การด าเนินการส่งเสริมผลักดันให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ 

นิยามการน าไปใช้ประโยชน์ 
1. การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย หมายถึง เรื่องหรือประเด็นที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์

สังเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อมูล แนวทาง ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์และทันต่อสถานการณ์โลกที่สามารถน าไปประกอบ
เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย ค าสั่ง ระเบียบหรือมาตรการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ หมายถึง เรื่องหรือประเด็นที่ได้จากผลงานวิจัย ที่มีการเผยแพร่ 
ส่งเสริมผลักดัน ถ่ายทอดให้เกิดการทดลองใช้ ปฏิบัติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง และก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การฝึกอบรมและพัฒนาสร้างอาชีพ โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานภาคีภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ ประชาชน และสหกรณ์ เป็นต้น  

3. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง เรื่องหรือประเด็นที่ได้จากผลงานวิจัยที่มีการส่งเสริม
ให้เกิดการขยายผลโดยการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือทดสอบตลาด การทดสอบเทคโนโลยีในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
เพ่ือมุ่งเป้าในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง การขอรับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ทรัพย์สินทางปัญญาไปผลิต
ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นช่วงคะแนน คือ +/- จ านวน 1 เรื่อง/ประเด็น ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน (เรื่อง/ประเด็น) 1 2 3 4 5 

       

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

จ านวนเรื่องหรือประเด็นที่ได้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ : โครงการวิจัยมุ่งเป้า 

เรื่องหรือ
ประเด็น 

NA NA NA 
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แผนการส่งเสริมผลักดันให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : 
จ านวนเร่ือง หรือประเด็นจะทีม่ีการส่งเสริมผลักดัน

ให้เกิดการน าไปใชป้ระโยชน์ 
แผนกิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

นโยบาย สาธารณะ พาณิชย์ 
1. โครงการออกแบบสร้างเคร่ืองฆ่ามอดมะขามด้วย
คลื่นความถี่วิทยุ  

   ถ่ายทอด 

2. โครงการการพัฒนาเครื่องดื่มโพรไบโอแอคทีฟจาก
ข้าวกล้องที่มีปริมาณสารกาบาสงู  

   เปิดตัวเทคโนโลย ี

3. โครงการการพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อการ
ตรวจหาเชื อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์อาหาร 

   ขยายผล 

4. โครงการการพัฒนาต ารับน  ายาบ้วนปากสมุนไพร
เพื่อป้องกันฟันผ ุ

   ขยายผล 

5. โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ปัญหา และความต้องการของชาวนา 

    เปิดตัวเทคโนโลย ี

รวม 1 0 4 5 
123 

สูตรการค านวณ :  
- สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รายงานผลการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมผลักดันให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ 

เงื่อนไข  
กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกท่ีไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ นไป  จะขอเสนอเพ่ือการทบทวน

ค่าเกณฑก์ารให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายปรีดา ยังสุขสถาพร  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3316 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีรังสิต  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3310 

นางสาวมณฑิรา แก้วดี  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3309 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3  : ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

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

เป็นระดับความส าเร็จในการท าแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเน้น
กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการผลิต ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และ
กรมหม่อนไหม ซึ่งเป็นกลุ่มที่เก่ียวข้องกับการวิจัยเป็นหลัก 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นระดับ โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ

ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน การด าเนินงาน 

1 ประสานงานการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรวิจัย 

3 ร่าง แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4 ร่าง แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหาร สวก. 

5 แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการบรรจุอยู่ใน
แผนปฏิบัติการของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป 

       

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ระดับ N/A N/A N/A 

 

สูตรการค านวณ :  
- 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ค าสั่ง กษ ที่ 1213/2557 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 
  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 

  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

11 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3. ร่าง แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่มีการ

เห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. ครั้งที่มีการเห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนาบุคลากร

วิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6. แผนปฏิบัติการของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เงื่อนไข  
กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกท่ีไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือการทบทวน

ค่าเกณฑก์ารให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3403 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาววัชรารัศมิ์  ภิรมย์ภักด ี เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3618 

นางสาวเกษรา  อินทร์ศิริ  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3616 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4  : ระดับความส าเร็จของโครงการสารสนเทศที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

1.4.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตร 
หน่วยวัด  :  ชนิด 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 10 
ค าจ ากัดความ :  

การจัดท าองค์ความรู้จากงานวิจัย หรือผลงานวิจัย ที่น ามาสังเคราะห์และพัฒนารูปแบบ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจที่ง่าย เพื่อให้เกษตรกรและบุคคลที่สนใจ เข้าถึงความรู้ดังกล่าวและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดย
การจัดท าเป็นวีดิทัศน์ แล้วน าขึ้นเผยแพร่หน้าเว็บไซด์ สวก. โดยจัดท าจากพืช 5 ชนิดคือ  

1. มันส าปะหลัง   
2. อ้อย  
3. ปาล์มน้ ามัน  
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
5. มะม่วง 
ก าหนด Roadmap ของการด าเนินการจัดท าคลังความรู้ ดังนี้ 
1. ศึกษารวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยหรือผลงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย กรมต่างๆ 

และแหล่งทุนอ่ืนๆ 
2. น าองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้เป็นความรู้อย่างง่าย 
3. ก าหนดกรอบประเด็นเนื้อหาและหมวดหมู่ของพืชแต่ละชนิดที่จะจัดท า 
4. จัดท าโครงเนื้อหาและ Script ของพืชแต่ละตอน 
5. ด าเนินการถ่ายท าในสถานที่จริง 
6. ท าการตัดต่อภาพ เสียง และให้กราฟิก 
7. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ก่อนเผยแพร่ 
8. น าวีดิทัศน์ขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ 
นิยามคลังความรู้ คือ แหล่งข้อมูลองค์ความรู้จากงานวิจัยหรือผลงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์และ

พัฒนารูปแบบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ง่าย โดยจัดท าเป็นระบบ เพ่ือให้เกษตรกรหรือบุคคลที่ สนใจเข้าถึง
ความรู้ดังกล่าวและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 



 
  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 

  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

13 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นช่วงคะแนน คือ +/- จ านวน 1 ชนิด ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน (ชนิด) 1 2 3 4 5 

       

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศการวิจัยการเกษตร 

ชนิด NA 1 NA 

             

สูตรการค านวณ :  
- 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รายงานผลการด าเนินการจัดท าคลังความรู้ด้านการเกษตร 

เงื่อนไข  
กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกท่ีไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือการทบทวน

ค่าเกณฑก์ารให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายอภิชัย รัตนะเจริญธรรม  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 2206 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาววัชรีย์ ภัทรธรรมกุล  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 2201 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4  : ระดับความส าเร็จของโครงการสารสนเทศที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

1.4.2 ร้อยละของจ านวนการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตรและ
ฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ ท่ีเพิ่มขึ้นเทียบกับปีงบฯ ที่ผ่านมา 

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

หมายถึง ร้อยละของจ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศ
การวิจัยการเกษตรและฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นของปีปัจจุบัน (2558) เมื่อเทียบกับปีฐาน (2557) 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตร ที่ สวก. จัดท าและเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์รวมทั้งสิ้น 13 ฐาน ประกอบด้วย ฐานข้อมูลรายสินค้า 6 ฐาน (ข้าว ไหม ล าไย กล้วยไม้ มันส าปะหลัง 
ยางพารา) ฐานข้อมูลรายภาค 2 ฐาน (ภาคเหนือและภาคใต้) EZ-Knowledge 5 ฐาน (วีดิทัศน์ 3 นาที บทความ
หน้าเดียว คลิปเสียงอย่างสั้น ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ คลังความรู้เฉพาะพืช) 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นช่วงคะแนน คือ +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน (ร้อยละ) IP ปี 57 IP ปี 57 

+ 10% 
IP ปี 57 
+ 20% 

IP ปี 57 
+ 30% 

IP ปี 57 
+ 40% 

       

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

ร้อยละของจ านวนการเข้าใช้บริการของ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตร
และฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ ที่
เพ่ิมข้ึนเทียบกับปีงบฯ ที่ผ่านมา 

ร้อยละ IP ปี 54 
+ 94.58%  

[ (31,353 - 16,113)/ 
16,113]*100 

IP ปี 55 
+ 269.06% 

[ (115,712 – 31,353)/ 
31,353]*100 

IP ปี 56 
+ 57.20% 

[ (181,903 – 115,712 )/ 
115,712 ]*100 

             

สูตรการค านวณ :  
- สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ ์

จ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการของฐานข้อมลูฯ ที่เพ่ิมขึ้นจากปีฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 x 100 
                     จ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลฯ ในปีฐาน  
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ข้อมูลสรุปจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตร 
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เงื่อนไข  
กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกท่ีไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือการทบทวน

ค่าเกณฑก์ารให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายอภิชัย รัตนะเจริญธรรม  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 2206 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาววัชรีย์ 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 “เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบาย

ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อจัดท าบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่
แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งองค์การมหาชน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้” 
องค์การมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงควรมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้ 
บริการเพื่อให้บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

โดยองค์การมหาชนเลือกส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจหลัก จ านวนงานบริการ
ที่จะส ารวจ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในแผนส ารวจความพึงพอใจซึ่งคณะกรรมการองค์การมหาชน
เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และน าผลการส ารวจมาปรับปรุงการให้บริการ 

ทั้งนี้ การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลการตอบสนองความคาดหวัง
และความต้องการจากผู้รับบริการโดยตรง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในการเรียนรู้
และเข้าใจผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ แสดงให้
เห็นว่าการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนมีความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับทรัพยากรที่ได้รับ 

พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การมหาชน โดย สวก. จะเป็นผู้จัดจ้าง
หน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด าเนินการส ารวจ 

ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้ 
1. ประเด็นในการส ารวจ ได้แก่ความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการขององค์การมหาชนที่

จัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในประเด็นต่างๆ ได้แก่  
1.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1.2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
1.3 ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  
1.4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 

2. งานบริการที่จะส ารวจ ประกอบด้วย 5 งานบริการและน้ าหนักที่ใช้ประเมินแต่ละงานบริการ ดังนี้   
2.1 การสนับสนุนการวิจัยฯ 
2.2 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
2.3 การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฯ    
2.4 การบริการข้อมูลสารสนเทศ  
2.5 การบริการฝึกอบรมและการจัดประชุมทางวิชาการ  

3. กลุ่มผู้รับบริการที่จะส ารวจ ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้   
3.1 ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยฯ 
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3.2 ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 
3.3 ผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 
3.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการถ่ายทอดความรู้/การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. 

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

3.5 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นระดับ โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน การด าเนินงาน 
1 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 70 
2 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 75 
3 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 80 และองค์การมหาชน

ได้เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 85 และองค์การมหาชน
ได้เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

5 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 90 และองค์การมหาชน
ได้เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

       

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

ระดับความส าเร็จของการส ารวจ 
ความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ 

ระดับ - - - 

123123 

สูตรการค านวณ :  
- 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รายงานผลการประชุมครั้งที่คณะกรรมการบริหาร สวก. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตาม

ผลการส ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรายงานการประชุมครั้งที่เสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผลการส ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. 

2. รายงานการประชุมครั้งที่คณะกรรมการบริหาร สวก. เห็นชอบวิธีการส ารวจ/แบบสอบถาม ก่อน
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ด าเนินการส ารวจ 
3. เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. ที่แสดงผลรายงานผลการส ารวจ

ความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
4. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

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 ากระบวนงานเดิมใน
การประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ :  
องค์การมหาชนที่เข้าสู่ระบบการประเมินผลเป็นปีแรก ให้ยกเว้นไม่ต้องน าเสนอรายงานผลการ

ปรับปรุงงานตามผลการส ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ตามเกณฑ์
การวัดผลระดับที่ 3-5 

 

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 “ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการ
ใช้เงิน” เพ่ือกระตุ้นให้คณะกรรมการองค์การมหาชนให้ความส าคัญกับการควบคุมดูแลให้องค์การมหาชนที่
ได้รับงบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเงินรายได้ขององค์การมหาชน ไปใช้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร และลดการพ่ึงพางบประมาณในอนาคต 

 

ค านิยาม 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมายถึง วงเงิน

งบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ซึ่งอาจมีที่มาของเงินประกอบด้วย  

เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การมหาชนได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558  

เงินทุน หมายถึง ก าไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 หรือหมายถึง เงินรายได้สุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกับเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่แล้ว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลง
มาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

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

จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์  

ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานทุกคน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนตามสัญญาจ้าง 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 หรือมีการให้ทุนการศึกษาตามแผน การใช้จ่ายเงิน
ให้น ามาค านวณเป็นผลงานได้ 

กรณีท่ีองค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามที่ก าหนดและมีเงินเหลือจ่าย ให้ค านวณ
ผลการประเมินเป็นร้อยละ 100 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

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

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม 
แผนการใช้จ่ายเงิน 

ร้อยละ 97.37 
(246.28 252.94)*100 

96.96 
(294.27 303.51)*100 

85.88 
(289.80/337.43)*100 

123123 

สูตรการค านวณ :  
- สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

 

          จ านวนค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558             x  100 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน 

ในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
123 

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

 

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

นายวรยุทธ์ ก้านกิ่ง   เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 1204 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการเงินของ สวก. 
 

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

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการเงินของ สวก. หมายถึง การด าเนินการตามแผนการเงิน
ที่ได้จัดท าขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สวก. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยด าเนินการตามกลยุทธ์ทางการเงิน และแนวทางในการบริหารงานทางการเงิน
ให้มีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพ่ือความยั่งยืนของ สวก. ต่อไป 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นระดับ โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ

ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน การด าเนินงาน 

1 จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามกลยุทธ์ทาง
การเงินเพ่ือความยั่งยืนของ สวก.  

2 น าเสนอแผนการด าเนินงานด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามกลยุทธ์
ทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนของ สวก. ต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. 

3 ติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย และน าเสนอความคืบหน้าผลการด าเนินงาน 6 
เดือน และ 9 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. 

4 ร้อยละ 90 ของผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานด้านเงินของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อ
คณะกรรมการบริหาร สวก. 

5 ร้อยละ 100 ของผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานด้านเงินของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อ
คณะกรรมการบริหาร สวก. 

       

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนการเงินของ สวก. 

ระดับ N/A N/A 5 

123 

สูตรการค านวณ :  
- 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. ครั้งที่เห็นชอบแผนการด าเนินงานด้านการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนของ สวก. 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. ครั้งที่รับทราบความคืบหน้าผลการด าเนินงาน 

6 เดือน และ 9 เดือน ตามแผนการด าเนินงานด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. ครั้งที่รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานที่

เป็นไปตามเป้าหมาย ตามแผนการด าเนินงานด้านเงินของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
4. รายงานสรุปผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย ตามแผนการด าเนินงานด้านเงินของ สวก. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เงื่อนไข  
กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกท่ีไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือการทบทวน

ค่าเกณฑก์ารให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายปฏิญญา เหลืองทองค า  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3405 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาวณภัทร วัฒนาบุญศิริ  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3407 

นางสาวสุรีรัตน์ อยู่เกิด  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 1205 
นายวรยุทธ์ ก้านกิ่ง   เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 1204 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.3  : ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัย 

3.3.1 ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยของ สวก. 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 3 
ค าจ ากัดความ :  

จ ำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติเทียบกับแผนงำนสนับสนุนโครงกำรวิจัยของ สวก. 
หมำยถึง จ ำนวนเงินที่ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตรอนุมัติภำยใต้อ ำนำจพิจำรณำอนุมัติโครงกำรวิจัยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำร สวก. ว่ำด้วยกำรให้ทุนส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนำงำนวิจัยด้ำนกำรเกษตร พ.ศ. 2555 เพ่ือให้กำรสนับสนุนแก่โครงกำรวิจัยกำรเกษตรภำยใต้ขอบเขตกำรให้ทุน
สนับสนุนโครงกำรวิจัยตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำร สวก. เรื่องขอบเขตกำรให้ทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 และตำมกรอบกำรวิจัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จ ำนวน 10 กรอบกำรวิจัย 
เทียบกับแผนงำนสนับสนุนโครงกำรวิจัยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ที่ตั้งไว้ (200 ล้ำนบำท) เพ่ือด ำเนินกำร
ในระยะเวลำหนึ่งๆ โดยนับเป็นผลงานเมื่อได้รับการอนุมัติ  

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก ำหนดเป็นช่วงคะแนน คือ +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 

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

       

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับ
แผนงำนสนับสนุนโครงกำรวิจัยของ สวก. 

ร้อยละ 101.82 
(152.73/150) 

103.99 
(176.78/170) 

91.85 
(165.33/180) 

             

สูตรการค านวณ :  
- สูตรค ำนวณแบบเทียบบัญญัติไตรยำงศ ์

 

จ ำนวนเงินทุนวิจัยที่อนุมัติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558                                   x  100 
จ ำนวนทุนวิจัยตำมแผนงำนสนับสนุนโครงกำรวิจัยของ สวก. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ข้อมูลสรุปรำยชื่อโครงกำรวิจัยที่ สวก. อนุมัติสนับสนุนทุนวิจัย 
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เงื่อนไข  
กรณีที่เกิดปัจจัยภำยนอกท่ีไม่อยู่ในควำมควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือกำรทบทวน

ค่ำเกณฑก์ำรให้คะแนนกับคณะกรรมกำรเจรจำข้อตกลงและประเมินผล 
 

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 3.3  : ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัย 

3.3.2 ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับงบประมาณการวิจัยมุ่งเป้าที่ได้รับมอบหมายจาก 
คอบช. 

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

จ ำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติเทียบกับงบประมำณกำรวิจัยมุ่งเป้ำที่ได้รับมอบหมำย
จำก คอบช. หมำยถึง จ ำนวนเงินที่ได้มีกำรอนุมัติภำยใต้อ ำนำจกำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำรวิจัยมุ่งเป้ำใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ตำมกระบวนกำร/รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะ
กรรมกำรบริหำร สวก. ดังนี้ 

คณะกรรมการพิจารณาและติดตาม
โครงการวิจัย (Board 2) 

- ท ำหน้ำที่พิจำรณำและติดตำมโครงกำรวิจัย 
>>> 

คณะกรรมการก ากับดูแลทิศทาง
นโยบาย (Board 1) 
- ให้ควำมเห็นชอบ 

 

เทียบกับงบประมำณกำรวิจัยมุ่งเป้ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ที่ สวก. ได้รับมอบหมำยจำก
เครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.) ให้บริหำรจัดกำรแผนงำนวิจัยเรื่องกำรมุ่งเป้ำตอบสนอง
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำเร่งด่วน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จ ำนวน 6 กลุ่มเรื่อง เป็นเงินงบประมำณ
จ ำนวน 361 ล้ำนบำท ดังนี้  

1. ข้ำวเพื่อกำรเพ่ิมผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิม จ ำนวน 171 ล้ำนบำท  
2. ปำล์มน้ ำมันเพื่อเพ่ิมมูลค่ำและลดต้นทุนกำรผลิต จ ำนวน 47.5 ล้ำนบำท  
3. อำหำรเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภคและกำรค้ำ จ ำนวน 38 ล้ำนบำท 
4. สมุนไพรไทย จ ำนวน 47.5 ล้ำนบำท 
5. พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ) จ ำนวน 28.5 ล้ำนบำท 
6. สัตว์เศรษฐกิจ จ ำนวน 28.50 ล้ำนบำท 

เพ่ือด ำเนินกำรในระยะเวลำหนึ่งๆ โดยนับเป็นผลงานเมื่อโครงการวิจัยได้ผ่านความเห็นชอบ
จาก คณะกรรมการพิจารณาและติดตามโครงการวิจัย (Board 2) 
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ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก ำหนดเป็นช่วงคะแนน คือ +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 

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

       

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับ
งบประมำณกำรวิจัยมุ่งเป้ำที่ได้รับ
มอบหมำยจำก คอบช. 

ร้อยละ 97.67 
(222.68/228) 

99.15 
(386.70/389.50) 

98.36 
(327.04/332.50) 

             

สูตรการค านวณ :  
- สูตรค ำนวณแบบเทียบบัญญัติไตรยำงศ ์

 

    จ ำนวนเงินทุนวิจัยที่อนุมัติสนับสนุนโครงกำรวิจัยมุ่งเป้ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558       x  100 
จ ำนวนงบฯ กำรวิจัยมุ่งเป้ำที่ได้รับมอบหมำยจำก คอบช. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ข้อมูลสรุปรำยชื่อโครงกำรวิจัยมุ่งเป้ำที่ได้รับกำรอนุมัติ 

เงื่อนไข  
กรณีที่เกิดปัจจัยภำยนอกท่ีไม่อยู่ในควำมควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือกำรทบทวน

ค่ำเกณฑก์ำรให้คะแนนกับคณะกรรมกำรเจรจำข้อตกลงและประเมินผล 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นำงสำวประวีณำ อินทร์ยิ้ม  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3205 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นำยเมธำวี  จึงธนวงศ ์  เบอรโ์ทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3204 
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  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

27 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1  : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ 
 

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

หลักการ   :  
ก ำหนดวัดเพ่ือสนับสนุนองค์กำรมหำชนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีศักยภำพในกำรพัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน และคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2552 เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน แบ่งเป็นกำรประเมิน 
2 ในประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) บทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน (น้ ำหนักร้อยละ 7) 
2) กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน (น้ ำหนักร้อยละ 3) 
โดยท่ี 

ประเด็นการประเมิน  (ร้อยละ) 
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 7) 
1.1  คณะกรรมกำรให้ควำมเหน็ชอบแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปภีำยในเวลำที่ก ำหนด 2.0 
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           1.0 
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 ำคัญของในเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน 

(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 มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรในที่ประชุมคณะกรรมกำรโดย 

คณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
แบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ (ในกำรก ำหนดนโยบำย)   
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรจัดประชุม และผลกำรน ำนโยบำย/ยุทธศำสตร์/แนวคิด 
ของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนไปปฏิบัติ 

2.0 

2.2 มีกำรจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
กรรมกำร 

1.0 

 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเด็นย่อยและรายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
มีดังต่อไปนี้ 

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  (น้ าหนักร้อยละ 7) 
1.1  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ภายในเวลาที่ก าหนด   
      (น้ าหนักร้อยละ 2)   

แผนยุทธศำสตร์ คือ แผนก ำหนดทิศทำงกำร
ท ำงำนขององค์กำรมหำชน 
เนื้อหำของแผนยุทธศำสตร์มี 5 ประเด็น คือ 
1) วิสัยทัศน์ 
2) ภำรกิจหรือพันธกิจ 
3) วัตถุประสงค์/นโยบำย 
4) กลยุทธ์ 
5) เป้ำหมำย 

แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี คือ แผนที่ระบุภำรกิจที่
จะด ำเนินกำรในรอบปี พร้อมด้วยงบประมำณ
รำยรับและรำยจ่ำยขององค์กร เนื้อหำของ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี มี 6 ประเด็น คือ 
1) วัตถุประสงค์ 
2) เป้ำหมำย 
3) ขั้นตอน 
4) ระยะเวลำ 
5) งบประมำณค่ำใช้จ่ำย 
6) ผู้รับผิดชอบ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ภำยในเดือนธันวำคม 2557 
2  ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2557 
3  ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ภำยในเดือนตุลำคม 2557 
4  ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ภำยในเดือนกันยำยน 2557 

5 
 ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ก่อนสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

ภำยในเดือนสิงหำคม 2557 
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เงื่อนไข 
1) ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพ หำกเนื้อหำมีไม่ครบทุกประเด็นที่ก ำหนด ประเด็นละ 0.1 คะแนน  
2) ในกำรเสนอแผนยุทธศำสตร์ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ องค์กำรมหำชนต้องมีข้อมูลวิเครำะห์

สภำวะแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม และต้องน ำ
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนไปก ำหนดเป็นกลยุทธ์ให้ครบถ้วน 

3) กรณีท่ีองค์กำรมหำชนมีกำรปรับทิศทำงยุทธศำสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลหลังจำกท่ี
คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์ไปแล้ว ก.พ.ร. จะพิจำรณำให้
คะแนนจำกกำรเสนอแผนยุทธศำสตร์ในครั้งแรก 

4) ก ำหนดให้เสนอคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีภำยในเดือนพฤศจิกำยน 
2557 หำกล่ำช้ำ ขอปรับลด 1 คะแนน 

เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินผล  

 เอกสำรประกอบและส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนในครั้งที่มีกำร
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

 

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส  
(น้ าหนักร้อยละ 1.75)   

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 4 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สำมำรถรำยงำนผลได้ถึง 
เดือนธันวำคม 2558 

       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 

 รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 1 ครั้ง 
2  รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 2 ครั้ง 
3  รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 3 ครั้ง 
4  รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 4 ครั้ง 
5  รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส 

 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
เงื่อนไข   ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพหำกประเด็นในรำยงำนผลกำรควบคุมภำยในไม่ครบถ้วนตำมที่   

COSO  ก ำหนด ประเด็นละ 0.2 คะแนนต่อรำยงำน 1 ครั้ง 
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 ครั้ง  
4  รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 4 ครั้ง 
5  รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส 

 ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมกำรองค์กำร
มหำชนครบถ้วน (ถ้ำมี) 

เงื่อนไข รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในควรมีเนื้อหำครอบคลุมถึง ผลกำรปฏิบัติงำนเทียบกับแผนกำร
ตรวจสอบ ปัญหำอุปสรรคท่ีท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ และควำมเสี่ยง
กำรควบคุมที่ส ำคัญ และเรื่องอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมกำรควรทรำบ เชน่ ข้อตรวจพบที่ส ำคัญ/โอกำสที่จะ
เกิดข้อผิดพลำด/กำรทุจริต/ควำมเสียหำย เป็นต้น 

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 ครั้ง 
4  รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 4 ครั้ง 
5  รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส 

 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงครบถ้วน 
เงื่อนไข  ขอปรับลดคะแนนเชงิคุณภำพของแผนบรหิำรควำมเสี่ยง หำกเนื้อหำไม่ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ 

1) ไม่มีกำรก ำหนดปัจจัยเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน) 
2) ไม่มีผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง (ระบุโอกำสและผลกระทบควำมเสี่ยง และจัดระดับควำมเสี่ยง

ในแต่ละด้ำน เช่น ควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ ธรรมำภิบำล กระบวนกำรท ำงำน และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ) (ปรับลด 0.3 คะแนน) 

3) ไม่มีกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง (ปรับลด 0.4 คะแนน) 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   

 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 
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1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

แผนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรมหำชน เช่น แผนกำร
บริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง  กำรควบคุมและกำร
ตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินงำนตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และนโยบำยของรัฐบำล และกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ภำยในและภำยนอกองค์กร เป็นต้น 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ 
 รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 1 ครั้ง 

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

 มีผลกำรด ำเนินกำรส ำเร็จตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   

 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 
 

1.2.5  การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ผู้บริหำรระดับสูง (รองจำกผู้อ ำนวยกำร 2 ระดับ) หมำยถึง ผู้ได้รับเงินเดือนในกลุ่มผู้บริหำร เช่น รอง
ผู้อ ำนวยกำร ผู้จัดกำรฝ่ำย หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เป็นต้น 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 1 ครั้ง 

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

 มีกำรประเมินผลงำนผู้บริหำรระดับสูง (รองจำกผู้อ ำนวยกำร 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก และเป้ำหมำยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีกำรน ำผลกำรประเมินไปเชื่อมโยง
กับระบบค่ำตอบแทนและแรงจูงใจ 

เงื่อนไข   
 ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพ 0.3 คะแนน กรณีมีผู้ครองต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงรองจำก

ผู้อ ำนวยกำร 2 ระดับ แต่องค์กำรมหำชนประเมินผลงำนไม่ครบถ้วน 
 กรณีไม่มีผู้ครองต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงรองจำกผู้อ ำนวยกำร 2 ระดับไม่ต้องประเมิน 
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
1) ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 
2) หลักเกณฑ์กำรประเมินผู้บริหำรระดับสูง 
3) โครงสร้ำงต ำแหน่ง 
4) โครงสร้ำงเงินเดือน (ช่วง) 

 

1.2.6  การพิจารณารายงานด้านการเงิน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 1 ครั้ง 

2  รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 2 ครั้ง 

3  รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 3 ครั้ง 

4  รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 4 ครั้ง 

5  รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส 
 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็น หรือข้อเสนอแนะ 

เงื่อนไข  ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพ 0.5 คะแนน หำกรำยงำนด้ำนกำรเงินไม่มีกำรวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินเทียบกับเป้ำหมำย ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
 ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 

 

1.2.7  การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  รำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 1 ครั้ง 

2  รำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 2 ครั้ง 

3  รำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 3 ครั้ง 

4  รำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 4 ครั้ง 

5  รำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส 
 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็น หรือข้อเสนอแนะ 

เงื่อนไข  ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพ 0.5 คะแนน หำกรำยงำนด้ำนภำรกิจหลักไม่มีกำรวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำย ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
 ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 
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1.3 การรายงานผลการด าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 0.5) 

ตำมนัยมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 ก ำหนดให้รำยงำนที่น ำเสนอ
รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรมหำชนต้องกล่ำวถึงผลงำนในปีที่ผ่ำนมำ และค ำ
ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบำยของคณะกรรมกำร โครงกำร และแผนงำนที่จัดท ำในภำยหน้ำ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  ไม่มีกำรรำยงำน  

3  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก่รัฐมนตรีที่ก ำกับดูแลองค์กำรมหำชน จ ำนวน 1 ครั้ง 

5  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก่รัฐมนตรีที่ก ำกับดูแลองค์กำรมหำชน จ ำนวน 2 ครั้ง 

เงื่อนไข  ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพ 0.5 คะแนน หำกเนื้อหำของรำยงำนไม่เป็นไปตำมบทบัญญัติ
มำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
 ส ำเนำหนังสือหรือบันทึกข้อควำมน ำส่งรำยงำน 

 

1.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 1) 

     กรรมกำรโดยต ำแหน่งสำมำรถมอบหมำยผู้แทนเข้ำร่วมกำรประชุมได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ต ำแหน่ง 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  ร้อยละ 50 ของจ ำนวนกำรประชุมมีกรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนกรรมกำร 

2  ร้อยละ 60 ของจ ำนวนกำรประชุมมีกรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนกรรมกำร 

3  ร้อยละ 70 ของจ ำนวนกำรประชุมมีกรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนกรรมกำร 

4  ร้อยละ 80 ของจ ำนวนกำรประชุมมีกรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนกรรมกำร 

5  ร้อยละ 90 ของจ ำนวนกำรประชุมมีกรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนกรรมกำร 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
1. ตำรำงแจงนับจ ำนวนกรรมกำรองค์กำรมหำชนที่เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 
2. e-File ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

 

1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (น้ าหนักร้อยละ 1.75) 

1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลกัขององค์กร (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

รำยงำนกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรเงิน ด้ำนควำมเสี่ยง และด้ำนภำรกิจหลักขององค์กร มีข้อมูล
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหำอุปสรรค ตลอดจนแนวทำง
กำรแก้ไข 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ไม่มีค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์  
3  มีค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ไม่ครบถ้วน 
5  มีค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ครบถ้วน 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
 รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน 

 

1.5.2  มีข้อมูลงบการเงิน   (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

งบกำรเงินต่ำงๆ หรือรำยงำนทำงกำรเงิน อำจใช้ชื่ออ่ืนได้ตำมควำมเหมำะสม ประกอบด้วย   
1) งบดุล                                           2) งบก ำไรขำดทุน   
3) งบกระแสเงินสด                              4) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1   ไม่มีงบกำรเงิน 

3   มีงบกำรเงิน แต่รำยละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่ 

5   มีงบกำรเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรำยงำนประจ ำปี 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
 รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน   

 

1.5.3  มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล  (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ประวัติของคณะกรรมกำร  ประกอบด้วย  
1) อำยุ                                        2) วุฒิกำรศึกษำ   
3) ประวัติกำรท ำงำน                        4) ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันนอกเหนือจำกในองค์กำรมหำชน     

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ไม่มีประวัติของคณะกรรมกำร 

3  มีประวัติของคณะกรรมกำรไม่ครบถ้วน 

5  มีประวัติของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคลอย่ำงครบถ้วน  

เงื่อนไข  หำกเปิดเผยประวัติกรรมกำรไม่ครบทุกคน ได้ 1 คะแนน 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
 รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน   
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1.5.4  มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ประวัติของคณะกรรมกำร  ประกอบด้วย  
1) อำยุ                                        2) วุฒิกำรศึกษำ   
3) ประวัติกำรท ำงำน                        4) ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันนอกเหนือจำกในองค์กำรมหำชน     

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  มีข้อมูลร้อยละของกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรไม่ครบทุกครั้งที่มีกำรประชุม 
5  มีข้อมูลร้อยละของกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรครบทุกครั้งที่มีกำรประชุม 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
 รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน   

 

1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ  (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ไม่มีโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร 
3  มีโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร แต่ไม่ครบทุกคณะที่ส ำคัญ 

5 
 มีโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรที่ส ำคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ 
 อนุกรรมกำรที่ส ำคัญ เช่น อนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมกำรสรร

หำและค่ำตอบแทน อนุกรรมกำรด้ำนบุคคล 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   

 รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน   
 

1.5.6  มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ข้อมูล  ประกอบด้วย   
1)  ประวัติควำมเป็นมำขององค์กำรมหำชน   
2)  กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ  ควำมเสี่ยงส ำคัญขององค์กร และผลกำรปฏิบัติงำนตำม

ภำรกิจหลักท่ีผ่ำนมำ    
3)  ค ำอธิบำยภำพรวมกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักในปัจจุบัน    
4)  ข้อมูลเชิงสถิติและค ำอธิบำยภำพรวมแผนยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนขององค์กรใน

ระยะเวลำ 3 - 5 ปีข้ำงหน้ำ     
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  มีข้อมูลไม่ครบถ้วน   

5  มีข้อมูลครบถ้วน   

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
 รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน   
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1.5.7  มีข้อมูลที่ส าคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน  (น้ าหนักร้อยละ  0.25) 

มีข้อมูลและสำรสนเทศท่ีส ำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ครบ 9 ประเด็น คือ 
1)  รำยงำนประจ ำปี 
2)  โครงกำรลงทุนที่ส ำคัญ (ถ้ำมี) 
3)  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
4)  กำรแถลงทิศทำงนโยบำยขององค์กำรโดยผู้บริหำร 
5)  กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยรัฐ (ถ้ำมี)  
6)  แผนงำนที่ส ำคัญ 
7)  นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
8)  ผลกำรปฏิบัติงำนทั้งกำรเงินและภำรกิจหลัก 
9)  ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์กำรมหำชน     

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  มีข้อมูลและสำรสนเทศไมค่รบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 

5  มีข้อมูลและสำรสนเทศท่ีส ำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
 เว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน   

 

2.  การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน  (น้ าหนักร้อยละ  3) 

2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  
การปฏิบัติหน้าที่ (น้ าหนักร้อยละ 2) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  คณะกรรมกำรไม่มีกำรประเมินตนเอง 

5  คณะกรรมกำรมีกำรประเมินตนเอง 
 มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรในที่ประชุม  
 คณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
เงื่อนไข  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรมีเนื้อหำ (อย่ำงน้อยท่ีสุด) ดังต่อไปนี้ 

1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 
2) กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
3) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
4) กำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
5) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร 
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6) ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรจัดประชุมของฝ่ำยเลขำนุกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น 
- กำรส่งวำระกำรประชุมอย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรประชุม 
- ควำมครบถ้วนของข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 
- ควำมถูกต้องเอกสำรประกอบกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม 
- ควำมสม่ ำเสมอของกำรรำยงำนและควำมถูกต้องของกำรรำยงำนผลงำนขององค์กำร

มหำชนด้ำนกำรเงินและภำรกิจหลัก 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   

 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 
 

2.2  มีการจัดให้มีกิจกรรมเพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ 
(น้ าหนักร้อยละ 1) 

 กำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กำรอบรม กำรดูงำน กำรสัมมนำ และกำรเยี่ยมชมกำรปฏิบัติงำนในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับองค์กำรมหำชน โดยมีเนื้อหำสำระของกิจกรรมสอดคล้องกับภำรกิจหลักขององค์กำรมหำชน  

 มีรำยงำนสรุปเสนอผลของกำรจัดกิจกรรม และกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงำนของ
องค์กำรมหำชน (ระบุระยะเวลำของกำรจัดกิจกรรม และจ ำนวนกรรมกำรที่เข้ำร่วม) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  ไม่มีกำรจัดให้มีกิจกรรม 

2  มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ (ถ้ามี) 

3  มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 
 มีกำรเยี่ยมชมกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกำร 

ขององค์กำรมหำชน 
4  มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ (ถ้ามี) 

 มีกำรเยี่ยมชมกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกำร 
ขององค์กำรมหำชน 

 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนำกำรที่ส ำคัญ
และควำมเสี่ยงขององค์กร 

5  ข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ (ถ้ำมี) 
 มีกำรเยี่ยมชมกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกำร 

ขององค์กำรมหำชน 
 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนำกำรที่ส ำคัญ

และควำมเสี่ยงขององค์กร 
 มีรำยงำนสรุปเสนอผลของกำรจัดกิจกรรม และกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

กับงำนขององค์กำรมหำชน 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   

 ส ำเนำรำยงำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรม 
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ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

ระดับ 4.84 5.00 4.68 

123123 

สูตรการค านวณ :  
- 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร สวก. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 และที่เกี่ยวข้อง 
2. แผนปฏิบัติกำรและงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ของ สวก. 
3. รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

เงื่อนไข  
กรณีที่เกิดปัจจัยภำยนอกที่ไม่อยู่ในควำมควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือกำรทบทวน

ค่ำเกณฑก์ำรให้คะแนนกับคณะกรรมกำรเจรจำข้อตกลงและประเมินผล 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นำยปฏิญญำ เหลืองทองค ำ  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3405 
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 :  

หลักการ 
• ส ำนักงำน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยงำนประเมินผลที่เป็นเจ้ำภำพรับผิดชอบตัวชี้วัด ก ำหนดแนวทำง 

กำรด ำเนินกำร หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผล ตลอดจนติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัด 

• ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนฯ จะพิจำรณำจำกผลคะแนนรวมเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ของแบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนฯ ทั้ง 3 แบบ 

• หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
และสภำผู้แทนรำษฎร ส ำนักงำนศำล ส่วนรำชกำร สถำบันกำรศึกษำ องค์กำรมหำชน รัฐวิสำหกิจ 
จังหวัด และองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนฯ เป็นกำรประเมินเชิงบวกจำกหลักฐำน
ข้อมูลเชิงประจักษ์และผลกำรส ำรวจประสบกำรณ์หรือกำรรับรู้ ที่ท ำให้หน่วยงำนทรำบถึงข้อจ ำกัด
ในกำรด ำเนินงำนและมีกำรพัฒนำปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพ่ือน ำไปสู่กำรยกระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐโดยรวมของประเทศ 

• กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนฯ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบ กำรทุจริตคอร์รัปชัน วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรมในกำรท ำงำน 

• เครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ประกอบด้วย แบบประเมิน 3 แบบ ดังนี้ 
1) แบบประเมินเชิงประจักษ์จำกเอกสำรส ำหรับหน่วยงำน เป็นกำรให้หน่วยงำนประเมิน

ตนเองโดยตอบค ำถำมพร้อมแสดงถึงเอกสำร/หลักฐำนประกอบ จ ำนวน 1 ชุด 
2) แบบประเมินกำรรับรู้หรือประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับกำรทุจริตส ำหรับผู้รับบริกำรหรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกำรส ำรวจกำรรับรู้หรือประสบกำรณ์ตรงเก่ียวกับกำรทุจริตของ
หน่วยงำนที่ใช้บริกำรในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำโดยวิธีกำรสัมภำษณ์โดยตรงหรือสัมภำษณ์
ทำงโทรศัพท์ ประมำณ 100 ตัวอย่ำง 

3) แบบประเมินกำรรับรู้หรือประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับกำรทุจริตส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
หน่วยงำนเป็นกำรส ำรวจกำรรับรู้หรือประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับกำรทุจริตของหน่วยงำน
ที่ปฏิบัติงำนในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ โดยวิธีกำรทอดแบบสอบถำมและกำรสุ่มสัมภำษณ์
ประมำณ 100 ตัวอย่ำง 



 
  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 

  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

40 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก ำหนดระดับคะแนนตำมผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของแบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ทั้ง 3 แบบ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน การด าเนินงาน 

1 มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนต่ ำมำก (คะแนน 0-19.99 คะแนน) 
2 มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนต่ ำ (คะแนน 20-39.99 คะแนน) 
3 มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนปำนกลำง (คะแนน 40-59.99 คะแนน) 
4 มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสูง (คะแนน 60-79.99 คะแนน) 
5 มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสูงมำก (คะแนน 80-100 คะแนน) 

       

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส ำนักงำน ป.ป.ช. โดยประมวลผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักจำก
แบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ทั้ง 3 แบบ 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ระดับ N/A N/A N/A 

 

สูตรการค านวณ :  
- 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงถึงกิจกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1.1 ภำพถ่ำยหรือเอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรปรึกษำหำรือ วำงแผน ด ำเนินกำร ติดตำม 
ประเมินผล 

1.2 บันทึกกำรประชุม/รำยงำนกำรประชุม 
1.3 รำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำร/รำยงำนกำรประเมิน 

2. เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงถึงกิจกรรมกำรสร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย ดังนี้ 
2.1 ค ำสั่งแต่งตั้งหน่วยประชำสัมพันธ์ 
2.2 ระบบ Call Center 
2.3 กำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออ่ืนๆ 

3. เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงถึงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลร้องเรียน ดังนี้ 
3.1 คู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน 
3.2 ประกำศเผยแพร่ขั้นตอนกำรร้องเรียน เอกสำรหรือแบบฟอร์มกำรยื่นเรื่องร้องเรียน 
3.3 ค ำสั่งมอบหมำยผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
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3.4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียน และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนรำยเดือน 
4. เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงถึงกิจกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและป้องกันกำรทุจริต ดังนี้ 

4.1 รำยงำนกำรประชุมหรือสัมมนำหรือรำยงำนกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนภำยในหน่วยงำน 

4.2 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
4.3 รำยงำนผลกำรปรับปรุงกลไก ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน 
4.4 ค ำสั่งมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบในกำรสอบทำน กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงในประเด็นควำมสัมพันธ์หรือควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำน หรือผู้รับจ้ำง และรำยงำน
ผลกำรสอบทำนดังกล่ำว 

4.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน พร้อมข้อเสนอแนะ 
4.6 รำยงำนกำรปรับปรุงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.7 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตของ

หน่วยงำน 
4.8 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำน (ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ) 
4.9 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี (ปีปัจจุบัน) 
4.10 รำยชื่อ หรือแนวทำง หรือประกำศ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรรวมกลุ่มเพ่ือกำรบริหำรงำน

ที่โปร่งใส 
4.11 ผลกำรด ำเนินงำนหรือกิจกรรมของกลุ่มในกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นำงเบ็ญจมำศ สุวรรณสุขุม  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 1201 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นำยธรณ์ชยะ  ต่ออ ำนำจ  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 1213 

นำงสำวนรีกำนต์  ใบอุดม  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 1202 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3  : ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

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

ความส าเร็จของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง สวก. ด าเนินการทบทวน
วิธีการปฏิบัติ ศึกษาข้อมูลต่างๆ และพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดท า ร่าง 
หลักเกณฑ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางด้านกฎหมายจากนิติการ และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สวก. เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถน ามาประกาศใช้เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นระดับ โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ

ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน การด าเนินงาน 

1 จัดท า ร่าง หลักเกณฑ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2 ร่าง หลักเกณฑ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากฝ่ายงานนิติการ 
3 น าเสนอ ร่าง หลักเกณฑ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. 
4 คณะกรรมการบริหาร สวก. ให้ความเห็นชอบต่อ ร่าง หลักเกณฑ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
5 ประกาศใช้หลักเกณฑ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป 

       

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ระดับ NA NA NA 

123 

สูตรการค านวณ :  
- 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ส าเนา ร่าง หลักเกณฑ์การถ่ายทอดเทคโนโลยผี่านการพิจารณาและตรวจสอบจากฝา่ยงานนิติการ 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. ครั้งที่มีการเห็นชอบร่าง หลักเกณฑ์การถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
3. ส าเนาหลักเกณฑ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีฉบับที่ประกาศใช้ 
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เงื่อนไข  
กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกท่ีไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือการทบทวน

ค่าเกณฑก์ารให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายปรีดา ยังสุขสถาพร  เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3316 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : นางสาวภาวดี ใจเอื้อ   เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435 ต่อ 3306 
 


