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สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการให้ส่วนราชการต่างๆ  จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นกลไกหรือ
เครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผลภาครัฐ ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้นำ
หลักการดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินการกำหนดกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานภายใน
สังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยแบ่งกรอบการประเมินออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติภายนอก และมิติภายใน 

1. มิติภายนอก (น้ำหนัก ร้อยละ 75) 
• ตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผล พิจารณาจากตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมตามแผน

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของหน่วยงาน (ระดับกอง) รวมทั้งตัวชี้วัดสำคัญที่มีเป้าหมายร่วมกันของทุก
หน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  

• ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพ พิจารณาจากการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการของ
กระบวนงานบริการ : การขอสนับสนุนการทำฝนหลวง ซึ่งกองปฏิบัติการฝนหลวงเป็นเจ้าภาพ 

2. มิติภายใน (น้ำหนัก ร้อยละ 25) 
• ตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ พิจารณาจากตัวชี้วัดการเบิกจ่าย

งบประมาณ และการประหยัดพลังงาน  
• ตัวชี้วัดการประเมินการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากความสำเร็จในการผลักดันการดำเนินงาน

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
 

  
  
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง เป็นรายกอง จำนวน 6 กอง 
ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม กองปฏิบัติการฝนหลวง กองบริหารการบินเกษตร กองวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีฝนหลวง กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีหลักการตามแนวทางของสำนักงาน 
ก.พ.ร. ดังนี ้
 1. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยอธิบดีเป็นผู้จัดทำคำรับรอง พิจารณาอุทธรณ์ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดสรรเงินรางวัลให้กับสำนัก/กอง/กลุ่ม ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 
 2. อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นเจ้าภาพในการ
จัดทำคำรับรองในระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม 
 3. สำนัก/กอง/กลุ่ม ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดำเนินการตามแนวทาง ขั้นตอน 
และปฏิทินที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด   
 4. ตัวชีว้ัดในมิติภายนอกด้านการประเมินประสิทธิผล ควรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วดั 
และตัวชี้วัดที่กำหนดต้องสามารถวัดผลได้ในปีงบประมาณ (ภายในเดือนธันวาคม)  
 5. ตัวชี้วัดระดับกรมที่เป็นบทบาทภารกิจหลักของสำนัก/กอง/กลุ่ม ต้องนำมากำหนดเป็น
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานด้วย 
 6. ตัวชีว้ัดต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้บริหารและยุทธศาสตร์กรม 
 
 

หลักการในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระดับกอง) 
กรมฝนหลงและการบินเกษตร 
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ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

มิติภายนอก 75 
การประเมินประสิทธิผล 
(65) 

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด
ภารกิจหลักของหน่วยงาน และตัวชี้วัดสำคัญที่มีเป้าหมายร่วมกัน (ถ้ามี) 

1.1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
1.1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อการบรรลุ

เป้าหมายของการปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง 
1.1.2 ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีด้านฝนหลวงและ 

การบินเกษตรมาใช้ประโยชน์ 

1.2 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของหน่วยงาน (ระดับกอง) อย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด 
1.2.1 ................................................................................. 
1.2.2 ................................................................................. 
1.2.3. .................................................................................. 

1.3 ตัวช้ีวัดสำคัญที่มีเป้าหมายร่วมกัน : การจัดซื้อจัดจ้าง 
หมายเหตุ หากหน่วยงานไม่มีตัวชี้วัดนี้ ให้นำน้ำหนักไปไว้ที่ตัวชี้วัด  

ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

(65) 
 

20 

 

 

 

35 
 
 
 

10 

การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (SLA)  
    กระบวนการขอสนับสนุนการทำฝนหลวง 

(10) 

มิติภายใน 25 
การประเมินประสิทธภิาพ 
(15) 

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (10) 
4. การประหยัดพลังงาน (5) 

การพัฒนาองค์การ (10) 5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (10) 
รวม 100 

 
หมายเหตุ 1. การประเมินประสิทธิผล 

1.1 ตัวชีว้ัดภารกิจหลักของกรม ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรม 
1.2 ตัวชีว้ัดภารกิจหลักของหน่วยงาน ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของหน่วยงาน 
1.3 ตัวชีว้ัดสำคัญที่มีเป้าหมายร่วมกัน ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกองแผนงาน 

   (กลุ่มติดตามประเมินผล) 
2. การประเมินคุณภาพ 

2.1 คุณภาพการให้บริการประชาชน (SLA) ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรม 
3. การประเมินประสิทธิภาพ 

3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรม 
3.2 การประหยัดพลังงาน ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรม 

4. การพัฒนาองค์การ 
    4.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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คำรับรองการปฏิบัติราชการของกองปฏิบัติการฝนหลวง 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 
(ร่าง) กรอบการประเมินผล 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

มิติภายนอก 75 
การประเมินประสิทธิผล 
(65) 

1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรมตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ และตวัช้ีวัดภารกิจ
หลักของหน่วยงาน และตัวช้ีวัดสำคัญที่มีเป้าหมายร่วมกัน  

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อการบรรลุเป้าหมายของ

การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปอ้งกันและแก้ไขภัยแล้ง 

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของหน่วยงาน (ระดับกอง) อย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด 
2. .......................................................................................................... 
3. .......................................................................................................... 
4. ........................................................................................................... 

ตัวชี้วัดสำคัญท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน : การจัดซื้อจัดจ้าง 
5. ร้อยละของจำนวนรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2559 ที่มีการเตรียมความ

พร้อมโดยสามารถเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างได้ภายในเดือน
กันยายน 2558 

(65) 
 

20 
 
 

35 

 

 

10 

การประเมินคณุภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (SLA) : กระบวนการขอสนับสนุนการทำฝนหลวง 
2.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ 
2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 

เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตาม

ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

(10) 

มิติภายใน 25 
การประเมินประสิทธิภาพ 
(15) 

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
    3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
    3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

(10) 
5 
5 

4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
ส่วนราชการ 

(5) 

การพัฒนาองค์การ (10) 5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
    5.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์  
การดำเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ 

1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 
2) ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสำนัก/กอง ที่ปฏิบัติงานได้

บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่องค์การกำหนด 
3) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง

เว็บไซต์ของส่วนราชการ 
5) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6) ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

(10) 

รวม 100 
 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระดับกอง) 



4 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของกองบริหารการบินเกษตร 

 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 
(ร่าง) กรอบการประเมินผล 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

มิติภายนอก 75 
การประเมินประสิทธิผล 
(65) 

1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรมตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ และตวัช้ีวัดภารกิจ
หลักของหน่วยงาน และตัวช้ีวัดสำคัญที่มีเป้าหมายร่วมกัน  

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อการบรรลุเป้าหมายของ

การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปอ้งกันและแก้ไขภัยแล้ง 

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของหน่วยงาน (ระดับกอง) อย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด 
2. ........................................................................................................ 
3. ........................................................................................................ 
4. ........................................................................................................ 

ตัวชี้วัดสำคัญท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน : การจัดซื้อจัดจ้าง 
5. ร้อยละของจำนวนรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2559 ที่มีการเตรียมความ

พร้อมโดยสามารถเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างได้ภายในเดือน
กันยายน 2558 

(65) 
 

20 
 
 

35 

 

 
10 

การประเมินคณุภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (SLA) : กระบวนการขอสนับสนุนการทำฝนหลวง 
2.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ 
2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 

เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตาม

ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

(10) 

มิติภายใน 25 
การประเมินประสิทธิภาพ 
(15) 

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
    3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
    3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

(10) 
5 
5 

4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
ส่วนราชการ 

(5) 

การพัฒนาองค์การ (10) 5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
    5.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์  
การดำเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ 

1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 
2) ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสำนัก/กอง ที่ปฏิบัติงานได้

บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่องค์การกำหนด 
3) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง

เว็บไซต์ของส่วนราชการ 
5) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6) ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

(10) 

รวม 100 
 
 
 

คำรับรองการปฏิบัติราชการของกองวิจัยและเทคโนโลยีฝนหลวง 



5 
  

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

(ร่าง) กรอบการประเมินผล 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

มิติภายนอก 75 
การประเมินประสิทธิผล 
(65) 

1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรมตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ และตวัช้ีวัดภารกิจ
หลักของหน่วยงาน และตัวช้ีวัดสำคัญที่มีเป้าหมายร่วมกัน  

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
1. ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีด้านฝนหลวงและการบินเกษตร

มาใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของหน่วยงาน (ระดับกอง) อย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด 
2. ....................................................................................................... 
3. ........................................................................................................ 
4. ....................................................................................................... 

ตัวชี้วัดสำคัญท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน : การจัดซื้อจัดจ้าง 
5. ร้อยละของจำนวนรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2559 ที่มีการเตรียมความ

พร้อมโดยสามารถเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างได้ภายในเดือน
กันยายน 2558 

(65) 
 

20 
 
 

45 

 

 
 

การประเมินคณุภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (SLA) : กระบวนการขอสนับสนุนการทำฝนหลวง 
2.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ 
2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 

เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตาม

ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

(10) 

มิติภายใน 25 
การประเมินประสิทธิภาพ 
(15) 

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
    3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
    3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

(10) 
5 
5 

4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
ส่วนราชการ 

(5) 

การพัฒนาองค์การ (10) 5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
    5.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์  
การดำเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ 

1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 
2) ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสำนัก/กอง ที่ปฏิบัติงานได้

บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่องค์การกำหนด 
3) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง

เว็บไซต์ของส่วนราชการ 
5) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6) ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

(10) 

รวม 100 
 

 
 

คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานกุารกรม 
  



6 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 
(ร่าง) กรอบการประเมินผล 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

มิติภายนอก 75 
การประเมินประสิทธิผล 
(65) 

1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรมตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ และตวัช้ีวัดภารกิจ
หลักของหน่วยงาน และตัวช้ีวัดสำคัญที่มีเป้าหมายร่วมกัน  

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อการบรรลุเป้าหมายของ

การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปอ้งกันและแก้ไขภัยแล้ง 

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของหน่วยงาน (ระดับกอง) อย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด 
2. ....................................................................................................... 
3. ........................................................................................................ 
4. ........................................................................................................ 

ตัวชี้วัดสำคัญท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน : การจัดซื้อจัดจ้าง 
5. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงนามสัญญาได้ตามแผนที่กำหนด 

(65) 
 

20 
 
 

35 

 

 

10 

การประเมินคณุภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (SLA) : กระบวนการขอสนับสนุนการทำฝนหลวง 
2.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ 
2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 

เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตาม

ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

(10) 

มิติภายใน 25 
การประเมินประสิทธิภาพ 
(15) 

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
    3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
    3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

(10) 
5 
5 

4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
ส่วนราชการ 

(5) 

การพัฒนาองค์การ (10) 5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
    5.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์  
การดำเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ 

1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 
2) ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสำนัก/กอง ที่ปฏิบัติงานได้

บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่องค์การกำหนด 
3) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง

เว็บไซต์ของส่วนราชการ 
5) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6) ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

(10) 

รวม 100 
 
 
 

 
 

คำรับรองการปฏิบัติราชการของกองแผนงาน 
  



7 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 
(ร่าง) กรอบการประเมินผล 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

มิติภายนอก 75 
การประเมินประสิทธิผล 
(65) 

1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรมตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ และตวัช้ีวัดภารกิจ
หลักของหน่วยงาน และตัวช้ีวัดสำคัญที่มีเป้าหมายร่วมกัน  

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อการบรรลุเป้าหมายของ

การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปอ้งกันและแก้ไขภัยแล้ง 

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของหน่วยงาน (ระดับกอง) อย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด 
2. ....................................................................................................... 
3. ........................................................................................................ 
4. ........................................................................................................ 

(65) 
 

20 
 
 

45 

 

 
 

การประเมินคณุภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (SLA) : กระบวนการขอสนับสนุนการทำฝนหลวง 
2.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ 
2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 

เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตาม

ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

(10) 

มิติภายใน 25 
การประเมินประสิทธิภาพ 
(15) 

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
    3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
    3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

(10) 
5 
5 

4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
ส่วนราชการ 

(5) 

การพัฒนาองค์การ (10) 5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
    5.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์  
การดำเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ 

1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 
2) ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสำนัก/กอง ที่ปฏิบัติงานได้

บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่องค์การกำหนด 
3) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง

เว็บไซต์ของส่วนราชการ 
5) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6) ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

(10) 

รวม 100 

 
 
 
 
 

 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

  



8 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 
(ร่าง) กรอบการประเมินผล 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

มิติภายนอก 75 
การประเมินประสิทธิผล 
(65) 

1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรมตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ และตวัช้ีวัดภารกิจ
หลักของหน่วยงาน และตัวช้ีวัดสำคัญที่มีเป้าหมายร่วมกัน  

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของหน่วยงาน (ระดับกอง) อย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด 
1. ....................................................................................................... 
2. ........................................................................................................ 
3. ........................................................................................................ 
 

(65) 

การประเมินคณุภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (SLA) : กระบวนการขอสนับสนุนการทำฝนหลวง 
2.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ 
2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 

เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตาม

ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

(10) 

มิติภายใน 25 
การประเมินประสิทธิภาพ 
(15) 

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
    3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
    3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

(10) 
5 
5 

4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
ส่วนราชการ 

(5) 

การพัฒนาองค์การ (10) 5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
    5.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์  
การดำเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ 

1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 
2) ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสำนัก/กอง ที่ปฏิบัติงานได้

บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่องค์การกำหนด 
3) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง

เว็บไซต์ของส่วนราชการ 
5) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6) ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

(10) 

รวม 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  



9 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 
(ร่าง) กรอบการประเมินผล 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

มิติภายนอก 75 
การประเมินประสิทธิผล 
(65) 

1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรมตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ และตวัช้ีวัดภารกิจ
หลักของหน่วยงาน และตัวช้ีวัดสำคัญที่มีเป้าหมายร่วมกัน  

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของหน่วยงาน (ระดับกอง) อย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด 
1. ....................................................................................................... 
2. ........................................................................................................ 
3. ........................................................................................................ 

(65) 

การประเมินคณุภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (SLA) : กระบวนการขอสนับสนุนการทำฝนหลวง 
2.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ 
2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 

เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตาม

ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

(10) 

มิติภายใน 25 
การประเมินประสิทธิภาพ 
(15) 

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
    3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
    3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

(10) 
5 
5 

4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
ส่วนราชการ 

(5) 

การพัฒนาองค์การ (10) 5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
    5.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์  
การดำเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ 

1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 
2) ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสำนัก/กอง ที่ปฏิบัติงานได้

บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่องค์การกำหนด 
3) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง

เว็บไซต์ของส่วนราชการ 
5) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6) ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

(10) 

รวม 100 

 
 
 
 
 


