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3.1.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส�วนราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(%) 

มิติภายนอก 70 
การประเมิน
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

1. นโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 
1.1 ร$อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักในการบรรลุต�อนโยบายสําคัญ

เร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง 
1.2 ร$อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม

หรือเทียบเท�า และตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน 
(Joint KPIs) (ถ$ามี) 

1.3 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร$อมในการเข$าสู�
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) 

หมายเหตุ  - A หมายถึง ตัวช้ีวัดระดับกระทรวงท่ีเปKนภารกิจหลักของกรม 
             -  ส�วนราชการใดท่ีไม�มีตัวช้ีวดัท่ี 1.3 ให$นํานํ้าหนักไปรวมไว$ที่ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 

60 
(30+A) 

 
(27-A) 

 
 

(3) 

การประเมินคุณภาพ 2. ร$อยละความพึงพอใจของผู$รับบริการ 10 
มิติภายใน 30 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต$นทุนต�อหน�วยผลผลิต 3 
4. ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ 2.5 
5. ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําได$จริงเปรียบเทียบกับ

เป0าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ�าย  
2.5 

6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของส�วนราชการ 

3 

7. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 4 
การพัฒนาองคUการ 8. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 5 

9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 3 
10. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ 3 
11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร$างความโปร�งใสใน

การปฏิบัติราชการ 
4 

รวม 100 

 

เอกสารรายละเอียดตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส�วนราชการ 
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3.1.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2556  

 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(%) 

มิติภายนอก 70 
การประเมิน
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

1. นโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 
1.1 ร$อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักในการบรรลุต�อนโยบายสําคัญ

เร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง 
1.2 ร$อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของ

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ และตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมี
เป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) (ถ$ามี) 

1.3 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร$อมในการเข$าสู�
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) 

1.4 ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ราชการโดยรวมของกระทรวง  

หมายเหตุ   -   A หมายถึง ตัวช้ีวัดระดับกระทรวงท่ีเปKนภารกจิหลักของกรม 

               -  ส�วนราชการใดท่ีไม�มีตัวช้ีวัดท่ี 1.3 ให$นํานํ้าหนักไปรวมไว$ที่ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 

60 
(30+A) 

 
(22-A) 

 
 

(3) 
 

(5) 

การประเมินคุณภาพ 2. ร$อยละความพึงพอใจของผู$รับบริการ 10 
มิติภายใน 30 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต$นทุนต�อหน�วยผลผลิต 3 
4. ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ 2.5 
5. ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําได$จริงเปรียบเทียบกับ

เป0าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ�าย 
2.5 

6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของส�วนราชการ 

3 

7. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 4 
การพัฒนาองคUการ 8. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 5 

9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 3 
10. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ 3 
11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร$างความโปร�งใสในการ

ปฏิบัติราชการ 
4 

รวม 100 
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3.1.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ

ส�วนราชการไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(%) 

มิติภายนอก 70 
การประเมิน
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

1. นโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 
1.1 ร$อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักในการบรรลุต�อนโยบายสําคัญ

เร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท�า 
และตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) 
(ถ$ามี) 

1.2 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร$อมในการเข$าสู�
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) 

หมายเหตุ   ส�วนราชการใดท่ีไม�มีตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ให$นํานํ้าหนักไปรวมไว$ที่ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 

60 
(57) 

 
 
 

(3) 
 
 

การประเมินคุณภาพ 2. ร$อยละความพึงพอใจของผู$รับบริการ 10 
มิติภายใน 30 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต$นทุนต�อหน�วยผลผลิต 3 
4. ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ 2.5 
5. ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําได$จริงเปรียบเทียบกับ

เป0าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ�าย 
2.5 

6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของส�วนราชการ 

3 

7. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 4 
การพัฒนาองคUการ 8. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 5 

9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 3 
10. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ 3 
11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร$างความโปร�งใสในการ

ปฏิบัติราชการ 
4 

รวม 100 
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ส�วนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงมีน้ําหนักรวมร$อยละ 100 โดยมีรายละเอียด 
พอสังเขปดังนี้ 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก (%) 
1.  มิติภายนอก 70 
2.  มิติภายใน  30 

  
 

 
ส�วนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติภายนอก ซ่ึงมีน้ําหนักร$อยละ 70 โดยมี

รายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก (%) 
1.  การประเมินประสิทธิผล 60 
2.  การประเมินคุณภาพ 10 

 
 
3.2.1.1 มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล  
 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 1  นโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 
น้ําหนัก:  ร$อยละ 60 
คําอธิบาย:  
 จํานวนตัวชี้วัดนโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจหลักจําแนกได$ ดังนี้  
 

• ส�วนราชการ ประกอบด$วยตัวชี้วัดดังต�อไปนี้ 
1.1 ร$อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักในการบรรลุต�อนโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจ

หลักของกระทรวง น้ําหนักร$อยละ 30 + A 
1.2 ร$อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท�า และตัวชี้วัด

ของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) (ถ$ามี) น้ําหนักร$อยละ 27 – A 
1.3 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร$อมในการเข$าสู�ประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Readiness) น้ําหนักร$อยละ 3 
หมายเหตุ ส�วนราชการใดท่ีไม�มีตัวชี้วัดท่ี 1.3 ให$นําน้ําหนักไปรวมไว$ท่ีตัวชี้วัดท่ี 1.2 

 
 
 
 

3.2 รายละเอียดตัวช้ีวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 

 3.2.1 มิติภายนอก 



 
 

เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของส�วนราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 

5 

• สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ประกอบด$วยตัวชี้วัดดังต�อไปนี้ 
1.1 ร$อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักในการบรรลุต�อนโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจ

หลักของกระทรวง น้ําหนักร$อยละ 30 + A 
1.2 ร$อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท�า และตัวชี้วัด

ของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) (ถ$ามี) น้ําหนักร$อยละ 22 – A 
1.3 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร$อมในการเข$าสู�ประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Readiness) น้ําหนักร$อยละ 3 
1.4 ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของ

กระทรวง น้ําหนักร$อยละ 5 
หมายเหตุ ส�วนราชการใดท่ีไม�มีตัวชี้วัดท่ี 1.3 ให$นําน้ําหนักไปรวมไว$ท่ีตัวชี้วัดท่ี 1.2 

• ส�วนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และส�วนราชการไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง ประกอบด$วยตัวชี้วัดดังต�อไปนี้ 

1.1 ร$อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักในการบรรลุต�อนโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจ
หลักของกรมหรือเทียบเท�า และตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) 
(ถ$ามี) น้ําหนักร$อยละ 57 

1.2 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร$อมในการเข$าสู�ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Readiness) น้ําหนักร$อยละ 3 

หมายเหตุ ส�วนราชการใดท่ีไม�มีตัวชี้วัดท่ี 1.2 ให$นําน้ําหนักไปรวมไว$ท่ีตัวชี้วัดท่ี 1.1 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ: 

ตัวชี้วัด  
นํ้าหนัก  

(W) 

เกณฑ=การให>คะแนนเทียบกบัระดับ
ความสําเร็จตามเป?าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได> 
(SM) 

คะแนนถ�วงนํ้าหนัก       
(W x SM) 

1 2 3 4 5 
ตัวชี้วัดที่ 1.1  W1.1 1 2 3 4 5 SM1.1 (W1.1 x SM1.1) 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 W1.2 1 2 3 4 5 SM1.2 (W1.2 x SM1.2) 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 W1.3 1 2 3 4 5 SM1.3 (W1.3 x SM1.3) 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 W1.4 1 2 3 4 5 SM1.4 (W1.4 x SM1.4) 
 Σ W1.1-1.4= 60  Σ (W1.1-1.4xSM1.1-1.4) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก  เท�ากับ 
     

Σ (W1.1-1.4 x SM1.1-1.4)         หรือ      (W1.1xSM1.1) + (W1.2xSM1.2) + (W1.3xSM1.3) + (W1.4xSM1.4) 
         Σ W1.1-1.4                               W1.1 + W1.2 + W1.3 + W1.4 
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โดยท่ี : 
 

W         หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีให$กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน โดยผลรวมของน้ําหนักของ
ทุกตัวชี้วัดเท�ากับ 60   

SM        หมายถึง คะแนนท่ีได$จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป0าหมายของตัวชี้วัด 

1.1 – 1.4  หมายถึง  ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน ทั้งนี้จํานวนตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 1.1 - 1.4) 
ข้ึนอยู�กับประเภทของส�วนราชการดังคําอธิบายข$างต$น  

 
เกณฑ=การให>คะแนน  :  

ช�วงปรับเกณฑUการให$คะแนน +/- 1 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑUการให$คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน 
1  

Σ (W1.1-1.4 x SM1.1-1.4) 
Σ W1.1-1.4   

2 
3 
4 
5 

 

หมายเหตุ:   1.  รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี 1 นโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก (ส�วนราชการและ
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ) ดูรายละเอียดหน$า 7 – 22 

 2.  รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี 1 นโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก (ส�วนราชการใน
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และส�วนราชการไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง) 

  ดูรายละเอียดหน$า 23 - 27 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 1: นโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก (ส�วนราชการและสํานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ) 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ร$อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักในการบรรลุต�อนโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของ

กระทรวง  

น้ําหนัก:  ร$อยละ 30 + A 

คําอธิบาย:  
� เพ่ือให$กระทรวงมีการดําเนินการตามนโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลอย�างเปKนระบบ โดย 

สารสนเทศท่ีได$จากตัวชี้วัดนี้สามารถใช$เปKนข$อมูลสําหรับผู$บริหารในการอ$างอิงผลงานของส�วนราชการ 
เทียบกับนโยบายของรัฐบาลได$ชัดเจน และเปKนรูปธรรม  

� เพ่ือให$กระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหน�วยงานภายใน
กระทรวงให$ความร�วมมือ ช�วยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให$บรรลุเป0าหมายตามนโยบายสําคัญเร�งด�วน
ของรัฐบาล/แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

� พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป0าหมายแต�ละตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของส�วนราชการท่ีสอดคล$องกับนโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาล/ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง หรือแผนงบประมาณรายจ�ายประจําปbท่ีกําหนดไว$ 

� ส�วนราชการในสั ง กัดกระทรวงต$องร� วมรับผิดชอบผลการดํา เนินงานให$บรรลุ 
นโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาล/ตามแผนปฏิบัติราชการและเป0าหมายท่ีกําหนดไว$ 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ: 

ตัวชี้วัดที่  
(1.1.i) 

นํ้าหนัก 
(W1.1.i) 

เกณฑ=การให>คะแนนเทียบกบัระดับ
ความสําเร็จตามเป?าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได> 
(SM1.1.i) 

คะแนนถ�วงนํ้าหนัก       
(W1.1.i x SM1.1.i) 1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 W1.1.1 1 2 3 4 5 SM1.1.1 (W1.1.1 x SM1.1.1) 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 W1.1.2 1 2 3 4 5 SM1.1.2 (W1.1.2 x SM1.1.2) 

….. ….. 1 2 3 4 5 ….. ….. 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.i W1.1.i 1 2 3 4 5 SM1.1.i (W1.1.i x SM1.1.i) 

 Σ W1.1.1-1.1.i  
= 30 + A 

 Σ (W1.1.1-1.1.ix SM1.1.1-1.1.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก  เท�ากับ 
     

       Σ (W1.1.1-1.1.i x SM1.1.1-1.1.i)       หรือ      (W1.1.1 x SM1.1.1) + (W1.1.2 x SM1.1.2) + …….. + (W1.1.i x SM1.1.i) 
      Σ W1.1.1-1.1.i                                        W1.1.1+ W1.1.2 + ….. + W1.1.i 
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โดยท่ี: 
W          หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีให$กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน โดยผลรวมของน้ําหนัก

ของทุกตัวชี้วัดเท�ากับ 30 + A   

SM         หมายถึง คะแนนท่ีได$จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป0าหมายของตัวชี้วัด 

1.1.1 – 1.1.i     หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน ได$แก� 1, 2, …, i 
 
เกณฑ=การให>คะแนน:  

ช�วงปรับเกณฑUการให$คะแนน +/- 1 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑUการให$คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน 
1  

Σ (W1.1.1-1.1.i x SM1.1.1-1.1.i) 
Σ W1.1.1-1.1.i   

2 
3 
4 
5 

หมายเหตุ:  A หมายถึง น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนในกรณีท่ีตัวชี้วัดระดับกระทรวงท่ีเปKนภารกิจหลักของกรม 

เง่ือนไข: 
- ส�วนราชการสามารถเลือกวัดผลตัวชี้วัดระดับกระทรวงเฉพาะตัวชี้วัดท่ีเปKนภารกิจหลัก หรือ

ตัวชี้วัดท่ีมีความเก่ียวข$องกับกรมเท�านั้น   
- ในกรณีส�วนราชการพิจารณาแล$วเห็นว�าตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม�ได$เก่ียวข$องกับภารกิจของกรม 

ส�วนราชการจะต$องรับผลตัวชี้วัดทุกตัวของกระทรวง โดยจะรับจากค�าคะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดระดับกระทรวง 
ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. จะเปKนผู$ดําเนินการคํานวณคะแนนให$และแจ$งให$ส�วนราชการทราบต�อไป 

- สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ในฐานะท่ีเปKนหน�วยงาน กํากับ ติดตาม และผลักดันยุทธศาสตรUการ
ปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง จึงต$องวัดผลตัวชี้วัดระดับกระทรวงทุกตัวชี้วัด และต$องกําหนดน้ําหนักใน
แต�ละตัวชี้วัดตามความเหมาะสม และหากตัวชี้วัดระดับกระทรวงตัวใดเปKนภารกิจหลักหรือเก่ียวข$องกับ
สํานักงานปลัดกระทรวง จะต$องมีการกําหนด A ไว$ด$วย 

แนวทางการประเมินผล: 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ  
���� เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให$เห็นว�าการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกล�าวได$บรรลุผลตามข$อมูลท่ีแจ$งมาจริง เช�น  

����  ภาพถ�าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
����  รายงานการประชุม 
����  แผนการดําเนินงานท่ีได$รับความเห็นชอบจากผู$มีอํานาจ 
����  คําสั่งแต�งต้ังคณะทํางาน  
����  บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
����  เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 



 
 

เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของส�วนราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 

9 

แนวทางการประเมินผล 
���� การคิดคะแนนของแต�ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ

กับเกณฑUการให$คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข$อมูลท่ีได$จากการสัมภาษณUบุคคลท่ีเก่ียวข$องต�างๆ  

����  ผู$กํากับดูแลตัวชี้วัด 
����  ผู$จัดเก็บข$อมูล 
����  ผู$มีส�วนได$ส�วนเสียกับการดําเนินการของส�วนราชการ 

3. การสังเกตการณU  
���� การจัดเก็บข$อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

���� ความถูกต$อง เช�น มีการจัดเก็บข$อมูลอย�างเปKนระบบโดยมีเจ$าหน$าท่ีรับผิดชอบ และระบุแหล�งท่ีมาได$
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต$องกับหน�วยงานเจ$าของข$อมูลได$  

���� ความน�าเชื่อถือ เช�น วิธีการลงบันทึกข$อมูลในแบบฟอรUมและวิธีการท่ีเจ$าหน$าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ
ข$อมูลก�อน และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บข$อมูลต�างๆ จากเจ$าของข$อมูล  

���� ความทันสมัย เช�น ข$อมูลได$รับการปรับปรุงให$เปKนปhจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
���� ความสามารถในการตรวจสอบได$ เช�น ส�วนราชการมีความพร$อมให$คณะกรรมการฯ ส�วนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข$อมูลได$ 
���� สภาพแวดล$อมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
���� การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข$อมูล 
���� การมีส�วนร�วมของผู$บริหารระดับสูงของส�วนราชการ 
หมายเหตุ :  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 
ขอให$ส�วนราชการส�งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร$อมท้ังเอกสาร หลักฐานเฉพาะส�วนท่ีสําคัญต�อการคํานวณ
และพิจารณาผลการดําเนินงานมาด$วย ส�วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข$องท่ีไม�ได$จัดส�งให$สํานักงาน ก.พ.ร. 
ขอให$ส�วนราชการจัดเตรียมไว$ ณ ส�วนราชการเพ่ือพร$อมให$ผู$ประเมินตรวจสอบ 

 
หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล: สํานักงาน ก.พ.ร. 
ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด: รายละเอียดของกรอบการประเมินผลและการจัดทําคํารับรองฯ ของส�วนราชการ 

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

1. นางศิริเนตร กล$าหาญ  
2. นางสาวดารารัตนU โฆษิตพิพัฒนU 
3. นางสาวสุภลักษณU ขัมภรัตนU 
4. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 
5. นางสาวปณิตา ปณิธานธรรม 

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต�อ 8814 
0 2356 9999 ต�อ 8907 
0 2356 9999 ต�อ 8860 
0 2356 9999 ต�อ 8844 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.2  ร$อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท�า และตัวชี้วัดของ
กระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) (ถ$ามี) : ส�วนราชการท่ัวไป 

 ร$อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ และตัวชี้วัด
ของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) (ถ$ามี) : สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 27 - A (ส�วนราชการท่ัวไป) 
 ร$อยละ 22 - A (สํานักงานปลัดกระทรวงฯ) 

คําอธิบาย:  

ตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท�า 
� เพ่ือให$ส�วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท�ามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในส�วนราชการ โดย

หน�วยงานภายในสังกัดให$ความร�วมมือในการปฏิบัติราชการ ช�วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให$บรรลุ
เป0าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส�วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท�า   

� ส�วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท�า ต$องรับผิดชอบผลการดําเนินงานให$บรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเป0าหมายท่ีกําหนดไว$  

� พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป0าหมายแต�ละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส�วนราชการท่ีสอดคล$องกับแผนปฏิบัติราชการของส�วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท�า 

� จํานวนตัวชี้วัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม (2 – 3 ตัวชี้วัด) ครอบคลุมแผนปฏิบัติ
ราชการของส�วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท�า และ/หรือเปKนการรับเป0าหมายท่ีมีการถ�ายทอดเป0าหมาย 
จากระดับกระทรวง และมีส�วนผลักดันหรือสนับสนุนให$เกิดผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจ และ
เป0าหมายของส�วนราชการ 

ตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ 
� เพ่ือให$สํานักงานปลัดกระทรวงฯ มีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในส�วนราชการ โดย

หน�วยงานภายในสังกัดให$ความร�วมมือในการปฏิบัติราชการ ช�วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให$บรรลุ
เป0าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส�วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท�า   

� สํานักงานปลัดกระทรวงฯ รับผิดชอบผลการดําเนินงานให$บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและ
เป0าหมายท่ีกําหนดไว$  

� พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป0าหมายแต�ละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส�วนราชการท่ีสอดคล$องกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ 

� จํานวนตัวชี้วัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม (2 – 3 ตัวชี้วัด) ครอบคลุมแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงฯและ/หรือเปKนการรับเป0าหมายท่ีมีการถ�ายทอดเป0าหมายจากระดับ
กระทรวง และมีส�วนผลักดันหรือสนับสนุนให$เกิดผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจ และเป0าหมายของ
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 
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ตัวช้ีวัดของกระทรวงท่ีมีเป?าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) (ถ>ามี) 
� ตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีมีการบูรณาการการ

ทํางานร�วมกันระหว�างกระทรวง โดยจะกําหนดเปKนตัวชี้วัดเฉพาะส�วนราชการหรือเทียบเท�าท่ีเก่ียวข$องเท�านั้น 
ได$แก� ส�วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ส�วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
และส�วนราชการไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

� วัตถุประสงคUในการจัดทําตัวชี้วัดร�วมของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกันหรือ Joint KPIs 
1) เพ่ือให$มีการกําหนดเป0าหมายและแผนปฏิบัติการร�วมกันในภาพรวมระดับประเทศและระดับ

กระทรวง รวมท้ังเปKนทิศทางในการปฏิบัติงานอย�างบูรณาการระหว�างกระทรวงกับผู$มีส�วนได$ส�วนเสียประโยชนU 
ท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน�วยงานท่ีเก่ียวข$องท้ังในและต�างประเทศ 

2) เพ่ือให$มีการถ�ายทอดเป0าหมายลงสู�การปฏิบัติและเกิดการปฏิบัติงานอย�างบูรณาการระหว�าง
กระทรวง และระหว�างกระทรวงกับส�วนราชการในสังกัด เพ่ือให$บรรลุตามเป0าหมายท่ีได$กําหนดไว$ร�วมกันดังกล�าว 

� การประเมินผลการดําเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) ประจําปb
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จะพิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป0าหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการท่ีได$กําหนดไว$ร�วมกันระหว�างกระทรวง และการบูรณาการผลคะแนนการดําเนินงานดังกล�าว
ร�วมกัน  โดยส�วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท�าท่ีเก่ียวข$องในการดําเนินการตัวชี้วัดนี้ในแต�ละเรื่องจะได$รับ
ผลคะแนนเดียวกัน 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ: 

ตัวชี้วัดที่  
(1.2.i) 

นํ้าหนัก 
(W1.2.i) 

เกณฑ=การให>คะแนนเทียบกบัระดับ
ความสําเร็จตามเป?าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได> 
(SM1.2.i) 

คะแนนถ�วงนํ้าหนัก       
(W1.1.i2 x SM1.2.i) 1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 W1.2.1 1 2 3 4 5 SM1.2.1 (W1.2.1 x SM1.2.1) 
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 W1.2.2 1 2 3 4 5 SM1.2.2 (W1.2.2 x SM1.2.2) 

….. ….. 1 2 3 4 5 ….. ….. 
ตัวชี้วัดที่ 1.2.i W1.2.i 1 2 3 4 5 SM1.2.i (W1.2.i x SM1.2.i) 

 Σ W1.2.1-1.2.i  
= 27 – A 

หรือ 22 – A  

 Σ (W1.2.1-1.2.ix SM1.2.1-1.2.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก เท�ากับ 
     

       Σ (W1.2.1-1.2.i x SM1.2.1-1.2.i)       หรือ      (W1.2.1 x SM1.2.1) + (W1.2.2 x SM1.2.2) + …….. + (W1.2.i x SM1.2.i) 
      Σ W1.2.1-1.2.i                                       W1.2.1+ 
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โดยท่ี: 
W          หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีให$กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน โดยผลรวมของน้ําหนัก

ของทุกตัวชี้วัดเท�ากับ 27 – A หรือ 22 – A (แล$วแต�กรณี)   

SM         หมายถึง คะแนนท่ีได$จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป0าหมายของตัวชี้วัด 

1.2.1 – 1.2.i     หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน ได$แก� 1, 2, …, i 
 
เกณฑ=การให>คะแนน:  

ช�วงปรับเกณฑUการให$คะแนน +/- 1 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑUการให$คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน 

1  
Σ (W1.2.1-1.2.i x SM1.2.1-1.2.i) 

Σ W1.2.1-1.2.i 
2 
3 
4 
5 

 
หมายเหตุ:  น้ําหนักตัวชี้วัด Joint KPIs ของแต�ละส�วนราชการจะมีน้ําหนักไม�เท�ากันข้ึนกับความเหมาะสม
ของแต�ละหน�วยงาน 
 
เง่ือนไข : 
 ในการจัดทําตัวชี้วัดร�วมของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs)  ในปbงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 นั้น คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2555 ได$มีมติรับทราบแนวทางในการจัดทํา 
คํารับรองการปฏิบัติราชการฯ และการกําหนดตัวชี้วัดร�วมของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs)  
ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยเห็นชอบตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป0าหมาย
ร�วมกันท้ัง 5 เรื่อง ได$แก�     

1. ครัวไทยสู�ครัวโลก  
2. การป0องกันและแก$ไขปhญหายาเสพติด  
3. การปรับปรุงบริการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)  
4. ข$าวไทย  
5. ความม่ันคงชายแดนภาคใต$  
นอกจากนี้ ได$กําหนดตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกันเพ่ิมเติม จํานวน 6 เรื่อง ได$แก�  
1. การลดต$นทุนในการรักษาพยาบาล (Cost per Head) 
2. ศูนยUช�วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต หรือศูนยUพ่ึงได$ (One Stop Crisis Center : OSCC) 
3. การพัฒนาแรงงานเพ่ือให$สอดคล$องกับความต$องการของตลาด 
4. การยกระดับภาพลักษณUตราสินค$าไทย (Branding) 
5. การส�งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและเพ่ิมมูลค�าสินค$าเกษตร (Agro Industry) 
6. อุตสาหกรรมท่ีเปKนมิตรต�อสิ่งแวดล$อม (Green Industry) 
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โดยให$กระทรวงท่ีเปKนเจ$าภาพหลักของตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกันเพ่ิมเติมของ 
แต�ละเรื่องนําเสนอแนวทางการบูรณาการการทํางานระหว�างกระทรวง และจัดทําตัวชี้วัด รวมท้ังกําหนด
รายละเอียดของตัวชี้วัด ค�าเป0าหมายท่ีเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) ในแต�ละเรื่อง ได$มีการกําหนดเจ$าภาพ

หลักท่ีรับผิดชอบไว$ชัดเจน โดยเจ$าภาพหลักมีหน$าท่ีในการบูรณาการการทํางานระหว�างกระทรวงในการ
กําหนดวัตถุประสงคU จัดทําห�วงโช�คุณค�า (Value Chain) รวมท้ังกําหนดตัวชี้วัด ค�าเป0าหมายท่ีเหมาะสม
ร�วมกัน เกณฑUการให$คะแนน และรายละเอียดของตัวชี้วัดร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข$อง ซ่ึงมีรายละเอียด สรุปได$ 
ดังนี้ 

 
ลําดับ

ท่ี 
ตัวชี้วัดของกระทรวง 
ท่ีมีเป?าหมายร�วมกัน 

 (Joint KPIs)  

ตัวชี้วัด เจ>าภาพหลัก 

1 ครัวไทยสู�ครัวโลก มูลค�าการส�งออกสินค$าเกษตรและอาหารของไทย
เพ่ิมข้ึน (หน�วยวัด: ล$านบาท) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2 การป0องกันและแก$ไขปhญหา 
ยาเสพตดิ 

ปริมาณยาเสพติดท่ีจบักุมได$เพ่ิมข้ึน 
(หน�วยวัด: กิโลกรัม) 

สํานักงาน  ป.ป.ส. กระทรวง
ยุติธรรม  

จํานวนผู$เสพ/ผู$ติด/ผู$ค$ายาเสพติดลดลง 
(หน�วยวัด: จํานวนคน) 

3 Doing Business อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง 
Doing Business ของธนาคารโลกดีข้ึน 
(หน�วยวัด: อันดับ) 

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

4 ข$าวไทย มูลค�าการส�งออกข$าวและผลิตภัณฑUข$าวเพ่ิมข้ึน 
(หน�วยวัด: ล$านบาท) 

กระทรวงพาณิชยU 

5 ความมั่นคงชายแดนภาคใต$ จํานวนเหตุการณUการก�อความไม�สงบท่ีมีผลกระทบ
ต�อชีวิตและทรัพยUสินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต$
ลดลง (หน�วยวัด: เหตุการณU) 

กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 

จํานวนผู$เสียชีวิตจากเหตุการณUการก�อความไม�สงบ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต$ลดลง (หน�วยวัด: 
จํานวนคน) 
จํานวนผู$ได$รับบาดเจ็บจากเหตุการณUการก�อความ
ไม�สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต$ลดลง  
(หน�วยวัด: จํานวนคน) 

6 การลดต$นทุนในการรักษา 
พยาบาล (Cost per head) 

ดําเนินการยกร�างและกําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัด
เพ่ือเสนอคณะกรรมการเจรจาฯ 

กระทรวงสาธารณสุข  
 

7 ศูนยUช�วยเหลือเด็กและสตรีใน
ภาวะวิกฤตหรือศูนยUพ่ึงได$ 
(One Stop Crisis Center : 
OSCC) 
 

อยู�ระหว�างการกําหนดและจัดทําตัวช้ีวัด 
 
 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยU 
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ลําดับ
ท่ี 

ตัวชี้วัดของกระทรวง 
ท่ีมีเป?าหมายร�วมกัน 

 (Joint KPIs)  

ตัวชี้วัด เจ>าภาพหลัก 

8 การพัฒนาแรงงานเพ่ือให$
สอดคล$องกับความต$องการ
ของตลาด 

ดําเนินการยกร�างและกําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัด
เพ่ือเสนอคณะกรรมการเจรจาฯ 

กระทรวงแรงงาน 
 

9 การยกระดับภาพลักษณU 
ตราสินค$าไทย (Branding) 

ดําเนินการยกร�างและกําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัด
เพ่ือเสนอคณะกรรมการเจรจาฯ 

กระทรวงพาณิชยU 
 

10 การส�งเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรและเพ่ิมมูลค�าสินค$า
เกษตร (Agro Industry) 

ดําเนินการยกร�างและกําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัด
เพ่ือเสนอคณะกรรมการเจรจาฯ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

11 อุตสาหกรรมท่ีเปKนมิตรต�อ
สิ่งแวดล$อม  
(Green Industry) 

ดําเนินการยกร�างและกําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัด
เพ่ือเสนอคณะกรรมการเจรจาฯ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 
สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปKนผู$ดําเนินการคํานวณคะแนนผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของกระทรวง

ท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) ในแต�ละเรื่อง  โดยมีวิธีการคํานวณคะแนนตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมี
เป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) ดังนี้ 

 
ตัวอย�าง การคํานวณคะแนนเรื่องครัวไทยสู�ครัวโลก 

ตัวช้ีวัดของกระทรวงท่ีมีเป?าหมายร�วมกัน 
 (Joint KPIs) 

น้ําหนัก ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดของกระทรวงท่ีมีเป?าหมายร�วมกันเรื่อง ครัวไทยสู�ครัวโลก 
- มูลค�าการส�งออกสินค$าเกษตรและอาหารของ

ไทยเพ่ิมข้ึน 
1 4.0000 

ผลคะแนนตัวช้ีวัดของกระทรวงท่ีมีเป?าหมาย
ร�วมกัน 

1 4.0000 = 4.0000 
                1 

 
ตัวอย�าง การคํานวณคะแนนเรื่องการป0องกันและแก$ไขปhญหายาเสพติด 

ตัวช้ีวัดของกระทรวงท่ีมีเป?าหมายร�วมกัน 
 (Joint KPIs) 

น้ําหนัก ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดของกระทรวงท่ีมีเป?าหมายร�วมกันเรื่อง การป?องกันและแก>ไขปUญหายาเสพติด 
- ปริมาณยาเสพติดท่ีจับกุมได$เพ่ิมข้ึน  1 3.7500 
- จํานวนผู$เสพ/ผู$ติด/ผู$ค$ายาเสพติดลดลง  1 4.5000 

ผลคะแนนตัวช้ีวัดของกระทรวงท่ีมีเป?าหมาย
ร�วมกัน 

2 8.2500 = 4.1250 
               2 
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ตัวอย�าง การคํานวณคะแนนเรื่องความม่ันคงชายแดนภาคใต$ 
ตัวช้ีวัดของกระทรวงท่ีมีเป?าหมายร�วมกัน 

 (Joint KPIs) 
น้ําหนัก ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดของกระทรวงท่ีมีเป?าหมายร�วมกันเรื่อง ความม่ันคงชายแดนภาคใต> 
- จํ านวนเห ตุการณU การก� อความไม� ส งบ ท่ี มี

ผลกระทบต�อชีวิตและทรัพยUสินในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต$ลดลง 

1 5.0000 

- จํานวนผู$เสียชีวิตจากเหตุการณUการก�อความไม�
สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต$ลดลง 

1 2.4000 

- จํานวนผู$ได$รับบาดเจ็บจากเหตุการณUการก�อ
ความไม�สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต$ลดลง 

1   3.7500 

ผลคะแนนตัวช้ีวัดของกระทรวงท่ีมีเป?าหมาย
ร�วมกัน 

3 11.1500 = 3.7167 
               3 

 

 เม่ือสํานักงาน ก.พ.ร. คํานวณคะแนนผลการดําเนินการตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน 
(Joint KPIs) ในแต�ละเรื่องแล$วเสร็จ จะได$แจ$งให$ส�วนราชการทราบต�อไป โดยส�วนราชการท่ีเก่ียวข$องในการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกันในแต�ละเรื่อง จะได$รับผลคะแนนเดียวกัน เพ่ือนําไป
คํานวนคะแนนตัวชี้วัดท่ี 1.2 ร$อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท�า และ
ตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) ต�อไป 
 

แนวทางการประเมินผล: 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ  
���� เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให$เห็นว�าการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกล�าวได$บรรลุผลตามข$อมูลท่ีแจ$งมาจริง เช�น  

����  ภาพถ�าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
����  รายงานการประชุม 
����  แผนการดําเนินงานท่ีได$รับความเห็นชอบจากผู$มีอํานาจ 
����  คําสั่งแต�งต้ังคณะทํางาน  
����  บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
����  เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

���� การคิดคะแนนของแต�ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑUการให$คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากข>อมูลท่ีได>จากการสัมภาษณ=บุคคลท่ีเก่ียวข>องต�างๆ  
����  ผู$กํากับดูแลตัวชี้วัด 
����  ผู$จัดเก็บข$อมูล 
����  ผู$มีส�วนได$ส�วนเสียกับการดําเนินการของส�วนราชการ 
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แนวทางการประเมินผล 
3. การสังเกตการณ=  
���� การจัดเก็บข$อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

���� ความถูกต$อง เช�น มีการจัดเก็บข$อมูลอย�างเปKนระบบโดยมีเจ$าหน$าท่ีรับผิดชอบ และระบุแหล�งท่ีมาได$
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต$องกับหน�วยงานเจ$าของข$อมูลได$  

���� ความน�าเชื่อถือ เช�น วิธีการลงบันทึกข$อมูลในแบบฟอรUมและวิธีการท่ีเจ$าหน$าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ
ข$อมูลก�อน และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บข$อมูลต�างๆ จากเจ$าของข$อมูล  

���� ความทันสมัย เช�น ข$อมูลได$รับการปรับปรุงให$เปKนปhจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
���� ความสามารถในการตรวจสอบได$ เช�น ส�วนราชการมีความพร$อมให$คณะกรรมการฯ ส�วนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข$อมูลได$ 
���� สภาพแวดล$อมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
���� การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข$อมูล 
���� การมีส�วนร�วมของผู$บริหารระดับสูงของส�วนราชการ 
หมายเหตุ:  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 

ขอให$ส�วนราชการส�งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร$อมท้ังเอกสาร หลักฐานเฉพาะส�วนท่ีสําคัญต�อ
การคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงานมาด$วย ส�วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข$องท่ีไม�ได$จัดส�ง
ให$สํานักงาน ก.พ.ร. ขอให$ส�วนราชการจัดเตรียมไว$ ณ ส�วนราชการเพ่ือพร$อมให$ผู$ประเมินตรวจสอบ 

 
หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล: สํานักงาน ก.พ.ร. 
ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด:  

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

1. นางศิริเนตร กล$าหาญ  
2. นางสาวดารารัตนU โฆษิตพิพัฒนU 

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต�อ 8814 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร$อมในการเข$าสู�ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Readiness) 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 3 

คําอธิบาย:  
� ส�วนราชการต$องดําเนินการตามแผนในการดําเนินงานให$บรรลุตามแผนการเตรียมความ

พร$อมเข$าสู�ประชาคมอาเซียนและเป0าหมายท่ีกําหนดไว$  
� พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป0าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของส�วนราชการท่ีสอดคล$องกับแผนการเตรียมความพร$อมเข$าสู�ประชาคมอาเซียน 
� จํานวนตัวชี้วัดข้ึนอยู�กับโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมท่ีมีความสอดคล$องกับแผนการเตรียม

ความพร$อมเข$าสู�ประชาคมอาเซียน 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ: 

ตัวชี้วัดที่  
(1.3.i) 

นํ้าหนัก 
(W1.3.i) 

เกณฑ=การให>คะแนนเทียบกบัระดับ
ความสําเร็จตามเป?าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได> 
(SM1.3.i) 

คะแนนถ�วงนํ้าหนัก       
(W1.3.i x SM1.3.i) 1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 W1.3.1 1 2 3 4 5 SM1.3.1 (W1.3.1 x SM1.3.1) 
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 W1.3.2 1 2 3 4 5 SM1.3.2 (W1.3.2 x SM1.3.2) 

….. ….. 1 2 3 4 5 ….. ….. 
ตัวชี้วัดที่ 1.3.i W1.3.i 1 2 3 4 5 SM1.3.i (W1.3.i x SM1.3.i) 

 Σ W1.3.1-1.3.i  
= 3 

 Σ (W1.3.1-1.3.ix SM1.3.1-1.3.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก  เท�ากับ 
     

       Σ (W1.3.1-1.3.i x SM1.3.1-1.3.i)       หรือ      (W1.3.1 x SM1.3.1) + (W1.3.2 x SM1.3.2) + …….. + (W1.3.i x SM1.3.i) 
      Σ W1.3.1-1.3.i                                        W1.3.1+ W1.3.2 + ….. + W1.3.i 
 

 
โดยท่ี: 

W          หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีให$กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน โดยผลรวมของน้ําหนัก
ของทุกตัวชี้วัดเท�ากับ 3  

SM         หมายถึง คะแนนท่ีได$จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป0าหมายของตัวชี้วัด 

1.3.1 – 1.3.i     หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน ได$แก� 1, 2, …, i 
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เกณฑ=การให>คะแนน:  
ช�วงปรับเกณฑUการให$คะแนน +/- 1 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑUการให$คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน 
1  

Σ (W1.3.1-1.3.i x SM1.3.1-1.3.i) 
Σ W1.3.1-1.3.i   

2 
3 
4 
5 

 

หมายเหตุ:  ส�วนราชการใดท่ีไม�มีตัวชี้วัดท่ี 1.3 ให$นําน้ําหนักไปรวมไว$ท่ีตัวชี้วัดท่ี 1.2 

เง่ือนไข:   - 

แนวทางการประเมินผล: 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ  
���� เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให$เห็นว�าการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกล�าวได$บรรลุผลตามข$อมูลท่ีแจ$งมาจริง เช�น  

����  ภาพถ�าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
����  รายงานการประชุม 
����  แผนการดําเนินงานท่ีได$รับความเห็นชอบจากผู$มีอํานาจ 
����  คําสั่งแต�งต้ังคณะทํางาน  
����  บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
����  เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

���� การคิดคะแนนของแต�ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑUการให$คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากข>อมูลท่ีได>จากการสัมภาษณ=บุคคลท่ีเก่ียวข>องต�างๆ  
����  ผู$กํากับดูแลตัวชี้วัด 
����  ผู$จัดเก็บข$อมูล 
����  ผู$มีส�วนได$ส�วนเสียกับการดําเนินการของส�วนราชการ 

3. การสังเกตการณ=  
���� การจัดเก็บข$อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

���� ความถูกต$อง เช�น มีการจัดเก็บข$อมูลอย�างเปKนระบบโดยมีเจ$าหน$าท่ีรับผิดชอบ และระบุแหล�งท่ีมาได$
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต$องกับหน�วยงานเจ$าของข$อมูลได$  

���� ความน�าเชื่อถือ เช�น วิธีการลงบันทึกข$อมูลในแบบฟอรUมและวิธีการท่ีเจ$าหน$าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ
ข$อมูลก�อน และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บข$อมูลต�างๆ จากเจ$าของข$อมูล  

���� ความทันสมัย เช�น ข$อมูลได$รับการปรับปรุงให$เปKนปhจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
���� ความสามารถในการตรวจสอบได$ เช�น ส�วนราชการมีความพร$อมให$คณะกรรมการฯ ส�วนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข$อมูลได$ 
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แนวทางการประเมินผล 
���� สภาพแวดล$อมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
���� การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข$อมูล 
���� การมีส�วนร�วมของผู$บริหารระดับสูงของส�วนราชการ 
หมายเหตุ :  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 

ขอให$ส�วนราชการส�งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร$อมท้ังเอกสาร หลักฐานเฉพาะส�วนท่ีสําคัญต�อ
การคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงานมาด$วย ส�วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข$องท่ีไม�ได$จัดส�ง
ให$สํานักงาน ก.พ.ร. ขอให$ส�วนราชการจัดเตรียมไว$ ณ ส�วนราชการเพ่ือพร$อมให$ผู$ประเมินตรวจสอบ 

 

หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล: สํานักงาน ก.พ.ร. 
ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด:  

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

1. นางศิริเนตร กล$าหาญ  
2. นางสาวดารารัตนU โฆษิตพิพัฒนU 
3. นางสาวสุภลักษณU ขัมภรัตนU 
4. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 
5. นางสาวปณิตา ปณิธานธรรม 

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต�อ 8814 
0 2356 9999 ต�อ 8907 
0 2356 9999 ต�อ 8860 
0 2356 9999 ต�อ 8844 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง 
(เฉพาะสํานักงานปลัดกระทรวงฯ) 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 5 

คําอธิบาย:  
� สํานักงานปลัดกระทรวงฯ เปKนหน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนการ

ปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง เพ่ือให$มีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในส�วนราชการ โดยหน�วยงาน
ภายในสังกัดให$ความร�วมมือในการปฏิบัติราชการ ช�วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให$บรรลุเป0าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของส�วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท�า 

� รับค�าคะแนนเฉลี่ยของทุกกรมในสังกัดกระทรวงฯ 

ตารางและสูตรการคํานวณ: 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก  เท�ากับ 
     

       Σ (W1.4.1-1.4.i x SM1.4.1-1.4.i)       หรือ      (W1.4.1 x SM1.4.1) + (W1.4.2 x SM1.4.2) + …….. + (W1.4.i x SM1.4.i) 
      Σ W1.4.1-1.4.i                                        W1.4.1+ W1.4.2 + ….. + W1.4.i 
 

 
โดยท่ี: 

W          หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีให$กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน โดยผลรวมของน้ําหนัก
ของทุกตัวชี้วัดเท�ากับ 5  

SM         หมายถึง คะแนนท่ีได$จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป0าหมายของตัวชี้วัด 

1.4.1 – 1.4.i     หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน ได$แก� 1, 2, …, i 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  
(1.4) 

คะแนนที่ได> (SM) 
คะแนนถ�วงนํ้าหนัก       
(W1.4.i x SM1.4.i) 

กรมที่ 1 SM1 (W1.4.1 x SM1.4.1) 
กรมที่ 2 SM2 (W1.4.2 x SM1.4.2) 

….. ….. ….. 
กรมที่ n SMn (W1.4.i x SM1.4.i) 

 Σ (W1.4.1-1.4.ix SM1.4.1-1.4.i)  
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เกณฑ=การให>คะแนน:  
ช�วงปรับเกณฑUการให$คะแนน +/- 1 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑUการให$คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน 
1  

Σ (W1.4.1-1.4.i x SM1.4.1-1.4.i) 
Σ W1.4.1-1.4.i   

2 
3 
4 
5 

 

หมายเหตุ:  - 
 
เง่ือนไข:   - 

 
แนวทางการประเมินผล: 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ  
���� เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให$เห็นว�าการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกล�าวได$บรรลุผลตามข$อมูลท่ีแจ$งมาจริง เช�น  

����  ภาพถ�าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
����  รายงานการประชุม 
����  แผนการดําเนินงานท่ีได$รับความเห็นชอบจากผู$มีอํานาจ 
����  คําสั่งแต�งต้ังคณะทํางาน  
����  บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
����  เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

���� การคิดคะแนนของแต�ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑUการให$คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากข>อมูลท่ีได>จากการสัมภาษณ=บุคคลท่ีเก่ียวข>องต�างๆ  
����  ผู$กํากับดูแลตัวชี้วัด 
����  ผู$จัดเก็บข$อมูล 
����  ผู$มีส�วนได$ส�วนเสียกับการดําเนินการของส�วนราชการ 

3. การสังเกตการณ=  
���� การจัดเก็บข$อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

���� ความถูกต$อง เช�น มีการจัดเก็บข$อมูลอย�างเปKนระบบโดยมีเจ$าหน$าท่ีรับผิดชอบ และระบุแหล�งท่ีมาได$
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต$องกับหน�วยงานเจ$าของข$อมูลได$  

���� ความน�าเชื่อถือ เช�น วิธีการลงบันทึกข$อมูลในแบบฟอรUมและวิธีการท่ีเจ$าหน$าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ
ข$อมูลก�อน และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บข$อมูลต�างๆ จากเจ$าของข$อมูล  

���� ความทันสมัย เช�น ข$อมูลได$รับการปรับปรุงให$เปKนปhจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
���� ความสามารถในการตรวจสอบได$ เช�น ส�วนราชการมีความพร$อมให$คณะกรรมการฯ ส�วนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข$อมูลได$ 
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แนวทางการประเมินผล 
���� สภาพแวดล$อมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
���� การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข$อมูล 
���� การมีส�วนร�วมของผู$บริหารระดับสูงของส�วนราชการ 
หมายเหตุ :  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report) ขอให$ส�วนราชการส�งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร$อมท้ังเอกสาร หลักฐานเฉพาะส�วนท่ีสําคัญ
ต�อการคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงานมาด$วย ส�วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข$องท่ีไม�ได$จัดส�งให$
สํานักงาน ก.พ.ร. ขอให$ส�วนราชการจัดเตรียมไว$ ณ ส�วนราชการเพ่ือพร$อมให$ผู$ประเมินตรวจสอบ 

 
หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล: สํานักงาน ก.พ.ร. 
ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด:  

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

1. นางศิริเนตร กล$าหาญ  
2. นางสาวดารารัตนU โฆษิตพิพัฒนU 
3. นางสาวสุภลักษณU ขัมภรัตนU 
4. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 
5. นางสาวปณิตา ปณิธานธรรม 

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต�อ 8814 
0 2356 9999 ต�อ 8907 
0 2356 9999 ต�อ 8860 
0 2356 9999 ต�อ 8844 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 1: นโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก (ส�วนราชการในสังกัดสํานัก 
                           นายกรัฐมนตรี และส�วนราชการไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง) 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ร$อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักในการบรรลุต�อนโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของ

กรมหรือเทียบเท�า และตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) (ถ$ามี) 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 57 

คําอธิบาย:  

ตัวช้ีวัดนโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท�า 
� เพ่ือให$ส�วนราชการมีการดําเนินการตามนโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลอย�างเปKนระบบ โดย 

สารสนเทศท่ีได$จากตัวชี้วัดนี้สามารถใช$เปKนข$อมูลสําหรับผู$บริหารในการอ$างอิงผลงานของส�วนราชการ 
เทียบกับนโยบายของรัฐบาลได$ชัดเจน และเปKนรูปธรรม  

� เพ่ือให$ส�วนราชการมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในส�วนราชการ โดยหน�วยงานภายใน
ให$ความร�วมมือในการปฏิบัติราชการ ช�วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให$บรรลุเป0าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของส�วนราชการ  

� ส�วนราชการต$องรับผิดชอบผลการดําเนินงานให$บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและ
เป0าหมายท่ีกําหนดไว$  

� พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป0าหมายแต�ละตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของส�วนราชการท่ีสอดคล$องกับแผนปฏิบัติราชการของส�วนราชการ 

� จํานวนตัวชี้วัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ
ส�วนราชการ และมีส�วนผลักดันหรือสนับสนุนให$เกิดผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจ และเป0าหมาย
ของส�วนราชการ 

ตัวช้ีวัดของกระทรวงท่ีมีเป?าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) (ถ>ามี) 
� ตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีมีการบูรณาการ

การทํางานร�วมกันระหว�างกระทรวง โดยจะกําหนดเปKนตัวชี้วัดเฉพาะส�วนราชการหรือเทียบเท�าท่ีเก่ียวข$อง
เท�านั้น ได$แก� ส�วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ส�วนราชการในสํานัก
นายกรัฐมนตรี และส�วนราชการไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

� การประเมินผลการดําเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเป0าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) 
ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะพิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป0าหมายตัวชี้วัดตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีได$กําหนดไว$ร�วมกันระหว�างกระทรวง และการบูรณาการผลคะแนนการ
ดําเนินงานดังกล�าวร�วมกัน  โดยส�วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท�าท่ีเก่ียวข$องในการดําเนินการตัวชี้วัดนี้ใน
แต�ละเรื่องจะได$รับผลคะแนนเดียวกัน 
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ตารางและสูตรการคํานวณ: 

ตัวชี้วัดที่  
(1.1.i) 

นํ้าหนัก 
(W1.1.i) 

เกณฑ=การให>คะแนนเทียบกบัระดับ
ความสําเร็จตามเป?าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได> 
(SM1.1.i) 

คะแนนถ�วงนํ้าหนัก       
(W1.1.i x SM1.1.i) 1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 W1.1.1 1 2 3 4 5 SM1.1.1 (W1.1.1 x SM1.1.1) 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 W1.1.2 1 2 3 4 5 SM1.1.2 (W1.1.2 x SM1.1.2) 

….. ….. 1 2 3 4 5 ….. ….. 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.i W1.1.i 1 2 3 4 5 SM1.1.i (W1.1.i x SM1.1.i) 

 Σ W1.1.1-1.1.i  
= 30 + A 

 Σ (W1.1.1-1.1.ix SM1.1.1-1.1.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก  เท�ากับ 
     

       Σ (W1.1.1-1.1.i x SM1.1.1-1.1.i)       หรือ      (W1.1.1 x SM1.1.1) + (W1.1.2 x SM1.1.2) + …….. + (W1.1.i x SM1.1.i) 
      Σ W1.1.1-1.1.i                                        W1.1.1+ W1.1.2 + ….. + W1.1.i 
 

 
โดยท่ี: 

W          หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีให$กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน โดยผลรวมของน้ําหนัก
ของทุกตัวชี้วัดเท�ากับ 30 + A   

SM         หมายถึง คะแนนท่ีได$จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป0าหมายของตัวชี้วัด 

1.1.1 – 1.1.i     หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน ได$แก� 1, 2, …, i 
 
เกณฑ=การให>คะแนน:  

ช�วงปรับเกณฑUการให$คะแนน +/- 1 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑUการให$คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน 

1  
Σ (W1.1.1-1.1.i x SM1.1.1-1.1.i) 

Σ W1.1.1-1.1.i   
2 
3 
4 
5 

 

เง่ือนไข:  ดูรายละเอียดตัวช้ีวัดร�วมของกระทรวงท่ีมีเป?าหมายร�วมกัน (Joint KPIs) หน$า 11 - 16  
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แนวทางการประเมินผล: 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ  
���� เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให$เห็นว�าการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกล�าวได$บรรลุผลตามข$อมูลท่ีแจ$งมาจริง เช�น  

����  ภาพถ�าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
����  รายงานการประชุม 
����  แผนการดําเนินงานท่ีได$รับความเห็นชอบจากผู$มีอํานาจ 
����  คําสั่งแต�งต้ังคณะทํางาน  
����  บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
����  เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

���� การคิดคะแนนของแต�ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑUการให$คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากข>อมูลท่ีได>จากการสัมภาษณ=บุคคลท่ีเก่ียวข>องต�างๆ  
����  ผู$กํากับดูแลตัวชี้วัด 
����  ผู$จัดเก็บข$อมูล 
����  ผู$มีส�วนได$ส�วนเสียกับการดําเนินการของส�วนราชการ 

3. การสังเกตการณ=  
���� การจัดเก็บข$อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

���� ความถูกต$อง เช�น มีการจัดเก็บข$อมูลอย�างเปKนระบบโดยมีเจ$าหน$าท่ีรับผิดชอบ และระบุแหล�งท่ีมาได$
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต$องกับหน�วยงานเจ$าของข$อมูลได$  

���� ความน�าเชื่อถือ เช�น วิธีการลงบันทึกข$อมูลในแบบฟอรUมและวิธีการท่ีเจ$าหน$าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ
ข$อมูลก�อน และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บข$อมูลต�างๆ จากเจ$าของข$อมูล  

���� ความทันสมัย เช�น ข$อมูลได$รับการปรับปรุงให$เปKนปhจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
���� ความสามารถในการตรวจสอบได$ เช�น ส�วนราชการมีความพร$อมให$คณะกรรมการฯ ส�วนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข$อมูลได$ 
���� สภาพแวดล$อมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
���� การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข$อมูล 
���� การมีส�วนร�วมของผู$บริหารระดับสูงของส�วนราชการ 
หมายเหตุ :  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 
ขอให$ส�วนราชการส�งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร$อมท้ังเอกสาร หลักฐานเฉพาะส�วนท่ีสําคัญต�อการคํานวณ
และพิจารณาผลการดําเนินงานมาด$วย ส�วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข$องท่ีไม�ได$จัดส�งให$สํานักงาน ก.พ.ร. ขอให$
ส�วนราชการจัดเตรียมไว$ ณ ส�วนราชการเพ่ือพร$อมให$ผู$ประเมินตรวจสอบ 
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หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล: สํานักงาน ก.พ.ร. 
ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด: รายละเอียดของกรอบการประเมินผลและการจัดทําคํารับรองฯ ของส�วนราชการ 

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

1. นางศิริเนตร กล$าหาญ  
2. นางสาวดารารัตนU โฆษิตพิพัฒนU 
3. นางสาวสุภลักษณU ขัมภรัตนU 
4. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 
5. นางสาวปณิตา ปณิธานธรรม 

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต�อ 8814 
0 2356 9999 ต�อ 8907 
0 2356 9999 ต�อ 8860 
0 2356 9999 ต�อ 8844 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร$อมในการเข$าสู�ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Readiness) 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 3 

คําอธิบาย:  
� ส�วนราชการต$องดําเนินการตามแผนในการดําเนินงานให$บรรลุตามแผนการเตรียมความ

พร$อมเข$าสู�ประชาคมอาเซียนและเป0าหมายท่ีกําหนดไว$  
� พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป0าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของส�วนราชการท่ีสอดคล$องกับแผนการเตรียมความพร$อมเข$าสู�ประชาคมอาเซียน 
� จํานวนตัวชี้วัดข้ึนอยู�กับโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมท่ีมีความสอดคล$องกับแผนการเตรียม

ความพร$อมเข$าสู�ประชาคมอาเซียน 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ: 

ตัวชี้วัดที่  
(1.2.i) 

นํ้าหนัก 
(W1.2.i) 

เกณฑ=การให>คะแนนเทียบกบัระดับ
ความสําเร็จตามเป?าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได> 
(SM1.2.i) 

คะแนนถ�วงนํ้าหนัก       
(W1.2.i x SM1.2.i) 1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 W1.2.1 1 2 3 4 5 SM1.2.1 (W1.2.1 x SM1.2.1) 
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 W1.2.2 1 2 3 4 5 SM1.2.2 (W1.2.2 x SM1.2.2) 

….. ….. 1 2 3 4 5 ….. ….. 
ตัวชี้วัดที่ 1.2.i W1.2.i 1 2 3 4 5 SM1.2.i (W1.2.i x SM1.2.i) 

 Σ W1.2.1-1.2.i  
= 3 

 Σ (W1.2.1-1.2.ix SM1.2.1-1.2.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก  เท�ากับ 
     

       Σ (W1.2.1-1.2.i x SM1.2.1-1.2.i)       หรือ      (W1.2.1 x SM1.2.1) + (W1.2.2 x SM1.2.2) + …….. + (W1.2.i x SM1.2.i) 
      Σ W1.2.1-1.2.i                                        W1.2.1+ W1.2.2 + ….. + W1.2.i 
 

 
โดยท่ี: 

W          หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีให$กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน โดยผลรวมของน้ําหนัก
ของทุกตัวชี้วัดเท�ากับ 3  

SM         หมายถึง คะแนนท่ีได$จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป0าหมายของตัวชี้วัด 

1.2.1 – 1.2.i     หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน ได$แก� 1, 2, …, i 
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เกณฑ=การให>คะแนน:  
ช�วงปรับเกณฑUการให$คะแนน +/- 1 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑUการให$คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน 
1  

Σ (W1.2.1-1.2.i x SM1.2.1-1.2.i) 
Σ W1.2.1-1.2.i   

2 
3 
4 
5 

 

หมายเหตุ:  ส�วนราชการใดท่ีไม�มีตัวชี้วัดท่ี 1.2 ให$นําน้ําหนักไปรวมไว$ท่ีตัวชี้วัดท่ี 1.1 

เง่ือนไข:   - 

แนวทางการประเมินผล: 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ  
���� เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให$เห็นว�าการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกล�าวได$บรรลุผลตามข$อมูลท่ีแจ$งมาจริง เช�น  

����  ภาพถ�าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
����  รายงานการประชุม 
����  แผนการดําเนินงานท่ีได$รับความเห็นชอบจากผู$มีอํานาจ 
����  คําสั่งแต�งต้ังคณะทํางาน  
����  บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
����  เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

���� การคิดคะแนนของแต�ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑUการให$คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากข>อมูลท่ีได>จากการสัมภาษณ=บุคคลท่ีเก่ียวข>องต�างๆ  
����  ผู$กํากับดูแลตัวชี้วัด 
����  ผู$จัดเก็บข$อมูล 
����  ผู$มีส�วนได$ส�วนเสียกับการดําเนินการของส�วนราชการ 

3. การสังเกตการณ=  
���� การจัดเก็บข$อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

���� ความถูกต$อง เช�น มีการจัดเก็บข$อมูลอย�างเปKนระบบโดยมีเจ$าหน$าท่ีรับผิดชอบ และระบุแหล�งท่ีมาได$
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต$องกับหน�วยงานเจ$าของข$อมูลได$  

���� ความน�าเชื่อถือ เช�น วิธีการลงบันทึกข$อมูลในแบบฟอรUมและวิธีการท่ีเจ$าหน$าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ
ข$อมูลก�อน และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บข$อมูลต�างๆ จากเจ$าของข$อมูล  

���� ความทันสมัย เช�น ข$อมูลได$รับการปรับปรุงให$เปKนปhจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
���� ความสามารถในการตรวจสอบได$ เช�น ส�วนราชการมีความพร$อมให$คณะกรรมการฯ ส�วนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข$อมูลได$ 
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แนวทางการประเมินผล 
���� สภาพแวดล$อมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
���� การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข$อมูล 
���� การมีส�วนร�วมของผู$บริหารระดับสูงของส�วนราชการ 
หมายเหตุ :  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 
ขอให$ส�วนราชการส�งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร$อมท้ังเอกสาร หลักฐานเฉพาะส�วนท่ีสําคัญต�อการคํานวณ
และพิจารณาผลการดําเนินงานมาด$วย ส�วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข$องท่ีไม�ได$จัดส�งให$สํานักงาน ก.พ.ร. ขอให$
ส�วนราชการจัดเตรียมไว$ ณ ส�วนราชการเพ่ือพร$อมให$ผู$ประเมินตรวจสอบ 

 
หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล: สํานักงาน ก.พ.ร. 
ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด:  

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

1. นางศิริเนตร กล$าหาญ  
2. นางสาวดารารัตนU โฆษิตพิพัฒนU 
3. นางสาวสุภลักษณU ขัมภรัตนU 
4. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 
5. นางสาวปณิตา ปณิธานธรรม 

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต�อ 8814 
0 2356 9999 ต�อ 8907 
0 2356 9999 ต�อ 8860 
0 2356 9999 ต�อ 8844 
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3.2.1.2 มิติภายนอก: การประเมินคุณภาพ  
 
ตัวช้ีวัดท่ี 2   ร>อยละความพึงพอใจของผู>รับบริการ 

น้ําหนัก:  ร>อยละ 10 

คําอธิบาย:  
� ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ

ว�า“การบริหารราชการต$องเปKนไปเพ่ือประโยชนUสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ$มค�าในเชิงภารกิจแห�งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน�วยงานท่ี
ไม�จําเปKน การกระจายภารกิจและทรัพยากรให$แก�ท$องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต$องการของประชาชน มีผู$รับผิดชอบต�อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให$บริการจึงเปKน
แนวทางหนึ่งท่ีจําเปKนอย�างยิ่งเพ่ือให$การบริหารราชการเปKนไปอย�างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตาม
ความต$องการของประชาชน 

� ผู$รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู$มารับบริการโดยตรง หรือเจ$าหน$าท่ีของรัฐ (ท่ีไม�ใช�เจ$าหน$าท่ี
ของส�วนราชการผู$ให$บริการ) หรือหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากส�วนราชการ 

� พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู$รับบริการของส�วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.
ได$รับความอนุเคราะหUจากสํานักงานสถิติแห�งชาติเปKนผู$ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

� ประเด็นการสํารวจประกอบด$วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 
(1)  ความพึงพอใจด$านกระบวนการ ข้ันตอนการให$บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด$านเจ$าหน$าท่ีผู$ให$บริการ 
(3)  ความพึงพอใจด$านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4)  ความพึงพอใจต�อคุณภาพการให$บริการ 
(5)  ความเชื่อม่ันเก่ียวกับคุณภาพการให$บริการ 

� สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาคัดเลือกงานบริการท่ีส�วนราชการเสนอซ่ึงเปKนงานบริการหลักไม�เกิน 
3 งาน และแจ$งให$ส�วนราชการทราบ และสํานักงานสถิติแห�งชาติเปKนผู$ดําเนินการสํารวจตามประเด็นสําคัญ
ข$างต$น โดยหลักเกณฑUในการคัดเลือกงานบริการเปKนงานบริการท่ีเปKนภารกิจหลักของส�วนราชการ เปKนงาน
บริการท่ีมีผู$ใช$บริการจํานวนมาก ไม�น$อยกว�า 25 ราย มีผลกระทบสูงต�อประชาชน รวมท้ังวิเคราะหUผลตาม
หลักสถิติ 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ: - 
 
เกณฑ=การให>คะแนน:  
 ช�วงปรับเกณฑUการให$คะแนน +/- ร$อยละ 5 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑUการให$คะแนน ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร$อยละ 65 70 75 80 85 
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หมายเหตุ:  - 
 
เง่ือนไข:   - 
 
แนวทางการประเมินผล: 
 

แนวทางการประเมินผล 
ผู>ประเมิน ส�วนราชการ 

���� ในปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผู$ประเมินจะใช$ผล
การสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแห�งชาติ
เปKนข$อมูลอ$างอิงเพ่ือใช$ในการประเมินผล 
���� เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑUการให$
คะแนนของตัวชี้วัดท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

���� การเตรียมการเพ่ือการติดตามและประเมินผล
กําหนดแผนงาน ผู$รับผิดชอบ และนําแผนไปปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ให$ดีข้ึน 
���� ส�วนราชการสามารถดําเนินการสํารวจข$อมูลผล
การดําเนินงานควบคู�ไปได$ เพ่ือใช$ในการติดตามผล
การ ดํา เนินงานของส� วนราชการ  ซ่ึ ง เปKนการ
ดําเนินงานภายในของส�วนราชการโดยไม�ต$องแสดง
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 

 
หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล: สํานักงาน ก.พ.ร. 
ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด :  

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

1. นางสาวนิชา สาทรกิจ 
2. นายยุทธชัย อินปา 

 
0 2356 9999 ต�อ 9961 
0 2356 9999 ต�อ 8821 
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3.2.2.1 มิติภายใน: การประเมินประสิทธิภาพ 

 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของการจัดทําต$นทุนต�อหน�วยผลผลิต 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 3 

คําอธิบาย:  
ความสําเร็จของการจัดทําต$นทุนต�อหน�วยผลผลิต หมายถึง การท่ีส�วนราชการสามารถจัดทํา       

บัญชีต$นทุนต�อหน�วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต$นทุนมาใช$ในการบริหาร
ทรัพยากรของหน�วยงานให$เกิดประสิทธิภาพ 

เหตุผล: 
เพ่ือให$มีข$อมูลทางการเงินสําหรับนําไปใช$ในการวิเคราะหUผลการดําเนินงานและนําไปสู�การบริหาร

ราชการ อย�างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือให$เกิดฐานข$อมูลสนับสนุ นการบริหารงบประมาณ 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ:  - 
 
เกณฑ=การให>คะแนน: 

กําหนดเปKนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ�งเกณฑUการให$คะแนนเปKน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความก$าวหน$าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป0าหมายแต�ละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

 
โดยท่ี  

 

ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน 
1 ส�วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต$องของการระบุค�าใช$จ�ายเข$าสู�กิจกรรมย�อยใน

ระบบ GFMIS สําหรับข$อมูลค�าใช$จ�ายของปbงบประมาณ พ.ศ. 2555 

2 จัดทําบัญชีต$นทุนต�อหน�วยผลผลิต ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑUและ
วิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได$แล$วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต$นทุนตาม
รูปแบบ  ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให$สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง 
และเผยแพร�ข$อมูลผ�านช�องทางเว็ปไซตUของหน�วยงาน 

3.2.2 มิติภายใน  
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ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน 
3 เปรียบเทียบผลการคํานวณต$นทุนต�อหน�วยผลผลิตระหว�างปbงบประมาณ พ.ศ. 2554 

และปbงบประมาณ พ.ศ. 2555 ว�ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย�างไร พร$อมท้ัง
วิเคราะหUถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและ
สรุปผลการวิเคราะหUต$นทุนต�อหน�วยผลผลิตได$แล$วเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให$สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง และเผยแพร�ข$อมูล ผ�าน
ช�องทางเว็ปไซตUของหน�วยงาน 

4 จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 พร$อมท้ังกําหนดเป0าหมาย       
การเพ่ิมประสิทธิภาพในปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให$ชัดเจน (สามารถวัดผลได$) และ         
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพดังกล�าวได$รับความเห็นชอบจากหัวหน$าส�วนราชการ 

5 สามารถดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556            
ได$ตามเป0าหมายท่ีกําหนดไว$ พร$อมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ  
ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได$รับ  
ความเห็นชอบจากหัวหน$าส�วนราชการ 

 
หมายเหตุ: - 
 
เง่ือนไข:  

1. ให$ส�วนราชการส�งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนท่ี 1 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธU 2556  
2. ให$ส�วนราชการส�งผลการดําเนินงานในระดับคะแนน 2 และ 3 ถึงสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

ภายในวันท่ี  28 กุมภาพันธU 2556  
3. ให$ส�วนราชการส�งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนท่ี 4 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวัน ท่ี                          

29 มีนาคม 2556  
4. ให$ส�วนราชการส�งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนท่ี 5 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2556  

 
แนวทางการประเมินผล: 
 

ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน แนวทางการประเมินผล 
1 ข้ันตอนท่ี 1 :  ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ 
 ส�วนราชการมีการตรวจสอบ 

ความถูกต$องของการระบุ
ค�าใช$จ�ายเข$าสู�กิจกรรมย�อย
ในระบบ GFMIS สํ าหรับ
ข$ อ มู ล ค� า ใ ช$ จ� า ย ข อ ง ปb 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

���� สําเนาหนังสือแจ$งเวียนให$หน�วยงานภายในส�วน
ราชการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต$องของ
ค�าใช$จ�าย 

���� หลักฐานแสดงการตรวจสอบจากหัวหน$าศูนยUต$นทุน
เก่ียวกับความถูกต$องของข$อมูลต$นทุน ศูนยUต$นทุน 
หรือกิจกรรมย�อย 

���� ส�งสําเนาเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ดังกล�าวให$ กับ
กรมบัญชีกลางภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธU 2556 
 



 
 

เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
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ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน แนวทางการประเมินผล 
2 ข้ันตอนท่ี 2 : ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ 
 จัดทําบัญชีต$นทุนต�อหน�วย

ผลผลิตประจําปbงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑU
และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนดได$แล$วเสร็จ และ
ร าย ง านผลการ คํ านว ณ
ต$ น ทุ น ต า ม รู ป แ บ บ ท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด โดย
เสนอให$สํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลางทราบ และ
เ ผ ย แ พ ร� ข$ อ มู ล ผ� า น
ช� อ ง ท า ง เ ว็ ป ไ ซ ตU ข อ ง
หน�วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� เ อกส าร /หลั ก ฐ าน ท่ี แสดง ถึ งกา ร ดํ า เนิ น ง าน
เช�นเดียวกับระดับคะแนน 1 พร$อมท้ังรายงานผลการ
คํานวณต$นทุนต�อหน�วยผลผลิตท่ีได$จัดทําแล$วเสร็จ 
ดังนี้ 
���� รายงานผลการคํานวณต$นทุนต�อหน�วยกิจกรรม 

ผลผลิต  กิจกรรมย�อย และผลผลิตย� อยของ
ปbงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑU วิธีการ 
และรูปแบบรายงานท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
(แสดงเปKนหน�วยบาท) โดยได$รับความเห็นชอบจาก
ผู$มีอํานาจ  

���� ท้ังนี้ วันท่ีแล$วเสร็จของรายงานผลการคํานวณ
ต$นทุนต�อหน�วยผลผลิต ถือตามวันท่ีผู$มีอํานาจลง
นามเห็นชอบรายงานฯ ดังกล�าว 

���� กิจกรรมย�อยของหน�วยงานสนับสนุนต$องมีอย�าง
น$อย 11 ด$าน ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดเพ่ือให$
ครอบคลุมทุกกิจกรรมสนับสนุน  

���� หน�วยนับท่ีส�วนราชการกําหนดต$องมีเพียง 1 
หน�วยนับสําหรับกิจกรรมย�อยและผลผลิตย�อยแต�
ละรายการ 

���� เผยแพร�ข$อมูลบนหน$าหลัก ของเว็ปไซตU  ของ
หน�วยงาน หรือในกรณีท่ีหน�วยงานไม�มีเว็ปไซตU
ของหน� วยงาน ให$ เผยแพร� ในช�องทาง อ่ืน ท่ี
เหมาะสม 

���� ส�งสํา เนารายงานฯ ให$ กับสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธU 2556 

���� ในการจัดทําบัญชีต$นทุนของปbงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ต$องใช$ข$อมูลทางบัญชีต้ังแต� 1 ตุลาคม 2554 
– 30 กันยายน 2555 

3 ข้ันตอนท่ี 3 :  ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ 
 เปรียบเทียบผลการคํานวณ

ต$ น ทุ นต� อหน� ว ยผลผลิ ต
ระหว�างปbงบประมาณ พ.ศ. 
2554 และปbงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ว�ามีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึน  หรือลดลงอย�างไร 
พร$อมท้ังวิเคราะหUถึงสาเหตุ

���� เ อกส าร /หลั ก ฐ าน ท่ี แสดง ถึ งกา ร ดํ า เนิ น ง าน
เช�น เ ดียว กับระดับคะแนน 1 และ 2 พร$ อม ท้ั ง
รายละเอียดการวิเคราะหUผลการคํานวณต$นทุนต�อ
หน�วยผลผลิตท่ีได$จัดทําแล$วเสร็จ ดังนี้ 
���� รายงานสรุปผลการวิ เคราะหUต$นทุนต�อหน�วย

ผลผลิตตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
(แสดงเปKนหน�วยบาท)  และได$รับความเห็นชอบ
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ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน แนวทางการประเมินผล 
ของการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว    
จั ด ทํ า ร า ย ง า น ก า ร
เปรียบเทียบและสรุปผลการ
วิ เคราะหUต$นทุนต�อหน�วย
ผลผลิตได$แล$วเสร็จ   ตาม
รู ปแบบท่ีกรมบัญชี กลาง
กําหนด โดยเสนอให$สํานัก
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ 
กรมบัญชีกลางทราบ และ
เ ผ ย แ พ ร� ข$ อ มู ล ผ� า น
ช� อ ง ท า ง เ ว็ ป ไ ซ ตU ข อ ง
หน�วยงาน 
 

จากผู$มีอํานาจโดยเนื้อหาของรายงานฯ ดังกล�าว 
ประกอบด$วย 
- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะหUผลการ

คํานวณต$นทุนต�อหน�วยผลผลิตและกิจกรรม
ระหว� า งปb งบประมาณ พ .ศ .  2554 และ
ปbงบประมาณ พ.ศ. 2555 

- วิเคราะหUสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อย�างมีสาระสําคัญในต$นทุนต�อหน�วย (โดย
อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในส�วนท่ี
เกินกว�า 20%)  

- ถ$าหน�วยงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณ
ต$นทุนหน�วยนับ หรือชื่อกิจกรรม/ผลผลิต ในปb
ปhจจุบันต$องมีการดําเนินการแก$ไขปbก�อนด$วย 
เพ่ือให$สามารถเปรียบเทียบกันได$ในระหว�าง 2 ปb 

���� ท้ั งนี้  วัน ท่ีแล$ ว เสร็จของรายงานสรุปผลการ
วิเคราะหU   ต$นทุนต�อหน�วยผลผลิต ถือตามวันท่ีผู$
มีอํานาจลงนามเห็นชอบรายงานฯ ดังกล�าว 

���� เผยแพร�ข$อมูลบนหน$าหลัก ของเว็ปไซตU  ของ
หน�วยงาน หรือในกรณีท่ีหน�วยงานไม�มีเว็ปไซตU
ของหน� วยงาน ให$ เผยแพร� ในช�องทาง อ่ืน ท่ี
เหมาะสม  

���� ส�งสําเนารายงานฯ ให$กับสํานักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี  28 กุมภาพันธU 2556 

4 ข้ันตอนท่ี 4 : ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ 
 จัดทําแผนเพ่ิประสิทธิภาพ 

ปbงบประมาณ พ.ศ. 2556   
พร$อมท้ังกําหนดเป0าหมาย     
ก า ร เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ            
ในปbงบประมาณ พ.ศ. 2556   
ให$ชัดเจน (สามารถวัดผลได$) 
และแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
ดังกล�าวได$รับความเห็นชอบ
จากหัวหน$าส�วนราชการ 
 
 

���� เ อกสาร /หลั ก ฐาน ท่ี แสดง ถึ งกา ร ดํ า เนิ น ง าน
เช�นเดียวกับระดับคะแนน 1 ,2 และ 3 พร$อมท้ัง
แ ผ น ก า ร เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น 
ปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
���� แ ผ น เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น 

ปb งบประมาณ พ.ศ .  2556 ซ่ึ ง มีการ กําหนด
เป0าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพในปbงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 อย�างชัดเจน (มีการระบุกิจกรรม 
สถานะปhจจุบัน เป0าหมาย ระยะเวลา) ไม�ตํ่ากว�า 3 
เรื่อง คือ    
- กรณีลดค�าใช$จ�ายต$องเปKนค�าใช$จ�ายในภาพรวม

ระดับกรมท่ีลดลง จํานวน 1 เรื่อง และ 
- กรณีปรับปรุงกิจกรรม ต$องแสดงให$เห็นถึง
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ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน แนวทางการประเมินผล 
ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมนั้นในรูปของ
ต$นทุนและปริมาณงาน จํานวน 2 เรื่อง 

���� ท้ังนี้ วันท่ีแล$วเสร็จของแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถือตามวันท่ี
ผู$มีอํานาจลงนามเห็นชอบแผนฯ ดังกล�าว  

���� ส�งสําเนาแผนฯ ให$กับกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี    
29 มีนาคม 2556     

5 ข้ันตอนท่ี 5 : ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ 
 สามารถดํา เนินการตาม       

แ ผ น เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ได$ ตามเป0 าหมาย ท่ี
กําหนดไว$ พร$อมท้ังจัดทํา
ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดําเนินงานและผลสําเร็จ
ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น 
ปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 
และได$รับความเห็นชอบจาก          
หัวหน$าส�วนราชการ 

���� เ อกส า ร /หลั ก ฐ าน ท่ี แส ดง ถึ งก า ร ดํ า เ นิ น ง าน
เช�นเดียวกับระดับคะแนน 1 ,2 ,3 และ 4 พร$อมท้ัง
เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินการตามแผน
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปbงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
���� หลักฐานแสดงการดํา เนินงานตามแผนเ พ่ิม

ประสิทธิภาพท่ีบรรลุตามเป0าหมายท่ีกําหนดไว$ใน
ทุกเรื่อง 

���� รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนเ พ่ิม
ประสิทธิภาพโดยมีเนื้อหาท่ีระบุ 
- ผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จท่ีเกิดจาก            

การดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ  
ของปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 

- ช�วงระยะเวลาท่ี ดําเนินการตามแผนเ พ่ิม
ประสิทธิภาพของปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 

- วั น ท่ี แล$ ว เส ร็ จ ของ ราย ง านสรุ ปผลการ
ดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ถือตาม
วัน ท่ีผู$ มี อํานาจลงนามเห็นชอบรายงานฯ 
ดังกล�าว 

  ���� ส�งสําเนารายงานฯ ให$กับกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี                  
31 ตุลาคม 2556 

หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล: กรมบัญชีกลาง 
ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด : 

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
สํานักมาตรฐานด$านการบัญชีภาครัฐ 
1. นางพรกมล 
2. นางสาวนภาทิพยU 
3. นางอรพรรณ 
4. นางสาวอุไรวรรณ 

กรมบัญชีกลาง 
ประยูรสิน  
ปhญจศิริ 
นาคมหาชลาสินธุU 
รุกขวัฒนกุล 

 
0 2127 7138 
0 2127 7405 
0 2127 7415 
0 2127 7415 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4   ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 2.5  

คําอธิบาย: 
 
� การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ�งเป\น  2 กรณี ดังตาราง 
กรณีท่ี 1  ส�วนราชการได>รับเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุน วัดผล 4 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
 ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุน 1.0 
 ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.5 

 ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 12 เดือน 0.5 
 ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณตามแผน 0.5 

 

กรณีท่ี 2  ส�วนราชการไม�ได>รับเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุน วัดผล 3 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

 ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.75 

 ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 12 เดือน 0.75 

 ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณตามแผน 1.0 

 
� ตารางแสดงสัดส�วนน้ําหนัก (ร>อยละ 2.5) 

กรณีท่ี 
งบประมาณประจําป� 

รวม 
รายจ�ายลงทุน 

รายจ�ายภาพรวม 
แผน 

6 เดือนแรก 12 เดือน 
กรณีท่ี 1 1.0 0.5 0.5 0.5 2.5 
กรณีท่ี 2 - 0.75 0.75 1.0 2.5 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.1  ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุน  

น้ําหนัก:  ร$อยละ 1 

คําอธิบาย: 
� การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุน จะใช$อัตรา            

การเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุนของส�วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ�ายในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค         
เปKนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุนของส�วนราชการ ท้ังนี้ไม�รวม             
เงินงบประมาณท่ีได$รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว�างปbงบประมาณ โดยจะใช$ข$อมูลการเบิกจ�ายดังกล�าว         
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสU (GFMIS)  

� การให$คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุน  
ของส�วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุนท่ีส�วนราชการได$รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว�างปb (รายจ�ายประจําไปรายจ�ายลงทุน หรือรายจ�ายลงทุนไปรายจ�ายประจํา) จะนํา           
ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล$วมาเปKนฐานในการคํานวณ  

� รายจ�ายลงทุน หมายถึง รายจ�ายท่ีรัฐบาลจ�ายเพ่ือจัดหาทรัพยUสินประเภททุน ท้ังท่ีมีตัวตน
และทรัพยUสินท่ีไม�มีตัวตน ตลอดจนรายจ�ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให$แก�บุคคล องคUกร หรือรัฐวิสาหกิจ     
โดยผู$รับไม�ต$องจ�ายคืนให$รัฐบาลและผู$รับนําไปใช$จัดหาทรัพยUสินประเภททุน เปKนต$น สามารถตรวจสอบ        
ได$จากรหัสงบประมาณรายจ�าย รหัสลักษณะงานตําแหน�งท่ี 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณ
กําหนดให$ 
 
เหตุผล: 

ตามท่ีประกาศใช$พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 เม่ือวันท่ี 
1 ตุลาคม 2555 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ�ายภาครัฐ โดยให$ความสําคัญกับการ
เร�งรัดการใช$จ�ายงบประมาณ เพ่ือให$แผนงาน/โครงการภายใต$งบประมาณบรรลุวัตถุประสงคUตามกรอบ
ระยะเวลา  
 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ:  
 
                                เงินงบประมาณรายจ�ายลงทุนท่ีส�วนราชการเบิกจ�าย  x 100 
                                    วงเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุนท่ีส�วนราชการได$รับ 
 
 
เกณฑ=การให>คะแนน: 

ช�วงปรับเกณฑUการให$คะแนน +/- ร$อยละ 2 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑUการให$คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
72  74  76  78  80  
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เง่ือนไข:  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท�ากับ ร$อยละ 76 โดยคํานวณจากอัตราเบิกจ�ายเงินงบประมาณ

รายจ�ายลงทุน เฉลี่ยย$อนหลัง 3 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) โดยยกเว$นปbงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เนื่องจากเปKนปbท่ีประกาศใช$พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2555 ล�าช$า 
(ประกาศใช$วันท่ี 8 กุมภาพันธU 2555) ดังนี้ 

 

ป�งบประมาณ 
อัตราการเบิกจ�าย 

เงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 
ปbงบประมาณ พ.ศ. 2552 75.78 
ปbงบประมาณ พ.ศ. 2553 79.15 
ปbงบประมาณ พ.ศ. 2554 72.79 

เฉลี่ย 75.91 
 
2. กําหนดระดับคะแนน 5 เท�ากับ ร$อยละ 80 ซ่ึงเปKนค�าเป0าหมายการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ

รายจ�ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  
3. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุนท่ีส�วนราชการได$รับ ไม�รวมเงินงบประมาณ 

รายจ�ายลงทุนท่ีได$รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว�างปbงบประมาณ  
4. ส�วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุนผ�านทางเว็บไซตU

ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข$อ ข$อมูลสถิติ 
 

รายละเอียดข>อมูลพ้ืนฐาน: 

ข>อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน�วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ป�งบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 2555 

ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�าย                  
เงินงบประมาณรายจ�ายลงทุน 

ร$อยละ 75.78 79.15 72.79 66.27 

 
แหล�งข>อมูล/วิธีการจัดเก็บข>อมูล: 

ใช$ข$อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช$ข$อมูล      
ผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุนของส�วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ�ายในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค        
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสU (GFMIS) 
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แนวทางการประเมินผล:   
ที่ปรึกษาประเมินผล ส�วนราชการ 

���� ใช$ข$อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช$
ข$อมูลผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย
ลงทุนของส�วนราชการ ท้ัง ท่ีเ บิกจ�ายใน
ส�วนกลางและส�วนภูมิภาคจากระบบการ
บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ แ บ บ
อิเล็กทรอนิกสU (GFMIS)  
 

���� การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 
� เอกสารการรายงานการใช$เงินงบประมาณของ ส�วน

ราชการท่ีส�งให$กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข$อง เช�น 
1)  แบบ จั ด ทํ า แ ผ น / ร า ย ง าน ผ ล กา ร ใ ช$ จ� า ย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบ
รายจ�าย ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แบบ 
สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ�าย ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ท่ีได$รับการอนุมัติจากผู$มีอํานาจ 
3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ�าย ประจําปbงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ท่ีได$รับการอนุมัติจากผู$มีอํานาจ        

 
หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล: กรมบัญชีกลาง 
ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด: 

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
สํานักบริหารการรับ-จ�ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
1. นางสาวปทุมมาลยU  ไม$เรียง 

 
0 2127 7132 ต�อ 4206 และ 4618 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 ต�อ 4206 และ 4618 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   0 2127 7000 ต�อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.2   ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 6 เดือนแรก 

น้ําหนัก:  ร$อยละ ….. (ตามกรณีดังกล�าวข$างต$น) 

คําอธิบาย : 
� การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 6 เดือนแรก        

จะใช$อัตราการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมของส�วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ�ายในส�วนกลาง             
และส�วนภูมิภาคเปKนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ�ายเงินของส�วนราชการ ท้ังนี้ไม�รวมเงินงบประมาณ       
ท่ีได$รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว�างปbงบประมาณ โดยจะใช$ข$อมูลการเบิกจ�ายดังกล�าวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสU (GFMIS) 

� การให$คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย
ภาพรวม  ของส�วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมท่ีส�วนราชการได$รับ ต้ังแต�เดือนตุลาคม 
2555    ถึงเดือนมีนาคม 2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว�างปb (รายจ�ายประจําไปรายจ�าย
ลงทุน หรือรายจ�ายลงทุนไปรายจ�ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล$วมาเปKนฐานในการ
คํานวณ 

เหตุผล:   
ตามท่ีประกาศใช$พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 เม่ือวันท่ี  

1 ตุลาคม 2555 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ�ายภาครัฐ โดยให$ความสําคัญกับการ
เร�งรัดการใช$จ�ายงบประมาณ เพ่ือให$แผนงาน/โครงการภายใต$งบประมาณบรรลุวัตถุประสงคUตามกรอบ
ระยะเวลา 
 
สูตรการคํานวณ:   

 

 

 

 

 
 

 
เกณฑ=การให>คะแนน: 

 ช�วงปรับเกณฑUการให$คะแนน +/- ร$อยละ 5 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑUการให$คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
44.02 46.46 48.91 51.36 53.80 

 
 
 

เงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมท่ีส�วนราชการเบิกจ�าย 
ต้ังแต�เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556  x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมท่ีส�วนราชการได$รับ 
 



 
 

เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของส�วนราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  
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เง่ือนไข:  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท�ากับ ร$อยละ 48.91  โดยคํานวณจากอัตราการเบิกจ�ายเงิน

งบประมาณรายจ�ายภาพรวม 6 เดือนแรก เฉลี่ยย$อนหลัง 3 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) โดยยกเว$น
ปbงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากเปKนปb ท่ีประกาศใช$พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปb
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ล�าช$า (ประกาศใช$วันท่ี 8 กุมภาพันธU 2555) ดังนี้ 

 

ป�งบประมาณ 
อัตราการเบิกจ�าย 

เงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 
6 เดือนแรกของปbงบประมาณ พ.ศ. 2552 46.24 
6 เดือนแรกของปbงบประมาณ พ.ศ. 2553 48.78 
6 เดือนแรกของปbงบประมาณ พ.ศ. 2554 51.71 

เฉลี่ย 48.91 
 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม ไม�รวมเงินงบประมาณท่ีได$รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว�างปbงบประมาณ  

3. ส�วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมผ�านทาง
เว็บไซตUของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข$อ ข$อมูลสถิติ 
 
รายละเอียดข>อมูลพ้ืนฐาน: 
 

ข>อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน�วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ป�งบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 2555 

ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงิน 
งบประมาณรายจ�ายภาพรวม 6 เดือนแรก 

ร$อยละ 46.24 48.78 51.71 49.20 

 

แหล�งข>อมูล/วิธีการจัดเก็บข>อมูล: 

ใช$ข$อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช$ข$อมูล     
ผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมของส�วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ�ายในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค
ต้ังแต�เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกสU (GFMIS)  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของส�วนราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  
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แนวทางการประเมินผล: 

ที่ปรึกษาประเมินผล ส�วนราชการ 
���� ใช$ข$อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช$
ข$อมูลผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย
ภาพรวมของส�วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ�ายใน
ส�วนกลางและส�วนภูมิภาคจากระบบการ
บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ แ บ บ
อิเล็กทรอนิกสU (GFMIS)  
 

���� การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 
� เอกสารการรายงานการใช$เงินงบประมาณของ ส�วน

ราชการท่ีส�งให$กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข$อง เช�น 
1)  แบบ จั ด ทํ า แ ผ น / ร า ย ง าน ผ ล กา ร ใ ช$ จ� า ย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบ
รายจ�าย ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แบบ 
สงป. 302) 
๒) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ�าย ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ท่ีได$รับการอนุมัติจากผู$มีอํานาจ 
๓) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ�าย ประจําปbงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ท่ีได$รับการอนุมัติจากผู$มีอํานาจ        

 
หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล: กรมบัญชีกลาง 
ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด:  
 

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
สํานักบริหารการรับ-จ�ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
1. นางสาวปทุมมาลยU  ไม$เรียง 

 
0 2127 7132 ต�อ 4206 และ 4618 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 ต�อ 4206 และ 4618 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   0 2127 7000 ต�อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของส�วนราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.3   ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 12 เดือน 

น้ําหนัก:  ร$อยละ ….. (ตามกรณีดังกล�าวข$างต$น) 

คําอธิบาย: 
� การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 12 เดือน จะใช$

อัตราการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมของส�วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ�ายในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค       
เปKนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ�ายเงินของส�วนราชการ ท้ังนี้ไม�รวมเงินงบประมาณท่ีได$รับการจัดสรร
เพ่ิมเติมระหว�างปbงบประมาณ โดยจะใช$ข$อมูลการเบิกจ�ายดังกล�าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกสU (GFMIS) 

� การให$คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย
ภาพรวม  ของส�วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมท่ีส�วนราชการได$รับ ต้ังแต�เดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว�างปb (รายจ�ายประจําไปรายจ�าย
ลงทุน หรือรายจ�ายลงทุนไปรายจ�ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล$วมาเปKนฐานในการ
คํานวณ 
 
เหตุผล:   

ตามท่ีประกาศใช$พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 เม่ือวันท่ี  
1 ตุลาคม 2556 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ�ายภาครัฐ โดยให$ความสําคัญกับการ
เร�งรัดการใช$จ�ายงบประมาณ เพ่ือให$แผนงาน/โครงการภายใต$งบประมาณบรรลุวัตถุประสงคUตามกรอบ
ระยะเวลา 
 
สูตรการคํานวณ:   
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ=การให>คะแนน: 

 ช�วงปรับเกณฑUการให$คะแนน +/- ร$อยละ 1 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑUการให$คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
92 93 94 95 96 

 
 

เงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมท่ีส�วนราชการเบิกจ�าย 
ต้ังแต�เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมท่ีส�วนราชการได$รับ 
 



 
 

เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของส�วนราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 

45 

หมายเหตุ:  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท�ากับ ร$อยละ 94 ซ่ึงเปKนค�าเป0าหมายการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ

รายจ�ายภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม ไม�รวมเงินงบประมาณท่ีได$รับจัดสรรเพ่ิมเติม

ระหว�างปbงบประมาณ  
3. ส�วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมผ�านทาง

เว็บไซตUของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข$อ ข$อมูลสถิติ 
 

รายละเอียดข>อมูลพ้ืนฐาน: 
 

ข>อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน�วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ป�งบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 2555 

ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�าย 
เงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม      

12 เดือน 

ร$อยละ 92.42 95.76 94.58 90.27 

 
แหล�งข>อมูล/วิธีการจัดเก็บข>อมูล: 

ใช$ข$อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช$ข$อมูล     
ผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมของส�วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ�ายในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค
ต้ังแต�เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกสU (GFMIS)  

แนวทางการประเมินผล: 

ที่ปรึกษาประเมินผล ส�วนราชการ 
���� ใช$ข$อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช$
ข$อมูลผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย
ภาพรวมของส�วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ�ายใน
ส�วนกลางและส�วนภูมิภาคจากระบบการ
บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ แ บ บ
อิเล็กทรอนิกสU (GFMIS)  

���� การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 
� เอกสารการรายงานการใช$เ งินงบประมาณของ  

ส�วนราชการท่ีส�งให$กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข$อง เช�น 
1)  แบบ จั ด ทํ า แ ผ น / ร า ย ง าน ผ ล กา ร ใ ช$ จ� า ย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบ
รายจ�าย ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แบบ 
สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ�าย ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ท่ีได$รับการอนุมัติจากผู$มีอํานาจ 
3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ�าย ประจําปbงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ท่ีได$รับการอนุมัติจากผู$มีอํานาจ        

 



 
 

เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของส�วนราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  
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หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล: กรมบัญชีกลาง 
ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด: 
 

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
สํานักบริหารการรับ-จ�ายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 
1. นางสาวปทุมมาลยU  ไม$เรียง 

 
0 2127 7132 ต�อ 4206 และ 4618 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 ต�อ 4206 และ 4618 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   0 2127 7132 ต�อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของส�วนราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.4    ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณตามแผน 

น้ําหนัก:   ร$อยละ ….. (ตามกรณีดังกล�าวข$างต$น) 

คําอธิบาย: 
� การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช$ผลการเบิกจ�าย        

เงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมของส�วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ�ายในส�วนกลางและส�วนภูมิภาคเทียบกับ               
แผนการใช$จ�ายเงินงบประมาณในแต�ละไตรมาส เปKนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ     
ของส�วนราชการ ท้ังนี้  ข$อมูลแผนการใช$จ�ายเ งินงบประมาณท่ีส�วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑU               
และวิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนดภายใต$วงเงินงบประมาณท่ีได$รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะเปKนแผนต้ังต$นในระบบ GFMIS ดังนั้น เม่ือมีการนําแผนไปปฏิบัติแล$ว
จะต$องติดตามประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม�เปKนไปตามแผนการใช$จ�ายเงินท่ีได$ทําไว$ให$
ปรับปรุงแผนการใช$จ�ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปhจจุบันและเดือนถัดไป โดยให$ดําเนินการให$แล$วเสร็จ
ภายในไตรมาสท่ี 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2556 

� การให$คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ�ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับ
วงเงินตามแผนการใช$จ�ายเงินแต�ละไตรมาส และคํานวณค�าเฉลี่ยของท้ัง 4 ไตรมาสเปKนผลการดําเนินงาน    
ของส�วนราชการ 
 
เหตุผล:   

ตามท่ีประกาศใช$พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 เม่ือวันท่ี 
1 ตุลาคม 2555 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ�ายภาครัฐ โดยให$ความสําคัญกับการ
เร�งรัดการใช$จ�ายงบประมาณ เพ่ือให$แผนงาน/โครงการภายใต$งบประมาณบรรลุวัตถุประสงคUตามกรอบ
ระยะเวลา 
 

สูตรการคํานวณ: 
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ท่ีส�วนราชการเบิกจ�ายแต�ละไตรมาส 
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 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช$จ�ายเงินในปbงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ในระบบ GFMIS แต�ละไตรมาส  
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เกณฑ=การให>คะแนน: 

 ช�วงปรับเกณฑUการให$คะแนน +/- ร$อยละ 1 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑUการให$คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
92 93 94 95 96 

 
เง่ือนไข:  

1. กําหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท�ากับ ค�าเฉลี่ยร$อยละของท้ัง 4 ไตรมาสอยู�ท่ีร$อยละ 94 
และระดับ 5 คะแนน เท�ากับ ค�าเฉลี่ยร$อยละของท้ัง 4 ไตรมาสอยู�ท่ีร$อยละ 96  

ตัวอย�าง ส�วนราชการได$รับเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 
315 ล$านบาท โดยได$ทําแผนการใช$จ�ายเงินเพ่ือให$สํานักงบประมาณเห็นชอบแล$ว ต้ังแต�ต$นปbงบประมาณ (แผน
ต้ังต$น) ต�อมาวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 กรมบัญชีกลางเป�ดระบบให$ปรับปรุงแผนการใช$จ�ายเงิน ซ่ึงหน�วยงาน
ประเมินผลแล$วไม�สามารถดําเนินการได$ตามแผนการใช$จ�ายเงินเดิม จึงได$ปรับปรุงแผนการใช$จ�ายเงิน (แผน
ปรับปรุง) ต้ังแต�เดือนพฤศจิกายน 2555 ซ่ึงประมาณการว�าจะเบิกจ�ายเงินงบประมาณได$ภายในปbงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จํานวนท้ังสิ้น 308 ล$านบาท โดยผลการเบิกจ�ายเงินจริงของแต�ละไตรมาส เปKนดังนี้ 

 

รายการ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังสิ้น 
แผนต้ังต>น  78 70 67 100 315 
แผนปรับปรุง (1) 40 75 78 115 308 
ผลการเบิกจ�าย (2) 39 69 74 115 297 
ร>อยละผลการเบิกจ�ายเงินเทียบกบัแผน 

(2) / (1) * 100 
97.50 92.00 94.87 100  

  
ดังนั้น เม่ือคํานวณค�าเฉลี่ยร$อยละของท้ัง 4 ไตรมาส คิดเปKนผลการดําเนินงานของส�วนราชการ

เท�ากับ (97.50% + 92.00% + 94.87% + 100.00% ) / 4 = 96.09% อยู�ท่ีระดับคะแนน 5 คะแนน 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช$จ�ายเงินในปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม�รวมเงิน

งบประมาณท่ีได$รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว�างปbงบประมาณ  
3. ส�วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมเปรียบเทียบ

กับแผนการใช$จ�ายเงินผ�านทางเว็บไซตUของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข$อ ข$อมูลสถิติ 
 
รายละเอียดข>อมูลพ้ืนฐาน: 
 

ข>อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน�วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ป�งบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 2555 

ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�าย           
เงินงบประมาณตามแผน 

ร$อยละ - - - 96.18 
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แหล�งข>อมูล/วิธีการจัดเก็บข>อมูล : 

ใช$ข$อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช$ข$อมูล      
ผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมของส�วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ�ายในส�วนกลางและส�วนภูมิภาคจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสU (GFMIS) และข$อมูลแผนการใช$จ�ายงบประมาณ
ของส�วนราชการจากระบบของสํานักงบประมาณและระบบ GFMIS 

 
แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล ส�วนราชการ 
���� ใช$ข$อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช$
ข$อมูลผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย
ภาพรวมของส�วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ�ายใน
ส�วนกลางและส�วนภูมิภาคจากระบบการ
บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ แ บ บ
อิเล็กทรอนิกสU (GFMIS) และข$อมูลแผนการ
ใช$จ�ายงบประมาณของส�วนราชการจากระบบ
ของสํานักงบประมาณและระบบ GFMIS 
 

���� การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 
� เอกสารการรายงานการใช$เงินงบประมาณของ ส�วน

ราชการท่ีส�งให$กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข$อง เช�น 
1)  แบบ จั ด ทํ า แ ผ น / ร า ย ง าน ผ ล กา ร ใ ช$ จ� า ย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบ
รายจ�าย ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แบบ 
สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ�าย ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ท่ีได$รับการอนุมัติจากผู$มีอํานาจ 
3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ�าย ประจําปbงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ท่ีได$รับการอนุมัติจากผู$มีอํานาจ        

 

หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล: กรมบัญชีกลาง 
ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด: 
 

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
สํานักบริหารการรับ-จ�ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
1. นางสาวปทุมมาลยU  ไม$เรียง 

 
0 2127 7132 ต�อ 4206 และ 4618 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 ต�อ 4206 และ 4618 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   0 2127 7000 ต�อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ตัวช้ีวัดท่ี  5   ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําได$จริงเปรียบเทียบกับเป0าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ�าย 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 2.5 

คําอธิบาย:  
� เพ่ือให$สอดคล$องกับแผนยุทธศาสตรUของส�วนราชการ และยุทธศาสตรUการจัดสรร

งบประมาณรายจ�ายประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเปKนการผลักดันให$ส�วนราชการปฏิบัติราชการเพ่ือให$
บรรลุผลตามยุทธศาสตรUการจัดสรรงบประมาณได$อย�างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

� วัดผลสําเร็จจากร$อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการท่ีส�วน
ราชการทําได$ในปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทียบกับเป0าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับ
ปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่ีกําหนดไว$ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ�ายประจําปbงบประมาณ พ.ศ.2556” 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ: 
 

ผลผลิต  
(i) 

นํ้าหนัก
(Wi) 

เกณฑ=การให>คะแนนเทียบกบั                                                 
ร>อยละของเป?าหมายผลผลิต คะแนนที่ได> 

(SM i) 

คะแนน             
ถ�วงนํ้าหนัก         
(Wi x SM i) 1 2 3 4 5 

ผลผลติที1่ W1 80 85 90 95 100 SM1 (W1 x SM1) 
ผลผลติที2่ W2 80 85 90 95 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 80 85 90 95 100 . . 

. . 80 85 90 95 100 . . 
 ผลผลติที่ i Wi 80 85 90 95 100 SMi (Wi x SMi) 

นํ้าหนักรวม Σ Wi =1 ค�าคะแนนของตัวชี้วัดน้ีเท�ากับ Σ (Wi x SMi) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก เท�ากับ 
     

 Σ (Wi x SMi)          หรือ          (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

      Σ Wi                   W1 + W2 +....+ Wi 
 

 

โดยท่ี 
W  หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีให$กับแต�ละเป0าหมายผลผลิต และผลรวมของ

น้ําหนักของทุกเป0าหมายผลผลิต เท�ากับ 1 
SM  หมายถึง คะแนนท่ีได$จากการเทียบกับร$อยละของเป0าหมายผลผลิต 

i   หมายถึง ลําดับท่ีของเป0าหมายผลผลิต ได$แก�  1, 2,…, i  
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เกณฑ=การให>คะแนน:  
ช�วงปรับเกณฑUการให$คะแนน +/- 1 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑUการให$คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน 
1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
หมายเหตุ:  - 
 
เง่ือนไข:  

1) การกําหนดน้ําหนักท่ีจัดสรรให$แต�ละเป0าหมายผลผลิตให$ถ�วงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ
เป0าหมายผลผลิต หากไม�ระบุน้ําหนัก ให$ถือว�าทุกเป0าหมายผลผลิตมีน้ําหนักเท�ากัน 

2) กรณีส�วนราชการเปลี่ยนแปลงเป0าหมายผลผลิตท่ีกําหนดไว$ตามเอกสารงบประมาณรายจ�าย
ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต$องได$รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 

3) กรณีท่ีส�วนราชการไม�มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ�าย ให$นําค�าน้ําหนักรวม
ร$อยละ 2.5 ไปไว$ท่ีตัวชี้วัดท่ี 3 “ระดับความสําเร็จของการจัดทําต$นทุนต�อหน�วยผลผลิต” ร$อยละ 
1 และตัวชี้วัดท่ี 4 “ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ” ร$อยละ 1.5 โดยมี
น้ําหนัก ดังนี้ 

 
กรณีท่ี 1  ส�วนราชการได>รับเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุน วัดผล 4 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
 ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุน 1+0.5  =  1.5 
 ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.5+0.25 =  0.75 
 ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 12 เดือน 0.5+0.25 =  0.75 
 ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณตามแผน 0.5+0.5 =  1 

 

กรณีท่ี 2  ส�วนราชการไม�ได>รับเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุน วัดผล 3 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

 ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.75+0.25 =  1 
 ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 12 เดือน 0.75+0.25 =  1 
 ร$อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณตามแผน 1+1 =  2 
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แนวทางการประเมินผล: 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ  
���� รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

���� ผลผลิตเชิงปริมาณของส�วนราชการตาม “เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจ�ายประจําปb
งบประมาณ พ.ศ. 2556” ของสํานักงบประมาณ 

���� เป0าหมายเชิงปริมาณท่ีต$องดําเนินการให$แล$วเสร็จในปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 
���� ไม�นับรวมผลผลิตเชิงปริมาณท่ีได$รําไปเปKนตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรUของ

กระทรวง กลุ�มภารกิจ หรือกรม 
���� รายละเอียดผลการดําเนินงานของผลผลิตเชิงปริมาณ ดังนี้ 

���� รายงานสรุปปริมาณผลผลิตท่ีสามารถดําเนินการได$จริงของผลผลิตเชิงปริมาณแต�ละผลผลิต 
���� เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให$เห็นว�าการดําเนินการของผลผลิตได$บรรลุผลตามข$อมูลท่ีแจ$งมาจริง ได$แก�  

���� สําเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช$จ�ายงบประมาณตามแบบ สงป.301 ท่ีจัดส�งให$กับ
สํานักงบประมาณ ณ งวดสิ้นปbงบประมาณ พ.ศ.2556 

���� กรณีส�วนราชการเปลี่ยนเป0าหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ�าย ต$องได$รับความเห็นชอบจาก
สํานักงบประมาณจึงสามารถนําเป0าหมายท่ีปรับเปลี่ยนแล$วมาใช$ในการประเมินผลได$ พร$อมแนบเอกสาร 
หลักฐานท่ีสํานักงบประมาณให$ความเห็นชอบดังกล�าว 

2. ประเมินผลจากข>อมูลท่ีได>จากการสัมภาษณ=บุคคลท่ีเก่ียวข>องต�างๆ  
����  ผู$กํากับดูแลตัวชี้วัด 
����  ผู$จัดเก็บข$อมูล 

3. การสังเกตการณ=  
���� กระบวนการรวบรวมข$อมูลผลการดําเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

���� ความถูกต$อง เช�น แบบฟอรUมและเจ$าหน$าท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบข$อมูลก�อนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง รวมท้ังแบบฟอรUมและเจ$าหน$าท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามข$อมูลต�างๆ จากเจ$าของข$อมูลทุก 1 เดือน  

���� ความน�าเชื่อถือ เช�น ระบุแหล�งท่ีมาได$ชัดเจน สามารถสอบยันข$อมูลกับหน�วยงานเจ$าของข$อมูลได$ มีการ
จัดเก็บเปKนระบบและมีเจ$าหน$าท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

���� ความทันสมัย เช�น ความถ่ีในการปรับปรุงข$อมูลให$เปKนปhจจุบันทุกครั้งท่ีข$อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานข$อมูล 

���� ความสามารถในการตรวจสอบได$ เช�น ส�วนราชการมีความพร$อมให$คณะกรรมการฯ ส�วนราชการ  ภาคเอกชน
และประชาชนตรวจสอบข$อมูลได$ 

���� สภาพแวดล$อมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
���� การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข$อมูล 
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หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล: สํานักงาน ก.พ.ร. 
ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด: 

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

1. นางศิริเนตร กล$าหาญ  
2. นางสาวดารารัตนU โฆษิตพิพัฒนU 
3. นางสาวสุภลักษณU ขัมภรัตนU 
4. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 
5. นางสาวปณิตา ปณิธานธรรม 

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต�อ 8814 
0 2356 9999 ต�อ 8907 
0 2356 9999 ต�อ 8860 
0 2356 9999 ต�อ 8844 
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ตัวช้ีวัดท่ี  6   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส�วนราชการ 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 3    

คําอธิบาย:    
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส�วนราชการ หมายถึง การท่ี 

ส�วนราชการสามารถจัดการใช$ไฟฟ0าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในส�วนราชการได$อย�างมีประสิทธิภาพ และมีผล
การใช$ไฟฟ0าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงได$อย�างน$อยร$อยละ 10  

 

เหตุผล:  
พลังงานเปKนปhจจัยท่ีสําคัญในการตอบสนองความต$องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

แต�ประเทศไทยมิได$มีแหล�งพลังงานเชิงพาณิชยUภายในประเทศมากพอกับความต$องการ ทําให$ต$องพ่ึงพา
พลังงานจากต�างประเทศเปKนส�วนใหญ� ท่ีปhจจุบันมีมูลค�ากว�า 5 แสนล$านบาท แนวทางสําคัญท่ีจะช�วยลดอัตรา
การเพ่ิมความต$องการใช$พลังงานของประเทศ คือการส�งเสริมให$มีการใช$พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดในทุกภาคส�วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 ได$มีมติให$หน�วยงานราชการ
ดําเนินมาตรการลดใช$พลังงานลงให$ได$อย�างน$อย 10% เพ่ือเปKนตัวอย�างให$กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ใน
การช�วยลดรายจ�ายของประเทศโดยลดการนําเข$าน้ํามันจากต�างประเทศ 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ:  

���� พิจารณาจากร>อยละเฉล่ียถ�วงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด$านไฟฟ0า   
2.  ด$านน้ํามันเชื้อเพลิง   

���� สูตรการคํานวณค�าดัชนีการใช>พลังงาน : 

1.  ด>านไฟฟ?า 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช$ไฟฟ0า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช$ไฟฟ0ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช$ไฟฟ0าจริง 
ปริมาณการใช$ไฟฟ0าจริง 

  

 กําหนดให>  
- ปริมาณการใช$ไฟฟ0ามาตรฐาน 

 (kWh; กิโลวัตตU-ชั่วโมง) 
Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช$
ไฟฟ0าท่ีควรจะเปKนของส�วนราชการนั้น ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึง 
30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ท่ีจัดทําข้ึนจากการนําปhจจัยต�างๆ ท่ี
มีผลต�อการใช$ไฟฟ0าของส�วนราชการนั้น เช�น พ้ืนท่ีใช$สอย จํานวน
บุคลากร เวลาท่ีใช$ในการปฏิบัติงาน เปKนต$น ของแต�ละเดือน แล$วนําไป
รายงานผ�าน www.e-report.energy.go.th ให$ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช$ไฟฟ0า
มาตรฐาน  (kWh; กิโลวัตตU-ชั่วโมง) 

ตัวเลขประมาณการใช$ไฟฟ0าท่ีควรจะเปKน (SEU) ของส�วนราชการนั้น 
และมีการใช$ไฟฟ0าลดลงอย�างน$อยร$อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 
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- ปริมาณการใช$ไฟฟ0าจริง 
 (kWh; กิโลวัตตU-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จํานวนหน�วยไฟฟ0าท่ีใช$ไป
จริงในกิจการของส�วนราชการ ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 
กันยายน 2556 รวม 12 เดือน โดยใช$ข$อมูลจากใบแจ$งหนี้การใช$
ไฟฟ0าท่ีการไฟฟ0าเรียกเก็บแต�ละเดือน แล$วนําไปรายงานผ�าน 
www.e-report.energy.go.th ให$ครบ 12 เดือน 

2.  ด>านน้ํามันเช้ือเพลิง 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช$น้ํามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช$น้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช$น้ํามันจริง 
ปริมาณการใช$น้ํามันจริง 

 กําหนดให>  
- ปริมาณการใช$น้ํามันเชื้อเพลิง

มาตรฐาน  (ลิตร) 
Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช$น้ํามัน
เชื้อเพลิงท่ีควรจะเปKนของส�วนราชการนั้น ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 
ถึง 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ท่ีจัดทําข้ึนจากการนําปhจจัยต�างๆ 
ท่ีมีผลต�อการใช$น้ํามันเชื้อเพลิงของส�วนราชการนั้น เช�น พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
(ตารางกิโลเมตร) จํานวนบุคลากร เปKนต$น ของแต�ละเดือน แล$วนําไป
รายงานผ�าน www.e-report.energy.go.th ให$ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช$น้ํามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช$น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีควรจะเปKน (SFU) ของส�วน
ราชการนั้นและมีการใช$น้ํามันเชื้อเพลิงลดลงอย�างน$อยร$อยละ 10 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช$น้ํามันเชื้อเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จํานวนน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ท่ีใช$
ไปจริงในยานพาหนะของส�วนราชการ ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 
ถึง 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ได$แก� เบนซิน ดีเซล แก�สโซฮอล 
ไบโอดีเซล และก�าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจํานวนหน�วยของ
เชื้อเพลิงท่ีใช$ไปกับยานพาหนะของส�วนราชการทุกคันในแต�ละเดือน 
แล$วนําไปรายงานผ�าน www.e-report.energy.go.th ให$ครบ 12 เดือน 

กรณีท่ีส�วนราชการใช$น้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือก ได$แก� แก�สโซฮอล 
(ใน 1 ลิตร มีน้ํามันเบนซินอยู� 90%) น้ํามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มี
น้ํามันดีเซลอยู� 95%) และก�าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีใช$แทนเบนซิน
หรือดีเซล 100% นั้น การคํานวณปริมาณการใช$น้ํามันเชื้อเพลิง 
ระบบจะประมวลผลเฉพาะจํานวนปริมาณน้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล เท�านั้น ตามสูตรการคํานวณดังต�อไปนี้: 

AFU =  ปริมาณน้ํามันเบนซิน+ปริมาณน้ํามันดีเซล+ (0.90 x 
ปริมาณน้ํามันแก�สโซฮอล) +(0.95 x ปริมาณน้ํามันไบโอ
ดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 
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เกณฑ=การให>คะแนน:  
 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส�วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน�วยงาน
ท้ังหมดท่ีเปKนราชการบริหารส�วนกลางในสังกัดกรมท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎกระทรวง  และส�วนราชการท่ีต้ังข้ึนเปKน
หน�วยงานภายในกรมนั้นท่ีไม�ปรากฏในกฎกระทรวง โดยกําหนดเกณฑUการให$คะแนนของแต�ละหน�วยงาน เปKน
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ�งเกณฑUการให$คะแนนเปKน 5 ระดับ พิจารณาจากความก$าวหน$าของ
ข้ันตอนการดําเนินงานตามเป0าหมายแต�ละระดับ ดังนี้ 

1.  ด>านไฟฟ?า มีรายละเอียดเกณฑUการให$คะแนนประเมินผล ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ=การให>คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด$าน
ไฟฟ0าของปbงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบท่ี สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข$อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช$ไฟฟ0ามาตรฐาน 
และค�าดัชนีการใช$ไฟฟ0าประจําปbงบประมาณ 2556 ตามหลักเกณฑUและ
วิธีการท่ี สนพ. กําหนดได$แล$วเสร็จ และครบถ$วน 12 เดือน นับต้ังแต�เดือน
ตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข$อมูลปริมาณการใช$ไฟฟ0าท่ีใช$จริง (kWh; กิโลวัตตU-ชั่วโมง) 
ประจําปbงบประมาณ 2556 ครบถ$วน 12 เดือน นับต้ังแต�เดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด$านการใช$ไฟฟ0า ประจําปbงบประมาณ 2556 ตามสูตรการ
คํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู�ในช�วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ EUI ด$านการใช$ไฟฟ0า ประจําปbงบประมาณ 2556 ตามสูตรการ

คํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู�ในช�วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด$านการใช$ไฟฟ0า ประจําปbงบประมาณ 2556 ตามสูตรการ
คํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู�ในช�วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ด$านการใช$ไฟฟ0า มากกว�า 0  
ส�วนราชการจะได$คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท�ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส�วนราชการจะต$องได$คะแนนเต็ม (เท�ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนท่ี 2 จึงจะได$รับการประเมินผลระดับ

คะแนนท่ี 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5 เม่ือทราบ EUI แล$ว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศUเพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ด$านการใช$ไฟฟ0า ประจําปbงบประมาณ 2556 ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด มีค�าน$อยกว�า    

-0.333 ส�วนราชการจะได$คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท�ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส�วนราชการมีหน�วยงานในสังกัดมาร�วมในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต�ละหน�วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแต�ละหน�วยงาน  
ข. พิจารณาให$คะแนนของส�วนราชการ โดยคิดค�าเฉลี่ยจากคะแนนของหน�วยงานในสังกัดท้ังหมด  

          ( =  ผลรวมของคะแนนของหน�วยงานในสังกัดท้ังหมด / จํานวนหน�วยงานในสังกัดท้ังหมด) 
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2.  ด>านน้ํามันเช้ือเพลิง มีรายละเอียดเกณฑUการให$คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ=การให>คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด$านน้ํามัน
เชื้อเพลิงของปbงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบท่ี สนพ. 
กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข$อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช$น้ํามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐานและค�าดัชนีการใช$น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปbงบประมาณ 
2556 ตามหลักเกณฑUและวิธีการท่ี สนพ. กําหนดได$แล$วเสร็จ และครบถ$วน 
12 เดือน นับต้ังแต�เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข$อมูลปริมาณการใช$น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช$จริง (ลิตร) ประจําปb
งบประมาณ 2556 ครบถ$วน 12 เดือน นับต้ังแต�เดือนตุลาคม 2555 ถึง
เดือนกันยายน 2556  

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด$านการใช$น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปbงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยู�ในช�วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ EUI ด$านการใช$น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปbงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยู�ในช�วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด$านการใช$น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปbงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยู�ในช�วง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีท่ีผลการคํานวณค�าดัชนีการใช$น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว�า 0  
ส�วนราชการจะได$คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท�ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส�วนราชการจะต$องได$คะแนนเต็ม (เท�ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนท่ี 2 จึงจะได$รับการประเมินผลระดับ

คะแนนท่ี 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5 เม่ือทราบ EUI แล$ว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศUเพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ด$านการใช$น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด 

มีค�าน$อยกว�า -0.333 ส�วนราชการจะได$คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท�ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส�วนราชการมีหน�วยงานในสังกัดมาร�วมในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต�ละหน�วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแต�ละหน�วยงาน  
ข. พิจารณาให$คะแนนของส�วนราชการ โดยคิดค�าเฉลี่ยจากคะแนนของหน�วยงานในสังกัดท้ังหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน�วยงานในสังกัดท้ังหมด / จํานวนหน�วยงานในสังกัดท้ังหมด) 
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แผนภาพแสดงการให>คะแนนในระดับท่ี 3, 4 และ 5 
 
 

 
 
เง่ือนไข:  

1) สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช$ข$อมูลท่ีส�วนราชการได$รายงานผลผ�าน www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท�านั้น ในการประเมินระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส�วนราชการ  

หน$าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

 
  หมายเหตุ: การขอ username และ password ในการเข$าระบบ 
   (1) จากหน�วยงานต$นสังกัด หรือ  
   (2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต�อ 358 หรือ 364 
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2) ส�วนราชการต$องส�งผลการดําเนินงานด$านไฟฟ0าและน้ํามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนท่ี 1 ถึง 5 
ผ�านช�องทางเว็บไซตU www.e-report.energy.go.th ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 
น.  

3) สนพ. จัดทําผลสรุปการดําเนินงานของแต�ละส�วนราชการส�งถึงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 15 
ธันวาคม 2556 โดยใช$ข$อมูลท่ีแต�ละส�วนราชการส�งผลการดําเนินงานด$านไฟฟ0าและน้ํามันเชื้อเพลิง 
ในระดับคะแนนท่ี 1 ถึง 5 ผ�านช�องทางเว็บไซตU www.e-report.energy.go.th ณ วันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น. 

4) การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

หน�วยงานในส�วนราชการ  

หมายถึง ส�วนราชการท่ีเปKนราชการบริหารส�วนกลางในสังกัดส�วนราชการระดับกรมท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงส�วนราชการท่ีตั้งข้ึนเปKนหน�วยงานภายใน แต�ไม�ปรากฏในกฎกระทรวง 

สําหรับส�วนราชการท่ีเปKนราชการบริหารส�วนกลางในสังกัดส�วนราชการระดับกรมนั้น ซ่ึงจัดต้ังข้ึน
ตามกฎกระทรวง แต�ปฏิบัติงานอยู�ในภูมิภาค การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผล
ของส�วนราชการนั้นๆ ให$พิจารณาจากสถานท่ีตั้งของส�วนราชการว�า ต้ังอยู� ณ จังหวัดใด ให$
รายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับจังหวัดท่ีตั้งอยู�นั้น 

ส�วนราชการ ท่ีมีจํานวนหน�วยงานในสังกัดและหรือในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบมาร�วมในการประเมินผล
การประหยัดพลังงาน มากกว�า 30 หน�วยงาน จะได$รับคะแนนส�วนเพ่ิมอีก 0.05 เท�าของคะแนนท่ี
ได$รับ โดยส�วนราชการนั้น จะต$องมีหน�วยงานท่ีรายงานข$อมูลผ�าน www.e-report.energy.go.th 
ครบทุกข้ันตอนเปKนจํานวนไม�น$อยกว�าร$อยละ 80 ของจํานวนหน�วยงานท้ังหมด  

- ตัวอย�าง: ส�วนราชการ A มีหน�วยงานในสังกัดท้ังหมด 65 หน�วยงาน รายงานข$อมูลครบ
ทุกข้ันตอน 55 หน�วยงาน (เท�ากับ 84%) ได$รับคะแนนต้ังต$นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และ
ได$คะแนนส�วนเพ่ิมอีก 0.05 * 4.2634 เท�ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของส�วน
ราชการ A เท�ากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 
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แนวทางการประเมินผล : 
1. ด>านไฟฟ?า 

ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนท่ี 1 : 

มีการติดตามและรายงานผล
การดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด$านไฟฟ0า
ของปbงบประมาณ  2556 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2555 - มีนาคม 2556) 
และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2556 - กันยายน 
2556) ตามรูปแบบท่ี 
สนพ. กําหนด 

ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ 

� เอกสารหลักฐานเปKน :- 

1) เอกสารการประชุมของคณะทํางานลดการใช$พลังงานของ
ส�วนราชการเก่ียวกับการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใช$พลังงาน ประจําปbงบประมาณ  2556 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2556 - กันยายน 2556) และหลักฐานแสดงการ
รับทราบของหัวหน$าส�วนราชการ 

� ข$อมูลท่ีส�วนราชการรายงานการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปbงบประมาณ  2556  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามข$อ 3) ให$ สํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 โดยบันทึกผ�าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว$ 
ซ่ึงหลักฐานอ$างอิงจะเปKนเลขท่ีหรือลําดับครั้งของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะทํางานลดการใช$
พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามลําดับ  

  

 

  เกณฑ=การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ?า 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม�รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใช$พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 
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การใช$พลังงาน  

 

2 

ข้ันตอนท่ี 2 : 

2.1 มีการรายงานข$อมูล
พ้ืนฐานสําหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช$ไฟฟ0ามาตรฐาน 
และค�าดัชนีการใช$
ไฟฟ0าประจําปb
งบประมาณ 2556 
ตามหลักเกณฑUและ
วิธีการท่ี สนพ. 
กําหนดได$แล$วเสร็จ 
และครบถ$วน 12 
เดือน นับต้ังแต�เดือน
ตุลาคม 2555 ถึง
เดือนกันยายน 2556 

 

ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ 

� เอกสารหลักฐานเปKน :- 

1) หลักฐานแสดงท่ีมาของข$อมูลอันเปKนตัวแปรต�างๆ ท่ีมีผลต�อ
การใช$พลังงานของส�วนราชการ เปKนข$อมูลจริงท่ีเกิดข้ึนใน
แต�ละเดือน ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 
รวม 12 เดือน 

 ท้ังนี้ “ตัวแปร” ท่ี สนพ. กําหนด แบ�งออกเปKน 2 ส�วน คือ 

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เช�น  จํานวนบุคลากร
ภายใน  (มาทํางาน ลา ไปราชการ) จํานวนบุคลากร
ภายนอก (ท่ีเข$ามาใช$บริการ) จํานวนนักเรียน จํานวน
เตียงคนไข$ จํานวนชั่วโมงการทํางาน ขนาดพ้ืนท่ีของ
อาคาร เปKนต$น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล$อม เช�น อุณหภูมิ ระยะห�าง
จากตัวจังหวัดท่ีตั้ง พ้ืนท่ีของอําเภอท่ีต้ัง พ้ืนท่ีของ
จังหวัดท่ีตั้ง เปKนต$น 

2) ข$อมูลตัวแปรต�างๆ ท่ีมีผลต�อการใช$พลังงานของส�วนราชการ 
ตามข$อ 1) ท่ีส�วนราชการรายงานให$ สํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 โดยบันทึกผ�าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว$  

 * เม่ือส�วนราชการบันทึกข$อมูลต�างๆ ผ�าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ$วน
ของตัวแปรต�างๆ เม่ือครบถ$วนแล$ว ระบบจะคํานวณ
ปริมาณการใช$ไฟฟ0ามาตรฐานของแต�ละส�วนราชการ ตาม
แบบจําลองทางคณิตศาสตรUท่ี สนพ. ติดต้ังโปรแกรมไว$ 

  * การจัดทําข$อมูลตัวแปรต�างๆ ตามข$อ 1) และการรายงาน 
ตามข$อ 2) พร$อมท้ังรายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตรU 
นั้น สนพ. ได$จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส�วน
ราชการ โดยแบ�งกลุ�มหน�วยงานออกเปKน 9 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กลุ�มท่ัวไป 
2. กลุ�มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
3. กลุ�มโรงเรียน 
4. กลุ�มศาลและสํานักงานอัยการ 
5. กลุ�มเรือนจําและสถานคุมประพฤติ 
6. กลุ�มสถานีตํารวจ 
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7. กลุ�มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
8. กลุ�มสถานสงเคราะหU 
9. กลุ�มสถานีวิทยุและสถานีเครื่องส�งสัญญาณ 

 ให$ส�วนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม “คู�มือการจัดทําข$อมูล
และรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ท่ี สนพ. จัดทําข้ึน ตาม
เอกสารแนบท$ายเปKนภาคผนวก xx หรือ download ได$ท่ี 
www.e-report.energy.go.th/eui 2556/handbook/ 

  

 

  เกณฑ=การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1 = 0.2500 คะแนน 
  

 

ความครบถ$วนของข$อมูลตัวแปรต�างๆ  
ท่ีมีผลต�อปริมาณการใช$ไฟฟ0าของส�วนราชการ 
ตั้งแต� 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2556 

ด$านไฟฟ0า 

ก. ไม�ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบท้ัง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

  

 2.2 มีการรายงานข$อมูล
ปริมาณการใช$ไฟฟ0าท่ี
ใช$จริง (kWh; 
กิโลวัตตU-ชั่วโมง) 
ประจําปbงบประมาณ 
2556 ครบถ$วน 12 
เดือน นับต้ังแต�เดือน
ตุลาคม 2555 ถึง
เดือนกันยายน 2556 

ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ 

� เอกสารหลักฐานเปKน :- 

1) ใบแจ$งหนี้การใช$ไฟฟ0าท่ีการไฟฟ0าเรียกเก็บแต�ละเดือน  
หรือหลักฐานแสดงท่ีมาของข$อมูลปริมาณการใช$ไฟฟ0า 
(kWh; กิโลวัตตU-ชั่วโมง) ท่ีใช$จริงในกิจการของส�วนราชการ 
ประจําปbงบประมาณ 2556 เปKนข$อมูลจริงท่ีเกิดข้ึนในแต�ละ
เดือน ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 
รวม 12 เดือน 

2) ข$อมูลปริมาณการใช$ไฟฟ0า (kWh; กิโลวัตตU-ชั่วโมง) ท่ีใช$จริง
ในกิจการของส�วนราชการ ตามข$อ 1) ท่ีส�วนราชการ
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รายงานให$ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2556 โดยบันทึกผ�าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว$  

 

  

 

  เกณฑ=การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ$วนของข$อมูลปริมาณการใช$ไฟฟ0า 
ตั้งแต� 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2556 

ด$านไฟฟ0า 

ก. ไม�ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบท้ัง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

  
 

*  � ส�วนราชการจะต$องได$คะแนนเต็ม (เท�ากับ 0.5000) ใน
ระดับคะแนนท่ี 2 จึงจะได$รับการประเมินผลระดับคะแนน
ท่ี 3, 4 และ 5   

 ข้ันตอนท่ี 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร= 

3 มีผลการคํานวณ EUI  
ด$านการใช$ไฟฟ0า ประจําปb
งบประมาณ 2556 ตาม
สูตรการคํานวณท่ี สนพ. 
กําหนด โดยอยู�ในช�วง  

-0.200 ถึง -0.333 

� เอกสารหลักฐานเปKน :- 

1) ข$อมูลตัวแปรต�างๆ ท่ีมีผลต�อการใช$พลังงานของส�วน
ราชการ ตามข้ันตอนท่ี 2 (2.1 และ 2.2) ท่ีส�วนราชการ
รายงานให$ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ�าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว$ 
โดยใช$ข$อมูลเพียง ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 

2) สูตรการคํานวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช$ไฟฟ0า 4 มีผลการคํานวณ EUI  
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ด$านการใช$ไฟฟ0า ประจําปb
งบประมาณ 2556 ตาม
สูตรการคํานวณท่ี สนพ. 
กําหนด โดยอยู�ในช�วง  

-0.091 ถึง -0.199 

(Energy Utilization Index, EUI) เท�ากับ 
 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

* SEU  Standard Electricity Utilization   
 ปริมาณการใช$ไฟฟ0ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตตU-ช่ัวโมง) 
* AEU  Actual Electricity Utilization 
 ปริมาณการใช$ไฟฟ0าจริง  (kWh; กิโลวัตตU-ช่ัวโมง)  

 
รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตรU อธิบายไว$ใน 
“คู�มือการจัดทําข$อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ท่ี 
สนพ. จัดทําข้ึน  

5 มีผลการคํานวณ EUI  
ด$านการใช$ไฟฟ0า ประจําปb
งบประมาณ 2556 ตาม
สูตรการคํานวณท่ี สนพ. 
กําหนด โดยอยู�ในช�วง  

0.000 ถึง -0.090 เกณฑ=การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

  
 

การให>คะแนนแบ�งออกเป\น 3 ขัน้ตอน ด>านไฟฟ?า 
ขั้นท่ี 3  EUI อยู�ในช�วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั้นท่ี 4  EUI อยู�ในช�วง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั้นท่ี 5  EUI อยู�ในช�วง 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000  

คะแนน 
 รวม 3 ช�วง มีคะแนนเต็มท้ังสิ้น 1.5000 คะแนน 
  

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5  หาก EUI ด$านการใช$

ไฟฟ0า อยู�ระหว�างค�าขอบเขต ให$ใช$วิธีเทียบบัญญัตไิตรยางศU 
- กรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ด$านการใช$ไฟฟ0า มากกว�า 0 ส�วนราชการ

จะได$คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท�ากับ 1.5000 คะแนน 
  

� วิธีการให>คะแนนของส�วนราชการท่ีมีหลายหน�วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส�วนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน�วยงานท้ังหมดท่ีเปKนราชการบริหาร
ส�วนกลางในสังกัดกรมท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎกระทรวง  และส�วน
ราชการท่ีตั้งข้ึนเปKนหน�วยงานภายในกรมนั้นท่ีไม�ปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี้ 

1) ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต�ละหน�วยงานของส�วนราชการตาม
เกณฑUการให$คะแนนท่ีพิจารณาจากความก$าวหน$าของ
ข้ันตอนการดําเนินงานตามเป0าหมายแต�ละระดับข้ันของ
ความสําเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามข้ันตอนท่ี 1 ถึง 5  

2) นําคะแนนท่ีแต�ละหน�วยงานของส�วนราชการได$รับการ
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ประเมินตามข$อ 1) มารวมกันเพ่ือหาผลรวมท้ังหมด แล$วหา
ค�าคะแนนเฉลี่ยตามสูตรการคํานวณดังต�อไปนี้ 
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส�วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน�วยงานของส�วนราชการท้ังหมด 
จํานวนหน�วยงานของส�วนราชการท้ังหมด 

 

หมายเหตุ :   
� การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให$ส�วนราชการสรุปผลการ

ดําเนินงาน พร$อมแนบตัวอย�างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด$วย ส�วนเอกสาร/หลักฐานท่ี
เก่ียวข$องอ่ืนท่ีไม�ได$จัดส�งให$ สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอให$ส�วนราชการจัดเตรียมไว$ ณ ส�วนราชการเพ่ือพร$อมให$ผู$
ประเมินตรวจสอบหรือขอข$อมูลเพ่ิมเติม 
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แนวทางการประเมินผล : 

2. ด>านน้ํามันเช้ือเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนท่ี 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด$านน้ํามันเชื้อเพลิงของ
ปbงบประมาณ  2556 รอบ 
6 เดือน (ตุลาคม 2555 - 
มีนาคม 2556) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2556 
- กันยายน 2556) ตาม
รูปแบบท่ี สนพ. กําหนด 

ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ 

� ข$อมูลท่ีส�วนราชการรายงานการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปbงบประมาณ  2556  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให$ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดย
เปKนข$อมูลเดียวกันกับท่ีส�วนราชการบันทึกการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด$านไฟฟ0า 

  เกณฑ=การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดนํ้ามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม�รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใช$พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใช$พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 
 

 

2 

ข้ันตอนท่ี 2 : 

2.1 มีการรายงานข$อมูล
พ้ืนฐานสําหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช$น้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน และค�าดัชนี
การใช$น้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําปbงบประมาณ 
2556 ตามหลักเกณฑU
และวิธีการท่ี สนพ. 
กําหนดได$แล$วเสร็จ 
และครบถ$วน 12 

ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ 

� เอกสารหลักฐานเปKน :- 

1) หลักฐานแสดงท่ีมาของข$อมูลอันเปKนตัวแปรต�างๆ ท่ีมีผลต�อ
การใช$พลังงานของส�วนราชการ เปKนข$อมูลจริงท่ีเกิดข้ึนใน
แต�ละเดือน ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 
รวม 12 เดือน 

 ท้ังนี้ “ตัวแปร” ท่ี สนพ. กําหนด แบ�งออกเปKน 2 ส�วน คือ 

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เช�น  จํานวนบุคลากร
ภายใน  (มาทํางาน ลา ไปราชการ) เปKนต$น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล$อม เช�น อุณหภูมิ ระยะห�าง
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ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน แนวทางการประเมินผล 

เดือน นับต้ังแต�เดือน
ตุลาคม 2555 ถึง
เดือนกันยายน 2556 

จากตัวจังหวัดท่ีตั้ง พ้ืนท่ีของอําเภอท่ีต้ัง พ้ืนท่ีของ
จังหวัดท่ีตั้ง เปKนต$น 

2) ข$อมูลตัวแปรต�างๆ ท่ีมีผลต�อการใช$พลังงานของส�วน
ราชการ ตามข$อ 1) ท่ีส�วนราชการรายงานให$ สํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 โดย
บันทึกผ�าน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. 
ออกแบบไว$ เปKนข$อมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผล
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด$านไฟฟ0า 

 * เม่ือส�วนราชการบันทึกข$อมูลต�างๆ ผ�าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ$วน
ของตัวแปรต�างๆ เม่ือครบถ$วนแล$ว ระบบจะคํานวณ
ปริมาณการใช$น้ํามันมาตรฐานของแต�ละส�วนราชการ ตาม
แบบจําลองทางคณิตศาสตรUท่ี สนพ. ติดต้ังโปรแกรมไว$ 

  เกณฑ=การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ$วนของข$อมูลตัวแปรต�างๆ  
ท่ีมีผลต�อปริมาณการใช$นํ้ามันของส�วนราชการ 
ตั้งแต� 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2556 

ด$านนํ้ามัน 

ก. ไม�ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบท้ัง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

 
  

 2.2 มีการรายงานข$อมูล
ปริมาณการใช$น้ํามัน
เชื้อเพลิงท่ีใช$จริง 
(ลิตร) ประจําปb
งบประมาณ 2556 
ครบถ$วน 12 เดือน 
นับต้ังแต�เดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือน
กันยายน 2556 

ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ 

� เอกสารหลักฐานเปKน :- 

1) ใบเสร็จค�าน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีส�วนราชการได$ซ้ือ และใบสั่งจ�าย
น้ํามันเชื้อเพลิงให$กับยานพาหนะของส�วนราชการทุกคันใน
แต�ละเดือน หรือหลักฐานแสดงท่ีมาของข$อมูลปริมาณการ
ใช$น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ท่ีใช$จริงในยานพาหนะของส�วน
ราชการ ประจําปbงบประมาณ 2556 เปKนข$อมูลท่ีเกิดข้ึนจริง
ในแต�ละเดือน ต้ังแต� 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 
รวม 12 เดือน 

2) ข$อมูลปริมาณการใช$น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ท่ีใช$จริงใน
ยานพาหนะของส�วนราชการ ตามข$อ 1) ท่ีส�วนราชการรายงาน
ให$ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2556 
โดยบันทึกผ�าน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี 
สนพ. ออกแบบไว$  
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ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน แนวทางการประเมินผล 
 

  

 
   

 
เกณฑ=การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2 = 0.2500 คะแนน 

   

ความครบถ$วนของข$อมูลปริมาณการใช$นํ้ามัน 
ตั้งแต� 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2556 

ด$านนํ้ามัน 

ก. ไม�ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบท้ัง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

 
  

*  � ส�วนราชการจะต$องได$คะแนนเต็ม (เท�ากับ 0.5000) ใน
ระดับคะแนนท่ี 2 จึงจะได$รับการประเมินผลระดับคะแนน
ท่ี 3, 4 และ 5   

 ข้ันตอนท่ี 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร= 

3 มีผลการคํานวณ EUI  
ด$านการใช$น้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําปbงบประมาณ 2556 
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. 
กําหนด โดยอยู�ในช�วง  

-0.200 ถึง -0.333 

� เอกสารหลักฐานเปKน :- 

1) ข$อมูลตัวแปรต�างๆ ท่ีมีผลต�อการใช$พลังงานของส�วน
ราชการ ตามข้ันตอนท่ี 2 (2.1 และ 2.2) ท่ีส�วนราชการ
รายงานให$ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ�าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว$ 
โดยใช$ข$อมูลเพียง ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 

 
 

4 มีผลการคํานวณ EUI  
ด$านการใช$น้ํามันเชื้อเพลิง 
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ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประจําปbงบประมาณ 2556 
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. 
กําหนด โดยอยู�ในช�วง  

-0.091 ถึง -0.199 

 
2) สูตรการคํานวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช$น้ํามัน

เชื้อเพลิง (Energy Utilization Index, EUI) เท�ากับ 
 

EUI =  (90% ของ SFU*) – AFU* 
AFU 

* SFU  Standard Fuel Utilization   
 ปริมาณการใช$นํ้ามันมาตรฐาน (ลิตร) 
* AFU  Actual Fuel Utilization 
 ปริมาณการใช$นํ้ามันจริง  (ลิตร)  
  
รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตรU อธิบายไว$ใน 
“คู�มือการจัดทําข$อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ท่ี 
สนพ. จัดทําข้ึน  

5 มีผลการคํานวณ EUI  
ด$านการใช$น้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําปbงบประมาณ 2556 
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. 
กําหนด โดยอยู�ในช�วง  

0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ=การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

  
 

การให>คะแนนแบ�งออกเป\น 3 ขัน้ตอน ด>านน้ํามัน 
ขั้นท่ี 3  EUI อยู�ในช�วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั้นท่ี 4  EUI อยู�ในช�วง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั้นท่ี 5  EUI อยู�ในช�วง 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000  

คะแนน 
 รวม 3 ช�วง มีคะแนนเต็มท้ังสิ้น 1.5000 คะแนน 
  

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5  หาก EUI ด$านการใช$

นํ้ามันเช้ือเพลิง อยู�ระหว�างค�าขอบเขต ให$ใช$วิธีเทียบบัญญัตไิตรยางศU 
- กรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ด$านการใช$นํ้ามันเช้ือเพลิง มากกว�า 0 ส�วน

ราชการจะได$คะแนนระดบัท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท�ากับ 1.5000 คะแนน 
  

� วิธีการให>คะแนนของส�วนราชการท่ีมีหลายหน�วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส�วนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน�วยงานท้ังหมดท่ีเปKนราชการบริหาร
ส�วนกลางในสังกัดกรมท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎกระทรวง  และส�วน
ราชการท่ีตั้งข้ึนเปKนหน�วยงานภายในกรมนั้นท่ีไม�ปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี้ 

1) ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต�ละหน�วยงานของส�วนราชการตาม
เกณฑUการให$คะแนนท่ีพิจารณาจากความก$าวหน$าของ
ข้ันตอนการดําเนินงานตามเป0าหมายแต�ละระดับข้ันของ
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ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน แนวทางการประเมินผล 

ความสําเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามข้ันตอนท่ี 1 ถึง 5  
2) นําคะแนนท่ีแต�ละหน�วยงานของส�วนราชการได$รับการ

ประเมินตามข$อ 1) มารวมกันเพ่ือหาผลรวมท้ังหมด แล$วหา
ค�าคะแนนเฉลี่ยตามสูตรการคํานวณดังต�อไปนี้ 
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส�วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน�วยงานของส�วนราชการท้ังหมด 
จํานวนหน�วยงานของส�วนราชการท้ังหมด 

 

หมายเหตุ :   
� การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให$ส�วนราชการสรุปผลการ

ดําเนินงาน พร$อมแนบตัวอย�างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด$วย ส�วนเอกสาร/หลักฐานท่ี
เก่ียวข$องอ่ืนท่ีไม�ได$จัดส�งให$ สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอให$ส�วนราชการจัดเตรียมไว$ ณ ส�วนราชการเพ่ือพร$อมให$ผู$
ประเมินตรวจสอบหรือขอข$อมูลเพ่ิมเติม 

 

หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล:  กระทรวงพลังงาน    
ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด:  

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน    
1. นางสาวชนานัญ  บัวเขียว 

 
0 2612 1555 ต�อ 364, 358 
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ตัวช้ีวัดท่ี  7   ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 4 

คําอธิบาย:  

� พระราชกฤษฎีกาว�าด$วยหลักเกณฑUและวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
37 กําหนดให$ส�วนราชการต$องกําหนดระยะเวลาแล$วเสร็จของงานแต�ละงาน และประกาศให$ประชาชนรับทราบเปKน
การท่ัวไป และเพ่ือเปKนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต$องการของประชาชน ส�วนราชการได$
ดําเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร$อยละ 30 – 50  ต้ังแต�ปb พ.ศ. 2547 โดยในปbแรกได$
คัดเลือกมาดําเนินการ 3 – 5 กระบวนการ และดําเนินการครอบคลุมทุกกระบวนการต้ังแต�ปb พ.ศ. 2550  

� นอกจากการลดระยะเวลาและข้ันตอนการปฏิบัติงานแล$วในการพัฒนากระบวนการเพ่ือ
ตอบสนองความต$องการของประชาชนท่ีส�วนราชการได$ดําเนินการมาอย�างต�อเนื่อง ส�วนราชการควรให$ความสําคัญ
กับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการให$บริการ ซ่ึงจะส�งผลโดยตรงต�อความพึงพอใจของผู$รับบริการ และการสร$าง
ภาพลักษณUท่ีดีขององคUการ ดังนั้นในปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงได$กําหนดให$การปรับปรุงกระบวนการเปKนตัวชี้วัด
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส�วนราชการระดับกรม 

� ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ หมายถึงส�วนราชการดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการสร$างคุณค�า จํานวน 3 กระบวนการ โดยมีรายชื่อกระบวนการท่ีต$องดําเนินการปรับปรุงตามรายละเอียด
ในคู�มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส�วนราชการ ประจําปb งบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ท้ังนี้ การปรับปรุงดังกล�าวต$องแสดงให$เห็นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินการท่ีชัดเจน โดย
ประเมินผลจากตัวชี้วัดท่ีสะท$อนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และผลของการปรับปรุงท่ีก�อให$เกิดประโยชนUใน
ด$านต�าง ๆ เช�น ประโยชนUต�อผู$รับบริการ นวัตกรรมการให$บริการ การบูรณาการการทํางานของภาคส�วนต�าง ๆ  และ
การลดต$นทุน เปKนต$น  

 
ตารางและสูตรการคํานวณ:   -  
 
 

เกณฑ=การให>คะแนน:  
 

การประเมินผล 
นํ้าหนัก 
(ร>อยละ) 

เกณฑ=การให>คะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 
 

4 1 2 3 4 5 
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กําหนดเปKนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ�งเกณฑUการให$คะแนนเปKน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก$าวหน$าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป0าหมายแต�ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน ระดับความสําเร็จของ Milestone 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

โดยที่ 

ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน 
1  ส�วนราชการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการสร$างคุณค�าท่ีส�งผลต�อมิติภายนอกด$าน

ประสิทธิผล จํานวน 3 กระบวนการ และกําหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ และเกณฑU 
การให$คะแนนของตัวชี้วัดในการปรับปรุงกระบวนการ ตามรายชื่อกระบวนการท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

2  - 
3  ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการดําเนินการได$ตามเกณฑUการ

ให$คะแนนของตัวชี้วัดท่ีกําหนดในการปรับปรุงกระบวนการ  
4  - 
5 ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการปรับปรุงกระบวนการ

ก�อให$เกิดประโยชนUต�อผู$รับบริการ /นวัตกรรมการให$บริการ/การบูรณาการการทํางาน
ของภาคส�วนต�างๆ /การลดต$นทุน  

 
หมายเหตุ:  

1. รายชื่อกระบวนการท่ีกําหนดเปKนรายชื่อจากฐานข$อมูลกระบวนการสร$างคุณค�าของส�วนราชการท่ีสํานักงาน 
ก.พ.ร. รวบรวมจากผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หรือจากรายชื่อ
กระบวนการสร$างคุณค�าท่ีส�วนราชการระบุในข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร$างความโปร�งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 2. กรณีท่ีส�วนราชการต$องการปรับเปลี่ยนรายชื่อกระบวนการท่ีจะดําเนินการปรับปรุงให$แจ$งสํานักงาน ก.พ.ร 
ทราบภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556 พร$อมแนบหลักฐานการทบทวนกระบวนการสร$างคุณค�า ท้ังนี้ 
กระบวนการสร$างคุณค�าจะต$องเปKนกระบวนการหลักของส�วนราชการท่ีส�งผลต�อการบรรลุพันธกิจและ
ยุทธศาสตรUของส�วนราชการ ท้ังนี้ หากส�วนราชการไม�ดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกระบวนการตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดดังกล�าวจะไม�รับพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกระบวนการท่ีจะนํามาปรับปรุง 
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3. ให$ส�วนราชการจัดส�งรายละเอียดตัวชี้วัดท่ีสะท$อนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และเกณฑUการ

ให$คะแนนของตัวชี้วัดภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556 รายละเอียดตามแบบฟอรUม  1 ท้ังนี้ ส�วนราชการ
สามารถกําหนดตัวชี้วัดของกระบวนการได$มากกว�า 1 ตัวชี้วัด โดยการกําหนดตัวชี้วัดดังกล�าวควรกําหนดให$
ครอบคลุมกับข$อกําหนดท่ีสําคัญด$านผู$รับบริการผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย ด$านประสิทธิภาพ ด$านความคุ$มค�าและการ
ลดต$นทุน ในกรณีท่ีส�วนราชการไม�จัดส�งรายละเอียดตัวชี้วัดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกล�าว จะถูกปรับลด
คะแนนลง 0.5000 คะแนน  
 4. ให$ส�วนราชการรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ รายละเอียดตามแบบฟอรUม 2 พร$อมกับการ
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปb พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน 

เหตุผล:   
เพ่ือให$การพัฒนาคุณภาพการให$บริการประชาชนของส�วนราชการเปKนไปอย�างต�อเนื่อง และมี

มาตรฐาน ส�วนราชการควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ (Process) ด$วยรูปแบบหรือวิธีการใหม� ๆ ท่ี
หลากหลาย โดยให$คํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและข้ันตอนการให$บริการ คุณภาพของ
เจ$าหน$าท่ีผู$ให$บริการ คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก และคุณภาพการให$บริการในภาพรวม ให$สอดคล$อง
กับความต$องการ และความคาดหวังของผู$รับบริการและผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย  
 
เง่ือนไข:  - 
 
แนวทางการประเมินผล:   

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ  
 

���� รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
���� เอกสารที่เก่ียวข$องกับการกําหนดกระบวนการสร$างคุณค�าของส�วนราชการ  
���� แผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสร$างคุณค�า 
���� เอกสารบันทึกการจัดเก็บข$อมูลการให$บริการและตัวชี้วัดของกระบวนการ โดยต$องแสดงให$เห็น  

       วิธีการจัดเก็บข$อมูลท่ีมีความน�าเชื่อถือ เช�น สุ�มจับเวลา ประมวลผลข$อมูลจากใบบันทึกการเข$ารับบริการ  
       เปKนต$น  

���� หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข$อง ท่ีสามารถแสดงผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ 
 
หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให$
ส�วนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พร$อมแนบตัวอย�างเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานท่ีสําคัญ
ของตัวชี้วัดไปด$วย ส�วนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวข$องอ่ืนๆ ท่ีไม�ได$จัดส�งให$สํานักงาน ก.พ.ร. ขอให$จัดเตรียมไว$ท่ี
ส�วนราชการเพ่ือพร$อมให$ผู$ประเมินตรวจสอบหรือขอข$อมูลเพ่ิมเติม 

2. ประเมินผลจากข>อมูลท่ีได>จากการสัมภาษณ=บุคคลท่ีเก่ียวข>องต�างๆ  
���� ผู$กํากับดูแลตัวชี้วัด ���� ผู$จัดเก็บข$อมูล 
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แนวทางการประเมินผล 
���� ผู$รับบริการ ���� เจ$าหน$าท่ีผู$ให$บริการ  

3. การสังเกตการณ=  
���� กระบวนการรวบรวมข$อมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

���� ความถูกต$อง เช�น การจัดเก็บข$อมูลมีเจ$าหน$าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบข$อมูลก�อนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้ง มีแบบฟอรUมสําหรับเจ$าหน$าท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามข$อมูลต�างๆ จากเจ$าของข$อมูลทุก 1 
เดือน เปKนต$น 

���� ความน�าเชื่อถือ เช�น ระบุแหล�งท่ีมาได$ชัดเจน สามารถสอบยันข$อมูลกับหน�วยงานเจ$าของข$อมูลได$มีการ
จัดเก็บเปKนระบบและมีเจ$าหน$าท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ เปKนต$น 

���� ความสามารถในการตรวจสอบได$ เช�น ส�วนราชการมีความพร$อมให$คณะกรรมการฯ ส�วนราชการ 
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข$อมูลได$ เปKนต$น 

���� การบันทึกทะเบียนผู$รับบริการ 
���� การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
���� การสุ�มจับเวลาการให$บริการ 
  

หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล: สํานักงาน ก.พ.ร. 
ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด: 
 

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
1. นางอารียUพันธU  เจริญสุข 
2. นางสาวกาญจนา  ลพเลิศ 
3. นางสาวภัทรอาภา  จินดาวงศU 
4. นางสาวณพรรษธUสรฌU เสมสันตU  
5. นางสาวพรรษมน สิริกุลพัฒนสาร 

 
0 2356 9948 
0 2356 9999 ต�อ 8992 
0 2356 9999 ต�อ 8915 
0 2356 9999 ต�อ 8939 
0 2356 9999 ต�อ 8981 
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แบบฟอร=ม 1  แบบฟอร=มแสดงรายละเอียดตัวช้ีวัดของกระบวนการ 

ส�วนราชการ ................................................ 

รายช่ือ
กระบวนการ 

 

ตัวช้ีวัด (i) น้ําหนัก (Wi) เกณฑ=การให>คะแนน 

1 2 3 4 5 

กระบวนการท่ี 1… 1.1………… …. …. …. …. …. …. 
 1.2………… …. …. …. …. …. …. 

 …. …. …. …. …. …. …. 

กระบวนการท่ี 2… 2.1………… …. …. …. …. …. …. 
 2.2………… …. …. …. …. …. …. 

 …. …. …. …. …. …. …. 
กระบวนการท่ี 3… 3.1………… …. …. …. …. …. …. 
 3.2………… …. …. …. …. …. …. 

 …. …. …. …. …. …. …. 

 น้ําหนักรวม Σ Wi =1      
 

โดยท่ี 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญของแต�ละกระบวนการ โดยกําหนดให$แต�ละกระบวนการมีน้ําหนัก

เท�ากันทุกกระบวนการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกกระบวนการ เท�ากับ 1 รวมท้ัง
กําหนดให$น้ําหนักของตัวชี้วัดในแต�ละกระบวนการมีน้ําหนักเท�ากันทุกตัวชี้วัด 

C หมายถึง คะแนนท่ีได$จากการเทียบกับร$อยละของผลสําเร็จตามเป0าหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัด ;  1, 2,…, i  

 
 

        หมายเหตุ   จัดส�งข>อมูลให>กับสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556 
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แบบฟอร=ม 2  รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ 

 
ส�วนราชการ .................................................................... 
 
1. สภาพการปฏิบัติงานเดิมก�อนการปรับปรุงกระบวนการ 

� สภาพปUญหาก�อนการดําเนินการปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� สภาพการปฏิบัติงานเดิม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

รูป 
                              (แผนผังการปฏิบัติงานเดิม) 

 
 
2. สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

รูป 
                              (แผนผังการปฏิบัติงานใหม�) 
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3. ผลการดําเนินการของตัวช้ีวัดกระบวนการ 
 

ส�วนราชการ ................................................ 
      1) คํานวณคะแนนเฉล่ียผลการดําเนินการของแต�ละกระบวนการ 
 

รายช่ือ
กระบวนการ 

 

ตัวช้ีวัด 
 (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑ=การให>คะแนน 
คะแนนท่ี

ได>  
(Ci) 

คะแนน
เฉล่ียถ�วง
น้ําหนัก         
(Wi x Ci) 

ค�าคะแนน
เฉล่ียแต�ละ
กระบวนการ 
(Σi/n)=Di 

1 2 3 4 5 

…... …... …... …... …... …... …... …... …... …...  
…... …... …... …... …... …... …... …... …... …...  
…... …... …... …... …... …... …... …... …... …...  
…... …... …... …... …... …... …... …... …... …...  
  น้ําหนัก

รวม 
Σ Wi 

=1 
   

   

        2)  เทียบค�าคะแนนเฉล่ียของแต�ละกระบวนการ โดยท่ีค�าคะแนนสูงสุดท่ีได> (คะแนน 5) จะเท�ากับ 
            ค�าคะแนนระดับ 3 ของตัวช้ีวัด 
 

กระบวนการ ค�าคะแนนเฉล่ียของกระบวนการ คํานวณคะแนน ค�าคะแนนท่ีได> 
(Ei) 

1 D1 (0.6x D1) E1 
2 D2 (0.6x D2) E2 
3 D3 (0.6x D3) E3 

 
           

           3)  ค�าคะแนนท่ีแสดงผลลัพธ= 
กระบวนการ  

ค�าคะแนน
ท่ีได> 

แสดงผลลัพธ=
การดําเนินการ
คะแนนเท�ากับ

ระดับ 5 

ผลคะแนนของ
กระบวนการคิดเป\น 

ร>อยละ 
(ค�าคะแนนท่ีได>X 

ค�าคะแนนผลลัพธ=)X 
100/15 

 
ค�าคะแนนกระบวนการ 

(ร>อยละของ
กระบวนการ/20) 

(Fi) 

1 E1 5.0000 …………… F1 
2 E2 ไม�แสดงผลลัพธU 

ให$ใช$ค�าคะแนนท่ีได$ในระดับ 3 
F2 

(กรณีนี้ให$ใช$คะแนน E2) 
3 E3 5.0000 …………… F3 

สรุปค�าคะแนนของตัวช้ีวัด  ΣFi/3 
 

(โปรดดูตัวอย�างการคํานวณ) 
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4. ประโยชน=ท่ีได>รับหลังจากการปรับปรุง (ประโยชนUต�อผู$รบับริการ /นวัตกรรมการให$บริการ/การบูรณาการการ
ทํางานของภาคส�วนต�างๆ /การลดต$นทุน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
หมายเหตุ  จัดส�งข>อมูลให>กับสํานักงาน ก.พ.ร. พร>อมกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 

 
 

ตัวอย�างการคํานวณคะแนนตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 

ส�วนราชการ   กรม ก. 
1) คํานวณคะแนนเฉล่ียผลการดําเนินการของแต�ละกระบวนการ 
 

รายช่ือ
กระบวนการ 

 

ตัวช้ีวัด 
 (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑ=การให>คะแนน 
คะแนนท่ีได>  

(Ci) 

คะแนนเฉล่ีย
ถ�วงน้ําหนัก         
(Wi x Ci) 

ค�าคะแนน
เฉล่ียของ 

แต�ละ
กระบวนการ 

1 2 3 4 5 

ก X1 0.165 7 
วัน 

6 
วัน 

5 
วัน 

4 
วัน 

3 
วัน 

3 0.4950 (0.4950+0.7425)
/0.33  

= 
3.7500 

X2 0.165 60 
% 

70
% 

80
% 

90
% 

100
% 

4.5 0.7425 

ข Y1 0.165 9% 8% 7% 6% 5% 4 0.6600 (0.6600+0.8250)
/0.33 = 

4.48000 
Y2 0.165 1 2 3 4 5 5 0.8250 

ค Z1 0.34 60
% 

70
% 

80
% 

90
% 

100
% 

5 1.7000 (1.7000/0.34) = 
5.0000 

  น้ําหนัก
รวมΣ Wi 

=1    

 
 
2)  เทียบค�าคะแนนเฉล่ียของแต�ละกระบวนการ โดยท่ีค�าคะแนนสูงสุดท่ีได> (คะแนน 5) จะเท�ากับ 
     ค�าคะแนนระดับ 3 ของตัวช้ีวัด 
 

กระบวนการ ค�าคะแนนเฉล่ียของกระบวนการ คํานวณคะแนน ค�าคะแนนท่ีได> 
ก 3.7500 (0.6x3.7500) 2.2500 
ข 4.5000 (0.6x4.5000) 2.7000 
ค 5.0000 (0.6x5.0000) 3.0000 
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3) ค�าคะแนนท่ีแสดงผลลัพธ= 
กระบวนการ  

ค�าคะแนน
ท่ีได> 

แสดงผลลัพธ=
การดําเนินการ
คะแนนเท�ากับ

ระดับ 5 

ผลคะแนนของ
กระบวนการคิดเป\น 

ร>อยละ 
(ค�าคะแนนท่ีได>X 

ค�าคะแนนผลลัพธ=)X 
100/15 

 
ค�าคะแนน

กระบวนการ 
(ร>อยละของ

กระบวนการ/20) 

ก 2.2500 5.0000 
((2.2500x5)/15) x 100 

75 (75/20) = 3.7500 

ข 2.7000 
ไม�แสดงผลลัพธU 

ให$ใช$ค�าคะแนนท่ีได$ในระดับ 3 
2.7000 

ค 3.0000 5.0000 100 5.0000 
สรุปค�าคะแนนของตัวช้ีวัด  (3.7500+2.7000+5.0000 

=11.4500)/3 
= 3.8167 
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3.2.2.1 มิติภายใน: การพัฒนาองค=การ 

 
ตัวช้ีวัดท่ี  8   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 

น้ําหนัก:  ร$อยละ  5 

คําอธิบาย:  
� การพัฒนาบุคลากร เปKนการดําเนินงานเก่ียวกับการส�งเสริมให$บุคลากรได$รับการพัฒนา

ความรู$  ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน อันจะเปKนผลให$การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคUของหน�วยงาน ความคาดหวังและความต$องการของผู$รับบริการ 

� ความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร แบ�งออกเปKน 3 ตัวชี้วัดย�อย ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(ร>อยละ) 

8.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคUการ 2 
8.2 ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 1.5 
8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 1.5 

รวม 5 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 8.1   ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคUการ 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 2  

คําอธิบาย:  
� การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคUการ เปKนการดําเนินการเก็บรวบรวมข$อมูล

ภาพรวมในปhจจุบันของส�วนราชการท้ังโครงสร$างของหน�วยงานในส�วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล$อม
ในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธUระหว�างหน�วยงานกับผู$รับบริการ ส�วนราชการอ่ืน และประชาชน ความท$าทาย
ท่ีสําคัญในเชิงยุทธศาสตรUท่ีส�วนราชการเผชิญอยู� รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส�วน
ราชการ ตามเกณฑUคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือนําไปใช$ประกอบเปKนข$อมูลการตรวจ
ประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified Fl) และวางแผนพัฒนาบุคลากร
ได$ครอบคลุมทุกกลุ�ม  

เกณฑ=การให>คะแนน:   
วัดความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคUการ โดยเกณฑUการให$คะแนน

แบ�งออกเปKนดังนี้   
ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน 

1 จัดส�งรายงานลักษณะสําคัญขององคUการ ภายหลังวันท่ี 31 มกราคม 2556   
2 - 
3 จัดส�งรายงานลักษณะสําคัญขององคUการ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556   
4 - 
5 จัดส�งรายงานลักษณะสําคัญขององคUการ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556  และรายงานมี
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ความครบถ>วนและทันสมัย  
เง่ือนไข: 

1. จัดทําข$อมูลลักษณะสําคัญขององคUการ ตามแบบฟอรUมท่ี 1 : รายงานลักษณะสําคัญขององคUการ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 และสามารถดาวนUโหลดไฟลUได$จากเว็บไซตUสํานักงาน ก.พ.ร. โดยเข$าท่ีเมนู ศูนยU
ความรู$> คู�มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556)  โดยส�วนราชการ
ต$องจัดทําข$อมูลให$ครบถ$วน ถูกต$อง และทันสมัยเปKนปhจจุบัน 

2. จัดส�งรายงานลักษณะสําคัญขององคUการตามแบบฟอรUม 1 พร$อมท้ังบันทึกในแผ�นซีดีรอม ไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556   
 

ตัวช้ีวัดท่ี 8.2  ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 1.5  

คําอธิบาย:  
� ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร เปKน

การประเมินโดยใช$แบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรขององคUการ (Human 
Resource Development Survey) ผ�านระบบออนไลนU ซ่ึงจะรวมอยู�ในแบบสํารวจการพัฒนาองคUการ 
(Organization Deveopment Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใช$การเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยส�วนต�าง
ระหว�างความเห็นและความสําคัญขององคUการ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองคUการ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 

� การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เปKนการวัดท่ีมุ�งเน$นในเรื่องการกําหนด
นโยบายและเป0าหมายด$านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความก$าวหน$าใน
สายงาน และการพัฒนาบุคลากร ท้ังนี้ ส�วนราชการควรให$ความสําคัญต�อการพัฒนาบุคลากรซ่ึงถือเปKนทุนของ
องคUการ (Human Capital) เพ่ือให$ได$มาซ่ึงการใช$ประโยชนU พัฒนาศักยภาพ และการสร$างมูลค�าอย�างต�อเนื่อง
แก�บุคลากรให$มีความรู$ ความสามารถ และสมรรถนะท่ีจําเปKนในการปฏิบัติงาน  รวมถึงแรงจูงใจและความ
จงรักภักดีต�อองคUการ อันนําไปสู�การเพ่ิมคุณค�าผลผลิตและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และส�งผลให$องคUการมี
ความสามารถ สร$างความได$เปรียบในการดําเนินงาน และความสําเร็จขององคUการ   

� ข$อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร (Human 
Resource Development Survey) ประกอบด$วย 10 ข$อคําถาม ดังนี้ 

1. ส�วนราชการของข$าพเจ$ามีนโยบายและเป0าหมายด$านการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ท่ีชัดเจน 
และมีการสื่อสารให$บุคลากรทราบ 

2. การมอบหมายงานให$แก�บุคลากรในส�วนราชการของข$าพเจ$ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับ
ความรู$ ความสามารถ 

3. ข$าพเจ$าเชื่อม่ันว�าการเลื่อนระดับและการโยกย$ายบุคลากรต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของหลักความรู$ 
ความสามารถ และผลงาน 

4. ข$าพเจ$ามีความพึงพอใจต�อความก$าวหน$าในสายงานของตนเอง 
5. ส�วนราชการของข$าพเจ$ามีแนวทางในการเสริมสร$างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรไว$ ซ่ึงทําให$

อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโน$มลดลง 
6. ผู$บังคับบัญชา/หัวหน$างานมีบทบาทในการส�งเสริมและพัฒนาให$ข$าพเจ$าปฏิบัติงานได$ดีข้ึน 

เช�น การสอนงาน (Coaching) เปKนต$น 
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7. แผนพัฒนาบุคลากรของส�วนราชการมีความสอดคล$องกับทิศทาง และยุทธศาสตรUของส�วนราชการ 
8. ข$าพเจ$าได$รับการพัฒนาความรู$ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความต$องการ 

และผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
9. การพัฒนาความรู$ ทักษะท่ีข$าพเจ$าได$รับช�วยให$ข$าพเจ$ามีความชํานาญ และสามารถปฏิบัติงานได$ดีข้ึน 
10. บุคลากรในส�วนราชการของข$าพเจ$ามีความรู$ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะ

ทําให$การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององคUการอย�างมีประสิทธิภาพ 
 
หมายเหตุ: 
 1เป0าหมายด$านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการ
ดําเนินการด$านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีส�วนราชการต$องการบรรลุ เช�น การสรรหาคนดี คนเก�ง เข$ามา
ทํางาน การรักษาบุคลากรให$อยู�กับส�วนราชการ เปKนต$น 
 
เกณฑ=การให>คะแนน:   

สูตรคํานวณคะแนน เปKนการนําค�าเฉลี่ยของผลสํารวจส�วนต�างระหว�างความเห็นและ
ความสําคัญ (GAP) ครั้งท่ี 1 ปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของทุกส�วนราชการ (ค�าเฉล่ียกลาง) มากําหนดเปKน
เกณฑUการให$คะแนน โดยแบ�งเปKน 2 กรณี คือ  
    

กรณีท่ี 1 :     
ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อ

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค=การ (GAP) 
ครั้งท่ี 1 น>อยกว�าหรือเท�ากับค�าเฉล่ียกลาง 

 กรณีท่ี 2 :     
ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค=การ 

(GAP)  ครั้งท่ี 1 มากกว�าค�าเฉล่ียกลาง 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ  ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2 ≥ Xmax  1 X2  ≥ Xmax 
2  

 

 

 
2 

 

 

3  3 X2 = X1 

4  
4  

5 X2 ≤ X1  5 X2 ≤ ค�าเฉลี่ยกลาง 
 
หมายเหตุ:   

X1  คือ ส�วนต�าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคUการ ครั้งท่ี 1  
   (17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56) 

X2  คือ ส�วนต�าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคUการ ครั้งท่ี 2  
                                 (16 – 30 ก.ย. 56) 

Xmax คือ ค�าสูงสุดของค�าเฉลี่ยส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งท่ี 1 ของ 
ทุกส�วนราชการ 
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ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ$งค�าเฉลี่ยกลาง และค�า Xmax ให$ทราบ พร$อมผลการสํารวจครั้งท่ี 1 
ผ�านระบบออนไลนU 
เง่ือนไข: 
 1. หากมีผู$ตอบน$อยกว�าจํานวนกลุ�มตัวอย�างตามหลักสถิติท่ีกําหนดไว$ (สามารถตรวจสอบจํานวน
ผู$ตอบข้ันตํ่าของแต�ละส�วนราชการได$จากหน$าเว็บไซตUระบบการสํารวจออนไลนU) จะได$คะแนนเท�ากับ 1.0000 คะแนน 
เนื่องจากไม�สามารถนําผลการสํารวจมาใช$เปKนตัวแทนในการประเมินผลได$ 

2. ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคUการ 
(GAP) มีค�าสูงสุดเท�ากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน$อยสุด) ท้ังนี้ หากส�วนต�างมีค�าสูง แสดงว�า สิ่งท่ี
บุคลากรในองคUการมีความเห็นกับความสําคัญท่ีองคUการมุ�งเน$นมีความแตกต�างกันมาก ดังนั้น หน�วยงานควร
ดําเนินการพัฒนาองคUการโดยการหาสาเหตุของปhญหาและดําเนินการแก$ไข 
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ตัวช้ีวัดท่ี 8.3  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

น้ําหนัก:  ร$อยละ 1.5  

คําอธิบาย:  
� การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เปKนการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีต$อง

กําหนดในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย�างชัดเจน เช�น หลักสูตร/หัวข$อการพัฒนา วิธีการในการพัฒนา
บุคลากรแต�ละกลุ�มเป0าหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ เปKนต$น โดยแผนพัฒนาบุคลากรท่ีจัดทําข้ึนควร
สอดคล$องกับทรัพยากรและความจําเปKนในการพัฒนาบุคลากร และผลสํารวจตามตัวชี้วัดท่ี 8.2 

� วิเคราะหUข$อมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึง
พอใจในการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรในองคUการ ซ่ึงได$จากแบบสํารวจการพัฒนาองคUการ (Organization 
Development Survey) ผ�านระบบออนไลนU ครั้งท่ี 1 ประกอบกับข$อมูลกรอบโครงสร$างอัตรากําลังของ
บุคลากรในองคUการ และพันธกิจหน$าท่ีของส�วนราชการ 
 
เกณฑ=การให>คะแนน:   

วัดความสําเร็จของผลลัพธUจากการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของส�วนราชการ ประจําปbงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 โดยเกณฑUการให$คะแนนแบ�งออกเปKนดังนี้   
ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน 

1 จัดส�งแผนพัฒนาบุคลากรของส�วนราชการ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2 แผนพัฒนาบุคลากรของส�วนราชการ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม�ครบถ>วนตาม

ประเด็นในแบบฟอรUม และไม�สอดคล>องกับข$อมูลปhจจัยนําเข$าท่ีใช$ในการวิเคราะหU 
3 แผนพัฒนาบุคลากรของส�วนราชการ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ>วนตาม

ประเด็นในแบบฟอรUม แต�ไม�สอดคล>องกับข$อมูลปhจจัยนําเข$าท่ีใช$ในการวิเคราะหU 
หรือ ไม�ครบถ>วนตามประเด็นในแบบฟอรUม แต�สอดคล>องกับข$อมูลปhจจัยนําเข$าท่ีใช$ใน
การวิเคราะหU 

4 แผนพัฒนาบุคลากรของส�วนราชการ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ>วนตาม
ประเด็นในแบบฟอรUม และสอดคล>องกับข$อมูลปhจจัยนําเข$าท่ีใช$ในการวิเคราะหU  

5 แผนพัฒนาบุคลากรของส�วนราชการ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ>วนตาม
ประเด็นในแบบฟอรUม และสอดคล>องกับข$อมูลปhจจัยนําเข$าท่ีใช$ในการวิเคราะหU 
และ ผลการสํารวจครั้งท่ี 2  

เง่ือนไข: 
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให$สอดคล>องกับข$อมูลปhจจัยนําเข$า 

และแผนการปฏิบัติราชการของส�วนราชการ โดยข>อมูลปUจจัยนําเข>า ได$แก� ผลการสํารวจออนไลนUครั้งท่ี 1 
ปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 และลักษณะสําคัญขององคUการ 

2. จัดส�งแผนพัฒนาบุคลากรของส�วนราชการ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอรUมท่ี 2: 
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการของส�วนราชการ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดย
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ส�วนราชการต$องระบุข$อมูลให$ครบถ$วน ถูกต$อง และสอดคล$องกับปhจจัยนําเข$าท่ีใช$ในการวิเคราะหUเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร พร$อมบันทึกในแผ�นซีดีรอม ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 1 เมษายน 2556 ท้ังนี้ 
หากส�วนราชการส�งข>อมูลล�าช>าจะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน 

3. ผลการสํารวจครั้งท่ี 2 จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคล$องกับแผนพัฒนาบุคลากร หาก Gap 
จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคUการลดลง ส�วนราชการจะได$คะแนนในตัวชี้วัดนี้เท�ากับ 5 
 
เกณฑ=การคํานวณคะแนนตัวช้ีวัดท่ี 8: 

การคํานวณตัวชี้วัดท่ี 8 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เปKนการคํานวณจากค�า
คะแนนถ�วงน้ําหนักของตัวชี้วัดท่ี 8.1 ตัวชี้วัดท่ี 8.2 และตัวชี้วัดท่ี 8.3 ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักร$อยละ 

(Wi) 
คะแนนท่ีได$รับ 

(SMi) 
คะแนนถ�วงน้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
8.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

รายงานลักษณะสําคัญขององคUการ 
2 SM1 (W1 x SM1) 

8.2 ส�วนต�างระหว�างความเห็นและ
ความสําคัญต�อความพึงพอใจในการ
พัฒนาบุคลากร 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

1.5 SM3 (W3 x SM3) 

 รวม ∑∑∑∑ Wi 
 

∑∑∑∑ (Wi x SMi) 
∑∑∑∑ Wi 

 

 
โดยท่ี  

W    หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด  
SM   หมายถึง คะแนนท่ีได$จากการเทียบกับเกณฑUการให$คะแนนของแต�ละตัวชี้วัด 
i      หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามแนวทางการดําเนินงาน 

 
∑∑∑∑ (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 

     ∑∑∑∑ Wi  
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ตัวช้ีวัดท่ี 9   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

น้ําหนัก:   ร$อยละ 3 

คําอธิบาย:  
� ระบบสารสนเทศ เปKนทุนขององคUการท่ีรวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู$ 

(Knowledge) และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนกระบวนการหลักขององคUการ  
� การพัฒนาทุนสารสนเทศให$มีคุณค�าและทันสมัย มีความต�อเนื่องทันเหตุการณU และ

สามารถใช$สารสนเทศให$เกิดประโยชนUสูงสุด โดยการนําข$อมูลเข$า ผ�านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะหU
และแปลความหมายเปKนข$อความท่ีสามารถนําไปใช$ประโยชนUได$  จะช�วยให$องคUการสามารถนําข$อมูลมา
ตัดสินใจแก$ไขปhญหาท่ีเกิดข้ึนได$อย�างถูกต$อง แม�นยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณUต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได$
อย�างเหมาะสม ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเปKนโครงสร$างพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององคUการ ไม�ว�าจะเปKนด$านข$อมูล 
ระบบ และเครือข�าย ท่ีจะสามารถส�งเสริมให$คนในองคUการมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน และสามารถปฏิบัติงานได$อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

� ความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เปKนการประเมินผลโดยใช$การสํารวจความ
พึงพอใจของผู$ใช$งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับการประเมินข$อมูลเชิงประจักษUด$านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ เพ่ือวัดเรื่องการจัดการสารสนเทศอย�างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด$าน
ประสิทธิผลจะมุ�งเน$นท่ีประโยชนUของการใช$งานสารสนเทศท่ีสะท$อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู$ใช$งานระบบ
สารสนเทศต�อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข$อมูล (Database) และระบบเครือข�าย (Network) 
และการทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ จะมุ�งเน$นท่ีคุณลักษณะจําเปKนต�อการใช$งานระบบสารสนเทศผ�านเว็บไซตU
และระบบ Intranet ของหน�วยงาน 

� ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบ�งออกเปKน 2 ตัวชี้วัดย�อย ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก (ร>อยละ) 
9.1 ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อความพึงพอใจของ

ผู$ใช$งานสารสนเทศ 
1.5 

9.2 จํานวนข$อมูลเชิงประจักษUด$านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 1.5 
รวม 3 
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ตัวช้ีวัดท่ี 9.1  ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อความพึงพอใจของผู$ใช$งานสารสนเทศ 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 1.5  

คําอธิบาย:  
ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อความพึงพอใจของผู$ใช$งานสารสนเทศ เปKนการ

ประเมินโดยใช$แบบสํารวจความพึงพอใจของผู$ใช$งานสารสนเทศ ผ�านระบบออนไลนU ซ่ึงจะรวมอยู�ในแบบ
สํารวจการพัฒนาองคUการ (Organization Development Survey)  

ข$อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของผู$ใช$งานสารสนเทศ ประกอบด$วย  6 ข$อคําถาม ดังนี้ 
11.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ2 ของส�วนราชการมีความพร$อมใช$งาน3 ช�วยให$ข$าพเจ$า

ปฏิบัติงานได$อย�างต�อเนื่อง 
12.  ส�วนราชการของข$าพเจ$าสามารถจัดการแก$ไขปhญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเม่ือเกิด

สถานการณUฉุกเฉินได$ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม (เช�น ไฟดับ ไวรัส เปKนต$น) 
13.  ข$อมูลและสารสนเทศ4 ของส�วนราชการของข$าพเจ$าได$ถูกนํามาใช$ประโยชนUในการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของข$าพเจ$า 
14.  ฐานข$อมูล5 ของส�วนราชการ สามารถใช$งานได$อย�างสะดวก เข$าถึงได$ง�าย ค$นหาข$อมูลท่ี

ต$องการได$รวดเร็ว 
15.  ฐานข$อมูลของส�วนราชการสามารถสนับสนุนการสื่อสารองคUความรู$ (KM) และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู$ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best/Good Practices) 
16.  เครือข�ายคอมพิวเตอรU6 (Network) ของส�วนราชการ ช�วยอํานวยความสะดวกต�อการ

ปฏิบัติงานของข$าพเจ$า 
 
หมายเหตุ: 
 2ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบข$อมูลและสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณUด$าน
ฮารUดแวรUท่ีเก่ียวข$องกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร�ข$อมูลและสารสนเทศ รวมท้ังโปรแกรม
ปฏิบัติการซอรUฟแวรUต�างๆ ภายในส�วนราชการ 
 3ความพร$อมใช$งาน หมายถึง การท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส�วนราชการ สามารถ
ตอบสนองความต$องการของผู$ใช$งานได$เม่ือต$องการ โดยสามารถเข$าถึงหรือเรียกใช$งานได$อย�างราบรื่น 
 4ข$อมูลและสารสนเทศ  

 ข$อมูล (Data) หมายถึง ข�าวสาร เอกสาร ข$อเท็จจริงเก่ียวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณUใน
รูปแบบของตัวเลข ภาพ เสียง ตัวอักษร และสัญลักษณUต�างๆ ของส�วนราชการ 

      สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข$อมูลต�างๆ ท่ีได$ผ�านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ
ประมวลผลหรือวิเคราะหUสรุปผลด$วยวิธีการต�างๆ แล$วเก็บรวบรวมไว$ เพ่ือนํามาใช$ประโยชนUตามต$องการ 
 5ฐานข$อมูล หมายถึง การรวบรวมข$อมูลท่ีเ ก่ียวข$องกันเข$าไว$ด$วยกันอย�างมีระบบมี
ความสัมพันธUระหว�างข$อมูลต�างๆ ท่ีชัดเจน โดยใช$เครื่องคอมพิวเตอรUในการช�วยเก็บ รวมท้ังจัดเก็บอยู�ในแหล�ง
ท่ีผู$เก่ียวข$องสามารถเข$าใช$ได$โดยสะดวก (อยู�ในรูปแบบไฟลU Microsoft Excel เปKนอย�างตํ่า) 
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 6เครือข�ายคอมพิวเตอรU หมายถึง การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรU โปรแกรม เครื่องพิมพU หรือ
อุปกรณUเครือข�ายต�างๆ เข$าด$วยกันภายในส�วนราชการ เพ่ือประโยชนUในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เกณฑ=การให>คะแนน:   
การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล$องกับผลการสํารวจส�วนต�างระหว�างความเห็น

และความสําคัญต�อความพึงพอใจของผู$ใช$งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งท่ี 1 โดยแบ�งเปKน 2 กรณี ดังนี้ 
 

กรณีท่ี 1 :     
ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อ

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค=การ (GAP) 
ครั้งท่ี 1 น>อยกว�าหรือเท�ากับค�าเฉล่ียกลาง 

 กรณีท่ี 2 :     
ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค=การ 

(GAP)  ครั้งท่ี 1 มากกว�าค�าเฉล่ียกลาง 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ  ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2 ≥ Xmax  1 X2  ≥ Xmax 
2  

 

 

 
2 

 

 

3  3 X2 = X1 

4  
4  

5 X2 ≤ X1  5 X2 ≤ ค�าเฉลี่ยกลาง 
 
หมายเหตุ:   

X1  คือ ส�วนต�าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคUการ ครั้งท่ี 1  
   (17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56) 

X2  คือ ส�วนต�าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคUการ ครั้งท่ี 2  
                                 (16 – 30 ก.ย. 56) 

Xmax คือ ค�าสูงสุดของค�าเฉลี่ยส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งท่ี 1 ของ
ทุกส�วนราชการ  
 

 

ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ$งให$ทราบค�าเฉลี่ยกลาง และค�า Xmax พร$อมผลการสํารวจครั้งท่ี 1 ผ�าน
ระบบออนไลนU 
 

เง่ือนไข:  
� ตัวชี้วัด 9.1 หากมีผู$ตอบน$อยกว�าจํานวนกลุ�มตัวอย�างตามหลักสถิติท่ีกําหนดไว$ (สามารถ           

ตรวจสอบจํานวนผู$ตอบข้ันตํ่าของแต�ละส�วนราชการได$จากหน$าเว็บไซตUระบบการสํารวจออนไลนU) จะได$
คะแนนตัวชี้วัดนี้เท�ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม�สามารถนําผลการสํารวจมาใช$เปKนตัวแทน ในการ
ประเมินผลได$ 

� ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อความพึงพอใจของผู$ใช$งานสารสนเทศ (GAP)  
มีค�าสูงสุดเท�ากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน$อยสุด) ท้ังนี้ หากส�วนต�างมีค�าสูง แสดงว�าสิ่งท่ี
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บุคลากรในองคUการมีความเห็นกับความสําคัญท่ีองคUการมุ�งเน$นมีความแตกต�างกันมาก ดังนั้น หน�วยงานควร
ดําเนินการพัฒนาองคUการโดยการหาสาเหตุของปhญหาและดําเนินการแก$ไข 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 9.2  จํานวนข$อมูลเชิงประจักษUด$านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 1.5  

คําอธิบาย: 
� จํานวนข$อมูลเชิงประจักษUด$านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ   เปKนการประเมินจาก

หลักฐาน ณ ส�วนราชการ ใน 10 ข$อ โดยมีแนวทางการตรวจประเมิน ดังนี้  
 

ข>อมูลเชิงประจักษ=ด>านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ=การตรวจประเมิน 

1. มีฐานข$อมูลท่ีครอบคลุมท่ีใช$สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  
 

� มีฐานข$อมูลท่ีครอบคลุมอย�างน$อยทุกประเด็น
ยุทธศาสตรUของแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได$อย�างเหมาะสม 

2. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะหUผลการ
ดําเนินการ 

� มีการนําข$อมูลและสารสนเทศของส�วนราชการ มาใช$ใน
การวิเคราะหUผลการดําเนินการ และนําไปปรับปรุง/
พัฒนางาน 

3. มีระบบตรวจสอบความถูกต$อง และความ
น�าเชื่อถือของข$อมูลท่ีจัดเก็บ ในระบบ
ฐานข$อมูล 

 

� มีการกําหนดผู$รับผิดชอบในการตรวจสอบข$อมูลและ
การจัดเก็บข$อมูล รวมถึงการดําเนินการตามแผนการ
จัดเก็บและตรวจสอบข$อมูลแต�ละประเภทในระบบ
ฐานข$อมูล ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

� มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข$าถึง (Login) ท่ีสามารถ 
Verify User name และ Password  

4. มีการอัพเดทข$อมูลท่ีจําเปKนอย�างสมํ่าเสมอและ
ทันท�วงที 

� มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข$อมูลแต�ละประเภท 
พร$อมท่ีจะนําไปใช$ประโยชนUอยู�เสมอ  

5. มีระบบสืบค$นข$อมูลบนเว็บไซตUของ 
ส�วนราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 

� มีระบบการสืบค$นข$อมูล (Search Engine) บนเว็บไซตU
ของส�วนราชการ ท่ีสามารถค$นหาได$ถูกต$องสอดคล$อง
กับความต$องการ และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ข$อคิดเห็น/ข$อเสนอแนะ/ข$อร$องเรียนของ
ผู$ใช$งาน 

� มีการนําข$อคิดเห็น/ข$อเสนอแนะ/ข$อร$องเรียนจาก
ผู$ใช$งานสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให$ดีข้ึน 
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ข>อมูลเชิงประจักษ=ด>านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ=การตรวจประเมิน 

7. มีแนวทาง/มาตรการป0องกันความเสียหายและ
มีการสํารองข$อมูลสารสนเทศ (Backup) 

� มีการสํารองข$อมูลสารสนเทศ (Back up) ในระบบ 
Intranet อย�างน$อย 2 ครั้ง/สปัดาหU และในระบบ 
Internet อย�างน$อย 1-2 ครั้ง/เดือน หรือตามความ
เหมาะสมของแต�ละหน�วยงาน ซ่ึงสามารถพิจารณาจาก
ความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction และสถิติความ
เสียหายท่ีพบในอดีตท่ีผ�านมา 

 
 

8. มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของ
ระบบฐานข$อมูลและสารสนเทศ 

� มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครือข�ายครอบคลุมทุกโฮสตU (Host) 
รวมถึงเส$นทางท่ีข$อมูลอาจเดินทาง เพ่ือป0องกัน
ทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และข$อมูลบนเครือข�าย
ภายในส�วนราชการ 

� มีการติดต้ังระบบบันทึกและติดตามการใช$งานระบบ
สารสนเทศของส�วนราชการ และตรวจตราการละเมิด
ความปลอดภัยท่ีมีต�อระบบข$อมูล ท่ีเปKนไปตาม พ.ร.บ. 
ว�าด$วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรU 
พ.ศ. 2550 

9. มีแผนบริหารความเสี่ยงด$านคอมพิวเตอรUและ
สารสนเทศ 

� มีแผนบริหารความเสี่ยงด$านคอมพิวเตอรUและ
สารสนเทศ และกระบวนการท่ีแสดงถึงการตอบสนอง
ต�อการบุกรุกท่ีเสี่ยงต�อการทํางานของระบบสารสนเทศ 
ท่ีครอบคลุมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานได$อย�าง
ต�อเนื่องภายใต$สภาวะวิกฤต (เช�น ไฟไหม$ น้ําท�วม 
แผ�นดินไหว เปKนต$น) เพ่ือให$สามารถลดความเสียหายได$
อย�างรวดเร็ว รวมถึงการป0องกันเหตุการณUท่ีอาจเกิดข้ึน
และดําเนินการตามแผน 

10. มีระบบ Access Right ท่ีถูกต$องและทันสมัย � มีการกําหนดสิทธิ์การเข$าถึงข$อมูลและระบบข$อมูลให$
เหมาะสมกับการเข$าใช$งานของผู$ใช$งานระบบและหน$าท่ี
ความรับผิดชอบของเจ$าหน$าท่ีในการปฏิบัติงานก�อนเข$า
ใช$ระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
รหัสผ�าน (Password) เม่ือผู$ใช$งานระบบลาออก พ$น
จากตําแหน�ง หรือยกเลิกการใช$งาน และมีการทบทวน
สิทธิ์การเข$าถึงอย�างสมํ่าเสมอ 

หมายเหตุ: แนวทางการตรวจประเมินข$อมูลเชิงประจักษUด$านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ รายละเอียด
ตามภาคผนวก 3 
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เกณฑ=การให>คะแนน:   

เกณฑUการให$คะแนนตัวชี้วัดท่ี 9.2 จํานวนข$อมูลเชิงประจักษUด$านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ   มีดังนี้ 

 

การประเมิน น้ําหนัก  
เกณฑ=การให>คะแนน 

1 2 3 4 5 
9.2 จํานวนข$อมูลเชิงประจักษUด$าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

1.5 
 

≤6 7 8 9 10 

 
เกณฑ=การคํานวณคะแนนตัวช้ีวัดท่ี 9: 

การคํานวณตัวชี้วัดท่ี 9 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เปKนการ
คํานวณจากค�าคะแนนถ�วงน้ําหนักของตัวชี้วัดท่ี 9.1 และ 9.2  ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักร$อยละ 

(Wi) 
คะแนนท่ีได$รับ 

(SMi) 
คะแนนถ�วงน้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
9.1 ส�วนต�างระหว�างความเห็นและ

ความสําคัญต�อความพึงพอใจของ
ผู$ใช$งานสารสนเทศ 

1.5 SM1 (W1 x SM1) 

9.2 จํานวนข$อมูลเชิงประจักษUด$าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม ∑∑∑∑ Wi 
 

∑∑∑∑ (Wi x SMi) 
∑∑∑∑ Wi 

 
 

 
โดยท่ี  
W หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด  
SM หมายถึง คะแนนท่ีได$จากการเทียบกับเกณฑUการให$คะแนนของแต�ละตัวชี้วัด 
i หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามแนวทางการดําเนินงาน 
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∑∑∑∑ (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

     ∑∑∑∑ Wi  

 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 10   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 3 

คําอธิบาย:  
� การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ เปKนการวัดท่ี

มุ�งเน$นใน 3 เรื่อง ดังนี้ 
 1. ความสอดคล$องเชื่อมโยงกันในองคUการ ได$แก� ทิศทางขององคUการ (Direction) ผู$นํา 

(Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate)  
 2. ความสําเร็จขององคUการ ได$แก� ความรับผิดชอบในหน$าท่ี (Accountability) การจูงใจ 

(Motivation) ความสัมพันธUระหว�างผู$บังคับบัญชา/หัวหน$างานและการกํากับติดตาม (Coordination and 
Control) และ การทํางานเปKนทีม (Teamwork)  

 3. การสร$างสิ่งใหม� ได$แก� การปรับตัวให$ ทันกับสถานการณUภายนอก (External 
Orientation) และการสร$างนวัตกรรมและการเรียนรู$ (Innovation and Learning)  

� ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ แบ�งออกเปKน 2 ตัวชี้วัดย�อย 
ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก (ร>อยละ) 
10.1 ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อความพึงพอใจในการ

พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ 
1.5 

10.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ 1.5 
รวม 3 
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ตัวช้ีวัดท่ี 10.1 ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม

องคUการ 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 1.5  

คําอธิบาย:  
� ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ เปKนการประเมินโดยใช$แบบ

สํารวจบรรยากาศภายในองคUการ (Organization Climate Survey) ผ�านระบบออนไลนU ซ่ึงจะรวมอยู�ในแบบ
สํารวจการพัฒนาองคUการ (Organization Development Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใช$การ
เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญขององคUการ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนา
องคUการ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 

� ข$อคําถามในแบบสํารวจบรรยากาศภายในองคUการ (Organization Climate Survey)  
ประกอบด$วย 14 ข$อ ดังนี้ 

1. ข$าพเจ$าเข$าใจทิศทางและกลยุทธUของส�วนราชการ 
2. ข$าพเจ$าเชื่อม่ันว�าผู$บริหาร7 สามารถบริหารจัดการองคUการให$บรรลุเป0าหมายได$ตาม

ยุทธศาสตรU 
3. ผู$บริหาร/ผู$บังคับบัญชา8 เป�ดโอกาสให$บุคลากรมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น

ต�อการปฏิบัติงานได$อย�างอิสระ เพ่ือการพัฒนาองคUการให$ดีข้ึน 
4. สภาพแวดล$อมการทํางาน9 ในปhจจุบันทําให$ข$าพเจ$าทํางานอย�างมีความสุข 
5. ปริมาณงานท่ีข$าพเจ$าได$รับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาท่ีใช$ในการปฏิบัติงาน 
6. ข$าพเจ$าได$รับการสนับสนุนให$มีอุปกรณUและเครื่องมือท่ีจําเปKนต�อการปฏิบัติงาน10 

อย�างเพียงพอ 
7.  ข$าพเจ$ามีความมุ�งม่ันต้ังใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติงานอย�างเต็มท่ีเพ่ือให$ส�วนราชการ

บรรลุเป0าหมาย 
8. ส�วนราชการของข$าพเจ$ามีการให$รางวัลหรือยกย�องชมเชยบุคลากรท่ีทุ�มเทให$แก�

องคUการอย�างเหมาะสม 
9. ข$าพเจ$าสามารถขอคําปรึกษาจากผู$บังคับบัญชา/หัวหน$างาน11 ได$ตลอดเวลา รวมท้ัง

ได$รับการสนับสนุนเพ่ือให$การทํางานประสบความสําเร็จ 
10. ผู$บังคับบัญชา/หัวหน$างานของข$าพเจ$ามักจะติดตามความคืบหน$าของงาน เพ่ือ

ช�วยเหลือในการปฏิบัติงาน 
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11. ส�วนราชการของข$าพเจ$าส�งเสริมการทํางานเปKนทีม เพ่ือให$เกิดความร�วมมือ และการ
ทํางานท่ีมีคุณภาพดี 

12. ส�วนราชการของข$าพเจ$าสามารถปรับตัวได$ไวต�อการเปลี่ยนแปลง12 ของสถานการณU
ภายนอกท่ีส�งผลต�อการบรรลุภารกิจ 

13. ข$าพเจ$ารู$สึกว�างานของข$าพเจ$ามีความท$าทาย และช�วยให$ข$าพเจ$าได$เรียนรู$ พัฒนา
ทักษะความสามารถใหม�ๆ และมีประสบการณUมากข้ึน 

14. ส�วนราชการของข$าพเจ$ามีการนําการเรียนรู$จากบุคลากรภายใน ผู$รับบริการ และผู$มี
ส�วนได$ส�วนเสียมาใช$ในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ข้ันตอนทํางานให$ดีข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
 
หมายเหตุ: 
 7ผู$บริหาร หมายถึง ผู$บริหารของส�วนราชการ ต้ังแต�ระดับผู$อํานวยการสํานักข้ึนไป 
 8ผู$บริหาร/ผู$บังคับบัญชา หมายถึง ผู$บริหารของส�วนราชการ หรือ ผู$บังคับบัญชาชั้นต$น ข้ึนอยู�
กับระดับหรือตําแหน�งของผู$ตอบแบบสํารวจ 
 9สภาพแวดล$อมการทํางาน หมายถึง สิ่งต�าง ๆ ท่ีอยู�รอบตัวบุคลากรในส�วนราชการ ท่ี
เอ้ืออํานวยให$คนทํางานได$อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีผลต�อคุณภาพชีวิตของบุคลากรด$วย อาจเปKนได$ท้ัง
สภาพแวดล$อมทางกายภาพ ได$แก� วัสดุอุปกรณUในการปฏิบัติงาน สถานท่ีทํางาน แสง เสียง อุณหภูมิ และ
สภาพแวดล$อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงได$แก� ความสัมพันธUกับผู$บังคับบัญชา การบังคับบัญชา ค�าตอบแทน
สวัสดิการ และสภาพแวดล$อมอ่ืน ๆ 
 10อุปกรณUและเครื่องมือท่ีจําเปKนต�อการปฏิบัติงาน หมายถึง วัสดุ อุปกรณU เครื่องมือเครื่องใช$ 
ท่ีส�วนราชการจัดหาให$บุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยให$พิจารณาตามความจําเปKน 
 11ผู$บังคับบัญชา/หัวหน$างาน หมายถึง ผู$บังคับบัญชาชั้นต$น (ผู$อํานวยการกลุ�ม/ส�วน หรือ
หัวหน$ากลุ�ม/ฝ�าย) 
 12ปรับตัวได$ไวต�อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การท่ีส�วนราชการมีความต่ืนตัว สามารถยืดหยุ�น
และปรับตัวให$ทันต�อเหตุการณUต�าง ๆ ท่ีมีผลต�อการดําเนินการตามยุทธศาสตรU เช�น การเป�ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล เปKนต$น 

 
เกณฑ=การให>คะแนน:   
  การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล$องกับผลการสํารวจส�วนต�างระหว�างความเห็นและ
ความสําคัญต�อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคUการ (GAP) ครั้งท่ี 1 แบ�งเปKน 2 กรณี ดังนี้ 
 

กรณีท่ี 1 :     
ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อ

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค=การ (GAP) 
ครั้งท่ี 1 น>อยกว�าหรือเท�ากับค�าเฉล่ียกลาง 

 กรณีท่ี 2 :     
ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค=การ 

(GAP)  ครั้งท่ี 1 มากกว�าค�าเฉล่ียกลาง 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ  ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2 ≥ Xmax  1 X2  ≥ Xmax 
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2  
 

 

 
2 

 

 

3  3 X2 = X1 

4  4 
 

5 X2 ≤ X1  5 X2 ≤ ค�าเฉลี่ยกลาง 
 

 
 
 
หมายเหตุ:   

X1  คือ ส�วนต�าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคUการ ครั้งท่ี 1  
   (17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56) 

X2  คือ ส�วนต�าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคUการ ครั้งท่ี 2  
                                 (16 – 30 ก.ย. 56) 

Xmax คือ ค�าสูงสุดของค�าเฉลี่ยส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งท่ี 1 ของ
ทุกส�วนราชการ 

 
ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ$งค�าเฉลี่ยกลาง และค�า Xmax ให$ทราบ พร$อมผลการสํารวจครั้งท่ี 1 ผ�าน

ระบบออนไลนU 
 
เง่ือนไข:  

1. ตัวชี้วัด 10.1 หากมีผู$ตอบน$อยกว�าจํานวนกลุ�มตัวอย�างตามหลักสถิติท่ีกําหนดไว$ (สามารถ           
ตรวจสอบจํานวนผู$ตอบข้ันตํ่าของแต�ละส�วนราชการได$จากหน$าเว็บไซตUระบบการสํารวจออนไลนU) จะได$
คะแนนตัวชี้วัดนี้เท�ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม�สามารถนําผลการสํารวจมาใช$เปKนตัวแทน ในการ
ประเมินผลได$ 

2. ส�วนต�างระหว�างความเห็นและความสําคัญต�อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคUการ  
(GAP) มีค�าสูงสุดเท�ากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน$อยสุด) ท้ังนี้ หากส�วนต�างมีค�าสูง แสดงว�าสิ่ง
ท่ีบุคลากรในองคUการมีความเห็นกับความสําคัญท่ีองคUการมุ�งเน$นมีความแตกต�างกันมาก ดังนั้น หน�วยงานควร
ดําเนินการพัฒนาองคUการโดยการหาสาเหตุของปhญหาและดําเนินการแก$ไข 
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ตัวช้ีวัดท่ี 10.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ  

น้ําหนัก:  ร$อยละ 1.5  

คําอธิบาย:  
� ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ เปKนการจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการของส�วนราชการท่ีมีความสอดคล$องกับผลการประเมินความพึงพอใจใน
การพัฒนาองคUการ (Organization Development Survey) ผ�านระบบออนไลนU ประกอบกับข$อมูลท่ี
เก่ียวข$องท่ีได$จากการค$นหาสาเหตุ และวิเคราะหUจัดลําดับความสําคัญ ส�วนราชการอาจจัดทําเปKนแผนพัฒนา
องคUการ เพ่ือกําหนดกิจกรรมและผู$รับผิดชอบท่ีชัดเจน โดยเน$นดําเนินการในเรื่องท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต�อ
องคUการสูง นอกจากนี้ในการทําแผนต$องคํานึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม  ควรกําหนดช�วงเวลาท่ี
เหมาะสม เพ่ือให$เกิดการพัฒนาอย�างต�อเนื่องตลอดปbงบประมาณ และควรมีการติดตามว�าแผนดําเนินการ
ครบถ$วน ตรงตามกําหนดระยะเวลาหรือไม� ควรมีการรายงานให$ผู$บริหารทราบเปKนระยะ ๆ การทําแผนท่ีดีควร
ทําให$ครอบคลุม โดยสิ่งสําคัญท่ีจะต$องคํานึงถึง คือการสื่อสารภายในองคUการให$รู$ว�าส�วนราชการมีแผนท่ีจะ
พัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเปKนปhจจัยสําคัญอย�างยิ่งในการสร$างบรรยากาศท่ีดีภายในองคUการ 

 

เกณฑ=การให>คะแนน:   
วัดความสําเร็จของผลลัพธUจากการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ ประจําปb

งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเกณฑUการให$คะแนนแบ�งออกเปKนดังนี้   
ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน 

1 จัดส�งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม�ครบถ>วนตาม

ประเด็นในแบบฟอรUม และขาดความสอดคล>องกับข$อมูลปhจจัยนําเข$าท่ีใช$ในการวิเคราะหU 
3 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ>วนตาม

ประเด็นในแบบฟอรUม แต�ไม�สอดคล>องกับข$อมูลปhจจัยนําเข$าท่ีใช$ในการวิเคราะหU 
หรือ ไม�ครบถ>วนตามประเด็นในแบบฟอรUม แต�สอดคล>องกับข$อมูลปhจจัยนําเข$าท่ีใช$ในการ
วิเคราะหU 
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4 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ>วนตาม
ประเด็นในแบบฟอรUม และสอดคล>องกับข$อมูลปhจจัยนําเข$าท่ีใช$ในการวิเคราะหU  

5 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ>วนตามประเด็นใน
แบบฟอรUม และสอดคล>องกับข$อมูลปhจจัยนําเข$าท่ีใช$ในการวิเคราะหUและผลการสํารวจครั้งท่ี 2  

 
เง่ือนไข: 

1. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ โดยวิเคราะหUข$อมูลปhจจัยนําเข$าท่ีเปKนผลการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคUการ ซ่ึงได$จากแบบสํารวจการพัฒนาองคUการ (Organization 
Development Survey) ผ�านระบบออนไลนU ในครั้งท่ี 1 มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ 
ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให$สอดคล$องกับทรัพยากรและแผนปฏิบัติราชการประจําปbของส�วนราชการ  

 

2. จัดส�งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอรUมท่ี 2 
: แบบฟอรUมแผนพัฒนาบุคลากร/แผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดย 
ส�วนราชการต$องระบุข$อมูลให$ครบถ$วน ถูกต$อง และสอดคล$องกับปhจจัยนําเข$าท่ีใช$ในการวิเคราะหUเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 1 เมษายน 2556 พร$อมท้ังบันทึก
ในแผ�นซีดีรอม  ท้ังนี้ หากส�วนราชการส�งข>อมูลล�าช>าจะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน 

3. ผลการสํารวจครั้งท่ี 2 จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคล$องกับแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องคUการ หาก Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคUการลดลง ส�วนราชการจะได$คะแนน
ในตัวชี้วัดนี้เท�ากับ 5 

 
เกณฑ=การคํานวณคะแนนตัวช้ีวัดท่ี 10: 

การคํานวณตัวชี้วัดท่ี 10 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ 
เปKนการคํานวณจากค�าคะแนนถ�วงน้ําหนักของตัวชี้วัดท่ี 10.1 และตัวชี้วัด 10.2  ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักร$อยละ 

(Wi) 
คะแนนท่ีได$รับ 

(SMi) 
คะแนนถ�วงน้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
10.1 ส�วนต�างระหว�างความเห็นและ

ความสําคัญต�อความพึงพอใจในการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ 

1.5 SM1 (W1 x SM1) 

10.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม ∑∑∑∑ Wi 
 

∑∑∑∑ (Wi x SMi) 
∑∑∑∑ Wi 

โดยท่ี 
W หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด 
SM หมายถึง คะแนนท่ีได$จากการเทียบกับเกณฑUการให$คะแนนของแต�ละตัวชี้วัด 
i หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามแนวทางการดําเนินงาน 
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∑∑∑∑ (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ 

     ∑∑∑∑ Wi  

 
 
 
 
 
 
แนวทางการประเมินผล : 

การประเมินผล ส�วนราชการ 
ช่ือตัวช้ีวัด ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�าง ๆ 
ตัวชี้วัดท่ี 8.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององคUการ 

� เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให$เห็นว�าการดําเนินการ
ของตัวชี้วัดดังกล�าวบรรลุผล ได$แก� 
� รายงานลักษณะสําคัญขององคUการ  

� การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการ
จัดส�งรายงานลักษณะสําคัญขององคUการไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556  
และรายงานมีความครบถ$วนและทันสมัย 

ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ส�วนต�างระหว�างความเห็นและ
ความสําคัญต�อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

�หลักฐานท่ีแสดงให$เห็นว�าการดําเนินการของ
ตัวชี้วัดดังกล�าวบรรลุผล ได$แก� 
� การเข$าตอบแบบสํารวจ Organization 

Development  Survey ผ�านระบบสํารวจ
ออนไลนU ของข$าราชการในส�วนราชการ 
ได$ครบตามจํานวนตัวอย�างท่ีกําหนด 

� การคิดคะแนนจะพิจารณาจากเกณฑUการให$
คะแนนของตัวชี้วัด ประกอบกับจํานวนผู$เข$า
ตอบแบบสํารวจออนไลนUไม�น$อยกว�ากลุ�ม
ตัวอย�างท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดท่ี 9.1 ส�วนต�างระหว�างความเห็นและ
ความสําคัญต�อความพึงพอใจของผู$ใช$งานสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดท่ี 10.1 ส�วนต�างระหว�างความเห็นและ
ความสําคัญต�อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองคUการ 

ตัวชี้วัดท่ี 8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

� เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให$เห็นว�าการดําเนินการ
ของตัวชี้วัดดังกล�าวได$บรรลุผล ได$แก� 
� แผนพัฒนาบุคลากรของส�วนราชการ 

ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556  
� แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการของ

ส�วนราชการ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ตัวชี้วัดท่ี 10.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ 
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21 Ne

N
n

+
=

การประเมินผล ส�วนราชการ 
ช่ือตัวช้ีวัด ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�าง ๆ 

� การคิดคะแนนจะพิจารณาจากแผนฯ มีความ
ครบถ$วนตามประเด็นในแบบฟอรUม และ
สอดคล$องกับข$อมูลปhจจัยนําเข$าท่ีใช$ในการ
วิเคราะหU และผลการสํารวจครั้งท่ี 2  

ตัวชี้วัดท่ี 9.2 จํานวนข$อมูลเชิงประจักษUด$าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

� เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให$เห็นว�าการดําเนินการ
ของตัวชี้วัดดังกล�าวได$บรรลุผล ได$แก�  
� จํานวนข$อมูลเชิงประจักษUด$านประสิทธิภาพ

ของระบบสารสนเทศตามเกณฑUการ
ประเมิน 

� การคิดคะแนนจะพิจารณาจากเกณฑUการให$
คะแนนของตัวชี้วัด 

 
คําอธิบายเพ่ิมเติม การประเมินผ�านระบบสํารวจออนไลน" (Survey Online) : 

  
• ผู$ตอบแบบสํารวจต$องตอบครบทุกประเด็นข$อคําถาม ท้ังในส�วนความเห็น และ

ส�วนความสําคัญ 
- ความเห็น หมายถึง ความรู$สึกของผู$ตอบแบบสํารวจต�อข$อคําถามในขณะท่ีตอบ

แบบสํารวจ 
- ความสําคัญ หมายถึง ผู$ตอบแบบสํารวจรู$สึกว�าข$อคําถามนั้นเปKนเรื่องสําคัญใน

ขณะท่ีตอบแบบสํารวจ 
• จํานวนผู$ตอบแบบสํารวจต$องมีไม�น$อยกว�าจํานวนกลุ�มตัวอย�างท่ีคํานวณได$ตาม

หลักสถิติ  ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. ใช$สูตรการคํานวณกลุ�มตัวอย�างของ Taro Yamane เนื่องจาก
เปKนหลักสถิติท่ียอมรับและนิยมใช$กันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรท่ีแน�นอน โดยใช$
ข$อมูลจํานวนข$าราชการจากรายงานลักษณะสําคัญองคUการของส�วนราชการ  

• สูตรของ Taro Yamane ท่ีใช$ในการคํานวณ คือ  
 
 

  
  เม่ือ  n = ขนาดของกลุ�มตัวอย�างท่ีต$องการ 

            N = ขนาดของประชากร        
             e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ�มตัวอย�างท่ียอมรับได$  

(ใช$ท่ีระดับความเชื่อม่ัน = 95%) 
• ส�วนราชการสามารถตรวจสอบจํานวนผู$ตอบแบบสํารวจข้ันตํ่าของแต�ละส�วน

ราชการได$จากหน$าเว็บไซตUระบบสํารวจออนไลนU  
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• ข$าราชการทุกคนในส�วนราชการสามารถเข$ามาตอบแบบสํารวจได$ 1 ครั้ง ในแต�
ละรอบการประเมิน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไม�ได$ระบุกลุ�มตัวอย�างไว$ เพียงแต�กําหนดจํานวนข้ันตํ่าท่ี
จะเข$าตอบแบบสํารวจท่ีสามารถเปKนตัวแทนของประชากร ท้ังนี้ หากข$าราชการเข$ามาตอบแบบ
สํารวจจํานวนมากเท�าไร จะทําให$ทราบข$อมูลท่ีเปKนความจริง และนําไปสู�การพัฒนาได$ดียิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 
� หลักการประเมินจากการสํารวจ Organization Development Survey คือการทํา

ให$ GAP น$อยท่ีสุด ซ่ึงเปKนส�วนต�างระหว�างปhจจัยด$านระดับความสําคัญและความเห็นของ
บุคลากรภายในองคUการ (Gap)  

ความสําคญั

คว
าม

เห
็นด้

วย

 
 

� การให$คะแนนจะประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ซ่ึงเปKนการ
เปรียบเทียบส�วนต�างระหว�างปhจจัยด$านระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากรภายใน
องคUการ และนํามาหาค�าเฉลี่ยของส�วนต�างระหว�างปhจจัยดังกล�าวตามสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

 หรือ    

 
โดยท่ี  

x หมายถึง ค�าระดับความเห็นของแต�ละข$อคําถาม 
(ความเห็น หมายถึง ความรู�สึกของผู�ตอบแบบสํารวจต�อข�อคําถามในขณะท่ีตอบ
แบบสํารวจ) 
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Y หมายถึง ค�าระดับความสําคัญของแต�ละข$อคําถาม 

(ความสําคัญ หมายถึง ผู�ตอบแบบสํารวจรู�สึกว�าข�อคําถามนั้นเป&นเรื่องสําคัญท่ีมี
ประโยชน+หรือมีผลกระทบต�อองค+การในขณะท่ีตอบแบบสํารวจ) 
 

i หมายถึง ลําดับท่ีของข$อคําถามท่ีกําหนดข้ึน 
 

 
"เครื่องมือการประเมินผลด6านการพัฒนาองค"การนี้ จะเป:นกลไกสําคัญสู�การพัฒนาองค"การ 

ดังนั้น การประเมินท่ีตรงกับข6อเท็จจริงจะเกิดประโยชน"ต�อส�วนราชการมากท่ีสุด" 

 

 

 
ท้ังนี้ ส�วนราชการสามารถพิจารณาดําเนินการในข้ันตอนต�าง ๆ ตามปฏิทินการดําเนินการดังต�อไปนี้  
 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

1. บุคลากรของส�วนราชการตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค=การ 
(Organization Development  Survey) คร้ังท่ี 1 (Pre-test) ผ�าน
ระบบสํารวจออนไลน=  

17 ธ .ค . 55 – 4 ม .ค . 56 

2. สกพร. ประมวลผล Organization Development  Survey และ
ส�วนราชการเข>าตรวจสอบผลการสํารวจผ�านระบบสํารวจออนไลน=  
เพ่ือนําไปจัดทําแผนพัฒนาองค=การ  

5 - 15 ม.ค. 56 

3. ส�วนราชการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค=การ ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร=มท่ี 1 ให>ครบถ>วน และทันสมัย 
พร>อมท้ังบันทึกในแผ�นซีดีรอม และจัดส�งมายังสํานักงาน ก.พ.ร.  

ภายใน 31 ม.ค. 56 

4. ส�วนราชการนําข>อมลูปUจจัยนาํเข>าท่ีสําคัญตามผลการสํารวจมาจัดทํา
แผนพัฒนาองค=การ ซ่ึงประกอบด>วยแผนพัฒนาบุคลากร และ
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค=การ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 
เพ่ือให>ผลสํารวจคร้ังท่ี 2 มี Gap ลดลง 

ธ.ค. – มี.ค. 56  

5. ส�วนราชการจัดส�งแผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค=การ ตามแบบฟอร=มท่ี 2 พร>อมท้ังบันทึกในแผ�นซีดีรอม 
ให>สํานักงาน ก.พ.ร. 

 ภายใน 1 เม .ย.  56 

6. ส�วนราชการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค=การเพ่ือลดส�วนต�าง
ระหว�างปUจจัยด>านระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากรภายใน
องค=การ (Gap)  ท้ังเร่ืองการพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศ และ

ม .ค . – 15 ก .ย . 56 
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วัฒนธรรมองค=การให>ดีขึ้น 

7. บุคลากรของส�วนราชการตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค=การ 
(Organization Development Survey) คร้ังท่ี 2  (Post-test) ผ�าน
ระบบสํารวจออนไลน=   

16 – 30 ก.ย. 56 
 

8. สํานกังาน ก.พ.ร. ประมวลและแจ>งผลสํารวจการพัฒนาองค=การ 
(Organization Development Survey) คร้ังท่ี 2 ผ�านระบบออนไลน= 
เพ่ือให>ส�วนราชการได>นําไปใช>ประโยชน=ในการพัฒนาองค=การต�อไป 

ภายใน 15 ต .ค . 56 

9. ผู>ตรวจประเมินเข>าตรวจข>อมลูเชิงประจกัษ=ด>านประสิทธภิาพของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ส�วนราชการ ในรอบ 12 เดือน 

ภายใน ธ.ค. 56 

 
"เครื่องมือการประเมินผลด6านการพัฒนาองค"การนี้ จะเป:นกลไกสําคัญสู�การพัฒนาองค"การดังนั้น การ

ประเมินท่ีตรงกับข6อเท็จจริงจะเกิดประโยชน"ต�อส�วนราชการมากท่ีสุด" 
 
 
หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล: สํานักงาน ก.พ.ร. 
ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด: 
 

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
กลุ�มพัฒนานวัตกรรมองคUกร สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
1. นางสาววิริยา  เนตรน$อย 

 
 
0 2356 9942 

2. นางมนัสสิรี  เจียมวิจิตร 0 2356 9999 ต�อ 8985 
3. นางสาวอรญาณี  สุนทรัช 0 2356 9999 ต�อ 8916 
4. นางนิธินุช  จรุงเกียรติ 0 2356 9999 ต�อ 8804 
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ตัวช้ีวัดท่ี 11   ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร$างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ 

น้ําหนัก:  ร$อยละ 4 

คําอธิบาย: 
� ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร$างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ เปKนการ

วัดประเมินจากระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร$างความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติราชการเม่ือเทียบกับค�าเป0าหมายในแผนการดําเนินการ (Action Plan) 

� เพ่ือให$สอดคล$องกับการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรUและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล
ในการต�อต$านการทุจริตคอรUรัปชั่น ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 ให$เกิดผล
สําเร็จอย�างเปKนรูปธรรม รวมท้ัง สอดคล$องกับแนวทางดําเนินการตามแผนการส�งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล
ในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดีอย�างยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 
24 เมษายน 2555 ตลอดจนเปKนการผลักดันให$ส�วนราชการและจังหวัดดําเนินการตามข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ 
ของส�วนราชการและจังหวัด อันจะเปKนการสร$างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ ป0องกันความเสี่ยงและลด
การทุจริตคอรUรัปชั่นภายในหน�วยงาน 

เหตุผล: 
การดําเนินการตามข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร$างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการของ

ส�วนราชการและจังหวัด เปKนส�วนสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรUและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการ
ต�อต$านการทุจริตคอรUรัปชั่น ตามนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาลข$อ 1.3 ป0องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย�างจริงจัง และแผนการส�งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการ
บริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดีอย�างยั่งยืน จึงต$องมีการติดตามผลการดําเนินงานของส�วนราชการและจังหวัด
ให$บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย�างเปKนรูปธรรม 
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เกณฑ=การให>คะแนน: 
 กําหนดเปKนระดับข้ันของความสําเร็จในการดําเนินการระดับคะแนนท่ี 1 (Milestone) และระดับ
ความสําเร็จถ�วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเม่ือเทียบกับค�าเป0าหมายท่ีกําหนดในระดับคะแนนท่ี 2-5 
 

ระดับ รายละเอียด เกณฑ=การให>คะแนน 
1 ดําเนินการได$ตามแผนงานท่ีวางไว$ และมีการรายงานผลความก$าวหน$า

ครบถ$วนตามท่ีกําหนด (ผ�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
เท�ากับ 1 คะแนน 

2 
คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถ�วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
เม่ือเทียบกับค�าเป0าหมาย 

เท�ากับ 2 คะแนน 
3 เท�ากับ 3 คะแนน 
4 เท�ากับ 4 คะแนน 
5 เท�ากับ 5 คะแนน 

 

 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ: 

การคํานวณคะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถ�วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเม่ือเทียบกับค�าเป0าหมาย 
(ระดับคะแนนท่ี 2-5) 

 

KPI 
(n) 

ความสําเร็จ
เม่ือเทียบกับค�า

เป?าหมาย 

ค�า
คะแนน 
(Xi) 

n1 ตํ่ากว�า 0 

n2 เท�ากับ 1 

n3 สูงกว�า 2 

 
ค�าเฉลี่ยคะแนน  
 

คะแนนท่ีได> 
(C) 

การ 
จัดกลุ�ม 

น้ําหนัก 
(Wi) 

คะแนน
เฉล่ีย 
ถ�วง

น้ําหนัก 
(C x Wi) 

 

P1 2.0 

(C x Wi) + 
1.0 

P2 1.5 

P3 1.5 

P4 1.0 
 

ตัวอย�างการคํานวณ  :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร$างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ แบ�งการประเมินเปKน 2 ส�วน คือ  

ส�วนท่ี 1 ระดับท่ี 1  ใช$วิธีการประเมินตามข้ันตอนการดําเนินงาน (Milestone) 
ส�วนท่ี 2 ระดับท่ี 2-5  ใช$วิธีการประเมินเชิงปริมาณ 

Σ (Xi) 

Σ n 

 Σ (Xi) 

Σ n 

1 

2 

3 
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ระดับท่ี 1 คือ  ดําเนินการได$ครบถ$วนตามกิจกรรมท่ีกําหนด และรายงานผลความก$าวหน$าผ�านระบบ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร$างความโปร�งใส
ในการปฏิบัติราชการ ทาง http://cleanreport.opdc.go.th ครบถ$วนสมบูรณUภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
หากดําเนินการไม�ครบถ$วนหรือรายงานเกินเวลาท่ีกําหนดจะไม�ได$คะแนนตามตัวชี้วัดนี้ 

ระดับท่ี 2-5 คือ  ความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัด โดยคํานวณเทียบกับค�าเป0าหมายท่ีกําหนด 
   KPI (n) ค�าเป?าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
ความสําเร็จเม่ือเทียบ

กับค�าเป?าหมาย 
ค�าคะแนน 

(Xi) 
1. มีช�องทางการเผยแพร�คู�มือ

ท่ีสะดวกต�อการสืบค$น  
2 ช�องทาง 3 ช�องทาง มากกว�า 2 

2. มีผู$รับผิดชอบตรวจสอบ
การดําเนินการทางระบบ
การจัดการเรื่องราวร$องทุกขU
ครบถ$วนทุกส�วนราชการ  

ร$อยละ 100 ร$อยละ 85 น$อยกว�า 0 

3. เรื่องร$องทุกขUทางไปรษณียU
ได$ รั บการตรวจสอบการ
ดําเนินการทางระบบการ
จัดการเรื่องราวร$องทุกขU  

ร$อยละ 70 ร$อยละ 100 มากกว�า 2 

4. จํานวนผู$ เข$ารับการอบรม
ผ�านเกณฑUก า รประ เม ิน
ค ว าม รู $ค ว า ม เ ข $า ใ จ ใ น
หลักสูตร  

ร$อยละ 80 ร$อยละ 85 มากกว�า 2 

5. จํานวนเรื่องร$องทุกขUผ�านทาง
ไ ป ร ษ ณี ยU ท่ี ส า ม า ร ถ
ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด$ ภ า ย ใ น
ระยะเวลาท่ีกําหนด  

ร$อยละ 85 ร$อยละ 95 มากกว�า 2 

          ค�าคะแนนเฉล่ีย     (         ) 
 

 
 

จากค�าคะแนนเฉลี่ยข$างต$น ให$นํามาถ�วงน้ําหนัก ตามการจัดกลุ�มข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ  (P1 - P2) 
โดยจากตัวอย�าง ค�าคะแนนเฉลี่ย (C) อยู�ท่ี 1.6 เม่ือนํามาถ�วงน้ําหนัก (Wi) จะได$ ดังนี้ 

ค�า 
คะแนนเฉลี่ย  (C) 

การจัดกลุ�ม น้ําหนัก 
(Wi) 

คะแนนเฉล่ียถ�วงน้ําหนัก 
(C + Wi) + 1 

คะแนนตัวช้ีวัดท่ี 11 

1.6 P1 2.0 3.2  +  1 4.2     
P2 1.5 2.4  +  1 3.4 
P3 1.5 2.4  +  1 3.4 
P4 1.0 1.6  +  1 2.6 

 

= 1.6 ___ 
5 

8 ___ 
∑ n 

   ∑ (xi) 
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หมายเหตุ:   

การถ�วงน้ําหนักเปKนไปตามการวิเคราะหUจัดกลุ�มข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของส�วนราชการและจังหวัด ตามท่ี
ได$รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร$างความโปร�งใสในการปฏิบัติ
ราชการ โดยพิจารณาจากผลกระทบของข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนกับประเทศชาติและ
ประชาชน (Process Impact) และประสิทธิภาพของแผนการดําเนินการ (Effectiveness of Proposed 
Action) สามารถจัดแบ�งออกได$เปKน 4 กลุ�ม ดังนี้ 

P1  –  เปKนข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบสูง และแผนการดําเนินการมีประสิทธิภาพสูง 
P2  –  เปKนข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบสูง แต�แผนการดําเนินการยังไม�มีประสิทธิภาพ

เท�าท่ีควร 
P3  –  เปKนข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบตํ่า แต�แผนการดําเนินการมีประสิทธิภาพสูง 
P4  –  เปKนข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบตํ่า และแผนการดําเนินการไม�มีประสิทธิภาพ 

(รายชื่อส�วนราชการและกระบวนงานตามการจัดกลุ�มข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ปรากฏในส�วนท$าย และทาง
เว็บไซตUสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ี http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=2298) 
 

 

 

เกณฑUท่ีใช$ในการจัดแบ�งกลุ�มข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ มีดังนี้ 

 ลําดับความสําคัญต่ํา (Low) ลําดับความสําคัญสูง (High) 
ผลกระทบ

ของข>อเสนอ
การ

เปล่ียนแปลงฯ 

1) ผลกระทบต�อความเปKนอยู�ของประชาชนตํ่า 
2) ผลกระทบต�อสังคมตํ่า 
3) ผลกระทบต�อมูลค�าทางเศรษฐกิจตํ่า 
4) ผลกระทบต�อภาพลักษณUของประเทศตํ่า 
5) จํานวนข$อร$องเรียนตํ่าหรือไม�อยู�ในความ

สนใจของประชาชน 

1) ผลกระทบต�อความเปKนอยู�ของประชาชนสูง 
2) ผลกระทบต�อสังคมสูง 
3) ผลกระทบต�อมูลค�าทางเศรษฐกิจสูง 
4) ผลกระทบต�อภาพลักษณUของประเทศสูง 
5) จํานวนข$อร$องเรียนสูงหรืออยู�ในความสนใจ

ของประชาชน 

ประสิทธิภาพ
ของแผน 

การดาํเนินการ 
 

1) ยังระบุปhญหาได$ไม�ชัดเจน 
2) แนวทางแก$ไขยังไม�มีประสิทธิภาพ

เท�าท่ีควร เช�น  
- เน$นการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด$านการ

อบรมคุณธรรม จริยธรรม  
- เน$นการสื่อสาร ประชาสัมพันธUเพียงด$านเดียว  
- เน$นการซ้ือวัสดุอุปกรณU 

 

1) ระบุปhญหาได$ถูกต$องชัดเจน 
2) แนวทางแก$ไขมีประสิทธิภาพสูง เช�น  

- การปรับข้ันตอนกระบวนงาน  
- การใช$ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข$ามา

สนับสนุนการดําเนินงาน  
- การลดดุลยพินิจของเจ$าหน$าท่ี  
- การสร$างกลไกตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ  
- การให$ประชาชนมีส�วนร�วม  
- การพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล$องกับ

กระบวนงานใหม�  
3)  ตัวชี้วัดการดําเนินงานมีความท$าทายและ

สอดคล$องกับเป0าหมายท่ีกําหนด 



 
 

เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของส�วนราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 

107 

 
เง่ือนไข:  กรณีท่ีรายงานผลการดําเนินงานไม�ตรงตามความเปKนจริง (รายละเอียดท่ีรายงานผ�านระบบสารสนเทศ

ไม�ตรงกับท่ีไปตรวจจริง) ปรับลด 0.5000 คะแนน ของคะแนนท่ีได$รับของตัวชี้วัดนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการประเมินผล:   

ระดับคะแนน เกณฑ=การให>คะแนน แนวทางการประเมินผล 
1 � ดําเนินการได$ตาม

แผนงานท่ีวางไว$ และมี
การรายงานผล
ความก$าวหน$าครบถ$วน
ตามท่ีกําหนด (ผ�าน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ 
���� เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให$เห็นถึงการดําเนินการได$ตาม

แผนงานท่ีวางไว$ และมีการรายงานผลความก$าวหน$า
ครบถ$วนตามท่ีกําหนด ได$แก�  
- ผลการรายงานความก$าวหน$าผ�านทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เอกสารรายงานผลการดําเนินงานของจังหวัด 
- ผลจากการตรวจติดตามในพ้ืนท่ีจริง 

2 - 5 คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จ
ถ�วงน้ําหนักของการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดเม่ือ
เทียบกับค�าเป0าหมาย 

ประเมินผลจากข>อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ 
���� ประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงาน เม่ือเทียบกับ 

ค�าเป0าหมายท่ีได$กําหนดไว$ในแผนการดําเนินงาน  
(Action Plan)  ในข$อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร$าง
ความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาจาก 
- ผลการรายงานความก$าวหน$าผ�านทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เอกสารรายงานผลการดําเนินงานของจังหวัด 
- ผลจากการตรวจติดตามในพ้ืนท่ีจริง 
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หน�วยงานเจ>าภาพในการติดตามและประเมินผล: สํานักงาน ก.พ.ร. 

ผู>รับผิดชอบตัวช้ีวัด: 

หน�วยงาน / ผู>รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท= 
กลุ�มวิชาการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
1. นางสาวมนวดี จันทิมา 

 
0 2356 9923 

2. นางโชติมา สงวนพันธU เวชพร 0 2356 9999 ต�อ 8933 
3. นางสาวกฤษณา แก$วด$วง 0 2356 9932 
4. นายบัณฑิต ต้ังโภคานนทU 0 2356 9999 ต�อ 8978 
5. นางสาวจีริสุดา จอมพลาพล 0 2356 9907 
 
 

 

 

 

รายช่ือส�วนราชการและกระบวนงาน 
ตามการจัดกลุ�มข>อเสนอการเปล่ียนแปลงเพ่ือสร>างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ 

กลุ�ม P1 – เป\นข>อเสนอการเปล่ียนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบสูงและแผนการดําเนินการมีประสิทธิภาพสูง 
ลําดับ ส�วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสิทธิภาพ 

 กระทรวงการคลัง 
1 กรมธนารักษU กระบวนงานการประมลูสิทธิการปลูกสร$างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให$

กระทรวงการคลัง (กรณไีม�มีการชดเชยให$แก�หน�วยงาน) 
สูง สูง 

2 กรมบัญชีกลาง กระบวนงานใช$จ�ายเงินทดรองราชการเพ่ือช�วยเหลือผู$ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน สูง สูง 
3 กรมศุลกากร กระบวนงานการนําเข$าทางอิเล็กทรอนิกสU (e-Import) กรณีการเป�ด

ตรวจสินค$า (Red Line) 
สูง สูง 

4 กรมสรรพากร กระบวนงานการกํากับ ดูแลและตรวจสอบ :ระบบการคัดเลือกผู$เสีย
ภาษีเพ่ือกํากับและตรวจสอบ 

สูง สูง 

5 สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระบวนงานบริหารหน้ีกลุ�มหน้ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (โครงการรับ
จํานําผลผลิตทางการเกษตร) 

สูง สูง 

6 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระบวนงานเสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการ
เก่ียวกับภาษีอากร ระบบการเงิน  การคุ$มครองผลประโยชนUทางการเงิน 
และการพัฒนาตลาดทุน : กฎบัตรป0องปรามการใช$ประโยชนUส�วนตน
ท่ีขัดแย$งต�อประโยชนUส�วนรวมของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. .... 

สูง สูง 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย= 
7 สํานักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยU 

กระบวนงานการกํากับติดตามตรวจสอบการทํางานของหน�วยงานใน
องคUกร 

สูง สูง 
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ลําดับ ส�วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสิทธิภาพ 

8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค สูง สูง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ=  
9 สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณU 
กระบวนงานการช�วยเหลือเกษตรกร สูง สูง 

10 กรมชลประทาน กระบวนงานการบริหารจัดการนํ้าให$เกษตรกร สูง สูง 
11 กรมพัฒนาท่ีดิน กระบวนงานการก�อสร$างแหล�งนํ้าในไร�นานอกเขตชลประทาน  สูง สูง 
12 กรมวิชาการเกษตร กระบวนงานตรวจวิเคราะหUและออกใบรับรองสุขอนามัยสินค$าเกษตร

เพ่ือการส�งออก (ผักผลไม$สด) 
สูง สูง 

13 กรมประมง กระบวนงานการอนุญาตและตรวจสอบการนําเข$าส�งออกสัตวUนํ้า สูง สูง 
14 กรมปศุสตัวU กระบวนงานการควบคุมคุณภาพสนิค$าปศุสัตวUเพ่ือการส�งออก สูง สูง 
15 กรมส�งเสรมิการเกษตร กระบวนงานช�วยเหลือเกษตรกรผู$ประสบภัยธรรมชาต ิ สูง สูง 
16 สํานักงานการปฏริูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม 
กระบวนงานติดตามการใช$ประโยชนUในท่ีดินท้ังท่ีดินของรัฐ ท่ีดิน
เอกชน และท่ีดินพระราชทาน 

สูง สูง 

17 สํานักงานมาตรฐานสินค$า
เกษตร และอาหารแห�งชาติ 

กระบวนงานการรับรองระบบงาน สูง สูง 

18 กรมการข$าว กระบวนงานกระจายเมล็ดพันธุU : บริการออกหรือต�อใบอนุญาตการ
เปKนตัวแทนจําหน�ายเมล็ดพันธุUพืช 

สูง สูง 

 กระทรวงคมนาคม 
19 กรมเจ$าท�า กระบวนงานการตรวจควบคุมเรือในเมืองท�า สูง สูง 
 กระทรวงคมนาคม 

20 กรมทางหลวง กระบวนงานการก�อสร$างทางหลวง สูง สูง 
21 กรมทางหลวงชนบท  กระบวนงานก�อสร$างและบํารุงรักษาทาง สูง สูง 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม  

22 กรมควบคุมมลพิษ กระบวนงานตรวจสอบแหล�งกําเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย สูง สูง 
23 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝh�ง กระบวนงานการคุ$มครอง ป0องกัน และกํากับดูแลทรัพยากรป�าชายเลน สูง สูง 
24 กรมทรัพยากรนํ้า กระบวนงานอนุรักษUฟ� นฟูและพัฒนาแหล�งนํ้า สูง สูง 
25 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระบวนงาน “การสํารวจและพัฒนาแหล�งนํ้าบาดาล กรณีสํารวจและ

พัฒนาแหล�งนํ้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนนํ้าดื่มสะอาดให$กับโรงเรียนท่ัวประเทศ” 
สูง สูง 

26 สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อม 

กระบวนงานการพิจารณารายงานการวิเคราะหUผลกระทบสิ่งแวดล$อม 
(EIA) 

สูง สูง 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
27 สํานักงานปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

การจัดทําเกณฑUราคากลางครุภณัฑUคอมพิวเตอรU สูง สูง 

28 สํานักงานสถิติแห�งชาต ิ กระบวนงานผลิตข$อมลูสถิต ิ สูง สูง 
 กระทรวงพลังงาน 

29 สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน 

กระบวนงานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก�าซ LPG 
ณ สถานีบรรจุก�าซ และสถานีบริการก�าซ 

สูง สูง 

30 กรมธุรกิจพลังงาน กระบวนงานการออกใบอนุญาตและการต�ออายุใบอนุญาตร$าน
จําหน�ายก�าซและโรงเก็บก�าซ 

สูง สูง 
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 กระทรวงพาณิชย=  
31 กรมการค$าต�างประเทศ กระบวนงานการให$บริการออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค$า  สูง สูง 
32 กรมการค$าภายใน กระบวนงานตรวจสอบให$คํารับรองเครื่องช่ังรถยนตU และมาตรวัด

นํ้ามันเช้ือเพลิง 
สูง สูง 

 กระทรวงมหาดไทย 
33 กรมท่ีดิน กระบวนงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประเภทขาย สูง สูง 
34 กรมป0องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
กระบวนงานการใช$เงินทดรองราชการตามหลักเกณฑUและ
วิธีดําเนินการให$ความช�วยเหลือผู$ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
ข$อ 5.1 ด$านการช�วยเหลือผู$ประสบภัย 

สูง สูง 

 กระทรวงยุติธรรม  
35 กรมบังคับคด ี กระบวนงานการขายทอดตลาด สูง สูง 
36 กรมราชทัณฑU กระบวนงานการควบคุมและปฏิบัติต�อผู$ต$องขัง สูง สูง 
37 สถาบันนิติวิทยาศาสตรU กระบวนงานการตรวจพิสจูนUหลักฐานทางชีววิทยาและการสบืค$น

ฐานข$อมูลสารพันธุกรรมเพ่ือใช$ระบุตัวบุคคลกระทําผิด 
สูง สูง 

 กระทรวงแรงงาน 
38 สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน 
กระบวนงานรับเรื่องราวร$องทุกขU (การบริการประชาชนท่ัวไปในส�วน
ของศูนยUบริการประชาชนส�วนแยก) 

สูง สูง 

 กระทรวงวัฒนธรรม 
39 กรมการศาสนา กระบวนงานการลงทะเบียนแจ$งความประสงคUเดนิทางไปประกอบพิธีฮัจยU สูง สูง 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

40 สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

กระบวนงานการบริหารงานพัสดุแบบธรรมาภิบาล สูง สูง 

 กระทรวงวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี  
41 กรมวิทยาศาสตรUบริการ กระบวนงานการทดสอบ สอบเทียบ สูง สูง 
42 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ กระบวนงานการออกใบอนุญาตมไีว$ในครอบครองและใช$ รวมท้ังการ

นําเข$า หรือการส�งออกซ่ึงวัสดุกัมมันตรังส ี
สูง สูง 

 กระทรวงสาธารณสุข  
43 กรมการแพทยU กระบวนงานการบริหารทรัพยากรประเด็นการสนับสนุนงบรายจ�าย

ลงทุนเฉพาะรายการครุภัณฑUทางการแพทยUท่ีมีราคาตั้งแต� 10 ล$านบาท
ต�อรายการข้ึนไป 

สูง สูง 

44 กรมควบคุมโรค กระบวนงานเตรียมพร$อมตอบโต$ภาวะฉุกเฉินในการสนับสนุนวัคซีน
เพ่ือป0องกันและควบคุมการระบาดของโรค 

สูง สูง 

45 กรมพัฒนาการแพทยUแผน
ไทยและการแพทยUทางเลือก 

กระบวนงานคุ$มครองและส�งเสริมภูมิปhญญา  สูง สูง 

46 สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

กระบวนงานต�ออายุใบอนุญาตอาหาร สูง สูง 

 กระทรวงอุตสาหกรรม 
47 สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม 
กระบวนงานการกํากับ อนุญาต สถานประกอบการในภมูิภาค สูง สูง 

48 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนงานการรับแจ$งข$อเท็จจรงิการนําเข$า - ส�งออกวัตถุอันตราย สูง สูง 
49 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน กระบวนงานใบอนุญาตขนแร� สูง สูง 
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และการเหมืองแร� 
50 สํานักงานคณะกรรมการ 

อ$อยและนํ้าตาลทราย 
กระบวนงานออกใบอนุญาตส�งออกนํ้าตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร สูง สูง 

51 สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑUอุตสาหกรรม 

กระบวนงานรับรองผลิตภณัฑUอุตสาหกรรม สูง สูง 

52 สํานักงานคณะกรรมการ
ส�งเสริมการลงทุน 

กระบวนงานการใช$สิทธิประโยชนUยกเว$น/ลดหย�อนอากรขาเข$า
เครื่องจักร 

สูง สูง 

 ส�วนราชการท่ีไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
53 สํานักงานตํารวจแห�งชาต ิ กระบวนงานการรักษาห�วงโซ�วัตถุพยานการพิสูจนUทางนิตเิวชศาสตรU สูง สูง 

54 สํานักงานคณะกรรมการป0องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

กระบวนงานการตรวจสอบ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และยึด
หรืออายดัทรัพยUสินตามกฎหมายว�าด$วยการป0องกันปราบปรามการฟอกเงิน 

สูง สูง 

55 ศูนยUอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต$  

กระบวนงานการช�วยเหลือเยยีวยาผู$ได$รับผลกระทบสืบเน่ืองจากความ
ไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต$ 

สูง สูง 

 สํานักนายกรัฐมนตรี 
56 สํานักงานคณะกรรมการ

คุ$มครองผู$บริโภค 
กระบวนงานจัดการปhญหาของผู$บริโภคเพ่ือสร$างความโปร�งใส สูง สูง 

57 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

1) กระบวนงานการวิเคราะหUการปรบัปรุงโครงสร$างการแบ�งส�วนราชการ  
2) กระบวนงานการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  
3) กระบวนงานการให$คําปรึกษาแนะนําแก�ส�วนราชการ 

สูง สูง 

58 กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร  

กระบวนงานการดาํเนินการเก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการ เรื่อง การออก
หนังสือรับรองเวลาราชการเปKนทวีคูณ 

สูง สูง 

 
กลุ�ม P2 – เป\นข>อเสนอการเปล่ียนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบสูงแต�แผนการดําเนินการยังไม�มีประสิทธิภาพเท�าท่ีควร 

ลําดับ ส�วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสิทธิภาพ 

 กระทรวงการคลัง  
1 กรมสรรพสามิต กระบวนการออกใบอนุญาตจําหน�าย สุรา ยาสูบ และไพ� สูง ต่ํา 
2 สํานักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระบวนงานการคัดสรรบุคคลเพ่ือข้ึนบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ สูง ต่ํา 

 กระทรวงการต�างประเทศ    
3 กรมการกงสลุ กระบวนงานรับรองเอกสารกองสญัชาติและนิติกรณU สูง ต่ํา 
 กระทรวงกลาโหม  
4 สํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม 
กระบวนงานการผลติและจําหน�ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิต�อจิต
และประสาท 

สูง ต่ํา 

5 กองบัญชาการกองทัพไทย กระบวนงานพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคง สูง ต่ํา 
6 กองทัพบก   กระบวนงานการพัฒนาเสรมิสร$างความพร$อมรบด$านกําลังพล ด$วยการ

จัดหากําลังพลประเภททหารกองประจําการ จากการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข$ารับราชการทหารกองประจําการ (การเกณฑUทหาร) 

สูง ต่ํา 

7 กองทัพอากาศ กระบวนงานการพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข$ารับราชการใน
กองทัพอากาศ (กําลังพลพิเศษ) 

สูง ต่ํา 
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ลําดับ ส�วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสิทธิภาพ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ=  

8 กรมหม�อนไหม กระบวนงานส�งเสรมิการผลิตและถ�ายทอดเทคโนโลยหีม�อนไหม สูง ต่ํา 
 กระทรวงคมนาคม  
9 สํานักงานนโยบายและ

แผนการขนส�งและจราจร 
กระบวนงานวิเคราะหUเสนอแนะนโยบาย ซ่ึงได$จากผลการศึกษาของท่ี
ปรึกษาท่ี สนข.มอบหมาย ให$ดําเนินการ  (การจัดจ$างโดยวิธีคัดเลือก) 

สูง ต่ํา 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม  
10 สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อม 

กระบวนงานแก$ไขปhญหาความขัดแย$งเก่ียวกับท่ีดินของรัฐ สูง ต่ํา 

11 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตวUป�า
และพันธุUพืช 

กระบวนงานป0องกันและปราบปรามการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าอนุรักษU 
กรมอุทยานแห�งชาติ สตัวUป�า และพันธุUพืช 

สูง ต่ํา 

12 กรมป�าไม$ กระบวนงานการต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด$านอุตสาหกรรมไม$
ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สูง ต่ํา 

 กระทรวงพลังงาน  
13 กรมเช้ือเพลิงธรรมชาต ิ กระบวนงานการกํากับการผลิตและซ้ือขายป�โตรเลียม สูง ต่ํา 

14 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษUพลังงาน 

กระบวนงานจ$างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดหาพลังงาน สูง ต่ํา 

15 สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

กระบวนงานการกําหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด$านพลังงาน สูง ต่ํา 

 กระทรวงพาณิชย= 
16 กรมทรัพยUสินทางปhญญา กระบวนงานป0องปรามการละเมดิทรัพยUสินทางปhญญา สูง ต่ํา 

 กระทรวงมหาดไทย  
17 สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย 
กระบวนงานการดาํเนินการเรื่องราวร$องทุกขUศูนยUดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย 

สูง ต่ํา 

18 กรมส�งเสรมิการปกครอง
ท$องถ่ิน 

กระบวนงานการเลื่อนระดับและแต�งตั้งพนักงานส�วนตําบลให$ดํารง
ตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน 

สูง ต่ํา 

 กระทรวงยุติธรรม  
19 กรมคุมประพฤต ิ กระบวนงานตรวจพิสูจนU สูง ต่ํา 
20 กรมคุ$มครองสิทธิและ

เสรภีาพ 
กระบวนงานส�งเสริมสิทธิแก�ผู$ต$องหาในช้ันสอบสวนคดีอาญา สูง ต่ํา 

21 กรมพินิจและคุ$มครองเด็ก
และเยาวชน 

กระบวนงานการปฏิบัติงานคดดี$านการกํากับปกครอง สูง ต่ํา 

22 สํานักงานกิจการยตุิธรรม กระบวนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการ
ยุติธรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนข$อมลู 

สูง ต่ํา 

23 สํานักงานคณะกรรมการ
ป0องกันและปราบปราม 
ยาเสพตดิ 

กระบวนงานการตรวจสอบทรัพยUสินคดียาเสพติด สูง ต่ํา 

24 สํานักงานคณะกรรมการ
ป0องกันและปราบปรามการ

กระบวนงานการไต�สวนข$อเท็จจรงิการทุจริตในภาครัฐ  สูง ต่ํา 
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ลําดับ ส�วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสิทธิภาพ 

ทุจริตในภาครัฐ 
 กระทรวงแรงงาน  

25 กรมการจัดหางาน กระบวนงานการขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต�างด$าว สูง ต่ํา 
26 กรมพัฒนาฝbมือแรงงาน กระบวนงานการให$ความเห็นชอบหลักสตูรรายละเอียดท่ีเก่ียวข$องและ

รายการค�าใช$จ�ายท่ีใช$ในการฝ¡กอบรมฝbมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ
ส�งเสริมการพัฒนาฝbมือแรงงาน  พ.ศ. 2545 

สูง ต่ํา 

27 กรมสวัสดิการและคุ$มครอง
แรงงาน 

กระบวนงานการตรวจความปลอดภัย สูง ต่ํา 

28 สํานักงานประกันสังคม กระบวนงานการรับชําระเงินสมทบผ�านไปรษณยีU (ธนาณัติ) สูง ต่ํา 
 กระทรวงวัฒนธรรม  

29 กรมศิลปากร กระบวนงานการอนุรักษUโบราณสถานและศิลปกรรม สูง ต่ํา 
30 กรมส�งเสรมิวัฒนธรรม กระบวนงานการจดแจ$งเปKนเครือข�ายวัฒนธรรม สูง ต่ํา 
31 สํานักงานศิลปวัฒนธรรม

ร�วมสมัย 
กระบวนงานการสรรสร$างศิลป�นร�วมสมัยรุ�นเยาวU สูง ต่ํา 

 กระทรวงศึกษาธิการ  
32 สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 
กระบวนงานพัฒนาระบบเครือข�ายอินเตอรUเน็ตเพ่ือการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOENet) 

สูง ต่ํา 

33 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระบวนงานการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข$ารับราชการ
เปKนข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน�งครูผู$ช�วยตําแหน�ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) และการสอบคัดเลอืก
ตําแหน�งผู$อํานวยการสถานศึกษา ตําแหน�งรองผู$อํานวยการสถานศึกษา 

สูง ต่ํา 

 กระทรวงสาธารณสุข  
34 สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
กระบวนงานจัดจ$างการก�อสร$างโรงพยาบาล  สูง ต่ํา 

35 กรมสุขภาพจิต กระบวนงานระบบบริหารการจัดการคลังยา สูง ต่ํา 
36 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระบวนงานการการควบคุม กํากับ การโฆษณาสถานพยาบาล สูง ต่ํา 
 ส�วนราชการท่ีไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  

37 สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห�งชาติ 

กระบวนงานจัดการศาสนสมบัต ิ สูง ต่ํา 

 สํานักนายกรัฐมนตรี 
38 สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตร ี
กระบวนงานจัดการเรื่องราวร$องทุกขU ช�องทางตู$ ปณ. 1111 สูง ต่ํา 

39 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี

กระบวนงานการเผยแพร�มติคณะรัฐมนตรีสู�สาธารณชน (ภายใน 1 วันทํา
การ)  

สูง ต่ํา 

40 สํานักงบประมาณ กระบวนงานการจัดทํางบประมาณ สูง ต่ํา 
41 สํานักงานคณะกรรมการ

ข$าราชการพลเรือน 
กระบวนงานบริหารจัดการกรณีข$าราชการทุจรติคอรUรัปช่ัน สูง ต่ํา 

 
กลุ�ม P3 – เป\นข>อเสนอการเปล่ียนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบต่ําแต�แผนการดําเนินการมีประสิทธิภาพ 

ลําดับ ส�วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสทิธภิาพ 
 กระทรวงกลาโหม  
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ลําดับ ส�วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสทิธภิาพ 
1 กรมราชองครักษU กระบวนงานมีไว$ซ่ึงสิ่งอุปกรณUถาวรของกรมราชองครักษUในการ

ตอบสนองต�อพันธกิจ 
ต่ํา สูง 

2 กองทัพเรือ กระบวนงานการเตรียมความพร$อมด$านองคUบุคคล องคUวัตถุ และองคU
ยุทธวิธี (การจัดหากําลังพลโดยการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข$าเปKน
นักเรียนจ�าทหารเรือ)  

ต่ํา สูง 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย=  
3 สํานักงานส�งเสริมสวัสดิภาพ

และพิทักษUเด็ก เยาวชน 
ผู$ด$อยโอกาส และผู$สูงอาย ุ

กระบวนงานการพัฒนาและคุ$มครองพิทักษUสิทธิเยาวชน (การ
เสรมิสร$างความเข$มแข็งสภาเด็กและเยาวชน)  

ต่ํา สูง 

4 สํานักงานส�งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาต ิ

กระบวนงานการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(กองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) 

ต่ํา สูง 

 กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
5 กรมพลศึกษา กระบวนงานส�งเสริมและพัฒนาการแข�งขันกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ต่ํา สูง 
6 กรมการท�องเท่ียว กระบวนงานการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวและใบอนุญาต

เปKนมัคคุเทศกU 
ต่ํา สูง 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ=  
7 กรมส�งเสรมิสหกรณU กระบวนงานการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณU ต่ํา สูง 
8 กรมตรวจบัญชีสหกรณU กระบวนการดําเนินการตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

งานสอบบัญชี (CAQC) 
ต่ํา สูง 

9 สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

กระบวนงานการจัดทําและบริการข$อมูลสารสนเทศด$านการเกษตร ต่ํา สูง 

 กระทรวงคมนาคม  
10 สํานักงานปลดักระทรวง

คมนาคม 
กระบวนงานการพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม   ต่ํา สูง 

11 กรมการบินพลเรือน กระบวนงานการออกใบอนุญาตผู$ประจําหน$าท่ีนักบินพาณิชยU  ต่ํา สูง 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม  

12 กรมส�งเสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล$อม 

กระบวนงานสร$างจิตสาํนึกและการมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 

ต่ํา สูง 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
13 กรมอุตุนิยมวิทยา กระบวนงานการพยากรณUอากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาต ิ ต่ํา สูง 
 กระทรวงพาณิชย=  

14 กรมเจรจาการค$าระหว�าง
ประเทศ 

กระบวนงานการจัดทําฐานข$อมูลและความรู$สนับสนุนการเจรจา ต่ํา สูง 

 กระทรวงมหาดไทย  
15 กรมการพัฒนาชุมชน กระบวนงานส�งเสริมช�องทางการตลาด ต่ํา สูง 
 กระทรวงยุติธรรม 

16 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระบวนงานการเบิกจ�ายค�าใช$จ�ายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ต่ํา สูง 
 กระทรวงวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี 

17 สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรUและเทคโนโลย ี

กระบวนงานการสร$างเครือข�ายความร�วมมือในการถ�ายทอดเทคโนโลย ี
(คลินิกเทคโนโลยี) 

ต่ํา สูง 

 กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ ส�วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสทิธภิาพ 
18 กรมวิทยาศาสตรUการแพทยU กระบวนงานบริการตรวจวิเคราะหUทางห$องปฏิบัติการ ต่ํา สูง 
 สํานักนายกรัฐมนตรี 

19 สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

กระบวนงานเสริมสร$างความเข$มแข็งในการปฏิบัติราชการของนัก
กฎหมายภาครัฐ 

ต่ํา สูง 

20 กรมประชาสัมพันธU กระบวนงานการจัดทําแผนประชาสัมพันธUระดับพ้ืนท่ี ต่ํา สูง 
21 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี กระบวนงานด$านการประสานราชการ ต่ํา สูง 
22 สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาต ิ

กระบวนงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาต ิ
ฉบับท่ี 11 สู�การปฏิบัต ิ

ต่ํา สูง 

กลุ�ม P4 – เป\นข>อเสนอการเปล่ียนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบต่ําและแผนการดําเนินการไม�มีประสิทธิภาพ 
ลําดับ ส�วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสิทธภิาพ 

  กระทรวงการคลัง 
1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระบวนงานด$านการจัดซ้ือจัดจ$าง ต่ํา ต่ํา 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย=  
2 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระบวนงานการถ�ายทอดองคUความรู$ ต่ํา ต่ํา 
 กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา  
3 สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียว

และกีฬา 
กระบวนงานการพัฒนาช�องทางการมีส�วนร�วมในการพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพท�องเท่ียวของผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย 

ต่ํา ต่ํา 

 กระทรวงคมนาคม 
4 กรมการขนส�งทางบก กระบวนงานการออกใบอนุญาตขับรถ ต่ํา ต่ํา 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม  
5 กรมทรัพยากรธรณ ี กระบวนงานคุ$มครองซากดึกดําบรรพU : การตรวจสอบซากดึกดํา

บรรพUท่ีมีการแจ$งพบ ตาม พ.ร.บ. คุ$มครองซากดึกดําบรรพU 
พ.ศ. 2551 

ต่ํา ต่ํา 

 กระทรวงพาณิชย= 
6 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยU กระบวนงานด$านการจัดซ้ือจัดจ$างท่ีมีวงเงินเกิน 1,000,000 บาท ต่ํา ต่ํา 
7 กรมพัฒนาธุรกิจการค$า กระบวนงานการจดทะเบียนห$างหุ$นส�วน /บริษัทจํากัด /

บริษัทมหาชนจํากัด 
ต่ํา ต่ํา 

8 กรมส�งเสรมิการค$าระหว�างประเทศ กระบวนงานการเข$าร�วมงานแสดงสินค$าในต�างประเทศ ต่ํา ต่ํา 
 กระทรวงมหาดไทย  
9 กรมการปกครอง กระบวนงานขออนุญาตซ้ืออาวุธป�นในท$องท่ีกรุงเทพมหานคร ต่ํา ต่ํา 
10 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระบวนงานตรวจสอบโรงมหรสพ ต่ํา ต่ํา 
 กระทรวงยุติธรรม  

11 สํานักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม กระบวนงานการรับเรื่องราวร$องทุกขU ร$องเรียน ขอความช�วยเหลือ ต่ํา ต่ํา 
 กระทรวงวัฒนธรรม  

12 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระบวนงานตามกฎหมายเก่ียวกับการอุทธรณUตาม
พระราชบัญญัตภิาพยนตรUและวีดทัิศนU พ.ศ. 2551 

ต่ํา ต่ํา 

 กระทรวงศึกษาธิการ 
13 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
กระบวนงานการตดิตามประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน 

ต่ํา ต่ํา 
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ลําดับ ส�วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสิทธภิาพ 
14 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระบวนงานขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห�งชาติ (ฉบับ

ปรับปรุง) แบบโปร�งใส 
ต่ํา ต่ํา 

 กระทรวงสาธารณสุข     
15 กรมอนามัย กระบวนงานการศึกษาวิจยัด$านการส�งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล$อม 
ต่ํา ต่ํา 

 กระทรวงอุตสาหกรรม     
16 กรมส�งเสรมิอุตสาหกรรม กระบวนงานฝ¡กอบรม กรณีการจัดซ้ือจัดจ$าง ต่ํา ต่ํา 
17 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระบวนงานการจ$างท่ีปรึกษาและการตรวจรับงาน ต่ํา ต่ํา 
 ส�วนราชการท่ีไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  

18 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ

กระบวนงานวิเคราะหUโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ ต่ํา ต่ํา 

19 สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห�งชาติ กระบวนงานบริหารแผนงานวิจยัแบบมุ�งเป0า ต่ํา ต่ํา 
20 ราชบัณฑิตยสถาน กระบวนงาน ส�งเสริมและเผยแพร�การใช$ภาษาไทยท่ีถูกต$อง 

ตามหลักภาษาผ�านช�องทางต�าง ๆ  (การจ$างผลิตรายการโทรทัศนU) 
ต่ํา ต่ํา 

21 สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ 

รายงานแผนการติดตามแผนการดาํเนินงานของคณะทํางาน
ประจําสภาท่ีปรึกษา 

ต่ํา ต่ํา 

 สํานักนายกรัฐมนตรี 
22 สํานักข�าวกรองแห�งชาต ิ กระบวนงานด$านข�าวกรอง ต�อต$านข�าวกรองภายในประเทศ 

ต�างประเทศและการสื่อสาร 
ต่ํา ต่ํา 

23 สํานักงานสภาความมั่นคงแห�งชาติ กระบวนงานจ$างท่ีปรึกษาทางวิชาการด$านความมั่นคงจากส�วนราชการ ต่ํา ต่ํา 
 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 

ภาคผนวก 1  -  แบบฟอร=มท่ี 1 รายงานลักษณะสําคัญขององค=การ 
 - แบบฟอร=มท่ี 2 แผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค=การ 
   ภาคผนวก 2     

- แบบสํารวจการพัฒนาองค=การ (Organization Development Survey) 
 ภาคผนวก 3     

- แนวทางการตรวจประเมินข>อมูลเชิงประจักษ=ด>านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 

 

 



 
 

เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของส�วนราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
แบบฟอร=มท่ี 1 รายงานลักษณะสําคัญขององค=การ 

 
 

 

 

 

 

รายงานลกัษณะสาํคัญขององค=การ 
 

ส�วนราชการ............................ 
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คําอธิบายการตอบคําถาม 
รายงานลักษณะสําคัญขององค=การ  

 
� ส�วนราชการในท่ีนี้ หมายถึง “ส�วนราชการ” ท่ีดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้  
� การจัดทําลักษณะสําคัญขององคUการ ให$ส�วนราชการพิจารณาบทบาทหน$าท่ี ผู$รับบริการ 

หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน�วยงานท่ีอยู�ในสังกัดของส�วนราชการ 
� การตอบคําถามจะต$องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคล$องกันท้ังในส�วนของลักษณะ

สําคัญขององคUการ และระหว�างหมวดต�าง ๆ ตามเกณฑUคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
� คําถามท่ีมีเครื่องหมาย (#) เปKนคําถามบังคับท่ีส�วนราชการต$องตอบคําถาม โดยมีข$อมูล

สารสนเทศท่ีเก่ียวข$องในเรื่องนั้น ๆ จึงจะถือว�าได$ตอบคําถามในข$อนั้น ๆ แล$ว 
� คําถามท่ี ไม�มี เครื่องหมาย (#) เปKนคําถามท่ีส�วนราชการต$องตอบคําถาม  แต�การตอบ

คําถามดังกล�าวอาจจะยังไม�มีความสมบูรณUก็ได$ ท้ังนี้ อาจเนื่องจากต$องใช$เวลาในการรวบรวมข$อมูลและ
สารสนเทศ หรือด$วยเหตุใด ๆ ก็ตาม สําหรับกรณีคําถามใดส�วนราชการยังไม�ได$ดําเนินการ ให$ส�วนราชการตอบ
ว�า “ยังไม�ได$ดําเนินการ เนื่องจาก...” (ให$ระบุปhญหาหรือสาเหตุท่ียังไม�ได$ดําเนินการ) 

� คําถามท่ีส�วนราชการมีลักษณะงานไม�เก่ียวข$องกับเรื่องนั้น ให$ตอบว�า “ส�วนราชการมี
ลักษณะงานไม�เก่ียวข$องกับคําถามในข$อนี้”  
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� การตอบคําถาม ให$ส�วนราชการอธิบายบริบทท่ีสําคัญขององค=การท่ีเก่ียวข$องในแต�ละ
คําถาม โดยใช$วิธีการพรรณาความ ใช$แผนภาพประกอบ หรือใช$ตาราง ตามความเหมาะสมในแต�ละคําถาม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะสําคัญขององค=การ 
 

ลักษณะสําคัญขององคUการแสดงให$เห็นภาพรวมของส�วนราชการ บ�งบอกถึงสภาพแวดล$อมด$านการ
ปฏิบัติการของส�วนราชการ ความสัมพันธUท่ีสําคัญภายในและภายนอกส�วนราชการ สภาพแวดล$อมในการ
ปฏิบัติงาน และความ   ท$าทายเชิงยุทธศาสตรU รวมท้ังแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ลักษณะสําคัญขององคUการแสดงบริบทเพ่ือให$เข$าใจส�วนราชการมากข้ึน และเพ่ือชี้นําและจัดลําดับ
ความสําคัญของข$อมูลและสารสนเทศท่ีส�วนราชการควรนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1 - 7 ต�อไป 

กรุณาตอบคําถามดังต�อไปนี้ 
 
1. ลักษณะองค=การ  
 

เปKนการกล�าวถึงสภาพแวดล$อมในการปฏิบัติภารกิจของส�วนราชการ และความสัมพันธUท่ีสําคัญกับ
ประชาชนผู$รับบริการ ส�วนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 
 
ก. ลักษณะพ้ืนฐานของส�วนราชการ 

(1) 
-  พันธกิจหรือหน$าท่ีตามกฎหมายของส�วนราชการคืออะไรบ$าง (#) 
- มีแนวทางและวิธีการอย�างไรในการให$บริการแก�ผู$รับบริการ (#) 
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(2)  
- วิสัยทัศนU เป0าประสงคUหลัก ค�านิยม และวัฒนธรรมของส�วนราชการคืออะไร  

(3) 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส�วนราชการเปKนอย�างไร เช�น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน 

ระดับตําแหน�ง ข$อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เปKนต$น โดยจําแนกตามประเภทของบุคลากร 
(ข$าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ$างประจํา ลูกจ$างชั่วคราว) (#) (ให$ใช$ข$อมูลบุคลากรของส�วน
ราชการ ณ วันปhจจุบันท่ีส�วนราชการทําการประเมิน) 

(4) 
ส�วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณU และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญอะไรบ$าง ในการ

ให$บริการและการปฏิบัติงาน (#) 
(5) 

ส�วนราชการดําเนินการภายใต$กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข$อบังคับท่ีสําคัญอะไรบ$าง (#) (ให$ระบุ
เฉพาะท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข$องกับการส�งมอบบริการหลักของส�วนราชการเท�านั้น) 

 

ข. ความสัมพันธ"ภายใน ภายนอกองค"การ 

(6) 
โครงสร$างองคUการ และ วิธีการจัดการท่ีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองท่ีดีเปKนเช�นใด โดยให$แสดง

โครงสร$างการแบ�งส�วนราชการตามกฎกระทรวง และการแบ�งหน�วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนเปKนการภายในท่ีระบุ
อัตรากําลังถึงระดับกลุ�ม รวมถึงจําแนกประเภทของบุคลากรตามข$อ (3) (#) 
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ตัวอย�างการเขียนโครงสร$างการแบ�งส�วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

 สํานัก/กอง  
 

 อธิบดี 
ผู$บริหารสูง = 1 

 รองอธิบดี 
ผู$บริหารต$น = 1 

 รองอธิบดี 
ผู$บริหารต$น = 1 

 ที่ปรึกษา 
วิศวกรทรงคุณวุฒิ = 1 

 ผู$ตรวจราชการ 
อํานวยการสูง = 5 

 สํานักงานเลขานุการกรม 30 
ผู$อํานวยการสูง = 1 

 กลุ�มประชาสัมพันธU 10 
นักประชาสัมพันธUชํานาญการพิเศษ = 1 

 กลุ�ม/ฝ�าย  
 

งานประชาสัมพันธ=และเผยแพร� (4) 
นักประชาสัมพันธUชํานาญการ  = 1 
นักประชาสัมพันธUปฏิบัติการ  = 2 
จพง.ธุรการชํานาญงาน/ปฏิบัติงาน = 1 
งานโสตทัศนูปกรณ= (5) 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ = 1 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ = 2 
จพง.โสตทัศนศึกษาชํานาญงาน/ปฏิบัติงาน = 2 

สํานักงานเลขานุการกรม 
ประเภท 
/ระดับ 
จํานวน 

อํานวยการ           วิชาการ             ทั่วไป              รวม 
ต$น            ชพ   ชก   ปก         ชง/ปง                  
 1              2      4    8             5                  20 

สามารถแยกรายละเอียดแต�ละ
สํานัก/กอง เปKนคนละหน$าได$ 

ตารางแสดงกรอบอัตรากาํลังข$าราชการกรม... 
ที่ ตําแหน�ง บริหาร อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป รวม 

ส ต ส ต ทค ชช ชพ ชก ปก อส ชง ปง 
1 สํานัก/กอง              
2 สํานัก/กอง              
3 สํานัก/กอง              
 รวมส�วนกลาง              
 รวมส�วนภูมิภาค              
 รวม              
 

หมายเหต:ุ 
1. หากไม�ใช�โครงสร$างที่ปรากฏในกฎกระทรวง โปรดทําเครื่องหมาย * 
2. หากส�วนราชการมโีครงสร$างราชการบริหารส�วนภมูิภาค โปรดแสดงมาด$วย 
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(7) 
ส�วนราชการหรือองคUการท่ีเก่ียวข$องกันในการให$บริการหรือส�งมอบงานต�อกันมีหน�วยงาน

ใดบ$าง  
มีบทบาทอย�างไรในการปฏิบัติงานร�วมกัน (#) 

-  ข$อกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานร�วมกันมีอะไรบ$าง 
-  มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว�างกันอย�างไร 

(8) 
-  กลุ�มผู$รับบริการและผู$มีส�วนได$ส�วนเสียหลักของส�วนราชการคือใครบ$าง (#) 
-  กลุ�มผู$รับบริการและผู$มีส�วนได$ส�วนเสียเหล�านี้มีความต$องการและความคาดหวังท่ีสําคัญ

อะไรบ$าง (#)  
-  แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว�างกันคืออะไร (#) 

 
 
2. ความท>าทายต�อองค=การ 
 
 เปKนการตอบคําถาม เพ่ืออธิบายถึงสภาพการแข�งขัน ความท$าทายท่ีสําคัญในเชิงยุทธศาสตรU และ
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของส�วนราชการ 
 
ก. สภาพการแข�งขัน 

(9) 
- สภาพการแข�งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของส�วนราชการเปKนเช�นใด (ให$ส�วนราชการ

ตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส�วนราชการ)   
- ประเภทการแข�งขัน และจํานวนคู�แข�งขันในแต�ละประเภทเปKนเช�นใด  
-  ประเด็นการแข�งขันคืออะไร และผลการดําเนินการปhจจุบันในประเด็นดังกล�าวเม่ือ

เปรียบเทียบกับคู�แข�งเปKนอย�างไร  
(10) 

- ปhจจัยสําคัญท่ีทําให$ส�วนราชการประสบความสําเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับคู�แข�งขันคืออะไร  
- ปhจจัยแวดล$อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงมีผลต�อสภาพการแข�งขันของส�วนราชการคืออะไร  

(11) 
ข$อมูลเชิงเปรียบเทียบและข$อมูลเชิงแข�งขันมีแหล�งข$อมูลอยู�ท่ีใดบ$าง  

(12) 
ข$อจํากัดในการได$มาซ่ึงข$อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข$อมูลเชิงแข�งขันมีอะไรบ$าง (ถ$ามี) 
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ข. ความท6าทายเชิงยุทธศาสตร" 
 

(13) 
ความท$าทายเชิงยุทธศาสตรUของส�วนราชการคืออะไร (#)  

- ความท$าทายตามพันธกิจ 
- ความท$าทายด$านปฏิบัติการ  
- ความท$าทายด$านทรัพยากรบุคคล 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

(14) 
แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส�วนราชการ เพ่ือให$เกิดผลการดําเนินการท่ีดี

อย�างต�อเนื่องมีอะไรบ$าง (#) 
 
 (15) 

ภายในองคUการมีแนวทางในการเรียนรู$ขององคUการและมีการแลกเปลี่ยนความรู$อย�างไร (#) 
 

 

 

 
************************** 
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แบบฟอร=มที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค=การ 
 

ชื่อส�วนราชการ/จังหวัด _____________________________________ ชื่อผู>รับผิดชอบหลัก/หน�วยงาน ____________________________________ 
 

����  แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป� งปม. พ.ศ. 2556                ����  แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒธรรมองค=การ ประจําป� งปม. พ.ศ. 2556 
 

ปUจจัยการสํารวจ คําถามการสํารวจ
ออนไลน= 

Gap โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ข>อมูลปUจจัยนําเข>าในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ * 

ตัวชี้วัด เป?าหมาย/
ผลลัพธ= 

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ 

        

        

        

        

        

        

        
 

 
หมายเหตุ :     * ข$อมูลปhจจัยนําเข$าในการจัดทําแผน ได$แก� 
                     ผลการสํารวจที่มี Gap สูง  ยุทธศาสตรU พันธกิจ และ 
                     ความท$าทายองคUการ ฯลฯ  
 
 

ความเห็นเพิ่มเติมของผู>บริหาร 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงนาม   .......................................................  ผู$บรหิาร          วันที่อนุมัติ    ......................................... 
 

          (                                             ) 
                                    

แผนการดําเนนิงานตาม          ����  แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป� งปม. พ.ศ. 2556     ����  แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒธรรมองค=การ ประจําป� งปม. พ.ศ. 2556 
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โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา………………………………………………………………………………………………… 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2556) ผลผลิต ผู>รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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ภาคผนวก 2 
แบบสํารวจการพัฒนาองค=การ (Organization Development Survey) 

 

 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศในส�วนของการประเมินความพึงพอใจของ

ผู$ใช$งานสารสนเทศ และระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคUการ  วัดจากผลการประเมิน
ของบุคลากรในองคUการ โดยใช$แบบสํารวจการพัฒนาองคUการ (Organization Development Survey) ซ่ึง
แบ�งการวัดเปKน 2 ส�วน คือ ระดับความเห็นและระดับความสําคัญ โดยแต�ละส�วนแบ�งระดับการประเมิน 
(Scale) เปKนระดับ 1 – 10 (น$อยไปหามาก) 

 
ปUจจัยการสํารวจ คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 

 
1                     10 
น$อย                มาก 

 
1                     10 
น$อย                มาก 

Human Capital Survey 
HRM 1. ส�วนราชการของข$าพเจ$ามีนโยบายและเป0าหมายด$าน

การบริหารทรัพยากรบุคคล1 ท่ีชัดเจน และมีการสื่อสารให$
บุคลากรทราบ 

  
  
  

  
  
  

2. การมอบหมายงานให$แก�บุคลากรในส�วนราชการของ
ข$าพเจ$ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับความรู$ 
ความสามารถ 

  

3. ข$าพเจ$าเช่ือมั่นว�าการเลื่อนระดบัและการโยกย$าย
บุคลากรตั้งอยู�บนพ้ืนฐานของหลักความรู$ ความสามารถ 
และผลงาน 

  

4. ข$าพเจ$ามีความพึงพอใจต�อความก$าวหน$าในสายงานของ
ตนเอง 

  

5. ส�วนราชการของข$าพเจ$ามีแนวทางในการเสรมิสร$าง
แรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรไว$ ซ่ึงทําให$อัตราการโอน/
ลาออกมีแนวโน$มลดลง 

  

HRD 6. ผู$บังคับบัญชา/หัวหน$างานมีบทบาทในการส�งเสริมและ
พัฒนาให$ข$าพเจ$าปฏิบัติงานได$ดีข้ึน เช�น การสอนงาน 
(Coaching) เปKนต$น 

  

7. แผนพัฒนาบุคลากรของส�วนราชการมีความสอดคล$อง
กับทิศทาง และยุทธศาสตรUของส�วนราชการ 

  

8. ข$าพเจ$าได$รับการพัฒนาความรู$ ทักษะ ตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความต$องการ และผลการ
ประเมินการปฏบัิติราชการ 

  

9. การพัฒนาความรู$ ทักษะท่ีข$าพเจ$าได$รับช�วยให$ข$าพเจ$ามี
ความชํานาญ และสามารถปฏิบัตงิานได$ดีข้ึน 

  

10. บุคลากรในส�วนราชการของข$าพเจ$ามีความรู$ ทักษะ 
และสมรรถนะท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะทําให$การปฏิบัติงาน
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ปUจจัยการสํารวจ คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
 
1                     10 
น$อย                มาก 

 
1                     10 
น$อย                มาก 

บรรลภุารกิจขององคUการอย�างมีประสิทธิภาพ 

Information Capital Survey 
System 11. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ2 ของส�วนราชการมีความ

พร$อมใช$งาน3 ช�วยให$ข$าพเจ$าปฏิบัติงานได$อย�างต�อเน่ือง 
  

12. ส�วนราชการของข$าพเจ$าสามารถจัดการแก$ไขปhญหา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณUฉุกเฉินได$ใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม (เช�น ไฟดบั ไวรัส เปKนต$น) 

  

Database 13. ข$อมูลและสารสนเทศ4 ของส�วนราชการของข$าพเจ$าได$
ถูกนํามาใช$ประโยชนUในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ข$าพเจ$า 

  

14. ฐานข$อมูล5 ของส�วนราชการ สามารถใช$งานได$อย�าง
สะดวก เข$าถึงได$ง�าย ค$นหาข$อมูลท่ีต$องการได$รวดเร็ว 

  

15. ฐานข$อมูลของส�วนราชการสามารถสนับสนุนการ
สื่อสารองคUความรู$ (KM) และการแลกเปลีย่นเรยีนรู$ในเรื่อง
ของวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best/Good Practices) 

  

Network 16. เครือข�ายคอมพิวเตอรU6 (Network) ของส�วนราชการ 
ช�วยอํานวยความสะดวกต�อการปฏิบัติงานของข$าพเจ$า 

  

Organization Climate Survey 
ความสอดคล>องเชื่อมโยงกนัในองค=การ (Alignment) 
ทิศทางของ
องค=การ 
(Direction) 

17. ข$าพเจ$าเข$าใจทิศทางและกลยทุธUของส�วนราชการ   

ผู>นํา 
(Leadership) 

18. ข$าพเจ$าเช่ือมั่นว�าผู$บริหาร7 สามารถบรหิารจัดการ
องคUการให$บรรลุเป0าหมายได$ตามยุทธศาสตรU 

  

19. ผู$บรหิาร/ผู$บังคับบัญชา8 เป�ดโอกาสให$บุคลากรมสี�วน
ร�วมในการแสดงความคิดเห็นต�อการปฏิบัติงานได$อย�าง
อิสระ เพ่ือการพัฒนาองคUการให$ดข้ึีน 

  

วัฒนธรรม และ
บรรยากาศในการ
ทํางาน 
(Culture & 
Climate) 

20. สภาพแวดล$อมการทํางาน9 ในปhจจุบันทําให$ข$าพเจ$า
ทํางานอย�างมีความสุข 

  

21. ปริมาณงานท่ีข$าพเจ$าได$รับมอบหมาย มีความสมดุลกับ
เวลาท่ีใช$ในการปฏิบัติงาน 

  

22. ข$าพเจ$าได$รับการสนับสนุนให$มีอุปกรณUและเครื่องมือท่ี
จําเปKนต�อการปฏิบัติงาน10 อย�างเพียงพอ 

  

ความสําเร็จขององค=การ (Execution) 
ความรับผิดชอบใน
หน>าท่ี 
(Accountability) 

23. ข$าพเจ$ามีความมุ�งมั่นตั้งใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติงาน
อย�างเต็มท่ีเพ่ือให$ส�วนราชการบรรลุเป0าหมาย 
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ปUจจัยการสํารวจ คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
 
1                     10 
น$อย                มาก 

 
1                     10 
น$อย                มาก 

การจูงใจ 
(Motivation) 

24. ส�วนราชการของข$าพเจ$ามีการให$รางวัลหรือยกย�อง
ชมเชยบุคลากรท่ีทุ�มเทให$แก�องคUการอย�างเหมาะสม 

  

ความสัมพันธ=
ระหว�าง
ผู>บังคับบัญชา/
หัวหน>างาน และ
การกํากับติดตาม 
(Coordination & 
Control) 

25. ข$าพเจ$าสามารถขอคําปรึกษาจากผู$บังคับบัญชา/
หัวหน$างาน11 ได$ตลอดเวลา รวมท้ังได$รับการสนับสนุน
เพ่ือให$การทํางานประสบความสําเร็จ 

  

26. ผู$บังคับบัญชา/หัวหน$างานของข$าพเจ$ามักจะตดิตาม
ความคืบหน$าของงาน เพ่ือช�วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

  

การทํางานเป\นทีม 
(Team) 

27. ส�วนราชการของข$าพเจ$าส�งเสริมการทํางานเปKนทีม 
เพ่ือให$เกิดความร�วมมือ และการทํางานท่ีมีคุณภาพด ี

  

การสร>างสิ่งใหม�  (Renewal) 

การปรับตัวให>ทัน
กับสถานการณ=
ภายนอก 
(External 
Orientation) 

28. ส�วนราชการของข$าพเจ$าสามารถปรับตัวได$ไวต�อการ
เปลี่ยนแปลง12 ของสถานการณUภายนอกท่ีส�งผลต�อการ
บรรลภุารกิจ 

  

การสร>าง
นวัตกรรม และการ
เรียนรู> 
(Innovation & 
Learning) 

29. ข$าพเจ$ารู$สึกว�างานของข$าพเจ$ามีความท$าทาย และช�วย
ให$ข$าพเจ$าได$เรียนรู$ พัฒนาทักษะความสามารถใหม� ๆ และ
มีประสบการณUมากข้ึน 

  

30. ส�วนราชการของข$าพเจ$ามีการนําการเรียนรู$จาก
บุคลากรภายใน ผู$รับบริการ และผู$มีส�วนได$ส�วนเสียมาใช$ใน
การปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ข้ันตอนทํางานให$ดีข้ึน
อย�างต�อเน่ือง 

  

 

 



 
 

เอกสารรายละเอียดตวัชี้วดัตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ของส�วนราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 

128 

ภาคผนวก 3 
แนวทางการตรวจประเมินข>อมูลเชิงประจักษ=ด>านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 
 

ข>อมูลเชิงประจักษ=ด>าน
ประสิทธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ=การตรวจประเมิน แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย�างเอกสารประกอบการตรวจ
ประเมิน 

1. มีฐานข$อมูลที่ครอบคลุมที่ใช$
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
 

� มีฐานข$อมูลที่ครอบคลุมอย�างน$อยทุก
ประเด็นยุทธศาสตรUของแผนปฏิบัติราชการ 
ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานได$อย�างเหมาะสม 

- พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให$เห็นถึง
รายชื่อฐานข$อมูล ที่นํามาใช$สนับสนุน
การปฏิบัติงาน ในแต�ละประเด็น
ยุทธศาสตรU 

- สุ�มตรวจการใช$งานฐานข$อมูลว�านําไป
สนับสนุนการปฏิบัติงานอย�างไร 

- รายชื่อฐานข$อมูลสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานแยกตามประเด็น
ยุทธศาสตรU 

- รายงานการประชุมที่เกี่ยวข$อง ที่
แสดงให$เห็นถึงการจัดทําฐานข$อมูล
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 

2. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะหU
ผลการดําเนินการ 

� มีการนําข$อมูลและสารสนเทศของส�วน
ราชการ มาใช$ในการวิเคราะหUผลการ
ดําเนินการ และนําไปปรับปรุง/พัฒนางาน 

- พิจารณาจากเอกสารหรือระบบที่
แสดงให$เห็นว�าส�วนราชการได$นํา
ข$อมูลและสารสนเทศจากฐานข$อมูล 
หรือช�องทางอื่นๆ มาใช$วิเคราะหUผล
การดําเนินการ 

- พิจารณาจากหลักฐานใดๆ ที่แสดงให$เห็น
ว�าส�วนราชการได$นําเอาผลจากการ
วิเคราะหUไปใช$ในการปรับปรุง/พัฒนางาน 

- ระบบสารสนเทศสําหรับผู$บริหาร 
(EIS) หรือระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรU (GIS) 

- รายงานผลการดําเนินการ ที่มีการ
วิเคราะหUข$อมูลผลการดําเนินการ
และข$อเสนอเพื่อการปรับปรุง 

- หลักฐานที่แสดงให$เห็นถึงผลของ
การปรับปรุง/พัฒนางาน 

 

3. มีระบบตรวจสอบความถูกต$อง 
และความน�าเชื่อถือของข$อมูลที่

� มีการกําหนดผู$รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ข$อมูลและการจัดเก็บข$อมูล รวมถึงการ

- พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให$เห็นว�า
ส�วนราชการได$กําหนดผู$รับผิดชอบใน

- แผนการจัดเก็บและตรวจสอบ
ข$อมูลแต�ละประเภทในระบบ
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ข>อมูลเชิงประจักษ=ด>าน
ประสิทธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ=การตรวจประเมิน แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย�างเอกสารประกอบการตรวจ
ประเมิน 

จัดเก็บ ในระบบฐานข$อมูล 
 

ดําเนินการตามแผนการจัดเก็บและตรวจสอบ
ข$อมูลแต�ละประเภทในระบบฐานข$อมูล ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

การตรวจสอบข$อมูลและการจัดเก็บ
ข$อมูล 

- ตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการ
จัดเก็บและตรวจสอบข$อมูลแต�ละ
ประเภทในระบบฐานข$อมูล 

ฐานข$อมูล ซึ่งต$องมีการกําหนด
ผู$รับผิดชอบในการจัดเก็บและ
ตรวจสอบข$อมูล 

- รายงานผลการดําเนินการตาม
แผนการจัดเก็บและตรวจสอบ
ข$อมูล 

 
� มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข$าถึง (Login) 

ที่สามารถ Verify User name และ 
Password  

- พิจารณาความสามารถของระบบใน
การตรวจสอบสิทธิ์การเข$าถึง (Login) 
ของระบบ Intranet หรือ Back 
Office ได$ถูกต$อง 

 

4. มีการอัพเดทข$อมูลที่จําเปKน
อย�างสม่ําเสมอและทันท�วงที 

� มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข$อมูลแต�ละ
ประเภท พร$อมที่จะนําไปใช$ประโยชนUอยู�
เสมอ  

- พิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่แสดง
ให$เห็นถึงวิธีการ/ข$อกําหนดเกี่ยวกับ
การอัพเดทข$อมูลที่จําเปKน และ
หลักฐานที่บันทึกการจัดเก็บข$อมูล 
โดยการสุ�มตรวจ 

- เอกสารแสดงวิธีการ/ข$อกําหนด
เกี่ยวกับรอบของการจัดเก็บข$อมูล 
เช�น รายงาน/บันทึกการจัดเก็บ
ข$อมูล เปKนต$น 

5. มีระบบสืบค$นข$อมูลบนเว็บไซตU
ของส�วนราชการที่มี
ประสิทธิภาพ 

� มีระบบการสืบค$นข$อมูล (Search Engine) 
บนเว็บไซตUของส�วนราชการ ที่สามารถค$นหา
ได$ถูกต$องสอดคล$องกับความต$องการ และใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

- พิจารณาจากระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การค$นหาข$อมูล และความถูกต$องของ
ผลการค$นหาที่สอดคล$องกับคําค$น 
โดยการทดสอบ Search Engine บน
เว็บไซตUของส�วนราชการ 
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ข>อมูลเชิงประจักษ=ด>าน
ประสิทธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ=การตรวจประเมิน แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย�างเอกสารประกอบการตรวจ
ประเมิน 

6. มีการพัฒนาปรับปรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ข$อคิดเห็น/ข$อเสนอแนะ/ ข$อ
ร$องเรียนของผู$ใช$งาน 

� มีการนําข$อคิดเห็น/ข$อเสนอแนะ/ข$อ
ร$องเรียนจากผู$ใช$งานสารสนเทศมาพัฒนา
ปรับปรุงให$ดีขึ้น 

- พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน ที่
แสดงให$เห็นว�าส�วนราชการมีการ
สํารวจข$อคิดเห็น/ข$อเสนอแนะ/ข$อ
ร$องเรียนจากผู$ใช$งานสารสนเทศ และ
ได$นําข$อคิดเห็นดังกล�าวมาพัฒนา
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

- แบบสํารวจความพึงพอใจ/ความ
คิดเห็นจากผู$ใช$งานสารสนเทศ 

- เอกสารที่แสดงให$เห็นถึงการ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ข$อคิดเห็น/ข$อเสนอแนะ/ข$อ
ร$องเรียนของผู$ใช$งานจากผู$ใช$งาน
สารสนเทศ เช�น รายงานการ
ประชุม เปKนต$น 

 
7. มีแนวทาง/มาตรการป0องกัน

ความเสียหายและมีการสํารอง
ข$อมูลสารสนเทศ (Backup) 

� มีการสํารองข$อมูลสารสนเทศ (back up) ใน
ระบบ Intranet อย�างน$อย 2 ครั้ง/สัปดาหU 
และในระบบ Internet อย�างน$อย 1-2 ครั้ง/
เดือนหรือตามความเหมาะสมของแต�ละ
หน�วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction และ
สถิติความเสียหายที่พบในอดีตที่ผ�านมา 

- พิจารณาจากเอกสารแนวทาง/
มาตรการ/แผนการสํารองข$อมูล 

- ผู$ตรวจสุ�มตรวจความพร$อมใช$งานของ
ระบบการสํารองข$อมูลตามรูปแบบ
ของสื่อที่ส�วนราชการใช$ในการเก็บ
ข$อมูล เช�น เทป ซีดี ฮารUดดิส เปKนต$น 

- แผนการสํารองข$อมูล หรือปฏิทิน
กิจกรรมการสํารองข$อมูล 

- รายงานหรือบันทึกการดําเนินการ
สํารองข$อมูล 

- รายงานหรือบันทึกการกู$คืนข$อมูล 
หรือการทดสอบการกู$คืนข$อมูล 

8. มีระบบรักษาความมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบฐานข$อมูล
และสารสนเทศ 

� มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และ
ตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข�าย
ครอบคลุมทุกโฮสตU (Host) รวมถึงเส$นทางที่
ข$อมูลอาจเดินทาง เพื่อป0องกันทรัพยากร 

- พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให$เห็นถึง
ระบบตรวจสอบการบุกรุกฯ ตามที่
ส�วนราชการใช$ เช�น Firewall, Proxy, 
IDS/IPS เปKนต$น 

- เอกสารตัวอย�างแสดงภาพหน$าจอ 
(Capture) ของระบบตรวจสอบ
การบุกรุกฯ 
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ระบบสารสนเทศ และข$อมูลบนเครือข�าย
ภายในหน�วยงาน 

- ให$ส�วนราชการแสดงการทํางานของ
ระบบตรวจสอบการบุกรุกฯ 

 � มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช$
งานระบบสารสนเทศของหน�วยงาน และ
ตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต�อ
ระบบข$อมูล ที่เปKนไปตาม พ.ร.บ. ว�าด$วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรU 
พ.ศ. 2550 

- พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให$เห็นถึง
ระบบบันทึกและติดตามการใช$งาน
ระบบสารสนเทศ และตรวจตราการ
ละเมิดความปลอดภัย เช�น Log 
Server ระบบ Block Website ระบบ
ตรวจสอบ IP Address เครื่อง
คอมพิวเตอรU เปKนต$น 

- ให$ส�วนราชการแสดงการทํางานของ
ระบบตรวจสอบการบุกรุกฯ 

- เอกสารตัวอย�างแสดงภาพหน$าจอ 
(Capture) ของระบบบันทึกและ
ติดตามฯ 

9. มีแผนบริหารความเสี่ยงด$าน
คอมพิวเตอรUและสารสนเทศ 

� มีแผนบริหารความเสี่ยงด$านคอมพิวเตอรUและ
สารสนเทศ และกระบวนการที่แสดงถึงการ
ตอบสนองต�อการบุกรุกที่เสี่ยงต�อการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ ที่ครอบคลุมถึงการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานได$อย�างต�อเนื่อง
ภายใต$ภาวะวิกฤต (เช�น ไฟไหม$ น้ําท�วม 
แผ�นดินไหว เปKนต$น) เพื่อให$สามารถลดความ
เสียหายได$อย�างรวดเร็ว รวมถึงการป0องกัน
เหตุการณUที่อาจเกิดขึ้นและดําเนินการตาม
แผน  

- พิจารณาจากแผนบริหารความเสี่ยง
ด$านคอมพิวเตอรUและสารสนเทศ และ
เอกสารที่แสดง กระบวนการ
ตอบสนอง (Warnning) และการ
ป0องกันการบุกรุกระบบสารสนเทศ 
เช�น ระบบ Anti-Virus ระบบ
ตรวจสอบการถูก Hack ระบบ
ตรวจสอบ IP Address เครื่อง
คอมพิวเตอรU ระบบยืนยันตัวตน (Pin 
Code) เปKนต$น 

- แผนบริหารความเสี่ยงด$าน
คอมพิวเตอรUและสารสนเทศ 

- รายงานผลการดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงด$านคอมพิวเตอรU
และสารสนเทศ 

- เอกสารตัวอย�างแสดงภาพหน$าจอ 
(Capture) ของกระบวนการ
ตอบสนอง (Warnning) และการ
ป0องกันการบุกรุกระบบสารสนเทศ 
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10. มีระบบ Access Right ที่
ถูกต$องและทันสมัย 

� มีการกําหนดสิทธิ์การเข$าถึงข$อมูลและระบบ
ข$อมูลให$เหมาะสมกับการเข$าใช$งานของ
ผู$ใช$งานระบบและหน$าที่ความรับผิดชอบของ
เจ$าหน$าที่ในการปฏิบัติงานก�อนเข$าใช$ระบบ
สารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
รหัสผ�าน (Password) เมื่อผู$ใช$งานระบบ
ลาออก พ$นจากตําแหน�ง หรือยกเลิกการใช$
งาน และมีการทบทวนสิทธิ์การเข$าถึงอย�าง
สม่ําเสมอ 

- พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให$เห็นว�า
ส�วนราชการมีแนวทาง/วิธีการ/
หลักเกณฑU ในการกําหนดสิทธิ์ และ
ทบทวนสิทธิ์การเข$าถึงข$อมูลและระบบ
ข$อมูล 

- ส�วนราชการแสดงความถูกต$องของ
ระบบ Access Right โดยเปรยีบเทียบ
สิทธิ์การเข$าถึงตามจริง กับในระบบ 
โดยอาจเปKนระบบ Intranet หรือ 
Back Office ก็ได$ 

 

- เอกสารแสดงการกําหนดสิทธิ์การ
เข$าถึงข$อมูลและระบบข$อมูล 

- เอกสารแสดงการทบทวนสิทธิ์การ
เข$าถึงของผู$ใช$งาน 
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