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1 

ค าน า 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ความคุ้มค่าในภารกิจ และอาจจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานใน
ส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด สามารถเพิ่มผลงานโดย 
ไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย หรือสามารถด าเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ ส่วนราชการจะได้รับจัดสรร
เงินรางวัลเพื่อน าไปจัดสรรในส่วนราชการ 

  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการเจรจาข้อตกลง และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นปีที่ 10 และได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี ส าหรับการประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส านักงาน ก.พ.ร. 
ได้จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 

ทั้งนี้ หากเกณฑ์การให้คะแนนหรือชื่อตัวชี้วัดใดที่ปรากฏในคู่มือการประเมินผลฯ นี้  
ขัดหรือแย้งกับหนังสือเวียนที่ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งไว้ก่อนหน้านี้  ขอให้ใช้ข้อความตามคู่มือ 
การประเมินผลฯ นี้แทน  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย หลักการและที่มา กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 
 
 

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 บัญญัติว่า 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผล
ของงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วน
ราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติ เห็นชอบในหลักการและ
รายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องท าการ

บทที่ 1 
บทน า 

1.1 หลักการและที่มา 
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พัฒนาการปฏิบัติราชการและท าข้อตกลงผลงานกับผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจา
ข้อตกลงและประเมินผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลง 

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 เป็นกรอบแนวทางใน
การผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยในการมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และ
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีระบบการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการท างานที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกลไกและระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม สอดรับกับพันธกิจและลักษณะงานของหน่วยงาน
ของรัฐให้สามารถวัดผลได้ รวมทั้งวางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญของรัฐบาลของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน หรือที่เรียกว่า  Joint KPIs ตามห่วงโช่
คุณค่า (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนกระทั่งปลายน้ า มี
การก าหนดบทบาทภารกิจที่ชัดเจนว่าหน่วยงานใดมีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรรม
ใดบ้าง    

 
 

 

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการให้ส่วนราชการต่างๆ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยขั้นตอนการจัดท าค ารับรองฯ นั้น เริ่มจากส่วนราชการก าหนดตัวชี้วัดจาก
นโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของแต่ละส่วนราชการ น าไปสู่การเจรจาความเหมาะสมของ
ตัวชี้วัดและการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้น าระบบการบูรณาการการ
ติดตามและประเมินผลภาครัฐ ตามมติของคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ซึ่งได้
ด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นกรอบแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อนและภาระงานเอกสาร เพื่อให้ส่วนราชการมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัด
หลักที่ มีความจ าเป็น  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีกรอบการประเมินผลของส่ วนราชการ 
ดังแผนภาพที่ 1 - 1 

 

1.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
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แผนภาพที่ 1 – 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

 

ในการประชุม  ก.พ.ร. ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 ได้เห็นชอบในหลักการ
กับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการที่มีการประเมินผลใน 2 มิติ ได้แก่ มิติ
ภายนอก และมิติภายในของส่วนราชการ ซึ ่งส านักงาน ก.พ.ร. ได้น ามาจัดท ารายละเอียดกรอบของ 
ส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

 มิติภายนอก น้ าหนักร้อยละ 70 ได้แก่  
- ด้านประสิทธิผลของการด าเนินการตามนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาลและ 

ภารกิจหลัก (น้ าหนัก 60)  
- ด้านคุณภาพของการปฏิบัติราชการโดยวัดจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ (น้ าหนัก 10) 

 มิติภายใน น้ าหนักร้อยละ 30 ได้แก่  
- ด้านประสิทธิภาพ (ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต การใช้จ่ายงบประมาณ การประหยัด

พลังงาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ) (น้ าหนัก 15)  
- ด้านการพัฒนาองค์การ (การพัฒนาบุคลากร การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

สารสนเทศ วัฒนธรรมองค์การ และความโปร่งใส) (น้ าหนัก 15) 

 
รัฐบาลได้เห็นความส าคัญของระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้การบริหารราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชน
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้สั ่งการให้ส านักงาน ก.พ.ร. จัดท าร่างตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งตัวชี้วัดของกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ โดยได้ประชุมหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรี (นางสาว 
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับตัวชี้วัดนโยบาย

 

 

 

 

มติภิายนอก 
(รอ้ยละ 70) 

การประเมนิประสทิธผิล (รอ้ยละ 60)  

• นโยบายส าคัญเร่งดว่นของรัฐบาล 
และภารกจิหลักของกระทรวง 

• ภารกจิหลักของกรมและตัวชีว้ดัของ
กระทรวงทีม่เีป้าหมายร่วมกัน 
(Joint KPIs) 

• ASEAN Readiness 

 

การประเมนิคณุภาพ (รอ้ยละ10) 

• ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร 

มติภิายใน 
(รอ้ยละ 30) 

            การพฒันาองคก์าร  
               (รอ้ยละ15) 
 

 การพัฒนาบคุลากร 
 การพัฒนาปรับปรงุสารสนเทศ 

 การพัฒนาปรับปรงุวฒันธรรม
องคก์าร 

 ความโปร่งใสในการปฏบิัตริาชการ 

 

การประเมนิประสทิธภิาพ 

 (รอ้ยละ15) 

• ตน้ทนุตอ่หน่วยผลผลติ  

• การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ 

• ความส าเร็จของปรมิาณผลผลติทีท่ าได ้
จรงิเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายผลผลติ 

• มาตรการประหยัดพลังงาน 

• การปรับปรงุกระบวนการ 

 

มิ
ต ิ
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า
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น
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า มิ
ต ิ
ภ
า
ย
ใ
น 

 

กรอบการประเมนิผลของสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของแต่ละกระทรวง พร้อมทั้งได้มอบหมายให้กระทรวงเสนอตัวชี้วัด
ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวงมาเพิ่มเติม รวมทั้งได้เห็นชอบตัวชี้วัดของ
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันและตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันเพิ่มเติม (Joint KPIs) และให้
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ได้มีมติรับทราบแนวทางในการ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย 

 ให้แต่ละกระทรวงพิจารณาค่าเป้าหมายที่เหมาะสมของตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก พร้อมทั้งให้เสนอตัวชี้วัด
ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักมาเพิ่มเติม รวมทั้งเกณฑ์การให้
คะแนนและค่าเป้าหมายที่เหมาะสมด้วย 

 เห็นชอบตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จ านวน 5 เรื่อง ได้แก ่ 
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 
3. ข้าวไทย 
4. ความมั่นคงชายแดนภาคใต้ 
5. ครัวไทยสู่ครัวโลก 

 

 และเห็นชอบตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันเพิ่มเติม (Joint KPIs) ได้แก่  
6. การลดต้นทุนในการรักษาพยาบาล (Cost per Head) 
7. การพัฒนาแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
8. การยกระดับภาพลักษณ์ตราสินค้าไทย (Branding) 
9. การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (Agro Industry) 
10. อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Industry) 
11. ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต หรอืศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center : OSCC) 

โดยให้กระทรวงที่เป็นเจ้าภาพหลักของตัวช้ีวัดที่มีเป้าหมายร่วมกันเพิ่มเติมของแต่ละ
เรื่องน าเสนอแนวทางการบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวง และจัดท าตัวชี้วัดร่วม รวมทั้ง
ก าหนดรายละเอียดของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่เหมาะสมด้วย  

 
 

 

 

วัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มี 4 ประการ คือ 

1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินผล
ให้กับส่วนราชการ  

1.3 วัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ของส่วนราชการ 
3. เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ และหารือแนวทางการ

ประเมินผลที่เหมาะสม 
4. เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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แผนภาพที่ 2-1 กลไกและวิธีการในการจัดท าค ารับรองการปฎิบัติราชการ 

 

บทที่ 2 
แนวทางการจัดท าค ารับรองและการติดตามประเมินผลการปฏบิัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

2.1 กลไกและวิธีการในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

ส่วนราชการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการ 

- พัฒนาอะไร 
- ผลงานวัดด้วยตัวชี้วัดอะไร 
- เป้าหมายเท่าใด 
 

ประกาศให้
ประชาชนทราบ 

จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ 
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. 

เจรจาความเหมาะสมของ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

และเกณฑ์การให้คะแนน 
 

จัดท าค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

 

ด าเนินการตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

และประเมินผลตนเอง 
 

ก.พ.ร.พิจารณาผล
การปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองฯ 

จัดสรรสิ่งจูงใจ 
ตามระดับของผลงาน 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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แผนภาพที่ 2-2 ระยะเวลาของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

ภายใน 
31 ม.ค. 56 

- ส่วนราชการจัดส่งรายละเอียด
ตัวชี้วัดไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 
   เพื่อประกอบการประเมินผล 

 

สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวชี้วัด น้ าหนักและ
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

- ส่วนราชการรายงานการประเมินผลตนเองโดย
กรอกรายงานผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน 
 

 

 

 
พ.ค – มิ.ย. 56 

ส านักงาน ก.พ.ร.และ 
ผู้ประเมินอิสระ วิเคราะห์ 

ผลการด าเนินงาน 

- ส่วนราชการส่งรายงานการประเมินผลตนเอง 
(SAR) รอบ 12 เดือนไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 

- กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR 
Card) รอบ 12 เดือน 

- ส่วนราชการรายงานการ
ประเมินผลตนเองผ่านระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-SAR) รอบ9 เดือน 
  
   (e-SAR Card)  
   รอบ 9 เดือนเข้าระบบใน    
   www.opdc.go.th 

 

 

ส านักงานสถิติ
แห่งชาติส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 
       มิ.ย. – ส.ค. 56 

ภายใน 
31 ต.ค. 55 

ส านักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระ 
ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ

เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ ภายหลังการรายงานการ

ประเมินผลตนเอง รอบ 6 เดือน 
 (ถ้ามี) 

ภายใน 
16 ก.ค.56 

ส านักงาน ก.พ.ร.  
และผู้ประเมินอิสระติดตาม
ความก้าวหน้าการปฏิบัติ

ราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

 

พ.ย. – ธ.ค. 56 

 ส านักงาน ก.พ.ร.และ 
ผู้ประเมินอิสระร่วมกัน 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

แจ้งผลการประเมิน 
ให้ส่วนราชการทราบ 

 

จัดท าสรุปผลคะแนนตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการ 

สรุปผลการประเมิน 
น าเสนอ  

อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
น าเสนอ

คณะรัฐมนตรี 
เพื่อรับทราบ 

น าผลการประเมินไป
เชื่อมโยง 

กับสิ่งจูงใจ 
 

30 เม.ย. 56 

ส านักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระ
วิเคราะห์ผลและปรับคะแนนการ
ประเมินผลให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 

ภายใน 
1 เม.ย. 56 

การติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2 ระยะเวลาของการติดตามและประเมินผลการปฏบิัตริาชการ 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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2.3.1 คณะกรรมการก ากับการจัดท าข้อตกลงและการประเมินผล ท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์
และกรอบการเจรจาข้อตกลงผลงาน เป้าหมาย วิธีการประเมินผล และจัดสรรสิ่งจูงใจ ก ากับให้ส่วนราชการ
และคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลด าเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างมีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหา
ในการจัดท าข้อตกลงและประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีองค์ประกอบดังนี ้

องค์ประกอบคณะกรรมการก ากับการจัดท าข้อตกลงและการประเมนิผล 
1. รองนายกรัฐมนตรี   ประธาน ก.พ.ร. 
2. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี กรรมการ 
4. ม.ร.ว. ปรดีิยาธร  เทวกุล กรรมการ 
5. นายวิษณุ  เครืองาม กรรมการ 
6. นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย ์ กรรมการ 
7. นายวัฒนา   รัตนวิจิตร กรรมการ 
8. นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช กรรมการ 
9. นายปรีชา  วัชราภัย  กรรมการ 
10. นายสมชัย  ฤชพุันธ์ุ กรรมการ 
11. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการ 
12. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น กรรมการ 
13. นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ กรรมการ 
14. เลขาธิการ ก.พ.ร.  กรรมการและเลขานุการ 

 

2.3.2 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล  เป็นคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้ท าหน้าที่ เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ าหนัก  
ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อใช้ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งคณะกรรมการเจรจา
ข้อตกลงและประเมินผลของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดังน้ี 

1. กระทรวงกลาโหม 
1.1   ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล  ประธานกรรมการ 
1.2   พลเอก ธนู ศรียากูล  กรรมการ 
1.3   นายนรนิต ิ เศรษฐบุตร กรรมการ 
1.4 พลเอก มนตร ี สังขทรัพย ์ กรรมการ 
1.5 นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร กรรมการ 
1.6   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงกลาโหม กรรมการ 

 

2.3 องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล  
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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2. กระทรวงการคลัง 
2.1   นายสมชัย ฤชุพันธุ ์  ประธานกรรมการ 
2.2   นายนิพนธ ์ พัวพงศกร  กรรมการ 
2.3   นายศิร ิ การเจริญด ี กรรมการ 
2.4   นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ุ กรรมการ 
2.5   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการคลัง กรรมการ 

3. กระทรวงการต่างประเทศ 
3.1   ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล  ประธานกรรมการ 
3.2   นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการ 
3.3   นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการ 
3.4   นายไชยวัฒน ์ ค้ าช ู  กรรมการ 
3.5   นายนรนิต ิ เศรษฐบุตร กรรมการ 
3.6   นายวิทย์               รายนานนท ์ กรรมการ 
3.7   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ 

4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
4.1   นายทรงศักดิ ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ ประธานกรรมการ 
4.2   นายกงกฤช หิรัญกิจ กรรมการ 
4.3   นายไกรฤทธิ ์ บุณยเกียรติ กรรมการ 
4.4   นายวิจิตร ณ ระนอง กรรมการ 
4.5   นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการ 
4.6   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการท่องเที่ยว กรรมการ 
 และกีฬา 

5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
5.1   นายวิษณ ุ เครืองาม  ประธานกรรมการ 
5.2   นางชนิตา รักษ์พลเมือง กรรมการ 
5.3   นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์    กรรมการ 
5.4   นายศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการ 
5.5   นางสีลาภรณ ์ บัวสาย  กรรมการ 
5.6 ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการพัฒนาสังคม กรรมการ 
  และความมั่นคงของมนุษย ์

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6.1   นายทรงศักดิ ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ ประธานกรรมการ 
6.2   นายธรรมศักดิ ์ พงศ์พิชญามาตย ์ กรรมการ 
6.3   นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา กรรมการ 
6.4   นายสนิท อักษรแก้ว กรรมการ 
6.5   นายอาชว ์ เตาลานนท ์ กรรมการ 
6.6   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ  



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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7. กระทรวงคมนาคม 
7.1  นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการ 
7.2  นายชัยณรงค ์ อินทรมีทรัพย ์ กรรมการ 
7.3   นายพิชิต อัคราทิตย ์ กรรมการ 
7.4   นายศิร ิ การเจริญด ี กรรมการ 
7.5   นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ กรรมการ 
7.6   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงคมนาคม กรรมการ 

8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1   ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล  ประธานกรรมการ 
8.2   นายเกษม จันทร์แก้ว กรรมการ 
8.3   นายชัยณรงค ์ อินทรมีทรัพย ์ กรรมการ 
8.4   นายสนิท อักษรแก้ว กรรมการ 
8.5   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงทรัพยากร กรรมการ 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9.1   นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย ์ ประธานกรรมการ 
9.2   นายครรชิต มาลัยวงศ์ กรรมการ 
9.3   นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน ์ กรรมการ 
9.4   นายไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการ 
9.5   นายอนุมงคล ศิริเวทิน กรรมการ 
9.6   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงเทคโนโลย ี กรรมการ 
 สารสนเทศและการสื่อสาร 

10. กระทรวงพลังงาน 
10.1   นายจักรมณฑ ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ 
10.2   นายปรีดา วิบูลย์สวัสด์ิ กรรมการ 
10.3   นายพรายพล คุ้มทรัพย ์ กรรมการ 
10.4   นายมน ู เลียวไพโรจน ์ กรรมการ 
10.5   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงพลังงาน กรรมการ 

11. กระทรวงพาณิชย์ 
11.1   นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการ 
11.2   นายชุมพล พรประภา กรรมการ 
11.3   นายด าร ิ สุโขธนัง กรรมการ 
11.4   นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล กรรมการ 
11.5   นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการ 
11.6   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงพาณิชย ์ กรรมการ 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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12. กระทรวงมหาดไทย 
12.1   นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ 
12.2   นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการ 
12.3   นายนรนิต ิ เศรษฐบุตร กรรมการ 
12.4   นายปรัชญา เวสารัชช ์ กรรมการ 
12.5   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงมหาดไทย กรรมการ 

13. กระทรวงยุติธรรม 
13.1   นายวัฒนา รัตนวิจิตร ประธานกรรมการ 
13.2   นางสาวจุฑารัตน ์ เอื้ออ านวย กรรมการ 
13.3   นายธิติพันธุ ์ เชื้อบุญชัย กรรมการ 
13.4   นายบวรศักด์ิ อุวรรณโณ กรรมการ 
13.5 นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร กรรมการ 
13.6   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงยุติธรรม กรรมการ 

14. กระทรวงแรงงาน 
14.1   นายไพโรจน ์ พรหมสาส์น ประธานกรรมการ 
14.2   นายชุมพล พรประภา กรรมการ 
14.3   นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการ 
14.4   นายแล ดิลกวิทยรัตน ์ กรรมการ 
14.4 นางวันเพ็ญ กฤตผล  กรรมการ 
14.5   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงแรงงาน กรรมการ 

15. กระทรวงวัฒนธรรม 
15.1   นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ 
15.2   นายเนาวรัตน ์ พงษ์ไพบูลย ์ กรรมการ 
15.3   นายพุฒ วีระประเสริฐ กรรมการ 
15.4   นายสุรพล วิรุฬห์รักษ ์ กรรมการ 
15.5   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ 

16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16.1   นายจักรมณฑ ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ 
16.2   นายกอปร กฤตยากีรณ กรรมการ 
16.3   นายเขมทัต สุคนธสิงห ์ กรรมการ 
16.4   นายวิชา จิวาลัย  กรรมการ 
16.5   นายอมเรศ ภูมิรัตน  กรรมการ 
16.6   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงวิทยาศาสตร์และ กรรมการ 
  เทคโนโลย ี
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17. กระทรวงศึกษาธิการ 
17.1  นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย ์ ประธานกรรมการ 
17.2   นายปรัชญา เวสารัชช ์ กรรมการ 
17.3   นายวิจิตร ศรีสอ้าน กรรมการ 
17.4   นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน ์ กรรมการ 
17.5   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 

18. กระทรวงสาธารณสุข 
18.1   นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย ์ ประธานกรรมการ 
18.2   นายจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล ์ กรรมการ 
18.3   นายปัญญา สอนคม กรรมการ  
18.4   นายไพจิตร ปวะบุตร กรรมการ 
18.5 ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 

19. กระทรวงอุตสาหกรรม 
19.1   นายจักรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  ประธานกรรมการ 
19.2   นายเขมทัต สุคนธสิงห ์ กรรมการ 
19.3   นายชุมพล พรประภา กรรมการ 
19.4   นายอาชว ์ เตาลานนท ์ กรรมการ 
19.5   ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ 
19.6   ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 

20. ส านักนายกรัฐมนตรี  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส านักงบประมาณ) 

20.1   นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ 
20.2   นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ กรรมการ 
20.3  นายบวรศักด์ิ อุวรรณโณ กรรมการ  
20.4   นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร กรรมการ   
20.5   ประธาน ค.ต.ป. ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 

21. ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี หรือ
กระทรวง (ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิและศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

21.1   นายปรีชา วัชราภัย  ประธานกรรมการ 
21.2   นายขจัดภัย บุรุษพัฒน ์ กรรมการ  
21.3   นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ กรรมการ  
21.4   นายบวรศักด์ิ อุวรรณโณ กรรมการ 
21.5   นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร กรรมการ 
21.6   ประธาน ค.ต.ป. ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
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22. ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)  

22.1   นายปรีชา วัชราภัย ประธานกรรมการ 
22.2   นายไชยา ยิ้มวิไล กรรมการ  
22.3   นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ กรรมการ  
22.4   นายปรัญชา เวสารัชช ์ กรรมการ   
22.5   นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการ 
22.6   ประธาน ค.ต.ป. ประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี กรรมการ 

23. ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง (ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และราชบัณฑิตยสถาน) 

23.1  นายวัฒนา รัตนวิจิตร ประธานกรรมการ 
23.2   นายกอปร กฤตยากีรณ กรรมการ  
23.3   นายปรัชญา เวสารัชช ์ กรรมการ  
23.4   นายปรีชา จรุงกิจอนันต ์ กรรมการ   
23.5   นายสีมา สีมานันท์ กรรมการ 
23.6   ประธาน ค.ต.ป. ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 

 
ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร ท าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการก าหนดตัวชี้วัด  

ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับส่วนราชการ 
เมื่อส่วนราชการได้มกีารเจรจาข้อตกลงและลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ส่วนราชการประกาศ
ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยอาจเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 
ส่วนราชการ 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ถือเป็นค ารับรองของส่วนราชการฝ่ายเดียว ไม่ใช่
สัญญา และใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี โดยในค ารับรองฯ จะประกอบด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การ 
ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการจะมี 2 ระดับ คือ ระดับกระทรวง และระดับกรม โดยมีรูปแบบการ 
ลงนาม ดังนี้ 

2.4.1 การลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ผู้ลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
เอกสารประกอบค ารับรองฯ 

หัวหน้าสว่นราชการ ลงนามกับ ผู้บังคับบัญชา 
ระดับกระทรวง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ลงนามกับ นายกรฐัมนตร ี  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
ปลัดกระทรวง 

 
ลงนามกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  ตั วชี้ วั ดผลการปฏิบั ติ ร าชการ 

น้ าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การ
ให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

ระดับกรม 
 หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้น

ตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
ลงนามกับ นายกรฐัมนตร ี  แผนปฏิบัติราชการของกรม  

 ตั วชี้ วั ดผลการปฏิบั ติ ร าชการ 
น้ าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การ
ให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกรม และตัวชี้วัดภาคบังคับ
ตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนดไว้ 

 หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้น
ต ร ง ต่ อ รั ฐ มนต รี ว่ า ก า ร
กระทรวง 

ลงนามกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

 หัวหน้าส่วนราชการที่ ไม่
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง 

ลงนามกับ รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ที่ก ากับดูแล 

 หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรม (กรณีกรมในกระทรวง
ที่มีกลุ่มภารกิจ) 

ลงนามกับ รองปลัดกระทรวง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

ร่วมกับปลัดกระทรวง 

 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/
แผนป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง ก ลุ่ ม
ภารกิจ/แผนปฏิบัติราชการของ
กรม  

 ตั วชี้ วั ดผลการปฏิบั ติ ร าชการ 
น้ าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การ
ให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง/กลุ่มภารกิจ/กรม 
และตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดไว้ 

2.4 การจัดท าค ารับรองการปฏบิัตริาชการ 
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ผู้ลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
เอกสารประกอบค ารับรองฯ 

หัวหน้าสว่นราชการ ลงนามกับ ผู้บังคับบัญชา 
 หัวหน้าส่วนราชการระดับ

กรม  (กรณีกรมใน
กระทรวงที่ไม่มกีลุ่มภารกิจ 
หรือกรณีกรมในกระทรวง
ที่มีกลุ่มภารกิจ แต่มิได้เป็น
กรมในกลุ่มภารกิจ) 

ลงนามกับ  ปลัดกระทรวง  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/
แผนปฏิบัติราชการของกรม  

 ตั วชี้ วั ดผลการปฏิบั ติ ร าชการ 
น้ าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การ
ให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง/กรมและตัวชี้วัดภาค
บังคับตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนดไว้ 

 ปลัดกระทรวง (ส านักงาน
ปลัดกระทรวง) 

ลงนามกับ รัฐมนตรีทีก่ ากบัดูแล  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/
แผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวง  

 ตั วชี้ วั ดผลการปฏิบั ติ ร าชการ 
น้ าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การ
ให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ
ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง / ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงและตัวชี้ วัดภาค
บังคับตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนดไว้ 

 

2.4.2 เอกสารค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

เอกสารค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 
1. ค ารับรองการปฏิบัติราชการ : 

 คู่ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ : การลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
เป็นการลงนาม ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บังคับบัญชาของหัวหน้า 
ส่วนราชการตามระดับของค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

 ระยะเวลาของค ารับรองการปฏิบัติราชการ : ระยะเวลาของค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดจะสอดคล้องกับปีงบประมาณของส่วนราชการ  

2. แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ : การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของส่วนราชการ 

3. รายละเอียดตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก : ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก ผลงานในอดีต เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และเงื่อนไขเฉพาะของตัวช้ีวัด 
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การติดตามและการประเมินผล มีด าเนินการใน 4 ลักษณะ คือ  
1) การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 

Report : SAR) รอบ 12 เดือน 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน 

และ 12 เดือน ในระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-SAR) 

 เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น รายงานการประชุม ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 

2) การสัมภาษณบ์ุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น 
 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3) การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆ ของส่วนราชการ เช่น 
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
 ระบบฐานข้อมูล 

- ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล
ก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จาก
เจ้าของข้อมูล 

- ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

- ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูล 
มีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล 

- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมในการให้
คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ 

4) การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) เช่น คณะผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น 

ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส านักงานก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระอาจ
เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

2.5 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏบิัตริาชการ 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ พิจารณาจากหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี 
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล 
2. การได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สาธารณภัย หรือภัยก่อการร้าย 
3. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลได้ก าหนดเงื่อนไขให้ส่วนราชการขอทบทวน

รายละเอียดตัวชี้วัดได้ เช่น กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และ
ไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เป็นต้น  

โดยส่วนราชการต้องส่งค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเอกสารชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็น จ านวน 3 ชุด 
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได ้2 รอบ ดังนี ้

 สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบแรก (ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556) 

 สื้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบสุดท้าย (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
โดยจัดส่งมาพร้อมกับรายงานประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน (Self Assessment Report – SAR) 

ส่วนราชการที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ในค ารับรองฯ ให้ระบุในหนังสือน าส่งให้
ชัดเจน โดย 

- กรณีตัวชี้วัดนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวงให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้ขอเปลี่ยนแปลงฯ      

- กรณีตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (ถ้ามี) ให้เจ้าภาพหลักเป็นผู้ขอ
เปลี่ยนแปลงฯ 

- กรณีตัวชี้วัดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้แต่ละส่วนราชการ เป็นผู้ขอ
เปลี่ยนแปลงฯ 

ส านักงาน ก.พ.ร. จะน าค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป และจะไม่รับพิจารณาค าขอเปลี่ยนแปลงฯ ภายหลัง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

2.6 หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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 ส่วนราชการต้องรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report - SAR) รอบ 12 
เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 หากส่วนราชการ
ใดรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รอบ 12 เดือน 
ผ่านระบบเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ.ร. ล่าช้ากว่าก าหนด จะถูกปรับลดคะแนน 0.0500 คะแนน ของคะแนน
รวมทั้งหมด 

 ส่วนราชการต้องจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report - SAR) 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)  พร้อมทั้ ง เอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วน 
ที่ส าคัญต่อการค านวณและพิจารณาผลการด าเนินงาน (ถ้ามี) จ านวน 3 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น ให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 หากส่วนราชการจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report – SAR) ล่าช้ากว่าก าหนด จะถูกปรับลดคะแนน
วันละ 0.0500 คะแนนของคะแนนรวมทั้งหมด (นับเฉพาะวันท าการ)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ส่วนราชการรายงาน  

ถือเป็นเอกสารทางราชการ ซึ่งต้องมีหนังสือน าส่ง และได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ ์

จากหัวหน้าสว่นราชการ เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลส าคัญในการประเมนิผล 

 

2.7 หลักเกณฑ์การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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2.8.1 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี ้
ผลการประเมิน                                                          ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมายมาก 5  
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมาย 4   
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับเป็นไปตามเป้าหมาย 3          
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 2   
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายมาก 1  

  
2.8.2 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สามารถแบ่งได้เป็น 5 แบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ (Pass/Fail) 
2) การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน (Milestones) 
3) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) 

3.1  ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต 1 ตัว 
3.2 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิตมากกว่า 1 ตัว 

4) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ ์(Outcome) 
5) การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 

5.1  ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหว่างตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงานและตัวชี้วัดเชิง
ผลผลิต (Milestones + Output) 

5.2  ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหว่างตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงานและตัวชี้วัดเชิง
ผลลัพธ์ (Milestones + Outcome) 

5.3 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหว่างตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต
และตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ ์(Milestones + Output + Outcome) 

 
 
 
 
 

2.7.3  ตัวอย่างการประเมินผลตัวชีว้ัดแบบต่างๆ 
 
 
 
 

หมายเหตุ: กรณีส่วนราชการจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองฯ รอบ 12 เดือน 
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ เช่น เป็น
ตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง หรือจัดเก็บได้ตามฤดูกาล ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 1 
หรือ N/A มาก่อน 

 

2.8 การค านวณผลการประเมิน 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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แบบที่ 1 : การประเมินผลตัวชี้วัดผลส าเรจ็/ไม่ส าเร็จ (Pass/Fail) 

ค าอธิบาย : การประเมินตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ (Pass/Fail) เป็นการประเมินผลความส าเร็จจากผลการ
ด าเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวอย่างตัวชี้วัด :  ผลส าเร็จของการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับ

คะแนน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระดับที่ 1 ไม่สามารถจัดท ารายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้ หรือจัดท า
รายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้หลังวันที่ 30 กันยายน 2555 

ระดับที่ 2 - 
ระดับที่ 3 - 
ระดับที่ 4 - 
ระดับที่ 5 จัดท ารายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้แล้วเสร็จภายในวันที่  

1 ตุลาคม 2556 
  

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง : 

ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
ส่วนราชการสามารถด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้ได้แล้วเสร็จ ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 

5 

  
สรุปผลการด าเนินงาน : 
ส่วนราชการสามารถด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนแล้วส่วนราชการจะได้เท่ากับระดับคะแนน 5.0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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แบบที่ 2 : การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน (Milestones) 

ค าอธิบาย : การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน (Milestone) เป็นการประเมินผลความส าเร็จจาก
ความคืบหน้าของผลการด าเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับแผนงานที่ก าหนด แล้วพิจารณาให้
คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด 

ตัวอย่างตัวชี้วดั : ระดับความส าเร็จของการจดัท าแผนปฏิบัติการตามแผนพฒันาสตร ี

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับคะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระดับที่ 1 จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ปี 2554 – 2556 ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ระดับที่ 2 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการฯ 
ระดับที่ 3 ระดมความคิดเหน็จากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ 

ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการฯฉบับสมบูรณ์ 
ระดับที่ 4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส าหรับปี 2556 ได้ร้อยละ 80 
ระดับที่ 5 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส าหรับปี 2556 ได้ร้อยละ 100 และมีรายงาน

สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
ด าเนินงานในปี 2556 

  

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจรงิ :  
ระดับคะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน คะแนน

ที่ได้  
ระดับที่ 1 จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการฯ  ปี 2554-2556 ซึ่งประกอบด้วย

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เมือ่วันที่ 1 
ธันวาคม 2555 แล้ว 

1.0000 

ระดับที่ 2 จัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีได้แล้วเสร็จ 1.0000 
ระดับที่ 3 มีการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย และได้ด าเนินการปรับปรุงร่าง

แผนปฏิบัติการฯ ไปแล้ว 
1.0000 

ระดับที่ 4 ไม่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส าหรับปี 2556 ได้ถึงร้อยละ 
80 

0 

ระดับที่ 5 ไม่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส าหรับปี 2556 0 
รวม 3.0000 

 
สรุปผลการด าเนินงาน : 

 ส่วนราชการสามารถด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3   
 ส่วนราชการไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผนปฏิบัติการฯ ในขั้นตอนที 4 และ 5 จึงถูกปรับลดคะแนน

ความครบถ้วนในขั้นตอนที่ 4 และ 5 ประเด็นละ 1.0000 คะแนน รวม 2.0000 
ดังนั้น   เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์แล้ว ส่วนราชการสามารถด าเนินการได้คะแนน 3.0000 คะแนน  
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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แบบที่ 3 : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) 

แบบที่ 3.1 : ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต 1 ตัว 

ค าอธิบาย : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต 1 ตัว เป็นการประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงของ
ตัวชี้วัดย่อยกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดย่อยแต่ละตัวที่ก าหนดไว้ 
ตัวอย่างตัวชี้วดั : ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยต่อไร่ (น้ าหนักรอ้ยละ 2)  

เกณฑ์การให้คะแนน:  
ตัวชี้วัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ข้าว 2 ลดลง  

ร้อยละ 2 
ร้อยละ 0 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 4 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 6 

   

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง : 

 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ ร้อยละ 3.5 

สรุปผลการด าเนินงาน : 
จาก ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวโดยเฉลีย่ต่อไร่ ร้อยละ 2  เท่ากับ  ระดับ 3 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยต่อไร่ ร้อยละ 4  เท่ากับ  ระดับ 4 
จากผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยต่อไร่ ร้อยละ 3.5 มากกว่า ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยต่อไร่ ร้อยละ 2 ที่เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 3 เท่ากับร้อยละ 1.5  ดังนั้น ผล
คะแนนจริงที่ได้จึงอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 3 กับ 4 ดังนั้น ผลคะแนนสามารถค านวณโดยวิธีการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 

  

ผลต่างของร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวโดย
เฉลี่ยต่อไร ่(4-2)  = 2 

เทียบเท่ากับ ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
1 คะแนน 

ผลต่างของร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวโดย
เฉลี่ยต่อไร ่(3.5-2) = 1.5 

เทียบเท่ากับ ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
= ((1.5 x 1) / 2)  
= 0.75 คะแนน 

ดังนั้น ผลคะแนนที่ได้ของร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวโดยเฉล่ียต่อไร ่เท่ากบั 3 + 0.75 = 3.75  

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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แบบที่ 3 : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) (ตอ่) 
แบบที่ 3.2 : ตัวชี้วัดเชิงผลผลิตมากกว่า 1 ตัว 
ค าอธิบาย : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิตมากกว่า 1 ตัว เป็นการประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานจริงของตัวชี้วัดย่อยกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดย่อยแต่ละตัวที่ก าหนดไว้ 
ตัวอย่างตัวชี้วดั : ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของผลผลิตต่อหน่วยของพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ (น้ าหนักรอ้ยละ 5) 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ตัวชี้วัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ข้าว 1.5 5 10 15 20 25 
ข้าวโพด 1.5 6 8 10 12 14 

อ้อย 2 2 4 6 8 10 
รวม 5  

   
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจรงิ : 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอ่หน่วยของข้าว เท่ากับ 3 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอ่หน่วยของข้าวโพด เท่ากับ 7.4 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอ่หน่วยของอ้อย เท่ากับ 12 
   

สรุปผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัดย่อย น้ าหนัก ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได ้ คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

ข้าว 1.5 3 1.0000 0.3000 ((1 x 1.5) / 5) 
ข้าวโพด 1.5 7.4 1.7000* 0.5100 ((1.7 x 1.5) / 5) 

อ้อย 2 12 5.0000 2.0000 ((5 x 2 ) / 5) 
รวม 5  2.8100 

ดังนั้น  ค่าคะแนนที่ได้ของตัวชี้วดั ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตต่อหน่วยของพชืเศรษฐกิจที่ส าคัญเท่ากับ 2.8100 
 
หมายเหต ุ* ค่าคะแนนของข้าวโพด  มีวิธีคิดคะแนนดังนี้ 

เนื่องจากร้อยละ 7.4 ของร้อยละที่เพิม่ขึ้นของผลผลิตต่อหนว่ยของข้าวโพด อยูร่ะหว่างเกณฑก์ารให้คะแนน
ระดับ 1 และ 2 จึงมีวธิีการค านวณคะแนนโดยวิธีเทียบบญัญัติไตรยางค์ดงันี ้
 

ผลต่างของร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิต  
( 8 – 6)  = 2 

เทียบเท่ากับ 
 

ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
(2-1) = 1 คะแนน 

ผลต่างของร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิต  
(7.4 - 6) = 1.4 

เทียบเท่ากับ 
 

ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
(1.4 x 1 ) / 2 = 0.7000 คะแนน 

ดังนั้น ผลคะแนนที่ได้ของตัวชี้วดัร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตต่อหน่วยของข้าวโพดเท่ากับ 1 + 0.7 = 1.7000 
คะแนน 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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แบบที่ 4 : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ ์(Outcome) 

ค าอธิบาย : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ ประเมินผลความส าเร็จจากผลการด าเนินงานเทียบกับเกณฑก์ารให้
คะแนน 

ตัวอย่างตัวชี้วัด : ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับ

คะแนน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระดับที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมีเนื้อหา
และคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 6 ประเด็น 

ระดับที่ 2 จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมีเนื้อหา
และคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 7 ประเด็น 

ระดับที่ 3  จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมีเนื้อหา
และคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 8 ประเด็น 

ระดับที่ 4 จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมีเนื้อหา
และคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 9 ประเด็น 

ระดับที่ 5 จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมีเนื้อหา
และคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 10 ประเด็น 

  

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง : 
ส่วนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ที่มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและ 7 ประเด็นย่อย 

สรุปผลการด าเนินงาน : 
จากการประเมินแผนปฏิบัติการฯ ที่มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและ 7 ประเด็นย่อย ผลการ
ประเมินอยู่ระดับคะแนน 2.0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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แบบที่ 5 : การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 

ค าอธิบาย : การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสานเป็นการประเมินผลจากความคืบหน้าของผลการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับแผนงานที่ก าหนด แล้วพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด และ
ประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ 

ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหว่างตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต
และตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Milestones + Output + Outcome) 

ตัวอย่างตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จของการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออก 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระดับที่ 1 ทบทวนการด าเนินงานปี 2554 และจัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์แก่ 

ผู้ส่งออกก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและคัดเลือก ผู้ส่งออกเข้าร่วมโครงการ (Milestone) 
ระดับที่ 2 ด าเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออกได้แล้วเสร็ จ 

ร้อยละ 100 (Output) 
ระดับที่ 3 มีการประเมินผลและติดตามธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดและน าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติหรือ

ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ (Outcome) 
ระดับที่ 4 จ านวนธุรกิจที่ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง

กระบวนการหรือก าหนดแนวทางปฏิบัติ (Outcome) 
ระดับที่ 5 จ านวนธุรกิจที่ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ได้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง

กระบวนการหรือก าหนดแนวทางปฏิบัติ (Outcome) 
   

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง : 

ระดับ 
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
 

ระดับที่ 1 ส่วนราชการได้ทบทวนผลการด าเนินงานปี 2554 และจัดท าแผนส่งเสริมและ
พัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออก ทั้งนี้  มีการก าหนดหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ และคัดเลือกผู้ส่งออกเพื่อเข้าร่วมโครงการ 

1.0000 

ระดับที่ 2 ส่วนราชการด าเนินการตามแผนการส่งเสริม  และพัฒนาการให้บริการ 
โลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออกได้แล้วเสร็จร้อยละ 100 

1.0000 

ระดับที่ 3 ส่วนราชการได้ประเมินผลและติดตามธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และได้
ให้ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติหรือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ แก่ผู้ส่งออก 

1.0000 

ระดับที่ 4 ส่วนราชการได้ด าเนินการติดตามจ านวนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการพบว่า มีเพียง
ธุรกิจจ านวนร้อยละ 45 เท่านั้นที่น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงกระบวนการหรือ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ 

0.9000* 

ระดับที่ 5 มีจ านวนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการเพียงร้อยละ 45 ได้น าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงกระบวนการหรือก าหนดแนวทางปฏิบัติ  

0.0000 

  
  



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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แบบที่ 5 : การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) (ต่อ) 

สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ส่วนราชการสามารถด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 (Milestone) ขั้นตอนที่  2 (Output) และขั้นตอนที่  3 

(Outcome) ได้แล้วเสร็จ  
 ระดับคะแนนที่ 4 (Outcome) ส่วนราชการสามารถด าเนินการได้เพียงบางส่วนท าให้ถูกหักคะแนนใน

ประเด็นที่ 4 เท่ากับ 0.1000 
 ระดับคะแนนที่ 5 (Outcome) ส่วนราชการไม่สามารถด าเนินการได้ 

ดังนั้น  ค่าคะแนนที่ได้ของตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออก เท่ากับ 3.9000 

หมายเหต ุ* การค านวณค่าคะแนนในระดับที่ 4  
เนื่องจากระดับคะแนนที่ 4 มีจ านวนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการเพียงร้อยละ 45 ที่ได้น าข้อเสนอแนะไป

ปรับปรุงกระบวนการหรือก าหนดแนวทางปฏิบัติ จึงมีวิธีการค านวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้  
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนธุรกิจ = 50  เทียบเท่ากับ 

 
ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
(5 – 4) = 1 คะแนน 

ผลต่างของร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนธุรกิจที่
เกิดขึ้นจริง = 45 

เทียบเท่ากับ 
 

ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
(45 x 1 ) / 50 = 0.9000 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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วันที่ กิจกรรม 
กรกฎาคม 2555  จัดท าร่างกรอบการประเมินผลและน าเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

สิงหาคม 2555  เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาร่างกรอบการประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และขั้นตอนในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

กันยายน – พฤศจิกายน 2555  ส านักงาน ก.พ.ร. ส่งหนังสือชี้แจงกรอบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556  จัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการเจรจาข้อตกลงของส่วนราชการ 
 จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลตามค ารับรองปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 รัฐมนตรีลงนามรับทราบค่าเป้าหมาย น้ าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 

ที่เป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักที่ได้ตกลงกับนายกรัฐมนตรี 
กุมภาพันธ์  – เมษายน 2556 
 

 เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม ส่วนราชการในสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ภายใน 1 เมษายน 2556   สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ าหนัก และเกณฑ์การ
ให้คะแนนตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบแรก ในกรณีที่ส่วน
ราชการ (1) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
(2) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (โดยส่วนราชการต้องส่งค าขอเปลี่ยนแปลงฯ 
และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น จ านวน 3 ชุดให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้ส่วน
ราชการที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ให้ระบุในหนังสือน าส่งให้
ชัดเจน) 
หมายเหตุ    

- กรณีตัวชี้วัดนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวงให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้ขอเปลี่ยนแปลงฯ      

- กรณีตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (ถ้ามี) ให้เจ้าภาพหลัก เป็นผู้ขอ
เปลี่ยนแปลงฯ 

- กรณีตัวชี้วัดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้แต่ละส่วนราชการ เป็นผู้ขอเปลี่ยนแปลงฯ 

ภายใน 30 เมษายน 2556  ส่วนราชการรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ  
6 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน 
ก.พ.ร. พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานไว้ในระบบด้วย 
หมายเหตุ  ยกเลิกการรายงานผลฯ ผ่านระบบ e-SAR ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด  

ที่ นร 1200/ว5 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 

2.9 ปฏิทินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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วันที่ กิจกรรม 
พฤษภาคม – มิถุนายน 2556 
 
 

 ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการเจรจาตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม ส่วนราชการในสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

 ส่วนราชการส่งส าเนาค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมที่ได้ลงนามแล้วให้
ส านักงานปลัดกระทรวงฯ เพื่อส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. จ านวน 1 ชุด   

 ส่วนราชการส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เฉพาะมิติภายนอกให้
ส านักงานปลัดกระทรวงฯ เพื่อส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. จ านวน 3 ชุด พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล 1 แผ่น 

 ส านักงาน ก.พ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ให้ส่วน
ราชการ 

ภายใน 31 กรกฎาคม 2556  ส่วนราชการรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ  
9 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556) ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน 
ก.พ.ร. พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานไว้ในระบบด้วย 

มิถุนายน – สิงหาคม 2556  ส านักงานสถิติแห่งชาติส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ภายใน 31 ตุลาคม 2556 
 

 ส่วนราชการรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 
เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน 
ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด *  

 ส่วนราชการจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 
12 เดือน จ านวน 3 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น ให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
ภายในเวลาที่ก าหนด ** 

 สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ าหนัก และเกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบสุดท้าย ในกรณีที่ส่วน
ราชการ (1) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ ไม่สามารถควบคุมได้ 
(2) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (โดยส่วนราชการต้องส่งค าขอเปลี่ยนแปลงฯ 
และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น จ านวน 3 ชุด ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้ส่วน
ราชการที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ให้ระบุในหนังสือน าส่งให้
ชัดเจน) 
หมายเหตุ    

- กรณีตัวชี้วัดนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวงให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้ขอเปลี่ยนแปลงฯ      

- กรณีตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (ถ้ามี) ให้เจ้าภาพหลัก เป็นผู้ขอ
เปลี่ยนแปลงฯ 

- กรณีตัวชี้วัดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้แต่ละส่วนราชการ เป็นผู้ขอเปลี่ยนแปลงฯ 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556  ส านักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของ 
ส่วนราชการ รอบ 12 เดือน ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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วันที่ กิจกรรม 
ธันวาคม 2556 – มกราคม 
2557 
 

 

 ส านักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ       
รอบ 12 เดือน ณ ส่วนราชการ 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557  ส านักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระร่วมกันวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของส่วนราชการ 

ภายในเดือนมีนาคม 2557  ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลคะแนนให้ส่วนราชการทักท้วงผลคะแนน 

ภายในเดือนเมษายน 2557  ส านักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระวิเคราะห์ผล และจัดท าสรุปผลคะแนนที่มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์เสนอต่อ อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนให้ 
ส่วนราชการ 

หมายเหต ุ   *  หากส่วนราชการใดรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-SAR) รอบ 12 เดือน ผ่านระบบเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ.ร. ล่าช้ากว่าก าหนด จะถูกปรับลดคะแนน 
0.0500 คะแนน ของคะแนนรวมท้ังหมด  

 ** หากส่วนราชการใดส่งรายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report : SAR) รอบ 12 เดือน ล่าช้ากว่าก าหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนนของคะแนนรวม
ทั้งหมด (นับเฉพาะวันท าการ) 

 
 



 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
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3.1.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(%) 

มิติภายนอก 70 
การประเมิน
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

1. นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส าคัญ

เร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง 
1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม

หรือเทียบเท่า และตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน 
(Joint KPIs) (ถ้ามี) 

1.3 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) 

หมายเหตุ  - A หมายถึง ตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่เป็นภารกิจหลักของกรม 
             -  ส่วนราชการใดที่ไม่มีตัวชี้วัดที่ 1.3 ให้น าน้ าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.2 

60 
(30+A) 

 
(27-A) 

 
 

(3) 

การประเมินคุณภาพ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 
มิติภายใน 30 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3 
4. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2.5 
5. ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับ

เปูาหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย  
2.5 

6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของส่วนราชการ 

3 

7. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 4 
การพัฒนาองค์การ 8. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 5 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 3 
10. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 3 
11. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสใน

การปฏิบัติราชการ 
4 

รวม 100 

บทที่ 3 
กรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วดั 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

3.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 
 



 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
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3.1.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  

 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(%) 

มิติภายนอก 70 
การประเมิน
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

1. นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส าคัญ

เร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง 
1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของ

ส านักงานปลัดกระทรวงฯ และตัวชี้วัดของกระทรวงที่มี
เปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (ถ้ามี) 

1.3 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) 

1.4 ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ราชการโดยรวมของกระทรวง  

หมายเหตุ   -   A หมายถึง ตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่เป็นภารกิจหลักของกรม 

               -  ส่วนราชการใดที่ไม่มีตัวชี้วัดที่ 1.3 ให้น าน้ าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.2 

60 
(30+A) 

 
(22-A) 

 
 

(3) 
 

(5) 

การประเมินคุณภาพ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 
มิติภายใน 30 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3 
4. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2.5 
5. ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับ

เปูาหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
2.5 

6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของส่วนราชการ 

3 

7. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 4 
การพัฒนาองค์การ 8. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 5 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 3 
10. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 3 
11. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการ 
4 

รวม 100 



 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
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3.1.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และ
ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(%) 

มิติภายนอก 70 
การประเมิน
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

1. นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส าคัญ

เร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า 
และตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
(ถ้ามี) 

1.2 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) 

หมายเหต ุ  ส่วนราชการใดที่ไม่มตีัวชี้วัดที่ 1.2 ให้น าน้ าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.1 

60 
(57) 

 
 
 

(3) 
 
 

การประเมินคุณภาพ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 
มิติภายใน 30 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3 
4. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2.5 
5. ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับ

เปูาหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
2.5 

6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของส่วนราชการ 

3 

7. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 4 
การพัฒนาองค์การ 8. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 5 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 3 
10. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 3 
11. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการ 
4 

รวม 100 



 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
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ส่วนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีน้ าหนักรวมร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด 
พอสังเขปดังนี้ 

ประเดน็การประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก (%) 
1.  มิติภายนอก 70 
2.  มิติภายใน  30 

  
 

 
ส่วนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติภายนอก ซึ่งมีน้ าหนักร้อยละ 70 โดยมี

รายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

ประเดน็การประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก (%) 
1.  การประเมินประสิทธิผล 60 
2.  การประเมินคุณภาพ 10 

 
 
3.2.1.1 มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล  
 
 
ตัวชี้วัดที่ 1  นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 
น้ าหนัก:  ร้อยละ 60 
ค าอธบิาย:  
 จ านวนตัวชี้วัดนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักจ าแนกได้ ดังนี้  

- ส่วนราชการ ประกอบด้วยตัวชี้วัดดังต่อไปนี ้
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ

หลักของกระทรวง น้ าหนักร้อยละ 30 + A 
1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัด

ของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (ถ้ามี) น้ าหนักร้อยละ 27 – A 
1.3 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Readiness) น้ าหนักร้อยละ 3 
หมายเหตุ ส่วนราชการใดที่ไม่มตีัวชี้วัดที่ 1.3 ให้น าน้ าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.2 

 
 
 
 
 

3.2 รายละเอียดตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

 3.2.1 มิติภายนอก 
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- ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ประกอบด้วยตัวชี้วัดดังต่อไปนี ้
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ

หลักของกระทรวง น้ าหนักร้อยละ 30 + A 
1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัด

ของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (ถ้ามี) น้ าหนักร้อยละ 22 – A 
1.3 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Readiness) น้ าหนักร้อยละ 3 
1.4 ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของ

กระทรวง น้ าหนักร้อยละ 5 
หมายเหตุ ส่วนราชการใดที่ไม่มีตัวชี้วัดที่ 1.3 ให้น าน้ าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.2 

- ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง ประกอบด้วยตัวชี้วัดดังต่อไปนี ้

1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ
หลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวช้ีวัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
(ถ้ามี) น้ าหนักร้อยละ 57 

1.2 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Readiness) น้ าหนักร้อยละ 3 

หมายเหตุ ส่วนราชการใดที่ไม่มตีัวชี้วัดที่ 1.2 ให้น าน้ าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.1 
 
ตารางและสูตรการค านวณ: 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก  

(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 

(SM) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก        

(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) 
  W1.1-1.4= 60   (W1.1-1.4xSM1.1-1.4) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  เท่ากับ 
     

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

W         หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ าหนักของ
ทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ 60   

SM        หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเปูาหมายของตัวชี้วัด 

1.1 – 1.4  หมายถึง    ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น ทั้งนี้จ านวนตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 1.1 - 1.4) 
ขึ้นอยู่กับประเภทของส่วนราชการดังค าอธิบายข้างต้น  

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

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

2 
3 
4 
5 

 
หมายเหตุ:   1.  รายละเอียดตัวช้ีวัดที่ 1 นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก (ส่วนราชการและ

ส านักงานปลัดกระทรวงฯ) ดูรายละเอียดหน้า 36 – 51 
 2.  รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1 นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก (ส่วนราชการใน

สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง) 
  ดูรายละเอียดหน้า 52 - 58 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1: นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก (ส่วนราชการและส านักงาน
ปลัดกระทรวงฯ) 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของ

กระทรวง  

น้ าหนัก:  ร้อยละ 30 + A 

ค าอธิบาย:  
 เพื่อให้กระทรวงมีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลอย่างเป็นระบบ โดย 

สารสนเทศที่ได้จากตัวชี้วัดนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการอ้างอิงผลงานของส่วนราชการ 
เทียบกับนโยบายของรัฐบาลได้ชัดเจน และเป็นรูปธรรม  

 เพื่อให้กระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหน่วยงานภายใน
กระทรวงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน
ของรัฐบาล/แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเปูาหมายแต่ละตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล/ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง หรือแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปทีี่ก าหนดไว ้

 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงต้องร่วมรับผิดชอบผลการด า เนินงานให้บรรลุ 
นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล/ตามแผนปฏิบัติราชการและเปูาหมายที่ก าหนดไว ้
 
ตารางและสูตรการค านวณ: 

ตัวชี้วัดที ่ 
(1.1.i) 

น้ าหนัก 
(W1.1.i) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 

(SM1.1.i) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก        
(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) 

  W1.1.1-1.1.i  
= 30 + A 

  (W1.1.1-1.1.ix SM1.1.1-1.1.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  เท่ากับ 
     
        (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) 
       W1.1.1-1.1.i                                       W1.1.1+ W1.1.2 + ….. + W1.1.i 
 
 
 



 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 
37 

โดยที:่ 
W          หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ าหนัก

ของทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ 30 + A   
SM         หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเปูาหมายของตัวชี้วัด 

1.1.1 – 1.1.i      หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น ได้แก่ 1, 2, …, i 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

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

2 
3 
4 
5 

หมายเหต:ุ  A หมายถึง น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นในกรณีทีต่ัวชี้วัดระดับกระทรวงที่เป็นภารกิจหลักของกรม 

เงื่อนไข: 
- ส่วนราชการสามารถเลือกวัดผลตัวชี้วัดระดับกระทรวงเฉพาะตัวชี้วัดที่เป็นภารกิจหลัก หรือ

ตัวชี้วัดที่มีความเก่ียวข้องกับกรมเท่านั้น   
- ในกรณีส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่าตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรม 

ส่วนราชการจะต้องรับผลตัวชี้วัดทุกตัวของกระทรวง โดยจะรับจากค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดระดับกระทรวง 
ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้ด าเนินการค านวณคะแนนให้และแจ้งให้ส่วนราชการทราบต่อไป 

- ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน ก ากับ ติดตาม และผลักดันยุทธศาสตร์การ
ปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง จึงต้องวัดผลตัวชี้วัดระดับกระทรวงทุกตัวชี้วัด และต้องก าหนดน้ าหนักใน
แต่ละตัวชี้วัดตามความเหมาะสม และหากตัวชี้วัดระดับกระทรวงตัวใดเป็นภารกิจหลักหรือเกี่ยวข้องกับ
ส านักงานปลัดกระทรวง จะต้องมีการก าหนด A ไว้ด้วย 

แนวทางการประเมินผล: 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  

 ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 รายงานการประชุม 
 แผนการด าเนนิงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
 บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
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แนวทางการประเมินผล 
 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

 ผู้ก ากับดูแลตวัชี้วัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์  
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

 ความน่าเช่ือถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได ้
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมายเหตุ :  การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 
ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ส าคัญต่อการค านวณ
และพิจารณาผลการด าเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

 
หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: ส านักงาน ก.พ.ร. 
ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด: รายละเอียดของกรอบการประเมินผลและการจัดท าค ารับรองฯ ของส่วนราชการ 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. 

1. นางศิริเนตร กล้าหาญ  
2. นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน ์
3. นางสาวสุภลักษณ์ ขัมภรัตน์ 
4. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 
5. นางสาวปณิตา ปณิธานธรรม 

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต่อ 8814 
0 2356 9999 ต่อ 8907 
0 2356 9999 ต่อ 8860 
0 2356 9999 ต่อ 8844 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัดของ
กระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (ถ้ามี) : ส่วนราชการทั่วไป 

 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของส านักงานปลัดกระทรวงฯ และตัวชี้วัด
ของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (ถ้ามี) : ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 27 - A (ส่วนราชการทั่วไป) 
 ร้อยละ 22 - A (ส านักงานปลดักระทรวงฯ) 

ค าอธบิาย:  

ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า 
 เพื่อให้ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในส่วนราชการ โดย

หน่วยงานภายในสังกัดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า   

 ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ต้องรับผิดชอบผลการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเปูาหมายที่ก าหนดไว้  

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเปูาหมายแต่ละตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 

 จ านวนตัวชี้วัดที่ท าความตกลงควรมีความเหมาะสม (2 – 3 ตัวชี้วัด) ครอบคลุมแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า และ/หรือเป็นการรับเปูาหมายที่มีการถ่ายทอดเปูาหมาย 
จากระดับกระทรวง และมีส่วนผลักดันหรือสนับสนุนให้เกิดผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจ และ
เปูาหมายของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของส านักงานปลดักระทรวงฯ 
 เพื่อให้ส านักงานปลัดกระทรวงฯ มีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในส่วนราชการ โดย

หน่วยงานภายในสังกัดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า   

 ส านักงานปลัดกระทรวงฯ รับผิดชอบผลการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้  

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเปูาหมายแต่ละตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงฯ 

 จ านวนตัวชี้วัดที่ท าความตกลงควรมีความเหมาะสม (2 – 3 ตัวชี้วัด) ครอบคลุมแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานปลัดกระทรวงฯและ/หรือเป็นการรับเปูาหมายที่มีการถ่ายทอดเปูาหมายจากระดับ
กระทรวง และมีส่วนผลักดันหรือสนับสนุนให้เกิดผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจ และเปูาหมายของ
ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
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ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มเีป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (ถ้ามี) 
 ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีการบูรณาการการ

ท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง โดยจะก าหนดเป็นตัวชี้วัดเฉพาะส่วนราชการหรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

 วัตถุประสงค์ในการจัดท าตัวช้ีวัดร่วมของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
1) เพื่อให้มีการก าหนดเปูาหมายและแผนปฏิบัติการร่วมกันในภาพรวมระดับประเทศและระดับ

กระทรวง รวมทั้งเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ 
ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

2) เพื่อให้มีการถ่ายทอดเปูาหมายลงสู่การปฏิบัติและเกิดการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการระหว่าง
กระทรวง และระหว่างกระทรวงกับส่วนราชการในสังกัด เพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกันดังกล่าว 

 การประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จะพิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกันระหว่างกระทรวง และการบูรณาการผลคะแนนการด าเนินงานดังกล่าว
ร่วมกัน  โดยส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตัวชี้วัดนี้ในแต่ละเรื่องจะได้รับ
ผลคะแนนเดียวกัน 
 
ตารางและสูตรการค านวณ: 

ตัวชี้วัดที ่ 
(1.2.i) 

น้ าหนัก 
(W1.2.i) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 

(SM1.2.i) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก        
(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) 

  W1.2.1-1.2.i  
= 27 – A 

หรือ 22 – A  

  (W1.2.1-1.2.ix SM1.2.1-1.2.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 
     
        (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) 
       W1.2.1-1.2.i                                        W1.2.1+ W1.2.2+ …….. + W1.2.i   
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โดยที:่ 
W          หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ าหนัก

ของทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ 27 – A หรือ 22 – A (แล้วแต่กรณี)   
SM         หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเปูาหมายของตัวชี้วัด 

1.2.1 – 1.2.i      หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น ได้แก่ 1, 2, …, i 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  
 (W1.2.1-1.2.i x SM1.2.1-1.2.i) 

 W1.2.1-1.2.i 
2 
3 
4 
5 

 
หมายเหตุ:  น้ าหนักตัวชี้วัด Joint KPIs ของแต่ละส่วนราชการจะมีน้ าหนักไม่เท่ากันขึ้นกับความเหมาะสม
ของแต่ละหน่วยงาน 
 
เงื่อนไข : 
 ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)  

ในการจัดท าตัวชี้วัดร่วมของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs)  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 นั้น คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ได้มีมติรับทราบแนวทางในการจัดท า 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ และการก าหนดตัวชี้วัดร่วมของกระทรวงที่มี เปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยเห็นชอบตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมาย
ร่วมกันทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่     

1. ครัวไทยสู่ครัวโลก  
2. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
3. การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)  
4. ข้าวไทย  
5. ความมั่นคงชายแดนภาคใต้  

นอกจากนี้ ได้ก าหนดตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกันเพิ่มเติม จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่  
1. การลดต้นทุนในการรักษาพยาบาล (Cost per Head) 
2. ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต หรือศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center : OSCC) 
3. การพัฒนาแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
4. การยกระดับภาพลักษณ์ตราสินค้าไทย (Branding) 
5. การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (Agro Industry) 
6. อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Industry) 
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โดยให้กระทรวงที่เป็นเจ้าภาพหลักของตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกันเพิ่มเติมของ 
แต่ละเรื่องน าเสนอแนวทางการบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวง และจัดท าตัวชี้วัด รวมทั้งก าหนด
รายละเอียดของตัวชี้วัด ค่าเปูาหมายที่เหมาะสม 

 
ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในแต่ละเรื่อง ได้มีการก าหนดเจ้าภาพ

หลักที่รับผิดชอบไว้ชัดเจน โดยเจ้าภาพหลักมีหน้าที่ในการบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวงในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ จัดท าห่วงโช่คุณค่า (Value Chain) รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัด ค่าเปูาหมายที่เหมาะสม
ร่วมกัน เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดของตัวชี้วัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียด สรุปได้ 
ดังนี ้
ล าดับ

ท่ี 
ตัวชี้วัดของกระทรวง 
ที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

 (Joint KPIs)  

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก 

1 การปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

ปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ 
(หน่วยวัด: กิโลกรัม) 

ส านักงาน  ป.ป.ส.  
กระทรวงยุติธรรม  

จ านวนผู้เสพ/ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพติด 
(หน่วยวัด: จ านวนคน) 

2 Doing Business อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง 
Doing Business ของธนาคารโลก 
(หน่วยวัด: อันดับ) 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

3 ข้าวไทย มูลค่าการสง่ออกข้าว 
(หน่วยวัด: ล้านบาท) 

กรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

มูลค่าการสง่ออกผลิตภัณฑ์ข้าว 
(หน่วยวัด: ล้านบาท) 

4 ความมั่นคงชายแดนภาคใต้ จ านวนเหตุการณ์การก่อความไม่สงบที่มีผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(หน่วยวัด: เหตุการณ์) 

กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 

จ านวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบ
ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (หน่วยวัด: คน) 
จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การก่อความ
ไม่สงบที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (หน่วยวัด: คน) 
จ านวนสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง (ผกร.) ที่แสดง
ตนยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธหรือเข้าสู่กระบวนการต่อสู้
ด้วยแนวทางสันติ (หน่วยวัด: คน) 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
(หน่วยวัด: ร้อยละ) 

5 ครัวไทยสู่ครัวโลก มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย 
(หน่วยวัด: ล้านบาท) 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี
ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
เป็นผู้ประสานงาน 
 



 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 
43 

ล าดับ
ท่ี 

ตัวชี้วัดของกระทรวง 
ที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

 (Joint KPIs)  

ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก 

6 การลดต้นทุนในการรักษา 
พยาบาล (Cost per head) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าตัวชี้วัดของกระทรวง
ที่มีเปูาหมายร่วมกันเรื่องการลดต้นทุนในการ
รักษาพยาบาล (Cost per head) 
(หน่วยวัด: ระดับ) 

ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
กระทรวงสาธารณสุข  
 

7 การพัฒนาแรงงานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าตัวชี้วัดของกระทรวง
ที่มีเปูาหมายร่วมกันเรื่องการพัฒนาแรงงานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
(หน่วยวัด: ระดับ) 

ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
กระทรวงแรงงาน 
 

8 การยกระดับภาพลักษณ์ 
ตราสินค้าไทย (Branding) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าตัวชี้วัดของกระทรวง
ที่มีเปูาหมายร่วมกันเรื่องการยกระดับภาพลักษณ์
ตราสินค้าไทย (Branding) 
(หน่วยวัด: ระดับ) 

ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
กระทรวงพาณิชย์ 
 

9 การส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตร (Agro Industry) 

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร 
(หน่วยวัด: ล้านบาท) 
 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

10 อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
(Green Industry) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าตัวชี้วัดของกระทรวง
ที่มีเปูาหมายร่วมกันเรื่องอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Industry) 
(หน่วยวัด: ระดับ) 

ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

11 OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 
 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าตัวชี้วัดของกระทรวง
ที่มีเปูาหมายร่วมกันเรื่อง OSCC ศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม (หน่วยวัด: ระดับ) 

ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
 

 
ส านักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้ด าเนินการค านวณคะแนนผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดของกระทรวง

ที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในแต่ละเรื่อง  โดยมีวิธีการค านวณคะแนนตัวชี้วัดของกระทรวงที่มี
เปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ดังนี ้

 
ตัวอย่าง การค านวณคะแนนเรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก 

ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มเีป้าหมายร่วมกัน 
 (Joint KPIs) 

น้ าหนัก ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มเีป้าหมายร่วมกันเรื่อง ครัวไทยสู่ครัวโลก 
- มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของ

ไทย 
1 4.0000 

สรุปผลคะแนน 
1 4.0000 = 4.0000 

                1 
 
ตัวอย่าง การค านวณคะแนนเรื่องการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มเีป้าหมายร่วมกัน 
 (Joint KPIs) 

น้ าหนัก ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มเีป้าหมายร่วมกันเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได ้ 1 3.7500 
- จ านวนผู้เสพ/ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพติด  1 4.5000 

สรุปผลคะแนน 2 8.2500 = 4.1250 
               2 

 
ตัวอย่าง การค านวณคะแนนเรื่องความมั่นคงชายแดนภาคใต้ 

ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มเีป้าหมายร่วมกัน 
 (Joint KPIs) 

น้ าหนัก ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มเีป้าหมายร่วมกันเรื่อง ความมั่นคงชายแดนภาคใต ้
- จ านวนเหตุการณ์ การก่อความไม่สงบที่ มี

ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

1 5.0000 

- จ านวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์การก่อความไม่
สงบที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

1 2.4000 

- จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การก่อ
ความไม่สงบที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

1   3.7500 

- จ านวนสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง (ผกร.) ที่
แสดงตนยุ ติ ก ารต่ อสู้ ด้ วยอาวุ ธหรื อ เข้ าสู่
กระบวนการต่อสู้ด้วยแนวทางสันติ 

1 5.0000 

- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้  

1 4.5000 

สรุปผลคะแนน 5 20.6500 = 4.1300 
               3 

 

 เมื่อส านักงาน ก.พ.ร. ค านวณคะแนนผลการด าเนินการตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน 
(Joint KPIs) ในแต่ละเรื่องแล้วเสร็จ จะได้แจ้งให้ส่วนราชการทราบต่อไป โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกันในแต่ละเรื่อง จะได้รับผลคะแนนเดียวกัน เพื่อน าไป
ค านวนคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และ
ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ต่อไป 
 

แนวทางการประเมินผล: 
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แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
 ประเมินผลที่หน่วยงานเจ้าภาพ ยกเว้นกรณีที่ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานกลาง 
 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น

ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) รายงานการประชุม แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้
มีอ านาจ ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานของตัวชี้วัด  

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกีย่วข้องต่างๆ  
 ผู้ก ากับดูแลตวัชี้วัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์  
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

 ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

 
หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: ส านักงาน ก.พ.ร. 
ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด: รายละเอียดของกรอบการประเมินผลและการจัดท าค ารับรองฯ ของส่วนราชการ 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. 

1. นางศิริเนตร กล้าหาญ  
2. นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน ์
3. นางสาวสุภลักษณ์ ขัมภรัตน์ 
4. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 
5. นางสาวปณิตา ปณิธานธรรม 

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต่อ 8814 
0 2356 9999 ต่อ 8907 
0 2356 9999 ต่อ 8860 
0 2356 9999 ต่อ 8844 

ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด: ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. 
1. นางศิริเนตร กล้าหาญ  
2. นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน ์

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต่อ 8814 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Readiness) 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 3 

ค าอธบิาย:  
 ส่วนราชการต้องด าเนินการตามแผนในการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเปูาหมายที่ก าหนดไว้  
 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเปูาหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับแผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 จ านวนตัวชี้วัดขึ้นอยู่กับโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับแผนการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ตารางและสูตรการค านวณ: 

ตัวชี้วัดที ่ 
(1.3.i) 

น้ าหนัก 
(W1.3.i) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 

(SM1.3.i) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก        
(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) 

  W1.3.1-1.3.i  
= 3 

  (W1.3.1-1.3.ix SM1.3.1-1.3.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  เท่ากับ 
     
        (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) 
       W1.3.1-1.3.i                                       W1.3.1+ W1.3.2 + ….. + W1.3.i 
 

 
โดยที:่ 

W          หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ าหนัก
ของทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ 3  

SM         หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเปูาหมายของตัวชี้วัด 

1.3.1 – 1.3.i      หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น ได้แก่ 1, 2, …, i 
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เกณฑ์การให้คะแนน:  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

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

2 
3 
4 
5 

 

หมายเหต:ุ  ส่วนราชการใดที่ไม่มตีัวชี้วัดที่ 1.3 ให้น าน้ าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.2 

เงื่อนไข:   - 

แนวทางการประเมินผล: 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  

 ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 รายงานการประชุม 
 แผนการด าเนนิงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
 บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกีย่วข้องต่างๆ  
 ผู้ก ากับดูแลตวัชี้วัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์  
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

 ความน่าเช่ือถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได ้
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แนวทางการประเมินผล 
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมายเหตุ :  การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 

ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ส าคัญต่อ
การค านวณและพิจารณาผลการด าเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จัดส่ง
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

 
หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: ส านักงาน ก.พ.ร. 
ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด:  

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. 

1. นางศิริเนตร กล้าหาญ  
2. นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน ์
3. นางสาวสุภลักษณ์ ขัมภรัตน ์
4. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 
5. นางสาวปณิตา ปณิธานธรรม 

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต่อ 8814 
0 2356 9999 ต่อ 8907 
0 2356 9999 ต่อ 8860 
0 2356 9999 ต่อ 8844 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง 
(เฉพาะส านักงานปลัดกระทรวงฯ) 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 5 

ค าอธบิาย:  
 ส านักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการ

ปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง เพื่อให้มีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในส่วนราชการ โดยหน่วยงาน
ภายในสังกัดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 

 รับค่าคะแนนจากผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกรมในสังกัดกระทรวงฯ รวมกัน 

ตารางและสูตรการค านวณ: 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  เท่ากับ 
     
                 (SM1-n)                   หรือ                 (SM1) + (SM2) + (SM2) + …….. + (SMn) 
           n                                                             n 
 

 
โดยที:่ 

n          หมายถึง จ านวนกรมในสังกัดกระทรวงฯ (ยกเว้นส านักงานปลัดกระทรวง)  
SM         หมายถึง สรุปผลคะแนนของกรม  

   
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที ่(1.4) คะแนนที่ได้ (SM) 

กรมที่ 1 SM1 
กรมที่ 2 SM2 

….. ….. 
กรมที่ n SMn 

  (SM1-n) 
n 



 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 
50 

เกณฑ์การให้คะแนน:  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

 (SM1-n) 
n   

2 
3 
4 
5 

 
หมายเหตุ:  - 
 
เงื่อนไข:   - 

 
แนวทางการประเมินผล: 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  

 ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 รายงานการประชุม 
 แผนการด าเนนิงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
 บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกีย่วข้องต่างๆ  
 ผู้ก ากับดูแลตวัชี้วัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์  
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

 ความน่าเช่ือถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได ้
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แนวทางการประเมินผล 
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมายเหตุ :  การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report) ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ส าคัญ
ต่อการค านวณและพิจารณาผลการด าเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมนิตรวจสอบ 

 
หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: ส านักงาน ก.พ.ร. 
ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด:  

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. 

1. นางศิริเนตร กล้าหาญ  
2. นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน ์
3. นางสาวสุภลักษณ์ ขัมภรัตน ์
4. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 
5. นางสาวปณิตา ปณิธานธรรม 

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต่อ 8814 
0 2356 9999 ต่อ 8907 
0 2356 9999 ต่อ 8860 
0 2356 9999 ต่อ 8844 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1: นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก (ส่วนราชการในสังกัดส านัก 
                           นายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง) 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของ

กรมหรือเทียบเท่า และตัวช้ีวัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (ถ้ามี) 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 57 

ค าอธิบาย:  

ตัวชี้วัดนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า 
 เพื่อให้ส่วนราชการมีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลอย่างเป็นระบบ โดย 

สารสนเทศที่ได้จากตัวชี้วัดนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการอ้างอิงผลงานของส่วนราชการ 
เทียบกับนโยบายของรัฐบาลได้ชัดเจน และเป็นรูปธรรม  

 เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในส่วนราชการ โดยหน่วยงานภายในให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ  

 ส่วนราชการต้องรับผิดชอบผลการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเปูาหมายที่
ก าหนดไว ้ 

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเปูาหมายแต่ละตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

 จ านวนตัวชี้วัดที่ท าความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ และมีส่วนผลักดันหรือสนับสนุนให้เกิดผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจ และเปูาหมายของ
ส่วนราชการ 

ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มเีป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (ถ้ามี) 
 ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีการบูรณาการการ

ท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง โดยจะก าหนดเป็นตัวชี้วัดเฉพาะส่วนราชการหรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

 วัตถุประสงค์ในการจัดท าตัวช้ีวัดร่วมของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
1) เพื่อให้มีการก าหนดเปูาหมายและแผนปฏิบัติการร่วมกันในภาพรวมระดับประเทศและระดับ

กระทรวง รวมทั้งเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ 
ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

2) เพื่อให้มีการถ่ายทอดเปูาหมายลงสู่การปฏิบัติและเกิดการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวง 
และระหว่างกระทรวงกับส่วนราชการในสังกัด เพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกันดังกล่าว 

 การประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะพิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัดตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการที่ ได้ก าหนดไว้ร่วมกันระหว่างกระทรวง และการบูรณาการผลคะแนนการ
ด าเนินงานดังกล่าวร่วมกัน  โดยส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าที่ เกี่ยวข้องในการด าเนินการตัวชี้วัดนี้ใน
แต่ละเรื่องจะได้รับผลคะแนนเดียวกัน 
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ตารางและสูตรการค านวณ: 

ตัวชี้วัดที ่ 
(1.1.i) 

น้ าหนัก 
(W1.1.i) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได้ 
(SM1.1.i) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก        
(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) 

  W1.1.1-1.1.i  
= 30 + A 

  (W1.1.1-1.1.ix SM1.1.1-1.1.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  เท่ากับ 
     
        (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) 
       W1.1.1-1.1.i                                       W1.1.1+ W1.1.2 + ….. + W1.1.i 
 

 
โดยที:่ 

W          หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ าหนัก
ของทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ 30 + A   

SM         หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเปูาหมายของตัวชี้วัด 

1.1.1 – 1.1.i      หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น ได้แก่ 1, 2, …, i 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  
 (W1.1.1-1.1.i x SM1.1.1-1.1.i) 

 W1.1.1-1.1.i   
2 
3 
4 
5 

 

เงื่อนไข:  ที่มาและตัวอย่างการค านวณคะแนนของตัวชี้วัดร่วมของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs)
ดูรายละเอียด หน้า 41 - 44 
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แนวทางการประเมินผล: 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  

 ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 รายงานการประชุม 
 แผนการด าเนนิงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
 บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกีย่วข้องต่างๆ  
 ผู้ก ากับดูแลตวัชี้วัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์  
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

 ความน่าเช่ือถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได ้
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมายเหตุ :  การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 
ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ส าคัญต่อการค านวณ
และพิจารณาผลการด าเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ขอให้
ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 
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หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: ส านักงาน ก.พ.ร. 
ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด: รายละเอียดของกรอบการประเมินผลและการจัดท าค ารับรองฯ ของส่วนราชการ 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. 

1. นางศิริเนตร กล้าหาญ  
2. นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน ์
3. นางสาวสุภลักษณ์ ขัมภรัตน์ 
4. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 
5. นางสาวปณิตา ปณิธานธรรม 

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต่อ 8814 
0 2356 9999 ต่อ 8907 
0 2356 9999 ต่อ 8860 
0 2356 9999 ต่อ 8844 

ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด: ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. 
1. นางศิริเนตร กล้าหาญ  
2. นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน ์

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต่อ 8814 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Readiness) 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 3 

ค าอธบิาย:  
 ส่วนราชการต้องด าเนินการตามแผนในการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเปูาหมายที่ก าหนดไว้  
 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเปูาหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับแผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 จ านวนตัวชี้วัดขึ้นอยู่กับโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับแผนการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ตารางและสูตรการค านวณ: 

ตัวชี้วัดที ่ 
(1.2.i) 

น้ าหนัก 
(W1.2.i) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 

(SM1.2.i) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก        
(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) 

  W1.2.1-1.2.i  
= 3 

  (W1.2.1-1.2.ix SM1.2.1-1.2.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  เท่ากับ 
     
        (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) 
       W1.2.1-1.2.i                                       W1.2.1+ W1.2.2 + ….. + W1.2.i 
 

 
โดยที:่ 

W          หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ าหนัก
ของทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ 3  

SM         หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเปูาหมายของตัวชี้วัด 

1.2.1 – 1.2.i      หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น ได้แก่ 1, 2, …, i 
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เกณฑ์การให้คะแนน:  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

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

2 
3 
4 
5 

 

หมายเหต:ุ  ส่วนราชการใดที่ไม่มตีัวชี้วัดที่ 1.2 ให้น าน้ าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.1 

เงื่อนไข:   - 

แนวทางการประเมินผล: 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  

 ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 รายงานการประชุม 
 แผนการด าเนนิงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
 บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกีย่วข้องต่างๆ  
 ผู้ก ากับดูแลตวัชี้วัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์  
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

 ความน่าเช่ือถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได ้
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แนวทางการประเมินผล 
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมายเหตุ :  การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 
ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ส าคัญต่อการค านวณ
และพิจารณาผลการด าเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ขอให้
ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

 
หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: ส านักงาน ก.พ.ร. 
ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด:  

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. 

1. นางศิริเนตร กล้าหาญ  
2. นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน ์
3. นางสาวสุภลักษณ์ ขัมภรัตน ์
4. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 
5. นางสาวปณิตา ปณิธานธรรม 

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต่อ 8814 
0 2356 9999 ต่อ 8907 
0 2356 9999 ต่อ 8860 
0 2356 9999 ต่อ 8844 
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3.2.1.2 มิติภายนอก: การประเมินคุณภาพ  
 
ตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย:  
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ

ว่า“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่
ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตาม
ความต้องการของประชาชน 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยส านักงาน ก.พ.ร.
ได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด าเนินการส ารวจ 

 ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญๆ ดังนี้ 
(1)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(3)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(4)  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

 ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาคัดเลือกงานบริการที่ส่วนราชการเสนอซึ่งเป็นงานบริการหลักไม่เกิน 
3 งาน และแจ้งให้ส่วนราชการทราบ และส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการส ารวจตามประเด็นส าคัญ
ข้างต้น โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการเป็นงานบริการที่เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ เป็นงาน
บริการที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก ไม่น้อยกว่า 25 ราย มีผลกระทบสูงต่อประชาชน รวมทั้งวิเคราะห์ผลตาม
หลักสถิติ 

 
ตารางและสูตรการค านวณ: - 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน:  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 
 
หมายเหต:ุ  - 
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เงื่อนไข:   - 
 
แนวทางการประเมินผล: 
 

แนวทางการประเมินผล 
ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผู้ประเมินจะใช้ผล
การส ารวจความพึงพอใจจากส านักงานสถิติแห่งชาติ
เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือใช้ในการประเมินผล 
 เปรียบเทียบผลการส ารวจกับเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

 การเตรียมการเพื่อการติดตามและประเมินผล
ก าหนดแผนงาน ผู้รับผิดชอบ และน าแผนไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ให้ดีขึ้น 
 ส่วนราชการสามารถด าเนินการส ารวจข้อมูลผล
การด าเนินงานควบคู่ไปได้ เพื่อใช้ในการติดตามผล
การด า เนินงานของส่ วนราชการ  ซึ่ ง เป็นการ
ด าเนินงานภายในของส่วนราชการโดยไม่ต้องแสดง
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 

 
หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: ส านักงาน ก.พ.ร. 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. 

1. นางสาวนิชา สาทรกิจ 
2. นายยุทธชัย อินปา 

 
0 2356 9999 ต่อ 9961 
0 2356 9999 ต่อ 8821 
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3.2.2.1 มิติภายใน: การประเมินประสทิธิภาพ 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 3 

ค าอธิบาย:  
ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดท า       

บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

เหตุผล: 
เพื่อให้มีข้อมูลทางการเงินส าหรับน าไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและน าไปสู่การบริหาร

ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้เกิดฐานข้อมูลสนับสนุ นการบริหารงบประมาณ 
 

ตารางและสูตรการค านวณ:  - 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน: 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยที่  

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยใน

ระบบ GFMIS ส าหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

2 จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการค านวณต้นทุนตาม
รูปแบบ  ที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยเสนอให้ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง 
และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็ปไซตข์องหน่วยงาน 

3.2.2 มิติภายใน  
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
3 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงานการเปรียบเทียบและ
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด โดยเสนอให้ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง และเผยแพร่ข้อมูล ผ่าน
ช่องทางเว็ปไซตข์องหน่วยงาน 

4 จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งก าหนดเปูาหมาย       
การเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และ         
แผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

5 สามารถด าเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556            
ได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลส าเร็จ  
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้รับ        
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 
หมายเหต:ุ - 
 
เงื่อนไข:  

1. ให้ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที ่1 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  
2. ให้ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนน 2 และ 3 ถึงส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2556  
3. ให้ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่  4 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่                          

29 มีนาคม 2556  
4. ให้ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ 5 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556  

 
แนวทางการประเมินผล: 
 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
1 ขั้นตอนที่ 1 :  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 ส่วนราชการมีการตรวจสอบ 

ความถูกต้องของการระบุ
ค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย
ในระบบ GFMIS ส าหรับ
ข้ อ มู ล ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง ปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

 ส าเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วน
ราชการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของ
ค่าใช้จ่าย 

 หลักฐานแสดงการตรวจสอบจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุน
เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลต้นทุน ศูนย์ต้นทุน 
หรือกิจกรรมย่อย 

 ส่งส าเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวให้กับ
กรมบัญชีกลางภายในวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
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ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
2 ขั้นตอนที่ 2 : ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดได้แล้วเสร็จ และ
รายงานผลการค านวณ
ต้ น ทุ น ต า ม รู ป แ บ บ ที่
กรมบัญชีกลางก าหนด โดย
เสนอให้ส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลางทราบ และ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ผ่ า น
ช่ อ ง ท า ง เ ว็ ป ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เ อกสาร /หลั ก ฐ านที่ แ สดงถึ ง ก ารด า เนิ น ง าน
เช่นเดียวกับระดับคะแนน 1 พร้อมทั้งรายงานผลการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้จัดท าแล้วเสร็จ 
ดังนี ้
 รายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ผลผลิต กิจกรรมย่อย และผลผลิตย่อยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
(แสดงเป็นหน่วยบาท) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้มีอ านาจ  

 ทั้งนี้ วันที่แล้วเสร็จของรายงานผลการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ถือตามวันที่ผู้มีอ านาจลง
นามเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว 

 กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนต้องมีอย่าง
น้อย 11 ด้าน ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดเพื่อให้
ครอบคลุมทุกกิจกรรมสนับสนุน  

 หน่วยนับที่ส่วนราชการก าหนดต้องมีเพียง 1 
หน่วยนับส าหรับกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อยแต่
ละรายการ 

 เผยแพร่ข้อมูลบนหน้าหลัก ของเว็ปไซต์  ของ
หน่วยงาน หรือในกรณีที่หน่วยงานไม่มี เว็ปไซต์
ของหน่วยงาน ให้ เผยแพร่ ในช่องทางอื่นที่
เหมาะสม 

 ส่งส าเนารายงานฯ ให้กับส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 

 ในการจัดท าบัญชีต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 
– 30 กันยายน 2555 

3 ขั้นตอนที่ 3 :  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เปรียบเทียบผลการค านวณ

ต้ นทุ นต่ อหน่ วยผลผลิ ต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น  หรือลดลงอย่างไร 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุ

 เ อกสาร /หลั ก ฐ านที่ แ สดงถึ ง ก ารด า เนิ น ง าน
เช่นเดียวกับระดับคะแนน 1 และ 2 พร้อมทั้ ง
รายละเอียดการวิเคราะห์ผลการค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตที่ได้จัดท าแล้วเสร็จ ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิตตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
(แสดงเป็นหน่วยบาท)  และได้รับความเห็นชอบ
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ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว    
จั ด ท า ร า ย ง า น ก า ร
เปรียบเทียบและสรุปผลการ
วิ เคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตได้แล้วเสร็จ   ตาม
รูปแบบที่ กรมบัญชีกลาง
ก าหนด โดยเสนอให้ส านัก
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ 
กรมบัญชีกลางทราบ และ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ผ่ า น
ช่ อ ง ท า ง เ ว็ ป ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่วยงาน 
 

จากผู้มีอ านาจโดยเนื้อหาของรายงานฯ ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 
- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการ

ค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและกิจกรรม
ระหว่ า งปี งบประมาณ พ .ศ .  2554 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

- วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างมีสาระส าคัญในต้นทุนต่อหน่วย (โดย
อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่
เกินกว่า 20%)  

- ถ้าหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการค านวณ
ต้นทุนหน่วยนับ หรือชื่อกิจกรรม/ผลผลิต ในปี
ปัจจุบันต้องมีการด าเนินการแก้ไขปีก่อนด้วย 
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ในระหว่าง 2 ปี 

 ทั้ งนี้  วันที่ แล้วเสร็จของรายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์   ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ถือตามวันที่ผู้
มีอ านาจลงนามเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว 

 เผยแพร่ข้อมูลบนหน้าหลัก ของเว็ปไซต์  ของ
หน่วยงาน หรือในกรณีที่หน่วยงานไม่มี เว็ปไซต์
ของหน่วยงาน ให้ เผยแพร่ ในช่องทางอื่นที่
เหมาะสม  

 ส่งส าเนารายงานฯ ให้กับส านักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2556 

4 ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 จัดท าแผนเพิ่ประสิทธิภาพ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
พร้อมทั้งก าหนดเปูาหมาย     
ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) 
และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ 
 
 

 เ อกสาร /หลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง การด า เนิ น งาน
เช่นเดียวกับระดับคะแนน 1 ,2 และ 3 พร้อมทั้ง
แ ผ น ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี ้
 แ ผ น เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ด า เ นิ น ง า น 

ปี งบประมาณ พ.ศ .  2556 ซึ่ งมี การก าหนด
เปูาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 อย่างชัดเจน (มีการระบุกิจกรรม 
สถานะปัจจุบัน เปูาหมาย ระยะเวลา) ไม่ต่ ากว่า 3 
เรื่อง คือ    
- กรณีลดค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวม

ระดับกรมที่ลดลง จ านวน 1 เรื่อง และ 
- กรณีปรับปรุงกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึง
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ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้นในรูปของ
ต้นทุนและปริมาณงาน จ านวน 2 เรื่อง 

 ทั้งนี้ วันที่แล้วเสร็จของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถือตามวันที่
ผู้มีอ านาจลงนามเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว  

 ส่งส าเนาแผนฯ ให้กับกรมบัญชีกลางภายในวันที่                  
29 มีนาคม 2556     

5 ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 สามารถด า เนินการตาม       

แ ผ น เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ได้ตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ พร้อมทั้งจัดท า
ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงานและผลส าเร็จ
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
และได้รับความเห็นชอบจาก          
หัวหน้าส่วนราชการ 

 เ อกสาร /หลั ก ฐ านที่ แ สด งถึ ง ก า รด า เ นิ น ง าน
เช่นเดียวกับระดับคะแนน 1 ,2 ,3 และ 4 พร้อมทั้ง
เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินการตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ดังนี ้
 หลักฐานแสดงการด า เนินงานตามแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพที่บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ใน
ทุกเรื่อง 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยมีเนื้อหาที่ระบ ุ
- ผลการด าเนินงาน และผลส าเร็จที่ เกิดจาก            

การด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ              
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

- ช่วงระยะเวลาที่ด า เนินการตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

- วั นที่ แ ล้ ว เ ส ร็ จของร ายงานสรุ ปผลการ
ด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ถือตาม
วันที่ผู้มีอ านาจลงนามเห็นชอบรายงานฯ 
ดังกล่าว 

   ส่งส าเนารายงานฯ ให้กับกรมบัญชีกลางภายในวันที่                  
31 ตุลาคม 2556 

หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: กรมบญัชีกลาง 
ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด : 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
ส านักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ 
1. นางพรกมล 
2. นางสาวนภาทิพย์ 
3. นางอรพรรณ 
4. นางสาวอุไรวรรณ 

กรมบัญชีกลาง 
ประยูรสิน  
ปัญจศิร ิ
นาคมหาชลาสินธุ ์
รุกขวัฒนกุล 

 
0 2127 7138 
0 2127 7405 
0 2127 7415 
0 2127 7415 
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ตัวชี้วัดที ่4   ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 2.5  

ค าอธบิาย: 
 
 การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเปน็  2 กรณ ีดังตาราง 
กรณีที่ 1  ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 4 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1.0 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.5 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 0.5 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 0.5 

 

กรณีที่ 2  ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 3 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.75 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 0.75 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 1.0 

 
 ตารางแสดงสดัส่วนน้ าหนัก (ร้อยละ 2.5) 

กรณีที ่
งบประมาณประจ าป ี

รวม 
รายจ่ายลงทนุ 

รายจ่ายภาพรวม 
แผน 

6 เดือนแรก 12 เดือน 
กรณีที่ 1 1.0 0.5 0.5 0.5 2.5 
กรณีที่ 2 - 0.75 0.75 1.0 2.5 
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ตัวชี้วัดที่ 4.1  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

น้ าหนัก:  ร้อยละ 1 

ค าอธบิาย: 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตรา            

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค         
เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวม             
เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว         
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า)  จะน า           
ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ     
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบ        
ได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณ
ก าหนดให้ 
 
เหตุผล: 

ตามที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2555 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความส าคัญกับการ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบ
ระยะเวลา  
 
 

ตารางและสูตรการค านวณ:  
 
                                เงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย  x 100 
                                    วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 
 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน: 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
72  74  76  78  80  
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เงื่อนไข:  
1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 76 โดยค านวณจากอัตราเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) โดยยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เนื่องจากเป็นปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ล่าช้า 
(ประกาศใช้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555) ดังนี ้

 

ปีงบประมาณ 
อัตราการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 75.78 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 79.15 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 72.79 

เฉลี่ย 75.91 
 
2. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นค่าเปูาหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
3. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ 

รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ  
4. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์

ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิต ิ
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน: 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 2555 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย                  
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 75.78 79.15 72.79 66.27 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล      
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค        
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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แนวทางการประเมินผล:   
ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 

 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ าย เงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่าย
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการ
บริ ห า รก า ร เ งิ น ก า รคลั ง ภ าค รั ฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ ส่วน

ราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1)  แบบจั ดท า แ ผน / ร าย ง านผล กา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แบบ 
สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ        

 
หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: กรมบญัชีกลาง 
ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด: 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
ส านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 
1. นางสาวปทุมมาลย์  ไม้เรยีง 

 
0 2127 7132 ต่อ 4206 และ 4618 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 ต่อ 4206 และ 4618 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   0 2127 7000 ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2   ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 

น้ าหนัก:  ร้อยละ ….. (ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น) 

ค าอธบิาย : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก        

จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ  ทั้งที่ เบิกจ่ายในส่วนกลาง             
และส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ       
ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม  ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2555    ถึงเดือนมีนาคม 2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่าย
ลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการ
ค านวณ 

เหตุผล:   
ตามที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่  

1 ตุลาคม 2555 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความส าคัญกับการ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบ
ระยะเวลา 
 
สูตรการค านวณ:   

 

 

 

 

 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 

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

 
 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556  x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
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เงื่อนไข:  
1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 48.91  โดยค านวณจากอัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) โดยยกเว้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากเป็นปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ล่าช้า (ประกาศใช้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555) ดังนี ้

 

ปีงบประมาณ 
อัตราการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 46.24 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 48.78 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 51.71 

เฉลี่ย 48.91 
 

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ  

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิต ิ
 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน: 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 2555 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 

ร้อยละ 46.24 48.78 51.71 49.20 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล     
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
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แนวทางการประเมินผล: 

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่ เบิกจ่ายใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS)  
 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ 

ส่วนราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1)  แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ าย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แบบ 
สงป. 302) 
๒) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
๓) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ        

 
หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: กรมบญัชีกลาง 
ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด:  
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
ส านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
1. นางสาวปทุมมาลย์  ไม้เรยีง 

 
0 2127 7132 ต่อ 4206 และ 4618 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 ต่อ 4206 และ 4618 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   0 2127 7000 ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3   ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 

น้ าหนัก:  ร้อยละ ….. (ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น) 

ค าอธบิาย: 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้

อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค       
เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ไ ด้รับการจัดสรร
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม  ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่าย
ลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการ
ค านวณ 
 
เหตุผล:   

ตามที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่  
1 ตุลาคม 2556 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความส าคัญกับการ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบ
ระยะเวลา 
 
สูตรการค านวณ:   
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

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

 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
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หมายเหตุ:  
1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 94 ซึ่งเป็นค่าเปูาหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

ระหว่างปีงบประมาณ  
3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง

เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิต ิ
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน: 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 2555 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม      

12 เดือน 

ร้อยละ 92.42 95.76 94.58 90.27 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล     
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

แนวทางการประเมินผล: 

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการ
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
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้ เงินงบประมาณของ  

ส่วนราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1)  แบบจั ดท า แ ผน / ร าย ง านผล กา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แบบ 
สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ        
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หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: กรมบญัชีกลาง 
ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด: 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
ส านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ  กรมบญัชีกลาง 
1. นางสาวปทุมมาลย์  ไม้เรยีง 

 
0 2127 7132 ต่อ 4206 และ 4618 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 ต่อ 4206 และ 4618 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   0 2127 7132 ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ตัวชี้วัดที่ 4.4    ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

น้ าหนัก:   ร้อยละ ….. (ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น) 

ค าอธบิาย: 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่าย        

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับ               
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     
ของส่วนราชการ ทั้ งนี้  ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์                
และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการน าแผนไปปฏิบัติแล้ว
จะต้องติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย เงินที่ได้ท าไว้ให้
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2556 

 การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับ
วงเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และค านวณค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเป็นผลการด าเนินงาน    
ของส่วนราชการ 
 
เหตุผล:   

ตามที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2555 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความส าคัญกับการ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบ
ระยะเวลา 
 

สูตรการค านวณ: 
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 ก าหนดให้  X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจ่ าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม           

ที่ส่วนราชการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส 

  Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ในระบบ GFMIS แต่ละไตรมาส  
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เกณฑ์การให้คะแนน: 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 

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

 
เงื่อนไข:  

1. ก าหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 94 
และระดับ 5 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ทีร่้อยละ 96  

ตัวอย่าง ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 
315 ล้านบาท โดยได้ท าแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้ส านักงบประมาณเห็นชอบแล้ว ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (แผน
ตั้งต้น) ต่อมาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 กรมบัญชีกลางเปิดระบบให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงาน
ประเมินผลแล้วไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเดิม จึงได้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน (แผน
ปรับปรุง) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งประมาณการว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จ านวนทั้งสิ้น 308 ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายเงินจริงของแต่ละไตรมาส เป็นดังนี ้

 

รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งสิ้น 
แผนต้ังต้น  78 70 67 100 315 
แผนปรับปรุง (1) 40 75 78 115 308 
ผลการเบิกจ่าย (2) 39 69 74 115 297 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน 

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

  
ดังนั้น เมื่อค านวณค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาส คิดเป็นผลการด าเนินงานของส่วนราชการ

เท่ากับ (97.50% + 92.00% + 94.87% + 100.00% ) / 4 = 96.09% อยู่ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน 
2. การค านวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่รวมเงิน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ  
3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบ

กับแผนการใช้จ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิต ิ
 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน: 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 2555 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย           
เงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ - - - 96.18 

 
 
 



 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 
78 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล      
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส่วนราชการจากระบบของส านักงบประมาณและระบบ GFMIS 

 
แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการ
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
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และข้อมูลแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการจากระบบ
ของส านักงบประมาณและระบบ GFMIS 
 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ ส่วน

ราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1)  แบบจั ดท า แ ผน / ร าย ง านผล กา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แบบ 
สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ        

 

หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: กรมบญัชีกลาง 
ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด: 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
ส านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 
1. นางสาวปทุมมาลย์  ไม้เรยีง 

 
0 2127 7132 ต่อ 4206 และ 4618 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 ต่อ 4206 และ 4618 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   0 2127 7000 ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ตัวชี้วัดที ่ 5   ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับเปูาหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย:  
 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพื่อให้
บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 วัดผลส าเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วน
ราชการท าได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทียบกับเปูาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ก าหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556” 

 
ตารางและสูตรการค านวณ: 
 

ผลผลิต  
(i) 

น้ าหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ                                                 
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต คะแนนที่ได้ 

(SM i) 

คะแนน             
ถ่วงน้ าหนัก         
(Wi x SM i) 1 2 3 4 5 

ผลผลิตที่1 W1 80 85 90 95 100 SM1 (W1 x SM1) 
ผลผลิตที่2 W2 80 85 90 95 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 80 85 90 95 100 . . 

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

น้ าหนักรวม  Wi =1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากบั  (Wi x SMi) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 
     

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

       Wi                   W1 + W2 +....+ Wi 
 
 

โดยที ่
W  หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับแต่ละเปูาหมายผลผลิต และผลรวมของ

น้ าหนักของทุกเปูาหมายผลผลิต เท่ากับ 1 
SM  หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเปูาหมายผลผลิต 

i   หมายถึง ล าดับที่ของเปูาหมายผลผลิต ได้แก ่ 1, 2,…, i  
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เกณฑ์การให้คะแนน:  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1  (Wi x SMi) = 1 
2  (Wi x SMi) = 2 
3  (Wi x SMi) = 3 
4  (Wi x SMi) = 4 
5  (Wi x SMi) = 5 

 
หมายเหตุ:  - 
 
เงื่อนไข:  

1) การก าหนดน้ าหนักที่จัดสรรให้แต่ละเปูาหมายผลผลิตให้ถ่วงน้ าหนักตามล าดับความส าคัญของ
เปูาหมายผลผลิต หากไม่ระบุน้ าหนัก ให้ถือว่าทุกเปูาหมายผลผลิตมีน้ าหนักเท่ากัน 

2) กรณีส่วนราชการเปลี่ยนแปลงเปูาหมายผลผลิตที่ก าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 

3) กรณีที่ส่วนราชการไม่มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ให้น าค่าน้ าหนักรวม
ร้อยละ 2.5 ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 3 “ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ร้อยละ 
1 และตัวชี้วัดที่ 4 “ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ” ร้อยละ 1.5 โดยมี
น้ าหนัก ดังนี ้

 
กรณีที่ 1  ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 4 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1+0.5  =  1.5 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.5+0.25 =  0.75 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 0.5+0.25 =  0.75 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 0.5+0.5 =  1 

 

กรณีที่ 2  ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 3 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.75+0.25 =  1 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 0.75+0.25 =  1 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 1+1 =  2 
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แนวทางการประเมินผล: 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
 รายละเอียดแผนการด าเนินงาน ดังนี ้

 ผลผลิตเชิงปริมาณของส่วนราชการตาม “เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556” ของส านักงบประมาณ 

 เปูาหมายเชิงปริมาณที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 ไม่นับรวมผลผลิตเชิงปริมาณที่ได้ร าไปเป็นตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของ

กระทรวง กลุ่มภารกิจ หรือกรม 
 รายละเอียดผลการด าเนินงานของผลผลิตเชิงปริมาณ ดังนี้ 

 รายงานสรุปปริมาณผลผลิตที่สามารถด าเนินการได้จริงของผลผลิตเชิงปริมาณแต่ละผลผลิต 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของผลผลิตได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง ได้แก่  

 ส าเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ สงป.301 ที่จัดส่งให้กับ
ส านักงบประมาณ ณ งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 กรณีส่วนราชการเปลี่ยนเปูาหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงบประมาณจึงสามารถน าเปูาหมายที่ปรับเปลี่ยนแล้วมาใช้ในการประเมินผลได้ พร้อมแนบเอกสาร 
หลักฐานที่ส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบดังกล่าว 

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกีย่วข้องต่างๆ  
 ผู้ก ากับดูแลตวัชี้วัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 

3. การสังเกตการณ์  
 กระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัต ิดังนี้ 

 ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง รวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลทุก 1 เดือน  

 ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการ
จัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานข้อมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  ภาคเอกชน
และประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 

 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
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หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: ส านักงาน ก.พ.ร. 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. 

1. นางศิริเนตร กล้าหาญ  
2. นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน ์
3. นางสาวสุภลักษณ์ ขัมภรัตน์ 
4. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 
5. นางสาวปณิตา ปณิธานธรรม 

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต่อ 8814 
0 2356 9999 ต่อ 8907 
0 2356 9999 ต่อ 8860 
0 2356 9999 ต่อ 8844 
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ตัวชี้วัดที่  6   ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 3    

ค าอธบิาย:    
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่  

ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟูาและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผล
การใช้ไฟฟูาและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  

 

เหตุผล:  
พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพึ่งพา
พลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะช่วยลดอัตรา
การเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการ
ด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ใน
การช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

 

ตารางและสูตรการค านวณ:  

 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟูา   
2.  ด้านน้ ามันเช้ือเพลิง   

 สูตรการค านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟูา 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟูามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟูาจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟูาจริง 

  

 ก าหนดให้  
- ปริมาณการใช้ไฟฟูามาตรฐาน 

 (kWh; กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 
Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
ไฟฟูาที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 
30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ้นจากการน าปัจจัยต่างๆ ที่
มีผลต่อการใช้ไฟฟูาของส่วนราชการนั้น เช่น พื้นที่ใช้สอย จ านวน
บุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน าไป
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้ไฟฟูา
มาตรฐาน  (kWh; กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟูาที่ควรจะเป็น (SEU) ของส่วนราชการน้ัน 
และมีการใช้ไฟฟูาลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมตคิณะรฐัมนตร ี
เมื่อวันที่ 20 มนีาคม 2555 
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- ปริมาณการใช้ไฟฟูาจริง 
 (kWh; กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จ านวนหน่วยไฟฟูาที่ใช้ไป
จริงในกิจการของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 
กันยายน 2556 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้
ไฟฟูาที่การไฟฟูาเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 
ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 

 ก าหนดให้  
- ปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง

มาตรฐาน  (ลิตร) 
Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
ถึง 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ้นจากการน าปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลต่อการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของส่วนราชการนั้น เช่น พื้นที่รับผิดชอบ 
(ตารางกิโลเมตร) จ านวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน าไป
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของส่วน
ราชการนั้นและมีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
ถึง 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล 
ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจ านวนหน่วยของ
เชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่ละเดือน 
แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

กรณีที่ส่วนราชการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล 
(ใน 1 ลิตร มีน้ ามันเบนซินอยู่ 90%) น้ ามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มี
น้ ามันดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซิน
หรือดีเซล 100% นั้น การค านวณปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ระบบจะประมวลผลเฉพาะจ านวนปริมาณน้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซล เท่านั้น ตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้: 

AFU =  ปริมาณน้ ามันเบนซิน+ปริมาณน้ ามันดีเซล+ (0.90 x 
ปริมาณน้ ามันแก๊สโซฮอล) +(0.95 x ปริมาณน้ ามันไบโอ
ดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน:  
 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน
ทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็น
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนี ้

1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟูาของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟูามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟูาประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟูาที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟูา ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการ
ค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟูา ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการ

ค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟูา ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการ
ค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟูา มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหต ุ:  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน 
3) กรณีที่  EUI ด้านการใช้ไฟฟูา ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่าน้อยกว่า    

-0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

          ( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี ้  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบที่ สนพ. 
ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 
2556 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 
12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ 2556 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง
เดือนกันยายน 2556  

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการค านวณที ่สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 ตามสูตรการค านวณที ่สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการค านวณที ่สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีที่ผลการค านวณค่าดัชนีการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหต ุ:  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน 
3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด 

มีค่าน้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5 
 
 

 
 
เงื่อนไข:  

1) ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น ในการประเมินระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ  

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

 
  หมายเหตุ: การขอ username และ password ในการเข้าระบบ 
   (1) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ  
   (2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364 
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2) ส่วนราชการต้องส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟูาและน้ ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น.  

3) สนพ. จัดท าผลสรุปการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการส่งถึงส านักงาน ก.พ.ร.  ภายในวันที่ 15 
ธันวาคม 2556 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟูาและน้ ามันเชื้อเพลิง 
ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น. 

4) การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

หน่วยงานในสว่นราชการ  

หมายถึง ส่วนราชการที่เปน็ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่ตั้งขึน้เป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

ส าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนั้น ซึ่งจัดต้ังขึ้น
ตามกฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผล
ของส่วนราชการนั้นๆ ให้พจิารณาจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการว่า ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้
รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น 

ส่วนราชการ ที่มีจ านวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผล
การประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่
ได้รับ โดยส่วนราชการนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ครบทุกขั้นตอนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมด  

- ตัวอย่าง: ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบ
ทุกขั้นตอน 55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั้งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และ
ได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 * 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของส่วน
ราชการ A เท่ากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 
89 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงานผล
การด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด้านไฟฟูา
ของปีงบประมาณ  2556 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2555 - มีนาคม 2556) 
และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2556 - กันยายน 
2556) ตามรูปแบบที่ 
สนพ. ก าหนด 

ประเมนิผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) เอกสารการประชุมของคณะท างานลดการใช้พลังงานของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ  2556 
รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2555 - มีนาคม 2556) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2556 - กันยายน 2556) และหลักฐานแสดงการ
รับทราบของหัวหน้าส่วนราชการ 

 ข้อมูลทีส่่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2556  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามข้อ 3) ให ้ส านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจกิายน 2556 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ 
ซึ่งหลักฐานอ้างอิงจะเป็นเลขที่หรือล าดับครัง้ของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะท างานลดการใช้
พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามล าดับ  

  

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการด าเนนิการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พื้นฐานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้ไฟฟูามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้
ไฟฟูาประจ าปี
งบประมาณ 2556 
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2555 ถึง
เดือนกันยายน 2556 

 

ประเมนิผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นใน
แต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 
รวม 12 เดือน 

 ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการท างาน เช่น  จ านวนบุคลากร
ภายใน  (มาท างาน ลา ไปราชการ) จ านวนบุคลากร
ภายนอก (ที่เข้ามาใช้บริการ) จ านวนนักเรียน จ านวน
เตียงคนไข ้จ านวนชั่วโมงการท างาน ขนาดพื้นที่ของ
อาคาร เป็นต้น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่าง
จากตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอ าเภอที่ตั้ง พื้นที่ของ
จังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ 
ตามข้อ 1) ทีส่่วนราชการรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจกิายน 2556 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้  

 * เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมลูต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วน
ของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค านวณ
ปริมาณการใช้ไฟฟูามาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตาม
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดต้ังโปรแกรมไว ้

  * การจัดท าข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามข้อ 1) และการรายงาน 
ตามข้อ 2) พรอ้มทั้งรายละเอยีดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์
นั้น สนพ. ไดจ้ าแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ โดยแบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 9 ลักษณะ ดังนี ้

1. กลุ่มทั่วไป 
2. กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
3. กลุ่มโรงเรียน 
4. กลุ่มศาลและส านักงานอัยการ 
5. กลุ่มเรือนจ าและสถานคุมประพฤติ 
6. กลุ่มสถานีต ารวจ 
7. กลุ่มสถาบันอดุมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
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8. กลุ่มสถานสงเคราะห์ 
9. กลุ่มสถานีวิทยแุละสถานีเครือ่งส่งสัญญาณ 

 ให้ส่วนราชการปฏิบัตแิละศึกษาตาม “คู่มือการจัดท าข้อมูล
และรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. จัดท าขึ้น ตาม
เอกสารแนบทา้ยเป็นภาคผนวก xx หรือ download ได้ที่ 
www.e-report.energy.go.th/eui 2556/handbook/ 

  

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
  

 

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟูาของส่วนราชการ 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

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

ด้านไฟฟูา 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

  

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้ไฟฟูาที่
ใช้จริง (kWh; 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2555 ถึง
เดือนกันยายน 2556 

ประเมนิผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟูาที่การไฟฟูาเรียกเก็บแต่ละเดือน  
หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟูา 
(kWh; กิโลวัตต-์ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 เป็นข้อมูลจริงทีเ่กิดขึ้นในแต่ละ
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กนัยายน 2556 
รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟูา (kWh; กิโลวัตต-์ชั่วโมง) ที่ใช้จรงิ
ในกิจการของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 

http://www.e-report.energy.go.th/
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พฤศจิกายน 2556 โดยบันทกึผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้  

 

  

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟูา 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

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

ด้านไฟฟูา 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

  
 

*   ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ใน
ระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนน
ที่ 3, 4 และ 5   

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมนิผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟูา ประจ าปี
งบประมาณ 2556 ตาม
สูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ทีส่่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ 
โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

2) สูตรการค านวณดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟูา 
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟูา ประจ าปี

http://www.e-report.energy.go.th/
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งบประมาณ 2556 ตาม
สูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

* SEU  Standard Electricity Utilization   
 ปริมาณการใช้ไฟฟูามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
* AEU  Actual Electricity Utilization 
 ปริมาณการใช้ไฟฟูาจริง  (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)  

 
รายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน 
“คู่มือการจัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ 
สนพ. จัดท าขึน้  

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟูา ประจ าปี
งบประมาณ 2556 ตาม
สูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

0.000 ถึง -0.090 เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

  
 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ด้านไฟฟ้า 
ขั้นที่ 3  EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั้นที่ 4  EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั้นที่ 5  EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000  

คะแนน 
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มท้ังส้ิน 1.5000 คะแนน 
  

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการใช้

ไฟฟูา อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟูา มากกว่า 0 ส่วนราชการ

จะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน 
  

 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง  และส่วน
ราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี้ 

1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม
เกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับขั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5  

2) น าคะแนนที่แต่ละหนว่ยงานของส่วนราชการได้รับการ
ประเมินตามข้อ 1) มารวมกนัเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แล้วหา
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ค่าคะแนนเฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี ้
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 
จ านวนหน่วยงานของส่วนราชการท้ังหมด 

 
หมายเหตุ :   
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการ

ด าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร.  ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้
ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
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แนวทางการประเมินผล : 

2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านน้ ามันเช้ือเพลิงของ
ปีงบประมาณ  2556 รอบ 
6 เดือน (ตุลาคม 2555 - 
มีนาคม 2556) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2556 
- กันยายน 2556) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมนิผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 ข้อมูลทีส่่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2556  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ ส านกังาน ก.พ.ร. ทราบ โดย
เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ส่วนราชการบันทึกการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟูา 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการด าเนนิการตาม
มาตรการประหยัดน้ ามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 
 

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พื้นฐานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้น้ ามันเช้ือเพลิง
มาตรฐาน และค่าดัชนี
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน

ประเมนิผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นใน
แต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 
รวม 12 เดือน 

 ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการท างาน เช่น  จ านวนบุคลากร
ภายใน  (มาท างาน ลา ไปราชการ) เป็นต้น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่าง
จากตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอ าเภอที่ตั้ง พื้นที่ของ
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ตุลาคม 2555 ถึง
เดือนกันยายน 2556 

จังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 
2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน

ราชการ ตามข้อ 1) ทีส่่วนราชการรายงานให้ ส านักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 โดย
บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. 
ออกแบบไว้ เป็นข้อมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผล
การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟูา 

 * เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมลูต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วน
ของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค านวณ
ปริมาณการใชน้้ ามันมาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตาม
แบบจ าลองทางคณิตศาสตรท์ี่ สนพ. ติดต้ังโปรแกรมไว ้

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น้ ามันของส่วนราชการ 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

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

ด้านน้ ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

 
  

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ใช้จริง 
(ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
ครบถ้วน 12 เดือน 
นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือน
กันยายน 2556 

ประเมนิผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบเสร็จค่าน้ ามนัเช้ือเพลิงที่ส่วนราชการได้ซื้อ และใบสั่งจ่าย
น้ ามันเช้ือเพลิงให้กับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันใน
แต่ละเดือน หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการ
ใช้น้ ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ทีใ่ช้จริงในยานพาหนะของส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจรงิ
ในแต่ละเดือน ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 
รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงใน
ยานพาหนะของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ทีส่่วนราชการรายงาน
ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2556 
โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ 
สนพ. ออกแบบไว้  

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 

   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามัน 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

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

ด้านน้ ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

 
  

*   ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ใน
ระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนน
ที่ 3, 4 และ 5   

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมนิผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ทีส่่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ 
โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

 
 
 

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

2) สูตรการค านวณดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิง (Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  (90% ของ SFU*) – AFU* 
AFU 

* SFU  Standard Fuel Utilization   
 ปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน (ลิตร) 
* AFU  Actual Fuel Utilization 
 ปริมาณการใช้น้ ามันจริง  (ลิตร)  
  
รายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน 
“คู่มือการจัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ 
สนพ. จัดท าขึน้  

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

  
 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ด้านน้ ามัน 
ขั้นที่ 3  EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั้นที่ 4  EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั้นที่ 5  EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000  

คะแนน 
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มท้ังส้ิน 1.5000 คะแนน 
  

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการใช้

น้ ามันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 ส่วน

ราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน 
  

 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง  และส่วน
ราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี้ 

1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม
เกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับขั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5  
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

2) น าคะแนนที่แต่ละหนว่ยงานของส่วนราชการได้รับการ
ประเมินตามข้อ 1) มารวมกนัเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แล้วหา
ค่าคะแนนเฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี ้
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 
จ านวนหน่วยงานของส่วนราชการท้ังหมด 

 
หมายเหตุ :   
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการ

ด าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร.  ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้
ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 

หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล:  กระทรวงพลังงาน    
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด:  

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน    
1. นางสาวชนานัญ  บัวเขียว 

 
0 2612 1555 ต่อ 364, 358 
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ตัวชี้วัดที ่ 7   ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 4 

ค าอธิบาย:  

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
37 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนรับทราบเป็น
การทั่วไป และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่วนราชการไ ด้
ด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 – 50  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยในปีแรกได้
คัดเลือกมาด าเนินการ 3 – 5 กระบวนการ และด าเนินการครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  

 นอกจากการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วในการพัฒนากระบวนการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ส่วนราชการได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนราชการควรให้ความส าคัญ
กับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงได้ก าหนดให้การปรับปรุงกระบวนการเป็นตัวชี้วัด
ในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนราชการระดับกรม 

 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ หมายถึงส่วนราชการด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการสร้างคุณค่า จ านวน 3 กระบวนการ โดยมีรายชื่อกระบวนการที่ต้องด าเนินการปรับปรุงตามรายละเอียด
ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินการที่ชัดเจน โดย
ประเมินผลจากตัวชี้วัดที่สะท้อนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และผลของการปรับปรุงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการการท างานของภาคส่วนต่าง ๆ  และ
การลดต้นทุน เป็นต้น  

 
ตารางและสูตรการค านวณ:   -  
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน:  
 

การประเมินผล 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 
 

4 1 2 3 4 5 
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ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน ระดับความส าเร็จของ Milestone 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1       
2        
3         
4          
5           

โดยที่ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ส่วนราชการจัดท าแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าที่ส่งผลต่อมิตภิายนอกด้าน

ประสิทธิผล จ านวน 3 กระบวนการ และก าหนดตัวช้ีวัดของกระบวนการ และเกณฑ ์
การให้คะแนนของตัวช้ีวัดในการปรับปรุงกระบวนการ ตามรายชื่อกระบวนการที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

2  - 
3  ผลส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการด าเนินการได้ตามเกณฑ์การ

ให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ก าหนดในการปรับปรุงกระบวนการ  
4  - 
5 ผลส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการปรับปรุงกระบวนการ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ /นวัตกรรมการให้บริการ/การบูรณาการการท างาน
ของภาคส่วนต่างๆ /การลดต้นทุน  

 
หมายเหตุ:  

1. รายชื่อกระบวนการที่ก าหนดเป็นรายชื่อจากฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าของส่วนราชการที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. รวบรวมจากผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หรือจากรายชื่อ
กระบวนการสร้างคุณค่าที่ส่วนราชการระบุในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 2. กรณีที่ส่วนราชการต้องการปรับเปลี่ยนรายชื่อกระบวนการที่จะด าเนินการปรับปรุงให้แจ้งส านักงาน ก.พ.ร 
ทราบภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 พร้อมแนบหลักฐานการทบทวนกระบวนการสร้างคุณค่า ทั้งนี้ 
กระบวนการสร้างคุณค่าจะต้องเป็นกระบวนการหลักของส่วนราชการที่ส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ทั้งนี้ หากส่วนราชการไม่ด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกระบวนการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าวจะไม่รับพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกระบวนการที่จะน ามาปรับปรุง 
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3. ให้ส่วนราชการจัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และเกณฑ์การ
ให้คะแนนของตัวชี้วัดภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 รายละเอียดตามแบบฟอร์ม  1 ทั้งนี้ ส่วนราชการ
สามารถก าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการได้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด โดยการก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวควรก าหนดให้
ครอบคลุมกับข้อก าหนดที่ส าคัญด้านผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านประสิทธิภาพ ด้านความคุ้มค่าและการ
ลดต้นทุน ในกรณีที่ส่วนราชการไม่จัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัดภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว จะถูกปรับลด
คะแนนลง 0.5000 คะแนน  
 4. ให้ส่วนราชการรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม 2 พร้อมกับการ
รายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน 

เหตุผล:   
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของส่วนราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมี

มาตรฐาน ส่วนราชการควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ (Process) ด้วยรูปแบบหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่
หลากหลาย โดยให้ค านึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ คุณภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก และคุณภาพการให้บริการในภาพรวม ให้สอดคล้อง
กับความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
เงื่อนไข:  - 
 
แนวทางการประเมินผล:   

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
 

 รายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่าของส่วนราชการ  
 แผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่า 
 เอกสารบันทึกการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการและตัวชี้วัดของกระบวนการ โดยต้องแสดงให้เห็น  

       วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น สุ่มจับเวลา ประมวลผลข้อมลูจากใบบันทึกการเข้ารับบริการ  
       เป็นต้น  

 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถแสดงผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ 
 
หมายเหตุ : 
การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้
ส่วนราชการสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่ส าคัญ
ของตัวช้ีวัดไปด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ขอให้จัดเตรียมไว้ที่
ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกีย่วข้องต่างๆ  
 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้รับบริการ  เจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ  
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แนวทางการประเมินผล 
3. การสังเกตการณ์  
 กระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกต้อง เช่น การจัดเก็บข้อมูลมีเจ้าหนา้ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้ง มีแบบฟอร์มส าหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลทุก 1 
เดือน เป็นต้น 

 ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้มีการ
จัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ เป็นต้น 

 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ 
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ เป็นต้น 

 การบันทึกทะเบียนผู้รับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุ่มจับเวลาการให้บริการ 
  

หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: ส านักงาน ก.พ.ร. 
ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด: 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ส านักงาน ก.พ.ร. 
1. นางอารีย์พันธ์  เจรญิสุข 
2. นางสาวกาญจนา  ลพเลิศ 
3. นางสาวภัทรอาภา  จินดาวงศ์ 
4. นางสาวณพรรษธ์สรฌ์ เสมสันต์  
5. นางสาวพรรษมน สิริกุลพัฒนสาร 

 
0 2356 9948 
0 2356 9999 ต่อ 8992 
0 2356 9999 ต่อ 8915 
0 2356 9999 ต่อ 8939 
0 2356 9999 ต่อ 8981 
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แบบฟอร์ม 1  แบบฟอร์มแสดงรายละเอยีดตัวชี้วัดของกระบวนการ 

ส่วนราชการ ................................................ 

รายชื่อ
กระบวนการ 

 

ตัวชี้วัด (i) น้ าหนัก (Wi) เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

กระบวนการที่ 1… 1.1………… …. …. …. …. …. …. 
 1.2………… …. …. …. …. …. …. 

 …. …. …. …. …. …. …. 
กระบวนการที่ 2… 2.1………… …. …. …. …. …. …. 
 2.2………… …. …. …. …. …. …. 
 …. …. …. …. …. …. …. 
กระบวนการที่ 3… 3.1………… …. …. …. …. …. …. 
 3.2………… …. …. …. …. …. …. 
 …. …. …. …. …. …. …. 

 น้ าหนักรวม  Wi =1      
 

โดยที ่
W หมายถึง น้ าหนักความส าคัญของแต่ละกระบวนการ โดยก าหนดให้แต่ละกระบวนการมีน้ าหนัก

เท่ากันทุกกระบวนการ และผลรวมของน้ าหนักของทุกกระบวนการ เท่ากับ 1 รวมทั้ง
ก าหนดให้น้ าหนักของตัวชี้วัดในแต่ละกระบวนการมีน้ าหนักเท่ากันทุกตัวชี้วัด 

C หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลส าเร็จตามเปูาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัด ;  1, 2,…, i  

 
 

        หมายเหตุ   จัดส่งข้อมูลให้กับส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 
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แบบฟอร์ม 2  รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ 
 
ส่วนราชการ .................................................................... 
 
1. สภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนการปรบัปรุงกระบวนการ 

 สภาพปัญหากอ่นการด าเนินการปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 สภาพการปฏบิัติงานเดิม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

รูป 
                              (แผนผังการปฏิบัติงานเดิม) 

 
 
2. สภาพการปฏิบัติงานหลงัการปรับปรุง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

รูป 
                              (แผนผังการปฏิบัติงานใหม่) 
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3. ผลการด าเนินการของตัวชี้วัดกระบวนการ 
 

ส่วนราชการ ................................................ 
      1) ค านวณคะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินการของแต่ละกระบวนการ 
 

รายชื่อ
กระบวนการ 

 

ตัวชี้วัด 
 (i) 

น้ าหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
คะแนนที่

ได้  
(Ci) 

คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก         
(Wi x Ci) 

ค่าคะแนน
เฉลี่ยแตล่ะ
กระบวนการ 
(i/n)=Di 

1 2 3 4 5 

…... …... …... …... …... …... …... …... …... …...  
…... …... …... …... …... …... …... …... …... …...  
…... …... …... …... …... …... …... …... …... …...  
…... …... …... …... …... …... …... …... …... …...  
  น้ าหนัก

รวม 
 Wi 

=1 
   

   

        2)  เทียบคา่คะแนนเฉลี่ยของแต่ละกระบวนการ โดยที่คา่คะแนนสูงสุดที่ได้ (คะแนน 5) จะเท่ากับ 
            ค่าคะแนนระดับ 3 ของตัวชี้วัด 
 

กระบวนการ ค่าคะแนนเฉลี่ยของกระบวนการ ค านวณคะแนน ค่าคะแนนที่ได ้
(Ei) 

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

 
           

           3)  ค่าคะแนนที่แสดงผลลัพธ ์
กระบวนการ  

ค่าคะแนน
ที่ได ้

แสดงผลลัพธ์
การด าเนินการ
คะแนนเท่ากับ

ระดับ 5 

ผลคะแนนของ
กระบวนการคดิเป็น 

ร้อยละ 
(ค่าคะแนนที่ได้X 

ค่าคะแนนผลลัพธ์)X 
100/15 

 
ค่าคะแนนกระบวนการ 

(ร้อยละของ
กระบวนการ/20) 

(Fi) 

1 E1 5.0000 …………… F1 
2 E2 ไม่แสดงผลลัพธ ์

ให้ใช้ค่าคะแนนที่ได้ในระดับ 3 
F2 

(กรณีนี้ให้ใช้คะแนน E2) 
3 E3 5.0000 …………… F3 

สรุปค่าคะแนนของตัวชี้วัด  Fi/3 
 

(โปรดดูตัวอย่างการค านวณ) 
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4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับหลังจากการปรับปรุง (ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ /นวัตกรรมการให้บริการ/การบูรณาการการ
ท างานของภาคส่วนต่างๆ /การลดต้นทุน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
หมายเหตุ  จดัส่งข้อมลูให้กับส านักงาน ก.พ.ร. พร้อมกับการรายงานผลการปฏิบตัิราชการ รอบ 12 เดือน 
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ตัวอย่างการค านวณคะแนนตัวชี้วัดที ่7 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 

ส่วนราชการ กรม ก. 
1) ค านวณคะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินการของแต่ละกระบวนการ 
 

รายชื่อ
กระบวนการ 

 

ตัวชี้วัด 
 (i) 

น้ าหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนที่ได้  

(Ci) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก         
(Wi x Ci) 

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ของ 
แต่ละ

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+0.742
5)/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+0.825
0)/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 

  น้ าหนักรวม
 Wi 

=1    

 

2)  เทียบคา่คะแนนเฉลี่ยของแต่ละกระบวนการ โดยที่คา่คะแนนสูงสุดที่ได้ (คะแนน 5) จะเท่ากับ 
     ค่าคะแนนระดับ 3 ของตัวชี้วัด 

กระบวนการ ค่าคะแนนเฉลี่ยของกระบวนการ ค านวณคะแนน ค่าคะแนนที่ได ้
ก 3.7500 (0.6x3.7500) 2.2500 
ข 4.5000 (0.6x4.5000) 2.7000 
ค 5.0000 (0.6x5.0000) 3.0000 

 

3) ค่าคะแนนที่แสดงผลลัพธ ์
กระบวนการ ค่าคะแนน

ที่ได ้
แสดงผลลัพธ์การ
ด าเนินการคะแนน

เท่ากับระดับ 5 

ผลคะแนนของกระบวนการ
คิดเป็นร้อยละ 

(ค่าคะแนนที่ได้X 
ค่าคะแนนผลลัพธ์)X 100/15 

ค่าคะแนนกระบวนการ 
(ร้อยละของ

กระบวนการ/20) 

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

= 75 
(75/20) = 3.7500 

ข 2.7000 
ไม่แสดงผลลัพธ์ 

ให้ใช้ค่าคะแนนที่ได้ในระดับ 3 
2.7000 

ค 3.0000 5.0000 100 5.0000 
สรุปค่าคะแนนของตัวชี้วัด  (3.7500+2.7000+5.0000 

=11.4500)/3 
= 3.8167 
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3.2.2.1 มิติภายใน: การพัฒนาองค์การ 
 
ตัวชี้วัดที ่ 8   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 

น้ าหนัก:  ร้อยละ  5 

ค าอธิบาย:  
 การพัฒนาบุคลากร เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ความรู้  ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

8.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 2 
8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 1.5 
8.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 1.5 

รวม 5 
 
ตัวชี้วัดที่ 8.1   ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 2  

ค าอธิบาย:  
 การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาพรวมในปัจจุบันของส่วนราชการทั้งโครงสร้างของหน่วยงานในส่วนราชการ จ านวนบุคลากร สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทาย
ที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วน
ราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อน าไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลการตรวจ
ประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fl) และวางแผนพัฒนาบุคลากร
ได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม  

เกณฑ์การให้คะแนน:   
วัดความส าเร็จของการด าเนินการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนน

แบ่งออกเป็นดังนี ้  
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 จัดส่งรายงานลักษณะส าคญัขององค์การ ภายหลังวันที่ 31 มกราคม 2556   
2 - 
3 จัดส่งรายงานลักษณะส าคญัขององค์การ ภายในวันที ่31 มกราคม 2556   
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะส าคญัขององค์การ ภายในวันที ่31 มกราคม 2556  และรายงานมี

ความครบถ้วนและทันสมัย  
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เงื่อนไข: 
1. จัดท าข้อมูลลักษณะส าคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. โดยเข้าที่เมนู ศูนย์
ความรู้> คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)  โดยส่วนราชการ
ต้องจัดท าข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

2. จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การตามแบบฟอร์ม 1 พร้อมทั้งบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไปยัง
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556   
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ตัวชี้วัดที่ 8.2  ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 1.5  

ค าอธบิาย:  
 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร เป็น

การประเมินโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ (Human 
Resource Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Deveopment Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและความส าคัญขององค์การ (Gap) จากการส ารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

 การประเมินความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนด
นโยบายและเปูาหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าใน
สายงาน และการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ส่วนราชการควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนของ
องค์การ (Human Capital) เพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่อง
แก่บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  รวมถึงแรงจูงใจและความ
จงรักภักดีต่อองค์การ อันน าไปสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมี
ความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการด าเนินงาน และความส าเร็จขององค์การ   

 ข้อค าถามในแบบส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร (Human 
Resource Development Survey) ประกอบด้วย 10 ข้อค าถาม ดังนี ้

1. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีนโยบายและเปูาหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ที่ชัดเจน 
และมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ 

2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ 

3. ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้ 
ความสามารถ และผลงาน 

4. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 
5. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งท าให้

อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง 
6. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

เช่น การสอนงาน (Coaching) เป็นต้น 
7. แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการมีความสอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
8. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการ 

และผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
9. การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ข้าพเจ้าได้รับช่วยให้ข้าพเจ้ามีความช านาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
10. บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะ

ท าให้การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมายเหตุ: 
 1เปูาหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการ
ด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่วนราชการต้องการบรรลุ เช่น การสรรหาคนดี คนเก่ง เข้ามา
ท างาน การรักษาบุคลากรให้อยู่กับส่วนราชการ เป็นต้น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน:   
สูตรค านวณคะแนน เป็นการน าค่าเฉลี่ยของผลส ารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความส าคัญ (GAP) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของทุกส่วนราชการ (ค่าเฉลี่ยกลาง) มาก าหนดเป็น
เกณฑ์การให้คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ  
    

กรณีที่ 1 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อ

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 กรณีที่ 2 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 

(GAP)  ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
ระดับคะแนน สูตรการค านวณ  ระดับคะแนน สูตรการค านวณ 

1 X2 ≥ Xmax  1 X2  ≥ Xmax 
2  

 

  {  [
     

         
]}   

 2 
 

  {  [
     

         
]} 

3  3 X2 = X1 

4  4   {  [
     

   ค่าเฉลี่ยกลาง
]}   

5 X2 ≤ X1  5 X2 ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 
 

หมายเหต:ุ   
X1   คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบคุลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56) 
X2   คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบคุลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2 (16 – 30 ก.ย. 56) 
Xmax  คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกส่วนราชการ 
ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax ให้ทราบ พรอ้มผลการส ารวจครั้งที่ 1 

ผ่านระบบออนไลน์ 
 

เงื่อนไข: 
 1. หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่ก าหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจ านวน
ผู้ตอบขั้นต่ าของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการส ารวจออนไลน์) จะได้คะแนนเท่ากับ 1.0000 คะแนน 
เนื่องจากไม่สามารถน าผลการส ารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 

2. ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 
(GAP) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9 (ค านวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า สิ่งที่
บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความส าคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควร
ด าเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและด าเนินการแก้ไข 
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ตัวชี้วัดที่ 8.3  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

น้ าหนัก:  ร้อยละ 1.5  

ค าอธิบาย:  
 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้อง

ก าหนดในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน เช่น หลักสูตร/หัวข้อการพัฒนา วิธีการในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละกลุ่มเปูาหมาย ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่จัดท าขึ้นควร
สอดคล้องกับทรัพยากรและความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร และผลส ารวจตามตวัช้ีวัดที่ 8.2 

 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึง
พอใจในการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประกอบกับข้อมูลกรอบโครงสร้างอัตราก าลังของ
บุคลากรในองค์การ และพันธกิจหน้าที่ของส่วนราชการ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:   

วัดความส าเร็จของผลลัพธ์จากการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี ้  
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม และไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห ์
3 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ หรือ ไม่
ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการ
วิเคราะห ์

4 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์  

5 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห ์
และ ผลการส ารวจครั้งที่ 2  

เงื่อนไข: 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้า 

และแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยข้อมูลปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ผลการส ารวจออนไลน์ครั้งที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และลักษณะส าคัญขององค์การ 

2. จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์มที่ 2: 
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของส่วนราชการ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดย
ส่วนราชการต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท า
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แผนพัฒนาบุคลากร พร้อมบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 ทั้งนี้ 
หากส่วนราชการส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน 

3. ผลการส ารวจครั้งที่ 2 จะถูกน ามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร หาก Gap 
จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การลดลง ส่วนราชการจะได้คะแนนในตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 5 
 
เกณฑ์การค านวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 8: 

การค านวณตัวช้ีวัดที่ 8 ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการค านวณจากค่า
คะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวช้ีวัดที่ 8.1 ตัวชี้วัดที ่8.2 และตัวช้ีวัดที่ 8.3 ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 
8.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท า

รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
2 SM1 (W1 x SM1) 

8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส าคัญต่อความพึงพอใจในการ
พัฒนาบุคลากร 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

8.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

1.5 SM3 (W3 x SM3) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 

 
โดยที่  

W    หมายถึง น้ าหนักของตัวช้ีวัด  
SM   หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด 
i      หมายถึง ล าดับที่ของตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน 

 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 

      Wi  
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ตัวชี้วัดที่ 9   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

น้ าหนัก:   ร้อยละ 3 

ค าอธบิาย:  
 ระบบสารสนเทศ เป็นทุนขององค์การที่รวมถึงสารสนเทศ ( Information) ความรู้ 

(Knowledge) และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ  
 การพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และ

สามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการน าข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์
และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้   จะช่วยให้องค์การสามารถน าข้อมูลมา
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล 
ระบบ และเครือข่าย ที่จะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับการประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ เพื่อวัดเรื่องการจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้าน
ประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศที่สะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) 
และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจ าเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์
และระบบ Intranet ของหน่วยงาน 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี ้
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก (ร้อยละ) 
9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานสารสนเทศ 
1.5 

9.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 1.5 
รวม 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 ม.ค. 
55 
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ตัวชี้วัดที่ 9.1  ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 1.5  

ค าอธิบาย:  
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ เป็นการ

ประเมินโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบ
ส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)  

ข้อค าถามในแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ประกอบด้วย  6 ข้อค าถาม ดังนี ้
11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ2 ของส่วนราชการมีความพร้อมใช้งาน3 ช่วยให้ข้าพเจ้า

ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
12. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิด

สถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) 
13. ข้อมูลและสารสนเทศ4 ของส่วนราชการของข้าพเจ้าได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 
14. ฐานข้อมูล5 ของส่วนราชการ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลที่

ต้องการได้รวดเร็ว 
15. ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้  (KM) และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) 
16. เครือข่ายคอมพิวเตอร์6 (Network) ของส่วนราชการ ช่วยอ านวยความสะดวกต่อการ

ปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 
 
หมายเหตุ: 
 2ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์ด้าน
ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งโปรแกรม
ปฏิบัติการซอร์ฟแวร์ต่างๆ ภายในส่วนราชการ 
 3ความพร้อมใช้งาน หมายถึง การที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เมื่อต้องการ โดยสามารถเข้าถึงหรือเรียกใช้งานได้อย่างราบรื่น 
 4ข้อมูลและสารสนเทศ  

 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ใน
รูปแบบของตัวเลข ภาพ เสียง ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่างๆ ของส่วนราชการ 

      สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ
ประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่างๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ตามต้องการ 
 5ฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการช่วยเก็บ รวมทั้งจัดเก็บอยู่ในแหล่ง
ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้ได้โดยสะดวก (อยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel เป็นอย่างต่ า) 
 6เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ โปรแกรม เครื่องพิมพ์ หรือ
อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกันภายในส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
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เกณฑ์การให้คะแนน:   
การก าหนดสูตรค านวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการส ารวจส่วนต่างระหว่างความเห็น

และความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งที่ 1 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี ้
 

กรณีที่ 1 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อ

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 กรณีที่ 2 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 

(GAP)  ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
ระดับคะแนน สูตรการค านวณ  ระดับคะแนน สูตรการค านวณ 

1 X2 ≥ Xmax  1 X2  ≥ Xmax 
2  

 

  {  [
     

         
]}   

 
2 

 

  {  [
     

         
]} 

3  3 X2 = X1 

4  4   {  [
     

   ค่าเฉลี่ยกลาง
]}   

5 X2 ≤ X1  5 X2 ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 
 
หมายเหต:ุ   

X1  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที ่1  
   (17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56) 

X2  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2  
                                 (16 – 30 ก.ย. 56) 

Xmax คือ ค่าสงูสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของ
ทุกส่วนราชการ  
 

 

ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการส ารวจครั้งที่ 1 ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
 

เงื่อนไข:  
 ตัวชี้วัด 9.1 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่ก าหนดไว้ (สามารถ           

ตรวจสอบจ านวนผู้ตอบขั้นต่ าของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการส ารวจออนไลน์) จะได้
คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม่สามารถน าผลการส ารวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการ
ประเมินผลได ้

 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9 (ค านวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่าสิ่งที่
บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความส าคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควร
ด าเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและด าเนินการแก้ไข 
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ตัวชี้วัดที่ 9.2  จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 1.5  

ค าอธิบาย: 
 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ   เป็นการประเมินจาก

หลักฐาน ณ ส่วนราชการ ใน 10 ข้อ โดยมแีนวทางการตรวจประเมิน ดังนี้  
 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมนิ 

1. มีฐานข้อมูลทีค่รอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  
 

 มีฐานข้อมูลทีค่รอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

2. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการ 

 มีการน าข้อมูลและสารสนเทศของส่วนราชการ มาใช้ใน
การวิเคราะห์ผลการด าเนินการ และน าไปปรับปรุง/
พัฒนางาน 

3. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบ
ฐานข้อมูล 

 

 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและ
การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามแผนการ
จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลแต่ละประเภทในระบบ
ฐานข้อมูล ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง (Login) ที่สามารถ 
Verify User name และ Password  

4. มีการอัพเดทข้อมูลที่จ าเป็นอย่างสม่ าเสมอและ
ทันท่วงท ี

 มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท 
พร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ  

5. มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของ 
ส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพ 

 มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) บนเว็บไซต์
ของส่วนราชการ ที่สามารถคน้หาได้ถูกต้องสอดคล้อง
กับความต้องการ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อรอ้งเรียนของ
ผู้ใช้งาน 

 มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจาก
ผู้ใช้งานสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

7. มีแนวทาง/มาตรการปูองกันความเสียหายและ
มีการส ารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

 มีการส ารองข้อมูลสารสนเทศ (Back up) ในระบบ 
Intranet อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ และในระบบ 
Internet อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/เดือน หรือตามความ
เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความส าคัญ ปริมาณงาน Transaction และสถิติความ
เสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมนิ 

8. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

 มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครือข่ายครอบคลุมทุกโฮสต ์(Host) 
รวมถึงเส้นทางที่ข้อมูลอาจเดินทาง เพื่อปูองกัน
ทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และข้อมลูบนเครือข่าย
ภายในส่วนราชการ 

 มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบ
สารสนเทศของส่วนราชการ และตรวจตราการละเมิด
ความปลอดภัยที่มีต่อระบบข้อมูล ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 

9. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และกระบวนการที่แสดงถึงการตอบสนอง
ต่อการบุกรุกที่เสี่ยงต่อการท างานของระบบสารสนเทศ 
ที่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม 
แผ่นดินไหว เป็นต้น) เพื่อให้สามารถลดความเสียหายได้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงการปูองกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และด าเนินการตามแผน 

10.  มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมยั  มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้
เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบและหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้า
ใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบลาออก พ้น
จากต าแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน และมีการทบทวน
สิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่ าเสมอ 

หมายเหตุ: แนวทางการตรวจประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ รายละเอียด
ตามภาคผนวก 3 
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เกณฑ์การให้คะแนน:   
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 9.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศ   มีดังน้ี 
 

การประเมิน น้ าหนัก  
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
9.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

1.5 
 

≤6 7 8 9 10 

 
เกณฑ์การค านวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 9: 

การค านวณตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการ
ค านวณจากค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวช้ีวัดที่ 9.1 และ 9.2  ดังนี ้
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 
9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความส าคัญต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ 

1.5 SM1 (W1 x SM1) 

9.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 
 

 
โดยที่  
W หมายถึง น้ าหนักของตัวช้ีวัด  
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด 
i หมายถึง ล าดับที่ของตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน 

 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

      Wi  
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ตัวชี้วัดที่ 10   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 3 

ค าอธิบาย:  
 การประเมินความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่

มุ่งเน้นใน 3 เรื่อง ดังนี ้
 1. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction) ผู้น า 

(Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการท างาน (Culture and Climate)  
 2. ความส าเร็จขององค์การ ได้แก ่ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) การจูงใจ 

(Motivation) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการก ากับติดตาม (Coordination and 
Control) และ การท างานเป็นทีม (Teamwork)  

 3. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External 
Orientation) และการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning)  

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย 
ดังนี ้
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก (ร้อยละ) 
10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการ

พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
1.5 

10.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 1.5 
รวม 3 
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ตัวชี้วัดที่ 10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 1.5  

ค าอธิบาย:  
 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบ

ส ารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบ
ส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใช้การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญขององค์การ (Gap) จากการส ารวจการพัฒนา
องค์การ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

 ข้อค าถามในแบบส ารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey)  
ประกอบด้วย 14 ข้อ ดังนี ้

1. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
2. ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าผู้บริหาร7 สามารถบริหารจัดการองค์การให้บรรลุเปูาหมายได้ตาม

ยุทธศาสตร์ 
3. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา8 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพื่อการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น 
4. สภาพแวดล้อมการท างาน9 ในปัจจุบันท าให้ข้าพเจ้าท างานอย่างมีความสุข 
5. ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
6. ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้มอีุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน10 

อย่างเพียงพอ 
7.  ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ส่วนราชการ

บรรลุเปูาหมาย 
8. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่

องค์การอย่างเหมาะสม 
9. ข้าพเจ้าสามารถขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน11 ได้ตลอดเวลา รวมทั้ง

ได้รับการสนับสนุนเพ่ือให้การท างานประสบความส าเร็จ 
10. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อ

ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 
11. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการ

ท างานที่มีคุณภาพดี 
12. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง12 ของสถานการณ์

ภายนอกที่ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ 
13. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยใหข้้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนา

ทักษะความสามารถใหม่ๆ และมีประสบการณ์มากขึ้น 
14. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการน าการเรียนรู้จากบุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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หมายเหตุ: 
 7ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของส่วนราชการ ตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการส านักขึ้นไป 
 8ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้บริหารของส่วนราชการ หรือ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ขึ้นอยู่
กับระดับหรือต าแหน่งของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 9สภาพแวดล้อมการท างาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวบุคลากรในส่วนราชการ ที่
เอื้ออ านวยให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้วย อาจเป็นได้ทั้ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สถานที่ท างาน แสง เสียง อุณหภูมิ และ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การบังคับบัญชา ค่าตอบแทน
สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ 
 10อุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ที่ส่วนราชการจัดหาให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาตามความจ าเป็น 
 11ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อ านวยการกลุ่ม/ส่วน หรือ
หัวหน้ากลุ่ม/ฝุาย) 
 12ปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่ส่วนราชการมีความตื่นตัว สามารถยืดหยุ่น
และปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ เช่น การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล เป็นต้น 

 
เกณฑ์การให้คะแนน:   
  การก าหนดสูตรค านวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการส ารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) ครั้งที่ 1 แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี ้
 

กรณีที่ 1 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อ

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 กรณีที่ 2 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 

(GAP)  ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
ระดับคะแนน สูตรการค านวณ  ระดับคะแนน สูตรการค านวณ 

1 X2 ≥ Xmax  1 X2  ≥ Xmax 
2  

 

 

 
2 

 

 

3  3 X2 = X1 

4  4 
 

5 X2 ≤ X1  5 X2 ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 
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หมายเหต:ุ   
X1  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที ่1  

   (17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56) 
X2  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2  

                                 (16 – 30 ก.ย. 56) 
Xmax คือ ค่าสงูสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของ

ทุกส่วนราชการ 

 
ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax ให้ทราบ พร้อมผลการส ารวจครั้งที่ 1 ผ่าน

ระบบออนไลน์ 
 
เงื่อนไข:  

1. ตัวชี้วัด 10.1 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่ก าหนดไว้ (สามารถ           
ตรวจสอบจ านวนผู้ตอบขั้นต่ าของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการส ารวจออนไลน์) จะได้
คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม่สามารถน าผลการส ารวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการ
ประเมินผลได ้

2. ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ   
(GAP) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9 (ค านวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่าสิ่ง
ที่บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความส าคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควร
ด าเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและด าเนินการแก้ไข 
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ตัวชี้วัดที่ 10.2  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  

น้ าหนัก:  ร้อยละ 1.5  

ค าอธิบาย:  
 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการจัดท า

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของส่วนราชการที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจใน
การพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องที่ได้จากการค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญ ส่วนราชการอาจจัดท าเป็นแผนพัฒนา
องค์การ เพื่อก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยเน้นด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อ
องค์การสูง นอกจากนี้ในการท าแผนต้องค านึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม  ควรก าหนดช่วงเวลาที่
เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่าแผนด าเนินการ
ครบถ้วน ตรงตามก าหนดระยะเวลาหรือไม่ ควรมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ การท าแผนที่ดีควร
ท าให้ครอบคลุม โดยสิ่งส าคัญที่จะต้องค านึงถึง คือการสื่อสารภายในองค์การให้รู้ว่าส่วนราชการมีแผนที่จะ
พัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์การ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน:   
วัดความส าเร็จของผลลัพธ์จากการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี ้  
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม และขาดความสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห ์
3 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม แตไ่ม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห ์
หรือ ไม่ครบถว้นตามประเด็นในแบบฟอร์ม แตส่อดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการ
วิเคราะห ์

4 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับขอ้มูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวเิคราะห์  

5 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นใน
แบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์และผลการส ารวจครั้งที่ 2  

 
เงื่อนไข: 

1. จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่เป็นผลการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งที่ 1 มาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับทรัพยากรและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ  
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2. จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์มที่ 
2: แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร/แผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดย 
ส่วนราชการต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 พร้อมทั้งบันทึก
ในแผ่นซีดีรอม  ทั้งนี้ หากส่วนราชการส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน 

3. ผลการส ารวจครั้งที่ 2 จะถูกน ามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ หาก Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การลดลง ส่วนราชการจะได้คะแนน
ในตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ 5 

 
เกณฑ์การค านวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 10: 

การค านวณตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
เป็นการค านวณจากค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวช้ีวัดที่ 10.1 และตัวช้ีวัด 10.2  ดังนี ้

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 
10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความส าคัญต่อความพึงพอใจในการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

1.5 SM1 (W1 x SM1) 

10.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

โดยที ่
W หมายถึง น้ าหนักของตัวช้ีวัด 
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด 
i หมายถึง ล าดับที่ของตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน 

 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

      Wi  
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แนวทางการประเมินผล : 
การประเมินผล ส่วนราชการ 

ชื่อตัวชี้วัด ประเมนิผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
ลักษณะส าคญัขององค์การ 

 เอกสารหลักฐานทีแ่สดงให้เห็นว่าการด าเนินการ
ของตัวช้ีวัดดังกล่าวบรรลุผล ได้แก ่
 รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการ
จัดส่งรายงานลักษณะส าคญัขององค์การไปยัง
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556  
และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย 

ตัวชี้วัดที่ 8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

หลักฐานทีแ่สดงให้เห็นว่าการด าเนินการของ
ตัวชี้วัดดังกล่าวบรรลุผล ไดแ้ก่ 
 การเข้าตอบแบบส ารวจ Organization 

Development  Survey ผ่านระบบส ารวจ
ออนไลน์ ของข้าราชการในส่วนราชการ 
ได้ครบตามจ านวนตัวอย่างที่ก าหนด 

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวชี้วัด ประกอบกับจ านวนผู้เข้า
ตอบแบบส ารวจออนไลน์ไม่น้อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

 เอกสารหลักฐานทีแ่สดงให้เห็นว่าการด าเนินการ
ของตัวช้ีวัดดังกล่าวได้บรรลุผล ได้แก ่
 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การของ

ส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากแผนฯ มีความ

ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และ
สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ และผลการส ารวจครั้งที่ 2  

ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

ตัวชี้วัดที่ 9.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการ
ของตัวช้ีวัดดังกล่าวได้บรรลุผล ได้แก ่ 
 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ

ของระบบสารสนเทศตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม การประเมินผ่านระบบส ารวจออนไลน์ (Survey Online) : 

  
 ผู้ตอบแบบส ารวจต้องตอบครบทุกประเด็นข้อค าถาม ทั้งในส่วนความเห็น และ

ส่วนความส าคัญ 
- ความเห็น หมายถึง ความรู้สึกของผู้ตอบแบบส ารวจต่อข้อค าถามในขณะที่ตอบ

แบบส ารวจ 
- ความส าคัญ หมายถึง ผู้ตอบแบบส ารวจรู้สึกว่าข้อค าถามนั้นเป็นเรื่องส าคัญใน

ขณะที่ตอบแบบส ารวจ 
 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจต้องมีไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ตาม

หลักสถิติ  ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane เนื่องจาก
เป็นหลักสถิติที่ยอมรับและนิยมใช้กันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรที่แน่นอน โดยใช้
ข้อมูลจ านวนข้าราชการจากรายงานลักษณะส าคัญองค์การของส่วนราชการ  

 สูตรของ Taro Yamane ที่ใช้ในการค านวณ คือ  
 
 

  
  เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

            N = ขนาดของประชากร        
             e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้  

(ใช้ที่ระดับความเช่ือมั่น = 95%) 
 ส่วนราชการสามารถตรวจสอบจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจขั้นต่ าของแต่ละส่วน

ราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบส ารวจออนไลน์  
 ข้าราชการทุกคนในส่วนราชการสามารถเข้ามาตอบแบบส ารวจได้ 1 ครั้ง ในแต่

ละรอบการประเมิน ส านักงาน ก.พ.ร. จึงไม่ได้ระบุกลุ่มตัวอย่างไว้ เพียงแต่ก าหนดจ านวนขั้นต่ าที่
จะเข้าตอบแบบส ารวจที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากร ทั้งนี้ หากข้าราชการเข้ามาตอบแบบ
ส ารวจจ านวนมากเท่าไร จะท าให้ทราบข้อมูลที่เป็นความจริง และน าไปสู่การพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น 
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 หลักการประเมินจากการส ารวจ Organization Development Survey คือการท า

ให้ GAP น้อยที่สุด ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความส าคัญและความเห็นของ
บุคลากรภายในองค์การ (Gap)  

 
 

 การให้คะแนนจะประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความส าคัญและความเห็นของบุคลากรภายใน
องค์การ และน ามาหาค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างปัจจัยดังกล่าวตามสูตรการค านวณดังนี ้
 

|       |

 
 หรือ   

|       | |       |   |       |

 
 

 
โดยที่  

x หมายถึง ค่าระดับความเห็นของแต่ละข้อค าถาม 
(ความเห็น หมายถึง ความรู้สึกของผู้ตอบแบบส ารวจต่อข้อค าถามในขณะที่ตอบ
แบบส ารวจ) 
 

Y หมายถึง ค่าระดับความส าคัญของแต่ละข้อค าถาม 
(ความส าคัญ หมายถึง ผู้ตอบแบบส ารวจรู้สึกว่าข้อค าถามนั้นเป็นเรื่องส าคัญที่มี
ประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อองค์การในขณะที่ตอบแบบส ารวจ) 
 

i หมายถึง ล าดับที่ของข้อค าถามที่ก าหนดขึ้น 
 

 
"เครื่องมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเปน็กลไกส าคัญสู่การพัฒนาองค์การ 

ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากที่สุด" 
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ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถพิจารณาด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามปฏิทินการด าเนินการดังต่อไปน้ี  
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. บุคลากรของส่วนราชการตอบแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development  Survey) ครั้งที่ 1 (Pre-test) ผ่าน
ระบบส ารวจออนไลน์  

17 ธ .ค . 55 – 4 ม .ค . 56 

2. สกพร. ประมวลผล Organization Development  Survey และ
ส่วนราชการเข้าตรวจสอบผลการส ารวจผ่านระบบส ารวจออนไลน์  
เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาองค์การ  

5 - 15 ม.ค. 56 

3. ส่วนราชการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์มที่ 1 ให้ครบถ้วน และทันสมัย 
พร้อมทั้งบันทึกในแผ่นซีดีรอม และจัดส่งมายังส านักงาน ก.พ.ร.  

ภายใน 31 ม.ค. 56 

4. ส่วนราชการน าข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญตามผลการส ารวจมาจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ ซึ่งประกอบด้วยแผนพัฒนาบุคลากร และ
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เพื่อให้ผลส ารวจครั้งที่ 2 มี Gap ลดลง 

ธ.ค. – มี.ค. 56  

5. ส่วนราชการจัดส่งแผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 2 พร้อมทั้งบันทึกในแผ่นซีดีรอม 
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. 

 ภายใน 1 เม .ย.  56 

6. ส่วนราชการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การเพ่ือลดส่วนต่าง
ระหว่างปัจจัยด้านระดับความส าคัญและความเห็นของบุคลากรภายใน
องค์การ (Gap)  ทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศ และ
วัฒนธรรมองค์การให้ดีขึ้น 

ม .ค . – 15 ก .ย . 56 

7. บุคลากรของส่วนราชการตอบแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ครั้งที่ 2  (Post-test) ผ่าน
ระบบส ารวจออนไลน์   

16 – 30 ก.ย. 56 
 

8. ส านักงาน ก.พ.ร. ประมวลและแจ้งผลส ารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ 
เพ่ือให้ส่วนราชการได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การต่อไป 

ภายใน 15 ต .ค . 56 

9. ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ส่วนราชการ ในรอบ 12 เดือน 

ภายใน ธ.ค. 56 

 
"เครื่องมือการประเมนิผลดา้นการพัฒนาองค์การนี้ จะเปน็กลไกส าคัญสู่การพัฒนาองค์การดังนั้น การ

ประเมนิที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากทีสุ่ด" 
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หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: ส านักงาน ก.พ.ร. 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมองค์กร กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ส านักงาน ก.พ.ร. 
1. นางสาววิริยา  เนตรน้อย 

 
 
0 2356 9942 

2. นางมนัสสิรี  เจียมวิจิตร 0 2356 9999 ต่อ 8985 
3. นางสาวอรญาณี  สุนทรัช 0 2356 9999 ต่อ 8916 
4. นางนิธินุช  จรุงเกียรต ิ 0 2356 9999 ต่อ 8804 
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ตัวชี้วัดที่ 11   ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัิราชการ 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 4 

ค าอธบิาย: 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เป็นการ

วัดประเมินจากระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการเมื่อเทียบกับค่าเปูาหมายในแผนการด าเนินการ (Action Plan) 

 เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ให้เกิดผล
ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง สอดคล้องกับแนวทางด าเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล
ในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเ ห็นชอบเมื่อวันที่ 
24 เมษายน 2555 ตลอดจนเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการและจังหวัดด าเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ 
ของส่วนราชการและจังหวัด อันจะเป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ปูองกันความเสี่ยงและลด
การทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงาน 

เหตุผล: 
การด าเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการและจังหวัด เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อ 1.3 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง และแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน จึงต้องมีการติดตามผลการด าเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด
ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จในการด าเนินการระดับคะแนนที่ 1 (Milestone) และระดับ
ความส าเร็จถ่วงน้ าหนักของการด าเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเปูาหมายที่ก าหนดในระดับคะแนนที่ 2-5 
 

ระดับ รายละเอียด เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 ด าเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ และมีการรายงานผลความก้าวหน้า

ครบถ้วนตามที่ก าหนด (ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
เท่ากับ 1 คะแนน 

2 
คะแนนเฉลี่ยความส าเร็จถ่วงน้ าหนักของการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เมื่อเทียบกับค่าเปูาหมาย 

เท่ากับ 2 คะแนน 
3 เท่ากับ 3 คะแนน 
4 เท่ากับ 4 คะแนน 
5 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ตารางและสูตรการค านวณ: 

การค านวณคะแนนเฉลี่ยความส าเร็จถ่วงน้ าหนักของการด าเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเปูาหมาย 
(ระดับคะแนนที่ 2-5) 

 

KPI 
(n) 

ความส าเร็จ
เมื่อเทียบกบัค่า

เป้าหมาย 

ค่า
คะแนน 
(Xi) 

n1 ต่ ากว่า 0 

n2 เท่ากับ 1 

n3 สูงกว่า 2 

 
ค่าเฉลี่ยคะแนน  
 

คะแนนที่ได ้
(C) 

การ 
จัดกลุ่ม 

น้ าหนัก 
(Wi) 

คะแนน
เฉลี่ย 
ถ่วง

น้ าหนัก 
(C x Wi) 

 

P1 2.0 

(C x Wi) + 
1.0 

P2 1.5 

P3 1.5 

P4 1.0  
ตัวอย่างการค านวณ  :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ แบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ระดับที่ 1  ใช้วิธีการประเมินตามขั้นตอนการด าเนินงาน (Milestone) 
ส่วนที่ 2 ระดับที่ 2-5  ใช้วิธีการประเมินเชิงปริมาณ 

ระดับที่ 1 คือ  ด าเนินการได้ครบถ้วนตามกิจกรรมที่ก าหนด และรายงานผลความก้าวหน้าผ่านระบบ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ ทาง http://cleanreport.opdc.go.th ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
หากด าเนินการไม่ครบถ้วนหรือรายงานเกินเวลาที่ก าหนดจะไม่ได้คะแนนตามตัวช้ีวัดนี ้

ระดับที่ 2-5 คือ  ความส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัด โดยค านวณเทียบกับค่าเปูาหมายที่ก าหนด 
   KPI (n) ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนนิงาน 
ความส าเร็จเมือ่เทียบ

กับค่าเป้าหมาย 
ค่าคะแนน 

(Xi) 
1. มีช่องทางการเผยแพร่คู่มือ

ที่สะดวกต่อการสืบคน้  
2 ช่องทาง 3 ช่องทาง มากกว่า 2 

2. มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
การด าเนินการทางระบบ
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ครบถ้วนทุกส่วนราชการ  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 น้อยกว่า 0 

3. เรื่องร้องทุกข์ทางไปรษณีย์
ได้ รับการตรวจสอบการ
ด าเนินการทางระบบการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์  

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 มากกว่า 2 

 (Xi) 

 n 
 

 (Xi) 

 n 

1 

2 

3 



 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 
134 

KPI (n) ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนนิงาน 

ความส าเร็จเมือ่เทียบ
กับค่าเป้าหมาย 

ค่าคะแนน 
(Xi) 

4. จ านวนผู้ เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์ก ารประ เม ิน
ค ว าม รู ้ค ว าม เ ข ้า ใ จ ใ น
หลักสูตร  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 มากกว่า 2 

5. จ านวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านทาง
ไ ป ร ษ ณี ย์ ที่ ส า ม า ร ถ
ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 95 มากกว่า 2 

          ค่าคะแนนเฉลี่ย     (         ) 
 

 

 
จากค่าคะแนนเฉลี่ยข้างต้น ให้น ามาถ่วงน้ าหนัก ตามการจัดกลุ่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ  (P1 - P2) 

โดยจากตัวอย่าง ค่าคะแนนเฉลี่ย (C) อยู่ที่ 1.6 เมื่อน ามาถ่วงน้ าหนัก (Wi) จะได้ ดังนี ้

ค่า 
คะแนนเฉลี่ย  (C) 

การจัดกลุ่ม น้ าหนัก 
(Wi) 

คะแนนเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก 
(C * Wi) + 1 

คะแนนตัวชี้วดัที่ 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 

 

หมายเหตุ:   

การถ่วงน้ าหนักเป็นไปตามการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของส่วนราชการและจังหวัด ตามที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ โดยพิจารณาจากผลกระทบของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและ
ประชาชน (Process Impact) และประสิทธิภาพของแผนการด าเนินการ (Effectiveness of Proposed 
Action) สามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้

P1  –  เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบสูง และแผนการด าเนินการมีประสิทธิภาพสูง 
P2  –  เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบสูง แต่แผนการด าเนินการยังไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร 
P3  –  เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบต่ า แต่แผนการด าเนินการมีประสิทธิภาพสูง 
P4  –  เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบต่ า และแผนการด าเนินการไม่มีประสิทธิภาพ 

(รายชื่อส่วนราชการและกระบวนงานตามการจัดกลุ่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ปรากฏในส่วนท้าย และทาง
เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ที่ http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=2298) 
 

= 1.6 ___ 
5 
8 ___ 

 n 

    (xi) 
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เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดแบ่งกลุ่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ มีดังนี ้

 ล าดับความส าคัญต่ า (Low) ล าดับความส าคัญสูง (High) 
ผลกระทบ

ของข้อเสนอ
การ

เปลีย่นแปลงฯ 

1) ผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนต่ า 
2) ผลกระทบต่อสังคมต่ า 
3) ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ า 
4) ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศต่ า 
5) จ านวนข้อร้องเรียนต่ าหรือไม่อยู่ในความ

สนใจของประชาชน 

1) ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนสูง 
2) ผลกระทบต่อสังคมสูง 
3) ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 
4) ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศสูง 
5) จ านวนข้อร้องเรียนสูงหรืออยู่ในความสนใจ

ของประชาชน 

ประสิทธิภาพ
ของแผน 

การด าเนินการ 
 

1) ยังระบุปัญหาได้ไม่ชัดเจน 
2) แนวทางแก้ไขยังไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร เช่น  
- เน้นการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านการ

อบรมคุณธรรม จริยธรรม  
- เน้นการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพียงด้านเดียว  
- เน้นการซื้อวัสดุอุปกรณ ์
 

1) ระบุปัญหาได้ถูกต้องชัดเจน 
2) แนวทางแก้ไขมีประสิทธิภาพสูง เช่น  

- การปรับขั้นตอนกระบวนงาน  
- การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา

สนับสนุนการด าเนินงาน  
- การลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  
- การสร้างกลไกตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  
- การให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
- การพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ

กระบวนงานใหม่  
3)  ตัวชี้วัดการด าเนินงานมีความท้าทายและ

สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนด 
 

เงื่อนไข:  กรณีที่รายงานผลการด าเนินงานไม่ตรงตามความเป็นจริง (รายละเอียดที่รายงานผ่านระบบสารสนเทศ
ไม่ตรงกับที่ไปตรวจจริง) ปรับลด 0.5000 คะแนน ของคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี ้
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แนวทางการประเมินผล:   

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 
1  ด าเนินการได้ตาม

แผนงานที่วางไว้ และมี
การรายงานผล
ความก้าวหน้าครบถ้วน
ตามที่ก าหนด (ผ่าน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ประเมนิผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการได้ตาม

แผนงานที่วางไว้ และมีการรายงานผลความก้าวหน้า
ครบถ้วนตามที่ก าหนด ได้แก่  
- ผลการรายงานความก้าวหน้าผ่านทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เอกสารรายงานผลการด าเนินงานของจังหวัด 
- ผลจากการตรวจติดตามในพื้นที่จริง 

2 - 5 คะแนนเฉลี่ยความส าเร็จ
ถ่วงน้ าหนักของการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อ
เทียบกับค่าเปูาหมาย 

ประเมนิผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 ประเมินผลความส าเรจ็ในการด าเนินงาน เมื่อเทียบกบั 

ค่าเปูาหมายทีไ่ด้ก าหนดไวใ้นแผนการด าเนนิงาน  
(Action Plan)  ในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาจาก 
- ผลการรายงานความก้าวหน้าผ่านทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เอกสารรายงานผลการด าเนินงานของจังหวัด 
- ผลจากการตรวจติดตามในพื้นที่จริง 

 

หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: ส านักงาน ก.พ.ร. 

ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด: 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
กลุ่มวิชาการ ส านักงาน ก.พ.ร. 
1. นางสาวมนวดี จันทิมา 

 
0 2356 9923 

2. นางโชติมา สงวนพันธ์ เวชพร 0 2356 9999 ต่อ 8933 
3. นางสาวกฤษณา แก้วด้วง 0 2356 9932 
4. นายบัณฑิต ตั้งโภคานนท์ 0 2356 9999 ต่อ 8978 
5. นางสาวจีริสุดา จอมพลาพล 0 2356 9907 
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รายชื่อส่วนราชการและกระบวนงาน 
ตามการจัดกลุม่ข้อเสนอการเปลีย่นแปลงเพื่อสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

กลุ่ม P1 – เปน็ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบสูงและแผนการด าเนินการมปีระสิทธิภาพสูง 
ล าดับ ส่วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสิทธิภาพ 

 กระทรวงการคลัง 
1 กรมธนารักษ์ กระบวนงานการประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้

กระทรวงการคลัง (กรณีไม่มีการชดเชยให้แก่หน่วยงาน) 
สูง สูง 

2 กรมบัญชีกลาง กระบวนงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน สูง สูง 
3 กรมศุลกากร กระบวนงานการน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) กรณีการเปิด

ตรวจสินค้า (Red Line) 
สูง สูง 

4 กรมสรรพากร กระบวนงานการก ากับ ดูแลและตรวจสอบ :ระบบการคัดเลือกผู้เสีย
ภาษีเพื่อก ากับและตรวจสอบ 

สูง สูง 

5 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระบวนงานบริหารหนี้กลุ่มหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (โครงการรับ
จ าน าผลผลิตทางการเกษตร) 

สูง สูง 

6 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระบวนงานเสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการ
เกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน  การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน 
และการพัฒนาตลาดทุน : กฎบัตรปูองปรามการใช้ประโยชน์ส่วนตน
ที่ขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. .... 

สูง สูง 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
7 ส านักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

กระบวนงานการก ากับติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานใน
องค์กร 

สูง สูง 

8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค สูง สูง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
9 ส านักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 
กระบวนงานการช่วยเหลือเกษตรกร สูง สูง 

10 กรมชลประทาน กระบวนงานการบริหารจัดการน้ าให้เกษตรกร สูง สูง 
11 กรมพัฒนาที่ดิน กระบวนงานการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน  สูง สูง 
12 กรมวิชาการเกษตร กระบวนงานตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตร

เพื่อการส่งออก (ผักผลไม้สด) 
สูง สูง 

13 กรมประมง กระบวนงานการอนุญาตและตรวจสอบการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า สูง สูง 
14 กรมปศุสัตว์ กระบวนงานการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก สูง สูง 
15 กรมส่งเสริมการเกษตร กระบวนงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ สูง สูง 
16 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 
กระบวนงานติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้งที่ดินของรัฐ ที่ดิน
เอกชน และที่ดินพระราชทาน 

สูง สูง 

17 ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตร และอาหารแห่งชาติ 

กระบวนงานการรับรองระบบงาน สูง สูง 

18 กรมการข้าว กระบวนงานกระจายเมล็ดพันธุ์ : บริการออกหรือต่อใบอนุญาตการ
เป็นตัวแทนจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช 

สูง สูง 

 กระทรวงคมนาคม 
19 กรมเจ้าท่า กระบวนงานการตรวจควบคุมเรือในเมืองท่า สูง สูง 
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ล าดับ ส่วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสิทธิภาพ 

 กระทรวงคมนาคม 
20 กรมทางหลวง กระบวนงานการก่อสร้างทางหลวง สูง สูง 
21 กรมทางหลวงชนบท  กระบวนงานก่อสร้างและบ ารุงรกัษาทาง สูง สูง 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

22 กรมควบคุมมลพิษ กระบวนงานตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย สูง สูง 
23 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระบวนงานการคุ้มครอง ปูองกัน และก ากบัดูแลทรัพยากรปาุชายเลน สูง สูง 
24 กรมทรัพยากรน้ า กระบวนงานอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ า สูง สูง 
25 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระบวนงาน “การส ารวจและพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล กรณีส ารวจและ

พัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ” 
สูง สูง 

26 ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กระบวนงานการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) 

สูง สูง 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
27 ส านักงานปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

การจัดท าเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สูง สูง 

28 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระบวนงานผลิตข้อมูลสถิติ สูง สูง 
 กระทรวงพลังงาน 

29 ส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน 

กระบวนงานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ LPG 
ณ สถานีบรรจุก๊าซ และสถานีบริการก๊าซ 

สูง สูง 

30 กรมธุรกิจพลังงาน กระบวนงานการออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตร้าน
จ าหน่ายก๊าซและโรงเก็บก๊าซ 

สูง สูง 

 กระทรวงพาณิชย์  
31 กรมการค้าต่างประเทศ กระบวนงานการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  สูง สูง 
32 กรมการค้าภายใน กระบวนงานตรวจสอบให้ค ารับรองเครื่องชั่งรถยนต์ และมาตรวัด

น้ ามันเชื้อเพลิง 
สูง สูง 

 กระทรวงมหาดไทย 
33 กรมที่ดิน กระบวนงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประเภทขาย สูง สูง 
34 กรมปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
กระบวนงานการใช้เงินทดรองราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
ข้อ 5.1 ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

สูง สูง 

 กระทรวงยุติธรรม  
35 กรมบังคับคด ี กระบวนงานการขายทอดตลาด สูง สูง 
36 กรมราชทัณฑ์ กระบวนงานการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง สูง สูง 
37 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระบวนงานการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางชีววิทยาและการสืบค้น

ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมเพื่อใช้ระบุตัวบุคคลกระท าผิด 
สูง สูง 

 กระทรวงแรงงาน 
38 ส านักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน 
กระบวนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (การบริการประชาชนทั่วไปในส่วน
ของศูนย์บริการประชาชนส่วนแยก) 

สูง สูง 

 กระทรวงวัฒนธรรม 
39 กรมการศาสนา กระบวนงานการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮจัย ์ สูง สูง 



 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 
139 

ล าดับ ส่วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสิทธิภาพ 

 กระทรวงศึกษาธิการ 
40 ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
กระบวนงานการบริหารงานพัสดุแบบธรรมาภิบาล สูง สูง 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
41 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระบวนงานการทดสอบ สอบเทียบ สูง สูง 
42 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระบวนงานการออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองและใช้ รวมทั้งการ

น าเข้า หรือการส่งออกซ่ึงวัสดุกัมมันตรังสี 
สูง สูง 

 กระทรวงสาธารณสุข  
43 กรมการแพทย์ กระบวนงานการบริหารทรัพยากรประเด็นการสนับสนุนงบรายจ่าย

ลงทุนเฉพาะรายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาท
ต่อรายการขึ้นไป 

สูง สูง 

44 กรมควบคุมโรค กระบวนงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในการสนับสนุนวัคซีน
เพื่อปูองกันและควบคุมการระบาดของโรค 

สูง สูง 

45 กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กระบวนงานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา  สูง สูง 

46 ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

กระบวนงานต่ออายุใบอนุญาตอาหาร สูง สูง 

 กระทรวงอุตสาหกรรม 
47 ส านักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม 
กระบวนงานการก ากับ อนุญาต สถานประกอบการในภูมิภาค สูง สูง 

48 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนงานการรับแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้า - ส่งออกวัตถุอันตราย สูง สูง 
49 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

และการเหมืองแร่ 
กระบวนงานใบอนุญาตขนแร่ สูง สูง 

50 ส านักงานคณะกรรมการ 
อ้อยและน้ าตาลทราย 

กระบวนงานออกใบอนุญาตส่งออกน้ าตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร สูง สูง 

51 ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

กระบวนงานรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูง สูง 

52 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

กระบวนงานการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้า
เครื่องจักร 

สูง สูง 

 ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
53 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระบวนงานการรักษาห่วงโซ่วัตถุพยานการพิสูจน์ทางนิติเวชศาสตร์ สูง สูง 

54 ส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

กระบวนงานการตรวจสอบ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และยึด
หรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันปราบปรามการฟอกเงิน 

สูง สูง 

55 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

กระบวนงานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สูง สูง 

 ส านักนายกรัฐมนตรี 
56 ส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 
กระบวนงานจัดการปัญหาของผู้บริโภคเพื่อสร้างความโปร่งใส สูง สูง 

57 ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

1) กระบวนงานการวิเคราะห์การปรบัปรงุโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
2) กระบวนงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
3) กระบวนงานการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ 

สูง สูง 
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58 กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร  

กระบวนงานการด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ เรื่อง การออก
หนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ 

สูง สูง 

 
กลุ่ม P2 – เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบสูงแต่แผนการด าเนินการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ล าดับ ส่วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสิทธิภาพ 

 กระทรวงการคลัง  
1 กรมสรรพสามิต กระบวนการออกใบอนุญาตจ าหน่าย สุรา ยาสูบ และไพ่ สูง ต่ า 
2 ส านักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระบวนงานการคัดสรรบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สูง ต่ า 

 กระทรวงการต่างประเทศ    
3 กรมการกงสุล กระบวนงานรับรองเอกสารกองสัญชาติและนิติกรณ์ สูง ต่ า 
 กระทรวงกลาโหม  
4 ส านักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม 
กระบวนงานการผลิตและจ าหน่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท 

สูง ต่ า 

5 กองบัญชาการกองทัพไทย กระบวนงานพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง สูง ต่ า 
6 กองทัพบก   กระบวนงานการพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมรบด้านก าลังพล ด้วยการ

จัดหาก าลังพลประเภททหารกองประจ าการ จากการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (การเกณฑ์ทหาร) 

สูง ต่ า 

7 กองทัพอากาศ กระบวนงานการพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน
กองทัพอากาศ (ก าลังพลพิเศษ) 

สูง ต่ า 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

8 กรมหม่อนไหม กระบวนงานส่งเสริมการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม สูง ต่ า 
 กระทรวงคมนาคม  
9 ส านักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร 
กระบวนงานวิเคราะห์เสนอแนะนโยบาย ซึ่งได้จากผลการศึกษาของที่
ปรึกษาที่ สนข.มอบหมาย ให้ด าเนินการ  (การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก) 

สูง ต่ า 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10 ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กระบวนงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ สูง ต่ า 

11 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุ์พืช 

กระบวนงานปูองกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ปุาอนุรักษ์ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

สูง ต่ า 

12 กรมปุาไม้ กระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้
ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สูง ต่ า 

 กระทรวงพลังงาน  
13 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระบวนงานการก ากับการผลิตและซื้อขายปิโตรเลียม สูง ต่ า 

14 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 

กระบวนงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดหาพลังงาน สูง ต่ า 

15 ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

กระบวนงานการก าหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลงังาน สูง ต่ า 
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ล าดับ ส่วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสิทธิภาพ 

 กระทรวงพาณิชย์ 
16 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระบวนงานปูองปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สูง ต่ า 

 กระทรวงมหาดไทย  
17 ส านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย 
กระบวนงานการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย 

สูง ต่ า 

18 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

กระบวนงานการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

สูง ต่ า 

 กระทรวงยุติธรรม  
19 กรมคุมประพฤติ กระบวนงานตรวจพิสูจน ์ สูง ต่ า 
20 กรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ 
กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา สูง ต่ า 

21 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

กระบวนงานการปฏิบัติงานคดีด้านการก ากับปกครอง สูง ต่ า 

22 ส านักงานกิจการยุติธรรม กระบวนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

สูง ต่ า 

23 ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 

กระบวนงานการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สูง ต่ า 

24 ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

กระบวนงานการไต่สวนข้อเท็จจริงการทุจริตในภาครัฐ  สูง ต่ า 

 กระทรวงแรงงาน  
25 กรมการจัดหางาน กระบวนงานการขอรับใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว สูง ต่ า 
26 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระบวนงานการให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องและ

รายการค่าใช้จา่ยที่ใช้ในการฝกึอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ. 2545 

สูง ต่ า 

27 กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

กระบวนงานการตรวจความปลอดภัย สูง ต่ า 

28 ส านักงานประกนัสังคม กระบวนงานการรับช าระเงินสมทบผ่านไปรษณีย์ (ธนาณัติ) สูง ต่ า 
 กระทรวงวัฒนธรรม  

29 กรมศิลปากร กระบวนงานการอนุรักษ์โบราณสถานและศิลปกรรม สูง ต่ า 
30 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระบวนงานการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม สูง ต่ า 
31 ส านักงานศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย 
กระบวนงานการสรรสร้างศิลปินร่วมสมัยรุ่นเยาว์ สูง ต่ า 

 กระทรวงศึกษาธิการ  
32 ส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 
กระบวนงานพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOENet) 

สูง ต่ า 

33 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระบวนงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วยต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และการสอบคัดเลือก
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

สูง ต่ า 
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 กระทรวงสาธารณสุข  
34 ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
กระบวนงานจัดจ้างการก่อสร้างโรงพยาบาล  สูง ต่ า 

35 กรมสุขภาพจิต กระบวนงานระบบบริหารการจัดการคลังยา สูง ต่ า 
36 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระบวนงานการการควบคุม ก ากับ การโฆษณาสถานพยาบาล สูง ต่ า 
 ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  

37 ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

กระบวนงานจัดการศาสนสมบัติ สูง ต่ า 

 ส านักนายกรัฐมนตรี 
38 ส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี 
กระบวนงานจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ช่องทางตู้ ปณ. 1111 สูง ต่ า 

39 ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

กระบวนงานการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีสู่สาธารณชน (ภายใน 1 วันท า
การ)  

สูง ต่ า 

40 ส านักงบประมาณ กระบวนงานการจัดท างบประมาณ สูง ต่ า 
41 ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน 
กระบวนงานบริหารจัดการกรณีข้าราชการทุจริตคอร์รัปชั่น สูง ต่ า 

 
กลุ่ม P3 – เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบต่ าแต่แผนการด าเนินการมปีระสิทธิภาพ 

ล าดับ ส่วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสิทธิภาพ 
 กระทรวงกลาโหม  
1 กรมราชองครักษ์ กระบวนงานมีไว้ซึ่งสิ่งอุปกรณ์ถาวรของกรมราชองครักษ์ในการ

ตอบสนองต่อพันธกิจ 
ต่ า สูง 

2 กองทัพเรือ กระบวนงานการเตรียมความพร้อมด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์
ยุทธวิธี (การจัดหาก าลังพลโดยการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น
นักเรียนจ่าทหารเรือ)  

ต่ า สูง 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
3 ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ

และพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 

กระบวนงานการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเยาวชน (การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน)  

ต่ า สูง 

4 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

กระบวนงานการจัดสรรทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) 

ต่ า สูง 

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
5 กรมพลศึกษา กระบวนงานส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันกีฬาขั้นพื้นฐาน ต่ า สูง 
6 กรมการท่องเที่ยว กระบวนงานการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวและใบอนุญาต

เป็นมัคคุเทศก์ 
ต่ า สูง 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระบวนงานการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ต่ า สูง 
8 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระบวนการด าเนินการตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

งานสอบบัญชี (CAQC) 
ต่ า สูง 

9 ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

กระบวนงานการจัดท าและบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร ต่ า สูง 
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ล าดับ ส่วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสิทธิภาพ 
 กระทรวงคมนาคม  

10 ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

กระบวนงานการพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม   ต่ า สูง 

11 กรมการบินพลเรือน กระบวนงานการออกใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่นักบินพาณิชย์  ต่ า สูง 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

12 กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กระบวนงานสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ต่ า สูง 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
13 กรมอุตุนิยมวิทยา กระบวนงานการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ต่ า สูง 
 กระทรวงพาณิชย์  

14 กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ 

กระบวนงานการจัดท าฐานข้อมูลและความรู้สนับสนุนการเจรจา ต่ า สูง 

 กระทรวงมหาดไทย  
15 กรมการพัฒนาชุมชน กระบวนงานส่งเสริมช่องทางการตลาด ต่ า สูง 
 กระทรวงยุติธรรม 

16 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระบวนงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ต่ า สูง 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

17 ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระบวนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(คลินิกเทคโนโลยี) 

ต่ า สูง 

 กระทรวงสาธารณสุข 
18 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระบวนงานบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ต่ า สูง 
 ส านักนายกรัฐมนตรี 

19 ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

กระบวนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติราชการของนัก
กฎหมายภาครัฐ 

ต่ า สูง 

20 กรมประชาสัมพันธ์ กระบวนงานการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่ ต่ า สูง 
21 ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี กระบวนงานด้านการประสานราชการ ต่ า สูง 
22 ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

กระบวนงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ 

ต่ า สูง 

กลุ่ม P4 – เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบต่ าและแผนการด าเนินการไม่มีประสิทธิภาพ 
ล าดับ ส่วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสิทธิภาพ 

  กระทรวงการคลัง 
1 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ต่ า ต่ า 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
2 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระบวนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่ า ต่ า 
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
3 ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา 
กระบวนงานการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต่ า ต่ า 

 กระทรวงคมนาคม 
4 กรมการขนส่งทางบก กระบวนงานการออกใบอนุญาตขับรถ ต่ า ต่ า 
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ล าดับ ส่วนราชการ กระบวนงาน ผลกระทบ ประสิทธิภาพ 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5 กรมทรัพยากรธรณี กระบวนงานคุ้มครองซากดึกด าบรรพ ์: การตรวจสอบซากดึกด า

บรรพ์ที่มีการแจ้งพบ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ 
พ.ศ. 2551 

ต่ า ต่ า 

 กระทรวงพาณิชย์ 
6 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 1,000,000 บาท ต่ า ต่ า 
7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระบวนงานการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน /บริษัทจ ากัด /

บริษัทมหาชนจ ากัด 
ต่ า ต่ า 

8 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระบวนงานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ต่ า ต่ า 
 กระทรวงมหาดไทย  
9 กรมการปกครอง กระบวนงานขออนุญาตซื้ออาวุธปนืในท้องที่กรุงเทพมหานคร ต่ า ต่ า 
10 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระบวนงานตรวจสอบโรงมหรสพ ต่ า ต่ า 
 กระทรวงยุติธรรม  

11 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระบวนงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ ต่ า ต่ า 
 กระทรวงวัฒนธรรม  

12 ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระบวนงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

ต่ า ต่ า 

 กระทรวงศึกษาธิการ 
13 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
กระบวนงานการติดตามประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน 

ต่ า ต่ า 

14 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระบวนงานขับเคลื่อนแผนการศกึษาแห่งชาติ (ฉบับ
ปรับปรุง) แบบโปร่งใส 

ต่ า ต่ า 

 กระทรวงสาธารณสุข     
15 กรมอนามัย กระบวนงานการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ต่ า ต่ า 

 กระทรวงอุตสาหกรรม     
16 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระบวนงานฝึกอบรม กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ต่ า ต่ า 
17 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระบวนงานการจ้างที่ปรึกษาและการตรวจรับงาน ต่ า ต่ า 
 ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  

18 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

กระบวนงานวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต่ า ต่ า 

19 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระบวนงานบริหารแผนงานวิจัยแบบมุ่งเปูา ต่ า ต่ า 
20 ราชบัณฑิตยสถาน กระบวนงาน ส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

ตามหลักภาษาผา่นช่องทางต่าง ๆ  (การจ้างผลิตรายการโทรทัศน์) 
ต่ า ต่ า 

21 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

รายงานแผนการติดตามแผนการด าเนินงานของคณะท างาน
ประจ าสภาที่ปรึกษา 

ต่ า ต่ า 

 ส านักนายกรัฐมนตรี 
22 ส านักข่าวกรองแห่งชาติ กระบวนงานด้านข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองภายในประเทศ 

ต่างประเทศและการสื่อสาร 
ต่ า ต่ า 

23 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระบวนงานจ้างทีป่รึกษาทางวิชาการด้านความมั่นคงจากส่วนราชการ ต่ า ต่ า 
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ภาคผนวก 
 
 
 

ภาคผนวก 1  -  แบบฟอร์มที่ 1 รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
 - แบบฟอร์มที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาปรับปรงุวัฒนธรรมองค์การ 
   ภาคผนวก 2     แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 

ภาคผนวก 3     แนวทางการตรวจประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 

ภาคผนวก 4 แนวทางการก าหนดน้ าหนักตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองฯ 
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ภาคผนวก 1 
แบบฟอร์มที่ 1 รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

 
 

 

 

 

 

รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
 

ส่วนราชการ............................ 
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ค าอธบิายการตอบค าถาม 
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  

 
 ส่วนราชการในที่นี้ หมายถึง “ส่วนราชการ” ที่ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้  
 การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการ 

หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 
 การตอบค าถามจะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งในส่วนของลักษณะ

ส าคัญขององค์การ และระหว่างหมวดต่าง ๆ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ค าถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นค าถามบังคับที่ส่วนราชการต้องตอบค าถาม โดยมีข้อมูล

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องน้ัน ๆ จึงจะถือว่าได้ตอบค าถามในข้อนั้น ๆ แล้ว 
 ค าถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นค าถามที่ส่วนราชการต้องตอบค าถาม  แต่การตอบ

ค าถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ส าหรับกรณีค าถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ด าเนินการ ให้ส่วนราชการตอบ
ว่า “ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก...” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

 ค าถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมี
ลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับค าถามในข้อนี้”  

 การตอบค าถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทที่ส าคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ค าถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละค าถาม  
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ลักษณะส าคัญขององค์การ 
 

ลักษณะส าคัญขององค์การแสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้านการ
ปฏิบัติการของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่ส าคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน และความ   ท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ลักษณะส าคัญขององค์การแสดงบริบทเพื่อให้เข้าใจส่วนราชการมากขึ้น และเพื่อชี้น าและจัดล าดับ
ความส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่ส่วนราชการควรน าเสนอในการอธิบายในหมวด 1 - 7 ต่อไป 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี ้
 
1. ลักษณะองค์การ  
 

เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ ที่ส าคัญกับ
ประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม 
 
ก. ลักษณะพืน้ฐานของส่วนราชการ 

(1) 
-  พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (#) 
- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (#) 

(2)  
- วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการคืออะไร  

(3) 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน 

ระดับต าแหน่ง ข้อก าหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยจ าแนกตามประเภทของบุคลากร 
(ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว) (#) (ให้ใช้ข้อมูลบุคลากรของส่วน
ราชการ ณ วันปัจจุบันที่ส่วนราชการท าการประเมิน) 

(4) 
ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญอะไรบ้าง ในการ

ให้บริการและการปฏิบัติงาน (#) 
(5) 

ส่วนราชการด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญอะไรบ้าง (#) (ให้ระบุ
เฉพาะที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่านั้น) 

 

ข. ความสัมพนัธ์ภายใน ภายนอกองค์การ 

(6) 
โครงสร้างองค์การ และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการก ากับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด โดยให้แสดง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง และการแบ่งหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในที่ระบุ
อัตราก าลังถึงระดับกลุ่ม รวมถึงจ าแนกประเภทของบุคลากรตามข้อ (3) (#) 
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ตัวอย่างการเขียนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านัก/กอง  
 

 อธิบดี 
ผู้บริหารสูง = 1 

 รองอธิบดี 
ผู้บริหารต้น = 1 

 รองอธิบดี 
ผู้บริหารต้น = 1 

 ที่ปรึกษา 
วิศวกรทรงคุณวุฒิ = 1 

 ผู้ตรวจราชการ 
อ านวยการสูง = 5 

 ส านักงานเลขานุการกรม 30 
ผู้อ านวยการสูง = 1 

 กลุ่มประชาสัมพันธ์ 10 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ = 1 

 กลุ่ม/ฝุาย  
 

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ (4) 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  = 1 
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  = 2 
จพง.ธุรการช านาญงาน/ปฏิบัติงาน = 1 
งานโสตทัศนูปกรณ์ (5) 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ = 1 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ = 2 
จพง.โสตทัศนศึกษาช านาญงาน/ปฏิบัติงาน = 2 

ส านักงานเลขานุการกรม 
ประเภท 
/ระดับ 
จ านวน 

อ านวยการ           วิชาการ             ทั่วไป              รวม 
ต้น            ชพ   ชก   ปก         ชง/ปง                  
 1              2      4    8             5                  20 

ตารางแสดงกรอบอัตราก าลังข้าราชการกรม... 
ที่ ต าแหน่ง บริหาร อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป รวม 

ส ต ส ต ทค ชช ชพ ชก ปก อส ชง ปง 
1 ส านัก/กอง              
2 ส านัก/กอง              
3 ส านัก/กอง              
 รวมส่วนกลาง              
 รวมส่วนภูมิภาค              
 รวม              
 

สามารถแยกรายละเอียดแต่ละ
ส านัก/กอง เป็นคนละหน้าได้ 

หมายเหตุ: 
1. หากไม่ใช่โครงสร้างที่ปรากฏในกฎกระทรวง โปรดท าเครื่องหมาย * 
2. หากส่วนราชการมีโครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาค โปรดแสดงมาด้วย 
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(7) 
ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรอืส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงาน

ใดบ้าง  
มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน (#) 

-  ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
-  มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร 

(8) 
-  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง (#) 
-  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญ

อะไรบ้าง (#)  
-  แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (#) 

 
 
2. ความท้าทายต่อองค์การ 
 
 เป็นการตอบค าถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และ
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
 
ก. สภาพการแข่งขัน 

(9) 
- สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด (ให้ส่วนราชการ

ตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)   
- ประเภทการแข่งขัน และจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด  
-  ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเมื่อ

เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร  
(10) 

- ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร  
- ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคืออะไร  

(11) 
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง  

(12) 
ข้อจ ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 
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ข. ความท้าทายเชิงยทุธศาสตร ์
 

(13) 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร (#)  

- ความท้าทายตามพันธกิจ 
- ความท้าทายด้านปฏิบัติการ  
- ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

(14) 
แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี

อย่างต่อเนื่องมีอะไรบ้าง (#) 
 
 (15) 

ภายในองค์การมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์การและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร (#) 
 

 

 

 
************************** 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
 

ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด _____________________________________ ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/หน่วยงาน ____________________________________ 
 

  แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี งปม. พ.ศ. 2556                  แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒธรรมองค์การ ประจ าปี งปม. พ.ศ. 2556 
 

ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจ
ออนไลน ์

Gap โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ข้อมูลปัจจัยน าเข้าในการ
จัดท าแผนพัฒนาฯ * 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย/
ผลลัพธ์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

        

        

        

        

        

        

        
 

 
หมายเหต ุ:     * ข้อมูลปัจจยัน าเข้าในการจัดท าแผน ไดแ้ก ่
                     ผลการส ารวจที่มี Gap สูง  ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ 
                     ความท้าทายองค์การ ฯลฯ  
 
 

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้บริหาร 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงนาม   .......................................................  ผู้บริหาร          วันทีอ่นมุตัิ    ......................................... 
 

          (                                             ) 
                                    

แผนการด าเนนิงานตาม            แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี งปม. พ.ศ. 2556       แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒธรรมองคก์าร ประจ าปี งปม. พ.ศ. 2556 
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โครงการ/กิจกรรมในการพฒันา………………………………………………………………………………………………… 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 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 
แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 

 

 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานสารสนเทศ และระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  วัดจากผลการประเมิน
ของบุคลากรในองค์การ โดยใช้แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ซึ่ง
แบ่งการวัดเป็น 2 ส่วน คือ ระดับความเห็นและระดับความส าคัญ โดยแต่ละส่วนแบ่งระดับการประเมิน 
(Scale) เป็นระดับ 1 – 10 (น้อยไปหามาก) 

 
ปัจจัยการส ารวจ ค าถาม ระดับความเห็น ระดับความส าคัญ 

 
1                     10 
น้อย                มาก 

 
1                     10 
น้อย                มาก 

Human Capital Survey 
HRM 1. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีนโยบายและเปูาหมายด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคล1 ที่ชัดเจน และมีการสื่อสารให้
บุคลากรทราบ 

  
  
  

  
  
  

2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วนราชการของ
ข้าพเจ้ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ 

  

3. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้าย
บุคลากรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้ ความสามารถ 
และผลงาน 

  

4. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของ
ตนเอง 

  

5. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้าง
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซ่ึงท าให้อัตราการโอน/
ลาออกมีแนวโน้มลดลง 

  

HRD 6. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและ
พัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น การสอนงาน 
(Coaching) เป็นต้น 

  

7. แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการมีความสอดคล้อง
กับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

  

8. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการ และผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ 

  

9. การพัฒนาความรู้ ทักษะทีข่้าพเจ้าได้รับช่วยให้ข้าพเจ้ามี
ความช านาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

  

10. บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงาน
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ปัจจัยการส ารวจ ค าถาม ระดับความเห็น ระดับความส าคัญ 
 
1                     10 
น้อย                มาก 

 
1                     10 
น้อย                มาก 

บรรลุภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

Information Capital Survey 
System 11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ2 ของส่วนราชการมีความ

พร้อมใช้งาน3 ช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
  

12. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) 

  

Database 13. ข้อมูลและสารสนเทศ4 ของส่วนราชการของข้าพเจ้าได้
ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ข้าพเจ้า 

  

14. ฐานข้อมูล5 ของส่วนราชการ สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว 

  

15. ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนับสนุนการ
สื่อสารองค์ความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
ของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) 

  

Network 16. เครือข่ายคอมพิวเตอร์6 (Network) ของส่วนราชการ 
ช่วยอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 

  

Organization Climate Survey 
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ (Alignment) 
ทิศทางของ
องค์การ 
(Direction) 

17. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ   

ผู้น า 
(Leadership) 

18. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร7 สามารถบริหารจัดการ
องค์การให้บรรลุเปูาหมายได้ตามยุทธศาสตร์ 

  

19. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา8 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่าง
อิสระ เพื่อการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น 

  

วัฒนธรรม และ
บรรยากาศในการ
ท างาน 
(Culture & 
Climate) 

20. สภาพแวดล้อมการท างาน9 ในปัจจุบันท าให้ข้าพเจ้า
ท างานอย่างมีความสุข 

  

21. ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

  

22. ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน10 อย่างเพียงพอ 

  

ความส าเร็จขององค์การ (Execution) 
ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ 
(Accountability) 

23. ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่เพื่อให้ส่วนราชการบรรลุเปูาหมาย 
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ปัจจัยการส ารวจ ค าถาม ระดับความเห็น ระดับความส าคัญ 
 
1                     10 
น้อย                มาก 

 
1                     10 
น้อย                มาก 

การจูงใจ 
(Motivation) 

24. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่อง
ชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่างเหมาะสม 

  

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา/
หัวหน้างาน และ
การก ากับติดตาม 
(Coordination & 
Control) 

25. ข้าพเจ้าสามารถขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/
หัวหน้างาน11 ได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับการสนับสนุน
เพื่อให้การท างานประสบความส าเร็จ 

  

26. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตาม
ความคืบหน้าของงาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

  

การท างานเป็นทีม 
(Team) 

27. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการท างานที่มีคุณภาพดี 

  

การสร้างสิ่งใหม่  (Renewal) 

การปรับตัวให้ทัน
กับสถานการณ์
ภายนอก 
(External 
Orientation) 

28. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ไวต่อการ
เปลี่ยนแปลง12 ของสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการ
บรรลุภารกิจ 

  

การสร้าง
นวัตกรรม และการ
เรียนรู้ 
(Innovation & 
Learning) 

29. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วย
ให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถใหม่ ๆ และ
มีประสบการณ์มากขึ้น 

  

30. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการน าการเรียนรู้จาก
บุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนท างานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 3 
แนวทางการตรวจประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 
 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมนิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสารประกอบการตรวจ
ประเมนิ 

1. มีฐานข้อมูลทีค่รอบคลุมที่ใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
 

 มีฐานข้อมูลทีค่รอบคลุมอย่างน้อยทุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 
ซึ่งสนับสนนุการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

- พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นถึง
รายช่ือฐานข้อมูล ที่น ามาใชส้นับสนุน
การปฏิบัติงาน ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

- สุ่มตรวจการใช้งานฐานข้อมูลว่าน าไป
สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างไร 

- รายช่ือฐานขอ้มูลสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานแยกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

- รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่
แสดงให้เห็นถึงการจัดท าฐานข้อมูล
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

2. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์
ผลการด าเนินการ 

 มีการน าข้อมูลและสารสนเทศของส่วน
ราชการ มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการ และน าไปปรับปรุง/พัฒนางาน 

- พิจารณาจากเอกสารหรือระบบที่
แสดงให้เห็นว่าส่วนราชการได้น า
ข้อมูลและสารสนเทศจากฐานข้อมูล 
หรือช่องทางอื่นๆ มาใช้วิเคราะห์ผล
การด าเนินการ 

- พิจารณาจากหลักฐานใดๆ ทีแ่สดงใหเ้ห็น
ว่าส่วนราชการได้น าเอาผลจากการ
วิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง/พัฒนางาน 

- ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
(EIS) หรือระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

- รายงานผลการด าเนินการ ที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนนิการ
และข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง 

- หลักฐานทีแ่สดงให้เห็นถึงผลของ
การปรับปรุง/พัฒนางาน 

3. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง 
และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่
จัดเก็บ ในระบบฐานข้อมูล 

 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการ
ด าเนินการตามแผนการจัดเก็บและตรวจสอบ

- พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า
ส่วนราชการได้ก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบข้อมูลและการจัดเก็บ

- แผนการจัดเก็บและตรวจสอบ
ข้อมูลแต่ละประเภทในระบบ
ฐานข้อมูล ซึ่งต้องมีการก าหนด



 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 
159 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมนิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสารประกอบการตรวจ
ประเมนิ 

 ข้อมูลแต่ละประเภทในระบบฐานข้อมูล ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

ข้อมูล 
- ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนการ

จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลแต่ละ
ประเภทในระบบฐานข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและ
ตรวจสอบข้อมูล 

- รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนการจัดเกบ็และตรวจสอบ
ข้อมูล 

 มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง (Login) 
ที่สามารถ Verify User name และ 
Password  

- พิจารณาความสามารถของระบบใน
การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง (Login) 
ของระบบ Intranet หรือ Back 
Office ได้ถูกต้อง 

 

4. มีการอัพเดทข้อมูลที่จ าเป็น
อย่างสม่ าเสมอและทันท่วงที 

 มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละ
ประเภท พร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์อยู่
เสมอ  

- พิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่แสดง
ให้เห็นถึงวิธีการ/ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การอัพเดทข้อมูลที่จ าเป็น และ
หลักฐานที่บันทึกการจัดเก็บข้อมูล 
โดยการสุ่มตรวจ 

- เอกสารแสดงวิธีการ/ข้อก าหนด
เกี่ยวกับรอบของการจัดเก็บข้อมูล 
เช่น รายงาน/บันทึกการจัดเก็บ
ข้อมูล เป็นต้น 

5. มีระบบสืบคน้ข้อมูลบนเว็บไซต์
ของส่วนราชการที่มี
ประสิทธิภาพ 

 มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) 
บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ที่สามารถค้นหา
ได้ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการ และใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

- พิจารณาจากระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การค้นหาข้อมูล และความถกูต้องของ
ผลการค้นหาทีส่อดคล้องกับค าค้น 
โดยการทดสอบ Search Engine บน
เว็บไซต์ของส่วนราชการ 

 

6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี
สารสนเทศจากข้อคิดเห็น/

 มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียนจากผู้ใช้งานสารสนเทศมาพัฒนา

- พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน ที่
แสดงให้เห็นว่าส่วนราชการมีการ

- แบบส ารวจความพึงพอใจ/ความ
คิดเห็นจากผู้ใช้งานสารสนเทศ 
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมนิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสารประกอบการตรวจ
ประเมนิ 

ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้งาน 

ปรับปรุงให้ดีขึ้น ส ารวจข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียนจากผู้ใช้งานสารสนเทศ และ
ได้น าข้อคิดเห็นดังกล่าวมาพัฒนา
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

- เอกสารทีแ่สดงให้เห็นถึงการ
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียนของผู้ใช้งานจากผู้ใช้งาน
สารสนเทศ เช่น รายงานการ
ประชุม เป็นต้น 

7. มีแนวทาง/มาตรการปูองกัน
ความเสียหายและมีการส ารอง
ข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

 มีการส ารองข้อมูลสารสนเทศ (back up) ใน
ระบบ Intranet อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
และในระบบ Internet อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/
เดือนหรือตามความเหมาะสมของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความส าคัญ ปริมาณงาน Transaction และ
สถิติความเสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 

- พิจารณาจากเอกสารแนวทาง/
มาตรการ/แผนการส ารองข้อมูล 

- ผู้ตรวจสุม่ตรวจความพร้อมใช้งานของ
ระบบการส ารองข้อมูลตามรูปแบบ
ของสื่อที่ส่วนราชการใช้ในการเก็บ
ข้อมูล เช่น เทป ซีดี ฮาร์ดดิส เป็นต้น 

- แผนการส ารองข้อมูล หรือปฏิทิน
กิจกรรมการส ารองข้อมูล 

- รายงานหรือบันทึกการด าเนินการ
ส ารองข้อมูล 

- รายงานหรือบันทึกการกู้คนืข้อมูล 
หรือการทดสอบการกู้คืนข้อมูล 

8. มีระบบรักษาความมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ 

 มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และ
ตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่าย
ครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) รวมถึงเส้นทางที่
ข้อมูลอาจเดินทาง เพื่อปูองกันทรัพยากร 
ระบบสารสนเทศ และข้อมูลบนเครือข่าย
ภายในหน่วยงาน 
 

- พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นถึง
ระบบตรวจสอบการบุกรุกฯ ตามที่
ส่วนราชการใช้ เช่น Firewall, Proxy, 
IDS/IPS เป็นต้น 

- ให้ส่วนราชการแสดงการท างานของ
ระบบตรวจสอบการบุกรุกฯ 

- เอกสารตัวอย่างแสดงภาพหน้าจอ 
(Capture) ของระบบตรวจสอบ
การบุกรุกฯ 
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมนิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสารประกอบการตรวจ
ประเมนิ 

  มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้
งานระบบสารสนเทศของหนว่ยงาน และ
ตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อ
ระบบข้อมูล ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 

- พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นถึง
ระบบบันทึกและติดตามการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ และตรวจตราการ
ละเมิดความปลอดภัย เช่น Log 
Server ระบบ Block Website ระบบ
ตรวจสอบ IP Address เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

- ให้ส่วนราชการแสดงการท างานของ
ระบบตรวจสอบการบุกรุกฯ 

- เอกสารตัวอย่างแสดงภาพหน้าจอ 
(Capture) ของระบบบันทึกและ
ติดตามฯ 

9. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และกระบวนการที่แสดงถึงการ
ตอบสนองต่อการบุกรุกที่เสีย่งต่อการท างาน
ของระบบสารสนเทศ ที่ครอบคลุมถึงการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ภาวะวิกฤต (เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม 
แผ่นดินไหว เป็นต้น) เพื่อให้สามารถลดความ
เสียหายได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการปูองกัน
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและด าเนินการตาม
แผน  
 
 

- พิจารณาจากแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
เอกสารที่แสดง กระบวนการ
ตอบสนอง (Warnning) และการ
ปูองกันการบุกรุกระบบสารสนเทศ 
เช่น ระบบ Anti-Virus ระบบ
ตรวจสอบการถูก Hack ระบบ
ตรวจสอบ IP Address เครื่อง
คอมพวิเตอร์ ระบบยืนยันตัวตน (Pin 
Code) เป็นต้น 

- แผนบริหารความเสี่ยงด้าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

- รายงานผลการด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 

- เอกสารตัวอย่างแสดงภาพหน้าจอ 
(Capture) ของกระบวนการ
ตอบสนอง (Warnning) และการ
ปูองกันการบุกรุกระบบสารสนเทศ 
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมนิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสารประกอบการตรวจ
ประเมนิ 

10.  มีระบบ Access Right ที่
ถูกต้องและทันสมัย 

 มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงขอ้มูลและระบบ
ข้อมูลใหเ้หมาะสมกบัการเข้าใช้งานของ
ผู้ใช้งานระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าทีใ่นการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบ
ลาออก พ้นจากต าแหน่ง หรอืยกเลิกการใช้
งาน และมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่าง
สม่ าเสมอ 

- พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า
ส่วนราชการมีแนวทาง/วิธีการ/
หลักเกณฑ์ ในการก าหนดสิทธิ์ และ
ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงขอ้มูลและระบบ
ข้อมูล 

- ส่วนราชการแสดงความถูกต้องของ
ระบบ Access Right โดยเปรียบเทียบ
สิทธิ์การเข้าถึงตามจริง กับในระบบ 
โดยอาจเป็นระบบ Intranet หรือ 
Back Office ก็ได ้

 

- เอกสารแสดงการก าหนดสิทธิ์การ
เข้าถึงข้อมูลและระบบขอ้มูล 

- เอกสารแสดงการทบทวนสิทธิ์การ
เข้าถึงของผู้ใช้งาน 
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ภาคผนวก 4 
 แนวทางการก าหนดน้ าหนักตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ 
 

 
1. การคิดค่าน้ าหนัก A ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และส านักงาน
ปลัดกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หมายถึง อะไร มีน้ าหนักเท่าไร และถ่ายค่าน้ าหนักอย่างไร 
 A  หมายถึง  น้ าหนักของตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่เป็นภารกิจหลักของกรม หรือเป็นตัวชี้วัดระดับ

กระทรวงที่เป็นภารกิจของกรมซึ่งส่งผลให้ตัวชี้วัดระดับกระทรวงตัวนั้นให้ประสบผลส าเร็จ   

 การก าหนดค่าน้ าหนัก A นี้จะก าหนดเป็นเท่าใดให้กรมพิจารณาตามความเหมาะสมว่า ภารกิจนั้นเป็น
ภารกิจหลักของกรมหรือไม่ รวมทั้งส่งผลต่อความส าเร็จของตัวชี้วัดระดับกระทรวงนั้นมากน้อยเพียงใด 
หากภารกิจนั้นเป็นภารกิจหลักของกรม และผลงานของกรมมีส่วนช่วยผลักดันความส าเร็จของตัวชี้วัดนี้
ได้มาก ก็ควรก าหนดค่าน้ าหนัก A นี้มาก เช่นเดียวกัน  

 
 ข้อสังเกต ตัวชี้วัดระดับกระทรวงทุกตัวต้องมีเจ้าภาพที่ได้รับการปันน้ าหนักค่า A จากกรม  
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ร่างตัวชี้วัดของกระทรวงพาณิชย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธ.ค. 2555) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   หมายถึง  ตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่เป็นภารกิจหลักของกรม (น้ าหนัก A) 
                                   หมายถึง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
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ตัวอย่างที่ 1 : ตัวอย่างค ารบัรองฯ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 

ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ 
 

 
น้ าหนัก 

 
ชื่อตัวชี้วัด 

การให้น้ าหนัก น้าหนัก 
รวม 
 (60) 

 
หมายเหตุ น้ าหนักตัวชี้วัด 

กระทรวง  
(30) 

น้ าหนักตัวชี้วัด 
กรม  + Joint 

KPI (27) 

น้ าหนักตัวชี้วัด 
ASEAN  

(3) 
1.1 ร้อยละเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุต่อ

นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ
หลักของกระทรวง  

(30+A) 1. มูลค่าการส่งออกของไทย (xxx,xxx ล้าน
เหรียญสหรัฐ) 

15 6 (A)  21 ดังนั้น A เท่ากับ 11 
(30+A= 30+11= 41) 

2. สัดส่วนมูลค่าการค้าไทยกับอาเซียน (ร้อย
ละ 25) 

15 5 (A)  20 

1.2 ร้อยละเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้ วัดตาม
ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และ
ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มี เปูาหมายร่วมกัน 
(Joint KPI) (ถ้ามี) 

(27-A) 1. จ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้สามารถด าเนินธุรกิจกับ
ต่างประเทศได้ 

 6  6 ดังนั้น A เท่ากับ 11 
(27-A เท่ากับ 27-11 
=16) 

2. Joint ครัวไทย  5  5 
3. Joint ข้าวไทย  5  5 

1.3 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) 

(3) 1. ASEAN Readiness   3 3 ตัวชี้วัด ASEAN ถ้ามีใช้
น้ าหนักเท่ากับ 3 

น้ าหนักรวม 30 27 3 60  

 วิธีการคิดค่าน้ าหนัก A  
1. ให้พิจารณาว่าตัวชี้วัดระดับกระทรวงเป็นภารกิจหลักของกรม หรือเป็นตัวชี้วัดที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือไม ่ 

กรณีน้ีคือ ใช่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรับผิดชอบโดยตรงทั้ง 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ตัวชี้วัด “มูลค่าการส่งออกของไทย” และ “สัดส่วนมูลค่าการค้าไทยกับอาเซียน”  
เนื่องจาก เป็นผู้เก็บข้อมูล/เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน ดังนั้น ตัวช้ีวัดทั้ง 2 ตัวนี้ต้องได้รับการปันน้ าหนัก (ค่า A ) จากกรม คือ ตัวชี้วัด 1.2 ตามกรอบการประเมินผลฯ ซึ่งก็
มีน้ าหนัก คือ 27 – A (จากตัวอย่าง A เท่ากับ 11) 

2. การคิดค่าน้ าหนัก A อย่างง่ายๆ อาจใช้วิธีการหารเฉลี่ย 
ในกรณีนี้ให้คิดค่าน้ าหนัก A โดยนับตัวช้ีวัดกระทรวงเสมือนเป็นตัวช้ีวัดกรม ดังนั้นส่วนราชการนี้เสมือนมีตัวช้ีวัดระดับกรมทั้งหมด 5 ตัว (ระดับกระทรวงมี 2 ตัวชี้วัด และ

ระดับกรมมี 3 ตัวชี้วัด) ภายใต้น้ าหนัก 27 จึงหารเฉลี่ยได้เท่ากับ 27/5 = 5.4  ดังนั้น บางตัวอาจมีน้ าหนัก 5 บ้าง 6 บ้าง เฉลี่ยกันไป แล้วแต่ความเหมาะสมโดยส่วนราชการต้อง
พิจารณาจากความส าคัญของตัวชี้วัดนั้น ส่งผลต่อความส าเร็จของส่วนราชการมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเจรจาฯ 
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ตัวอย่างที่ 2 : ตัวอย่างค ารบัรองฯ ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
 

ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ 
 

น้ าหนัก 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
การให้น้ าหนัก  

น้าหนัก 
รวม 
 (60) 

 
หมายเหตุ น้ าหนักตัวชี้วัด 

กระทรวง  
(30) 

น้ าหนักตัวชีวัด 
กรม  + Joint 

KPI (27) 

น้ าหนักตัวชี้วัด 
ASEAN  

(3) 
1.1 ร้อยละเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุต่อ

นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ
หลักของกระทรวง  

(30+A) 1. มูลค่าการส่งออกของไทย (xxx,xxx) 
( ล้านเหรียญสหรัฐ) 

15   15 ไม่มีค่าน้ าหนัก A 

2. สัดส่วนมูลค่าการค้าไทยกับอาเซียน  
(ร้อยละ 25) 

15   15 

1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจ
หลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัดของ
กระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPI) (ถ้ามี) 
 

(27-A) 1. ระดับความส าเร็จในการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

 8  8  
 
 
 

2. ระดับความส าเร็จของการประชุมทวิภาคี
กับประเทศคู่ค้า 

 7  7 

3. Joint ครัวไทย  6  6 

4. Joint ข้าวไทย  6  6 
1.3 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) 
(3) 1. ASEAN………..   3 3 ตัวชี้วัด ASEAN ถ้ามีใช้

น้ าหนักเท่ากับ 3 
น้ าหนักรวม 30 27 3 60  

 วิธีการคิดค่าน้ าหนัก A 
กรณีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีตัวชี้วัดระดับกระทรวงทั้ง 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ตัวชี้วัด “มูลค่าการส่งออกของไทย” และ “สัดส่วนมูลค่าการค้าไทยกับอาเซียน” โดยมิได้เป็น

ภารกิจหลักของกรมเจรจาฯ โดยตรง แม้ว่ากรมเจรจาฯ มีภารกิจที่ช่วยผลักดันให้ตัวชี้วัดนี้ประสบความส าเร็จก็ตาม ดังนั้น จึงไม่ต้องปันน้ าหนัก (ค่า A) ของกรมไปสมทบให้ตัวชี้วัดในระดับ
กระทรวง (ตัวชี้วัดทื ่1.1) ท าให้ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ระดับกระทรวงมีน้ าหนักเท่ากับ 30 และตัวช้ีวัดที่1.2 ระดับกรมมีน้ าหนักเท่ากับ 27 
ข้อสังเกต 

จากตัวอย่างที่ 1 และ 2 ข้างต้น เห็นได้ว่าหากตัวชี้วัดระดับกระทรวงตัวใดมีกรมเป็นผู้รับผิดชอบหลักแล้ว และได้รับการปันน้ าหนักค่า A ดังตัวอย่างที่ 1 ดังนั้น กรมที่เหลืออื่นๆ ที่มี
ตัวชี้วัดระดับกระทรวงโดยมิได้เป็นภารกิจหลักของกรม จึงไม่ต้องมีการปันน้ าหนัก A ของระดับกรม (ตัวช้ีวัดที่ 1.2) ไปให้ตัวชี้วัดระดับกระทรวง (ตัวช้ีวัดที่ 1.1) ดังตัวอย่างที่ 2 
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ร่างตัวชี้วัดของกระทรวงการคลงั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธค 2555) 
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ตัวอย่างที่ 3 : ตัวอย่างค ารบัรองฯ ของกรมสรรพากร 
 

ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ 
 

น้ าหนัก 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
การให้น้ าหนัก  

น้าหนัก 
รวม 
 (60) 

 
หมายเหตุ น้ าหนักตัวชี้วัด 

กระทรวง  
(30) 

น้ าหนักตัวชี้วัด 
กรม  + Joint 

KPI (27) 

น้ าหนักตัวชี้วัด 
ASEAN  

(3) 
1.1 ร้อยละเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุต่อ

นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ
หลักของกระทรวง  
 

(30+A) 1. รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ปีงบประมาณ (ร้อยละ 17.59) 

15   15 ดังนั้น A เท่ากับ 6  
(30+A= 30+6= 36) 

2. จ านวนผู้อยู่ในระบบภาษีเพิ่มขึ้น 
(7,484,013 ราย) 

15 6 (A)  21 

1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจ
หลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัดของ
กระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPI) (ถ้ามี) 

(27-A) 1. KPI ของกรม..........  7  7 ดังนั้น 27-A เท่ากับ 
27-6 = 21 
 

2. KPI ของกรม..........  7  7 
3. Joint ข้าวไทย  7  7 

1.3 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) 

(3) 1. ASEAN………..   3 3 ตัวชี้วัด ASEAN ถ้ามี
ใช้น้ าหนักเท่ากับ 3 

น้ าหนักรวม 30 27 3 60  

 วิธีการคิดค่าน้ าหนัก A 
กรณีกรมสรรพากรมีตัวชี้วัดของกระทรวง “จ านวนผู้อยู่ในระบบภาษีเพิ่มขึ้น” ซึ่งตัวชี้วัดนี้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง 2 กรม คือ กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต เนื่องจากเป็นภารกิจ

หลักของทั้ง 2 กรม ที่ต้องร่วมกันผลักดันให้บรรลุเปูาหมาย ดังนั้น ตัวชี้วัดนี้ต้องได้รับการปันน้ าหนัก (ค่า A ) จากกรม คือ ตัวชี้วัด 1.2 ตามกรอบการประเมินผลฯ ซึ่งก็มีน้ าหนัก คือ 27 – A 
(จากตัวอย่าง A เท่ากับ 6) 
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ตัวอย่างที่ 4 : ตัวอย่างค ารบัรองฯ ของกรมสรรพสามติ 
 

ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ 
 

น้ าหนัก 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
การให้น้ าหนัก หมายเหตุ 

น้ าหนักตัวชี้วัด 
กระทรวง  

(30) 

น้ าหนักตัวชี้วัด 
กรม  + Joint 

KPI (27) 

น้ าหนักตัวชี้วัด 
ASEAN  

(3) 

น้าหนัก 
รวม 
 (60) 

1.1 ร้อยละเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุต่อ
นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ
หลักของกระทรวง  
 

(30+A) 1. รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ปีงบประมาณ (ร้อยละ 17.59) 

15   15 ดังนั้น A เท่ากับ 9  
(30+A= 30+9= 9) 

2. จ านวนผู้อยู่ในระบบภาษีเพิ่มขึ้น 
(7,484,013 ราย) 

15 9 (A)  24 

1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจ
หลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัดของ
กระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPI) (ถ้ามี) 

(27-A) 1. KPI ของกรม..........  9  7 ดังนั้น 27-A เท่ากับ 
27-9 = 18 
 

2. KPI ของกรม..........  9  7 

1.3 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) 

(3) 1. ASEAN………..   3 3 ตัวชี้วัด ASEAN ถ้ามี
ใช้น้ าหนักเท่ากับ 3 

น้ าหนักรวม 30 27 3 60  

 วิธีการคิดค่าน้ าหนัก A 
กรณีกรมสรรพสามิตมีตัวชี้วัดของกระทรวง “จ านวนผู้อยู่ในระบบภาษีเพิ่มขึ้น” ซึ่งตัวชี้วัดนีม้ีผู้รับผิดชอบโดยตรง 2 กรม คือ กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต เนื่องจากเป็นภารกิจ

หลักของทั้ง 2 กรม ที่ต้องร่วมกันผลักดันให้บรรลุเปูาหมาย ดังนั้น ตัวชี้วัดนี้ต้องได้รับการปันน้ าหนัก (ค่า A ) จากกรม คือ ตัวชี้วัด 1.2 ตามกรอบการประเมินผลฯ ซึ่งก็มีน้ าหนัก คือ 27 – A 
(จากตัวอย่าง A เท่ากับ 9) 
ข้อสังเกต 

ตัวชี้วัดของกระทรวง “จ านวนผู้อยู่ในระบบภาษีเพิ่มขึ้น” มีผู้รับผิดชอบโดยตรง 2 กรม คือ กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต ดังนั้น จึงมีการปันน้ าหนัก (ค่า A) ของทั้ง
กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต ไปสมทบให้ตัวช้ีวัดในระดับกระทรวง (ตัวชี้วัดที่ 1.1) ในน้ าหนักที่แตกต่าง ซึ่งขึ้นกับความส าคัญตัวชี้วัดนั้นส่งผลต่อความส าเร็จของกรมมากน้อยเพียงใด 
 
 
 

กรณทีี่ตัวชี้วัดในระดบักระทรวง กรมพิจารณาแล้วไม่ไดม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมเลย กรมจะรับคะแนนตัวชี้วัดทุกตัวของกระทรวง โดยรับผลคะแนนเฉลี่ย 
           ของทุกตัวชี้วัดระดับกระทรวง โดยทุกตัวชี้วัดมีน้ าหนักเท่ากัน 
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2. ตัวชี้วัด Joint KPI ตามกรอบการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีน้ าหนักเท่าใด และยังคงหลักการเดิมหรือไม ่
หลักการในการก าหนดตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกันหรือ Joint KPIs ยังคงหลักการเดิม เป็นตัวชี้วัดที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวง โดยยึดโยงค่า

เปูาหมายในการด าเนินงานเดียวกัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วิธีการวัดจะถูกวัดเฉพาะกรมที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับ Joint KPI เท่านั้น โดยทุกกรมที่เกี่ยวข้องจะถูก
ประเมินด้วยตัวชี้วัดเดียวกัน เกณฑ์เดียวกัน และได้รับผลคะแนนเท่ากัน  แต่น้ าหนักอาจไม่ เท่ากันขึ้นกับภารกิจที่ เกี่ยวข้อง โดยวิธีการวัดแบบเดิม 
จะถูกวัดในทุกกรมทั้งที่บางกรมไม่ได้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และทุกกรมในกระทรวงเดียวกันจะค่ามนี้ าหนักเท่ากันและได้รับคะแนนที่เท่ากันในทุกกรม 

น้ าหนักของ Joint KPIs ตามกรอบการประเมินปี 2556 ไม่ได้มีการก าหนดน้ าหนักไว้ตายตัว น้ าหนัก Joint KPIs มีค่าเท่าไหร่อยู่ที่ความเหมาะสม ซึ่งจะปันน้ าหนักมาจาก
ในส่วนของตัวชี้วัดที่ 1.2 “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวช้ีวัดของกระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน (Joint KPI)”  

 
                                         ......................................................................................................... 
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