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 บทท่ี 2 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 วัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มี 4 ประการ คือ 

1. เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล รวมท้ังเกณฑ์การประเมินผลกับ 
ส่วนราชการและตอบข้อซักถามต่างๆ  

2. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง เยี่ยมชมระบบและกลไกการ
ติดตามประเมินผลของส่วนราชการ 

3. เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติราชการและหารือแนวทางการประเมินผล
ท่ีเหมาะสม 

4. เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะผลผลิต  (output)       
ผลลัพธ์ (Outcome) รวมท้ังความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 
2.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
2.2.1 การติดตามและประเมินผล ดําเนินการใน 4 ลักษณะ คือ  
1) การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น 

� รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report : SAR) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

� รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน 

� เอกสาร หลักฐานประกอบอ่ืนๆ เช่น 
- รายงานการประชุม 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
- แผนการดําเนินงานท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
- ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 

2) การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เช่น 
� ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 
� ผู้จัดเก็บข้อมูล 
� ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินการของส่วนราชการ 

3) การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆ ของส่วนราชการ เช่น 
� สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
� การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
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� การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
� ระบบฐานข้อมูล 

- ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล
ก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอร์มและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบใน
การสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 

- ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งท่ีมาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

- ความทันสมัย เช่น ความถ่ีในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งท่ีข้อมูล 
มีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล 

- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมในการให้
คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
ตลอดเวลา ผู้ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ 

4) การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) เช่น คณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น 

 
ในข้ันตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สํานักงานก.พ.ร.และผู้ประเมินอิสระ อาจ

เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ได้ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

2.2.2  หลักเกณฑ์การขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด น้ําหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล 
2. การได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สาธารณภัย หรือภัยก่อการร้าย 
3. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลได้กําหนดเง่ือนไขให้ส่วนราชการขอทบทวน

รายละเอียดตัวชี้วัดได้ เช่น กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เป็นต้น  

โดยส่วนราชการต้องส่งคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเป็น จํานวน 3 ชุด 
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลา ดังนี้ 
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• สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนักและเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบแรก ภายในวันท่ี  2 เมษายน พ.ศ. 2555 

• สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนักและเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบสุดท้าย ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
โดยจัดส่งมาพร้อมกับรายงานประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน (Self Assessment Report – SAR) 

สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐพิจารณาต่อไป และจะไม่รับพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงฯ 
ภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

2.2.3 หลักเกณฑ์การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 

ส่วนราชการต้องจัดส่ งรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิ บั ติราชการ  
(Self-Assessment Report - SAR) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555) พร้อม
ท้ังเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนท่ีสําคัญต่อการคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงาน ท้ังระดับกระทรวง  
กลุ่มภารกิจ และกรม ให้กับสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 หากส่วนราชการจัดส่ง
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report - SAR) ล่าช้ากว่า
กําหนดจะถูกหักคะแนน 0.0500 คะแนนต่อ 1 วันทําการ ท้ังระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ และกรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทีส่่วนราชการรายงาน ถือเป็นเอกสาร 
ทางราชการ ซึ่งต้องมีหนังสือนําส่ง และได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์จากหัวหน้าสว่นราชการ       

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําคัญในการประเมินผล 
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ตารางแสดงเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 
 
ลําดับ

ท่ี 
ช่วงเวลา 

ของกิจกรรม 
สํานักงาน ก.พ.ร. 
 / ผู้ประเมินอิสระ 

ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

1. ภายใน 
 30 เม.ย. 55 

 • จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ                  
(Self Assessment 
Report : SAR) และ 
รายงานการประเมินผล
ตนเอง (SAR Card) รอบ 6 
เดือน ให้กับสํานักงาน 
ก.พ.ร. พร้อม แนบตัวอย่าง
เอกสาร/หลักฐานประกอบ
ของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วน
เอกสาร/หลักฐานท่ี
เก่ียวข้องอ่ืนท่ีไม่ได้จัดส่งให้ 
สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอให้
ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ 
ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้
ประเมินตรวจสอบหรือขอ
ข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น 
- รายงานการประชุม  
- แผนงาน/โครงการ  
- ปฏิทินการดําเนินงาน    

(Gantt Chart)  
- คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน  

• กรอกรายงานการ
ประเมินผลตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์                
(e-SAR Card) รอบ 6 
เดือน ในเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. 
(www.opdc.go.th) 

 
 

• รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self 
Assessment 
Report : SAR) รอบ 
6 เดือน 

• รายงานการ
ประเมินผลตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-SAR Card) 
รอบ 6 เดือน          

• เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิงของ         
ส่วนราชการท่ี
สนับสนุนผลงาน 
เช่น  
- รายงานการ

ประชุม 
- แผนงาน/

โครงการ  
- ปฏิทินการ

ดําเนินงาน   
(Gantt Chart)  
- คําสั่งแต่งต้ัง

คณะทํางาน       
ฯลฯ 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่วงเวลา 
ของกิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
 / ผู้ประเมินอิสระ 

ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

2. ภายใน 
31 พ.ค. 55 

• วิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานจากรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (Self 
Assessment Report 
: SAR) และ รายงาน
การประเมินผลตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์    
(e-SAR Card)              
รอบ 6 เดือน โดย           
เปรียบเทียบผล          
การดําเนินงานจริงกับ
เกณฑ์การให้คะแนนท่ี
กําหนด 

  
 
 

3. ภายใน 
16 ก.ค. 55 

• วิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานจากรายงาน
การประเมินผลตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์                
(e-SAR Card) รอบ 9 
เดือน โดยเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานจริง
กับเกณฑ์การให้คะแนน
ท่ีกําหนด 

• กรอกรายงานการ
ประเมินผลตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์   (e-SAR 
Card) รอบ 9 เดือน ใน
เว็บไซต์ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) 

• รายงานการ
ประเมินผลตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์   
(e-SAR Card) 
รอบ 9 เดือน 

4. ภายใน 
31 ต.ค. 55 

 

 • จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง      
การปฏิบัติราชการ (Self 
Assessment Report : 
SAR) และรายงานการ
ประเมินผลตนเอง (SAR 
Card) รอบ 12 เดือน พร้อม
แนบตัวอย่างเอกสาร/
หลักฐานประกอบของ
ตัวชี้วัดมาด้วยส่วนเอกสาร/

• รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self 
Assessment 
Report : SAR)              
รอบ 12 เดือน 

• รายงานการ
ประเมินผลตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
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ลําดับ
ท่ี 

ช่วงเวลา 
ของกิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
 / ผู้ประเมินอิสระ 

ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

หลักฐานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนท่ี
ไม่ได้จัดส่งให้สํานักงาน 
ก.พ.ร.  ขอให้ส่วนราชการ
จัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการ
เพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมิน
ตรวจสอบหรือขอข้อมูล
เพ่ิมเติม  เช่น 
- รายงานการประชุม  
- คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน  
- แบบฟอร์มแสดงความ

คิดเห็น 
- แผนการดําเนินงานท่ี

ได้รับความเห็นชอบจากผู้
มีอํานาจ 
- ภาพถ่าย (ภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหว) 
• กรอกรายงาน 

การประเมินผลตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์   (e-SAR 
Card) รอบ 12 เดือน ใน 
เว็บไซต์ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) 

(e-SAR Card) 
รอบ 12 เดือน        

• เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิง ของ 
ส่วนราชการท่ี
สนับสนุนผลงาน 
เช่น  
- รายงานการ

ประชุม  
- คําสั่งแต่งต้ัง

คณะทํางาน  
- แบบฟอร์มแสดง

ความคิดเห็น 
- ภาพถ่าย  

(ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว)   
ฯลฯ      

5. พ.ย. – ธ.ค. 55 • วิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานจาก
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 
(Self Assessment 
Report : SAR) และ 
รายงานการประเมินผล 
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์                  
(e-SAR Card)                
รอบ 12 เดือน โดย                 

• ให้ความร่วมมือกับ
สํานักงาน ก.พ.ร. ในการ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ณ ส่วน
ราชการ (Site visit : Post-
Evaluation)   

• จัดเจ้าหน้าท่ีในการตอบข้อ
ซักถาม/ชี้แจงถึงความ
แตกต่างระหว่างผลงานและ
เป้าหมาย  แจ้งปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ    

• แบบฟอร์มการ
ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ณ 
ส่วนราชการ ซ่ึงเป็น
แบบฟอร์มท่ีจัดทํา
ข้ึนเพ่ือใช้ในการ
ประเมินผล (Site 
visit : Post-
Evaluation) 

• เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิงของส่วน
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ลําดับ
ท่ี 

ช่วงเวลา 
ของกิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
 / ผู้ประเมินอิสระ 

ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานจริงกับ
เกณฑ์การให้คะแนนท่ี
กําหนด 
- ประสานส่วนราชการ

เพ่ือติดตาม
ประเมินผล            
การปฏิบัติราชการ  
ณ ส่วนราชการ 
(Site visit : Post-
Evaluation)          
ในกรณีท่ีผลการ
ดําเนินงานแตกต่าง
จากค่าเป้าหมาย(ตํ่า
กว่ามาก/สูงกว่า
มาก) 
- แจ้งอุปสรรคต่อการ

ดําเนินงานซ่ึงเป็น
ปัจจัยท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้ 
- ไม่รายงานผลหรือ

รายงานผลการ
ดําเนินงานไม่ชัดเจน 
- มีข้อสงสัยในความ

น่าเชื่อถือของระบบ
ฐานข้อมูล  
- ติดตามผลการ

ดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ   
Pre-Evaluation 
 

ราชการท่ีสนับสนุน
ผลงาน เช่น  
- ภาพถ่าย  

(ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว)  
- ปฏิทินการจัดทํา

แผนงาน/โครงการ  
ฯลฯ 
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2.3 การคํานวณผลการประเมิน 
 
� ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้ 

ผลการประเมิน                                                          ระดับคะแนนท่ีได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมายมาก            5  
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมาย        4   
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับเป็นไปตามเป้าหมาย   3          
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับตํ่ากว่าเป้าหมาย   2   
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับตํ่ากว่าเป้าหมายมาก             1  
  

� วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ สามารถแบ่งได้เป็น 5 แบบ ดังนี้ 
1) การประเมินผลตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไม่สําเร็จ (Pass/Fail) 
2) การประเมินผลตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน (Milestones) 
3) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) 

3.1 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต 1 ตัว 
3.2 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิตมากกว่า 1 ตัว 

4) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
5) การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 

5.1 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหว่างตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดําเนินงานและตัวชี้วัด
เชิงผลผลิต (Milestones + Output) 

5.2 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหว่างตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดําเนินงานและตัวชี้วัด
เชิงผลลัพธ์ (Milestones + Outcome) 

5.3 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหว่างตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน ตัวชี้วัดเชิง
ผลผลิตและตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Milestones + Output + Outcome) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ เช่น เป็น
ตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง หรือจัดเก็บได้ตามฤดูกาล ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 1  
มาก่อน 
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ตัวอย่างการประเมินผลตัวช้ีวัดแบบต่างๆ 
 

แบบที่ 1 : การประเมินผลตัวชีวั้ดผลสําเร็จ/ไม่สําเร็จ (Pass/Fail) 

คําอธิบาย :  การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ / ไม่สําเร็จ  (Pass/Fail) เป็นการประเมินผลความสําเร็จจาก                  
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวอย่างตัวชี้วัด :  ผลสาํเร็จของการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ 

เกณฑ์การให้คะแนน:  
ระดับ

คะแนน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ระดับที่ 1 ไม่สามารถจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้ หรือจัดทํา
รายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้หลังวันที่ 30 กันยายน 2554 

ระดับที่ 2 - 
ระดับที่ 3 - 
ระดับที่ 4 - 
ระดับที่ 5 จัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้แล้วเสร็จภายในวันที่  

1 ตุลาคม 2555 
  

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง: 

ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 
ส่วนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้ได้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 

5 

  
สรุปผลการดําเนินงาน: 
ส่วนราชการสามารถดําเนนิการจัดทํารายงานการศึกษาพฒันาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนแล้วส่วนราชการจะได้เท่ากับระดับคะแนน 5.0000 
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แบบที่ 2 : การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestones) 

คําอธิบาย :   การประเมินผลตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดาํเนินงาน (Milestone) เป็นการประเมินผลความสาํเร็จจาก
ความคืบหน้าของผลการดําเนินงานตามข้ันตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับแผนงานที่กําหนด แล้ว
พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนด 

ตัวอย่างตัวชี้วัด : ระดับความสาํเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรี 

เกณฑ์การให้คะแนน:  
ระดับ

คะแนน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ระดับที่ 1 จัดตั้งคณะทาํงานจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ ปี  2554-2556 ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรเอกชนที่เก่ียวข้อง 

ระดับที่ 2 จัดทําร่างแผนปฏิบัติการฯ 
ระดับที่ 3 ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อปรับปรุงร่างแผนปฏิบตัิการฯ 

ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการฯฉบับสมบูรณ์ 
ระดับที่ 4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับปี 2555 ได้ร้อยละ 80 
ระดับที่ 5 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับ  ปี 2555 ได้ร้อยละ 100 และมีรายงานสรุปผล

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดําเนินงานในปี 
2555 

  

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง:  
ระดับ

คะแนน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน คะแนน

ที่ได้  
ระดับที่ 1 จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการณ ปี 2554-2556 ซ่ึงประกอบด้วย

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนที่เก่ียวข้อง เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 
2554 แล้ว 

1.0000 

ระดับที่ 2 จัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพฒันาสตรีได้แล้วเสร็จ 1.0000 
ระดับที่ 3 มีการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย และ ได้ดาํเนินการปรับปรุงร่าง

แผนปฏิบัติการฯ ไปแล้ว 
1.0000 

ระดับที่ 4 ไม่สามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับปี 2555  0 
ระดับที่ 5 ไม่สามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับปี 2555 0 

รวม 3.0000 

สรุปผลการดําเนินงาน: 
• ส่วนราชการสามารถดําเนนิการแล้วเสร็จครบถ้วนในข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3   
• ส่วนราชการไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯ ในข้ันตอนที 4 และ 5 จึงถูกปรับลดคะแนน

ความครบถ้วนในข้ันตอนที่ 4 และ 5 ประเด็นละ 1.0000 คะแนน รวม 2.0000 
ดังนั้น   เม่ือพิจารณาตามเกณฑแ์ล้ว ส่วนราชการสามารถดาํเนนิการได้คะแนน 3.0000 คะแนน  
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แบบท่ี 3: การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต (Output) 

แบบท่ี 3.1 :   ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต 1 ตัว 

คําอธิบาย :   การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต 1 ตัว เป็นการประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
จริงของตัวชี้วัดย่อยกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดย่อยแต่ละตัวท่ีกําหนดไว้ 

ตัวอย่างตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยของข้าว (น้ําหนักร้อยละ 2) 

เกณฑ์การให้คะแนน:  

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ข้าว 2 1 2 3 4 5 

   

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง: 

 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยของข้าว เท่ากับ 3.5 

สรุปผลการดําเนินงาน: 
จาก ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยของข้าวร้อยละ 3  เท่ากับ  ระดับ 3 

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยของข้าวร้อยละ 4  เท่ากับ  ระดับ 4 
จากผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยของข้าวร้อยละ 3.5 มากกว่า ร้อย
ละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยของข้าวร้อยละ 3 ท่ีเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 3 เท่ากับร้อยละ 0.5  ดังนั้น 
ผลคะแนนจริงท่ีได้จึงอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 3 กับ 4 ดังนั้น ผลคะแนนสามารถคํานวณโดย
วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 

  

ผลต่างของร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตฯ  
(4-3)  = 1 

เทียบเท่ากับ ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
1 คะแนน 

ผลต่างของร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิต 
ต่อหน่วยของข้าว (3.5-3) = 0.5 

เทียบเท่ากับ ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
= ((0.5 x 1) / 1) = 0.5 
คะแนน 

ดังนั้น ผลคะแนนท่ีได้ของร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยของข้าว เท่ากับ 3 + 0.5 = 3.5  
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แบบท่ี 3: การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต (Output)  (ต่อ) 

แบบท่ี 3.2 :  ตัวชี้วัดเชิงผลผลิตมากกว่า 1 ตัว 

คําอธิบาย :   การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิตมากกว่า 1 ตัว เป็นการประเมินผลจากการเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานจริงของตัวชี้วัดย่อยกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดย่อยแต่ละตัวท่ีกําหนดไว้ 

ตัวอย่างตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยของพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ (น้ําหนักร้อยละ 5) 

เกณฑ์การให้คะแนน:  

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
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  

   

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง: 
ผลการดําเนินงาน 

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยของข้าว เท่ากับ 3 
ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยของข้าวโพด เท่ากับ 7.4 
ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยของอ้อย เท่ากับ 12 
   

สรุปผลการดําเนินงาน: 

ตัวช้ีวัดย่อย น้ําหนัก ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได ้ คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

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  ค่าคะแนนท่ีได้ของตัวชี้วัด ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยของพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญเท่ากับ 2.8100 
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แบบท่ี 3: การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต (Output) (ต่อ) 

หมายเหตุ * ค่าคะแนนของข้าวโพด  
เนื่องจากร้อยละ 7.4 ของร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยของข้าวโพด อยู่ระหว่างเกณฑ์การให้

คะแนนระดับ 1 และ 2 จึงมีวิธกีารคํานวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้ 
 

ผลต่างของร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิต  
( 8 – 6)  = 2 

เทียบเท่ากับ 
 

ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
(2-1) = 1 คะแนน 

ผลต่างของร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิต  
(7.4 - 6) = 1.4 

เทียบเท่ากับ 
 

ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
(1.4 x 1 ) / 2 = 0.7000 คะแนน 

ดังนั้น ผลคะแนนท่ีได้ของตัวชี้วัดร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยของข้าวโพด 
เท่ากับ 1 + 0.7 = 1.7000 คะแนน 
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 31

แบบท่ี 4 : การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

คําอธิบาย :  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนน 

ตัวอย่างตัวช้ีวัด :  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ 

เกณฑ์การให้คะแนน:  
ระดับ

คะแนน 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ระดับท่ี 1 จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมี
เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 6 ประเด็น 

ระดับท่ี 2 จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมี
เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 7 ประเด็น 

ระดับท่ี 3  จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมี
เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 8 ประเด็น 

ระดับท่ี 4 จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมี
เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 9 ประเด็น 

ระดับท่ี 5 จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมี
เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 10 ประเด็น 

  

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง: 
ส่วนราชการได้จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ท่ีมีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและ 7 ประเด็นย่อย 

สรุปผลการดําเนินงาน : 
จากการประเมินแผนปฏิบัติการฯ ท่ีมีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและ 7 ประเด็นย่อยผล 
การประเมินอยู่ระดับคะแนน 2.0000 
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แบบท่ี 5 : การประเมินผลตัวช้ีวัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 

คําอธิบาย : การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสานเป็นการประเมินผลจากความคืบหน้าของผลการดําเนินงาน
ตามข้ันตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับแผนงานท่ีกําหนด แลว้พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ี
กําหนด และประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเกณฑ์การให้คะแนนท่ีกําหนดไว้ 

ในท่ีนี้ ขอยกตัวอย่างตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหว่างตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน ตัวชี้วัดเชิง
ผลผลิตและตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Milestones + Output + Outcome) 

  

ตัวอย่างตัวช้ีวัด :  ระดับความสําเร็จของการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออก 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

ระดับ
คะแนน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ระดับท่ี 1 ทบทวนการดําเนินงานปี 2554 และจัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ          
โลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออกกําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและคัดเลือก ผู้ส่งออกเข้าร่วม
โครงการ (Milestone) 

ระดับท่ี 2 ดําเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออกได้แล้ว
เสร็จร้อยละ 100 (Output) 

ระดับท่ี 3 มีการประเมินผลและติดตามธุรกิจท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังหมดและนําข้อเสนอแนะไป
ปฏิบัติหรือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ (Outcome) 

ระดับท่ี 4 จํานวนธุรกิจท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
กระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ (Outcome) 

ระดับท่ี 5 จํานวนธุรกิจท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ได้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
กระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ (Outcome) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการของสว่นราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 33

แบบท่ี 5 : การประเมินผลตัวช้ีวัดแบบผสมผสาน (Hybrid) (ต่อ) 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง: 

ระดับ 

คะแนน 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 

 

ระดับท่ี 1 ส่วนราชการได้ทบทวนผลการดําเนินงานปี 2554 และจัดทําแผน
ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออก ท้ังนี้ มีการ
กําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและคัดเลือก ผู้ส่งออกเพ่ือเข้าร่วม
โครงการ 

1.0000 

ระดับท่ี 2 ส่วนราชการดําเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ 

โลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออกได้แล้วเสร็จร้อยละ 100 

1.0000 

ระดับท่ี 3 ส่วนราชการได้ประเมินผลและติดตามธุรกิจท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
และได้ให้ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติหรือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ แก่ผู้
ส่งออก 

1.0000 

ระดับท่ี 4 ส่วนราชการได้ดําเนินการติดตามจํานวนธุรกิจท่ีเข้าร่วมโครงการพบว่า 
มีเพียงธุรกิจจํานวนร้อยละ 45 เท่านั้นท่ีนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
กระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

0.9000* 

ระดับท่ี 5 มีจํานวนธุรกิจท่ีเข้าร่วมโครงการเพียงร้อยละ 45 ได้นําข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงกระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ  

0.0000 

   
สรุปผลการดําเนินงาน: 

• ส่วนราชการสามารถดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1 (Milestone)  ข้ันตอนท่ี 2 (Output) และข้ันตอนท่ี 3 
(Outcome) ได้แล้วเสร็จ  

• ระดับคะแนนท่ี 4 (Outcome) ส่วนราชการสามารถดําเนินการได้เพียงบางส่วนทําให้ถูกหักคะแนน
ในประเด็นท่ี 4 เท่ากับ 0.1000 

• ระดับคะแนนท่ี 5 (Outcome) ส่วนราชการไม่สามารถดําเนินการได้ 
ดังนั้น  ค่าคะแนนท่ีได้ของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออก เท่ากับ 3.9000 
 

หมายเหตุ * การคํานวณค่าคะแนนในระดับท่ี 4  
เนื่องจากระดับคะแนนท่ี 4 มีจํานวนธุรกิจท่ีเข้าร่วมโครงการเพียงร้อยละ 45 ท่ีได้นําข้อเสนอแนะ

ไปปรับปรุงกระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ จึงมีวิธีการคํานวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์
ดังนี้ 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการของสว่นราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนธุรกิจ = 50  เทียบเท่ากับ 

 
ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
(5 – 4) = 1 คะแนน 

ผลต่างของร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนธุรกิจท่ี
เกิดข้ึนจริง = 45 
 

เทียบเท่ากับ 
 

ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
(45 x 1 ) / 50 = 0.9000 คะแนน 

 
 


