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บทท่ี 3 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
 

3.1  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

 ส่วนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซ่ึงมีน้ําหนักรวมร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด 
พอสังเขปดังนี้ 

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

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(%) 

มิติภายนอก  70 
• การประเมินประสิทธิผล 

(ผลลัพธ์และผลผลิต) 
1. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบาย
สําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

20 

 1.1  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ  
      เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

(15) 

 1.2 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ/พิเศษของ
รัฐบาล 

หมายเหตุ  กระทรวงใดท่ีไม่มีการกําหนดตัวชี้วัดท่ี 1.2 ให้นํา 
ค่าน้ําหนักไปรวมไว้ท่ีตัวชี้วัดท่ี 1.1 

(5) 

 2. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ํ าหนักในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงท่ีมีเป้าหมาย
ร่วมกันระหว่างกระทรวง 
หมายเหตุ   1.   กระทรวงใดท่ีมีการกําหนดตัวชี้วดัท่ี 2  ให้ใช้ค่าน้าํหนัก

ร้อยละ 10 ท้ังหมด    
             2.  กระทรวงใดท่ีไม่มีการกําหนดตัวชี้วัดท่ี 2 ให้นํา

ค่าน้ําหนักไปรวมไว้ ท่ีตัวชี้วัดท่ี 1.1 ร้อยละ 5 
และตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละ 5 

10 

 3. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 

    หมายเหตุ    กระทรวงใดท่ีไม่มีการกําหนดตัวชี้วัดท่ี 3 ให้นําค่า        
น้ําหนักไปรวมไว้ท่ีตัวชี้วัดท่ี 1.1 ร้อยละ 5 และ
ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละ 5 

 10 

 4. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของกรมหรือ
เทียบเท่า 
หมาย เห ตุ  ส่ วนราชการท่ี อยู่ ใน บั ง คับบัญชา ข้ึนตรงต่ อ

นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีฯ หรือส่วนราชการไม่
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงฯ ซ่ึงไม่มี
การกําหนดตัวชี้วัดท่ี 1, 2 และ 3 ให้มีน้ําหนักตัวชี้วัด  

20 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(%) 

 เท่ากับร้อยละ 60 แต่หากมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ี 2 
ให้ใช้ค่าน้ําหนักร้อยละ10 ท้ังหมด และมีน้ําหนัก
ตัวชี้วัดเท่ากับร้อยละ 50 

 

• การประเมินคุณภาพ 5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7 
 6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 3 

มิติภายใน  30 
• การประเมิน

ประสิทธิภาพ 
7. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5 
8. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 5 
9. ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบ

กับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
หมายเหตุ   ประเมินผลเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสาร

งบประมาณรายจ่าย หากส่วนราชการไม่มีตัวชี้วัด
เชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ให้นํา
ค่าน้ําหนักไปรวมไว้ท่ีตัวชี้วัดท่ี 7 ร้อยละ 2.5 และ
ตัวชี้วัดท่ี 8 ร้อยละ 2.5  

5 

• การพัฒนาองค์การ 10. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 5 
11. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 5 

 12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 5 
 รวม 100 
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มิติภายนอก 
 
 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 1  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ของกระทรวงและนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 
น้ําหนัก  : ร้อยละ 20 

คําอธิบาย :  
• เพ่ือให้กระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวง  

โดยหน่วยงานภายในกระทรวงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง นโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร่วมกันระหว่าง
กระทรวง 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง หรือแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนงาน/โครงการ/
ตามนโยบายสําคัญ/พิเศษรัฐบาล 

• ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงต้องร่วมรับผิดชอบผลการดําเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) นํ้าหนัก(Wi) 
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัระดับ

ความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 
คะแนนที่ได้ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงนํ้าหนัก       

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 
KPI1.1 W1.1 1 2 3 4 5 SM1.1 (W1.1 x SM1.1) 
KPI1.2 W1.2 1 2 3 4 5 SM1.2 (W1.2 x SM1.2) 

 Σ W1.1-1.2= 1  Σ (W1.1-1.2x SM1.1-1.2) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 
     

Σ (W1.1-1.2 x SM1.1-1.2)      หรือ          (W1.1 x SM1.1) + (W1.2 x SM1.2)  
  Σ W1.1-1.2                     W1.1+ W1.2  
 
 
 
 

 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) 
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โดยท่ี : 
 

W         หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีให้กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 1   

SM        หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

1.1 – 1.2 หมายถึง   ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ซ่ึงมี 
2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดท่ี 1.1 และตัวชี้วัดท่ี 1.2 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 Σ (W1.1-1.2 x SM1.1-1.2) = 1 
2 Σ (W1.1-1.2 x SM1.1-1. 2) = 2 
3 Σ (W1.1-1. 2 x SM1.1-1.2) = 3 
4 Σ (W1.1-1. 2 x SM1.1-1. 2) = 4 
5 Σ (W1.1-1. 2 x SM1.1-1. 2) = 5 

 

หมายเหตุ : ส่วนราชการท่ีไม่มีการกําหนดตัวชี้วัดท่ี 1.2 ให้นําค่าน้ําหนักไปรวมไว้ท่ีตัวชี้วัดท่ี 1.1 
 
เง่ือนไข :   - 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
��������  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลท่ีแจ้งมาจริง เช่น  

����  ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
����  รายงานการประชุม 
����  แผนการดําเนินงานท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
����  คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน  
����  บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
����  เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

��������  การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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แนวทางการประเมินผล 
2. ประเมินผลจากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  

����  ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 
����  ผู้จัดเก็บข้อมูล 
����  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์  
��������  การจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

���� ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ และระบุแหล่งท่ีมาได้
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

���� ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

���� ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
���� ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
��������  สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
��������  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
��������  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมายเหตุ :  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 

ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมท้ังเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนท่ีสําคัญต่อ
การคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องท่ีไม่ได้จัดส่ง
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร. 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.1  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง  

น้ําหนัก : ร้อยละ 15 

คําอธิบาย :  
• เพ่ือให้กระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหน่วยงานภายใน 

ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของส่วนราชการระดับกรมท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
• ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงต้องร่วมรับผิดชอบผลการดําเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติ

ราชการและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
• จํานวนตัวชี้วัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง  
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด 
(1.1.i) 

นํ้าหนัก 
(W1.1.i) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัระดับความสําเร็จ
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน 
ที่ได้ 

(SM1.1.i) 

คะแนน       
ถ่วงนํ้าหนัก       

(W1.1.i x SM1.1.i) 1 2 3 4 5 
KPI1.1.1 W1.1.1 1 2 3 4 5 SM1.1.1 (W1.1.1 x SM1.1.1) 
KPI1.1.2 W1.1.2 1 2 3 4 5 SM1.1.2 (W1.1.2 x SM1.1.2) 

. . 1 2 3 4 5 . . 

. . 1 2 3 4 5 . . 
KPI1.1..i W1.1.i 1 2 3 4 5 SM1.1.i (W1.1.i x SM1.1.i) 

 Σ W1.1.i = 1  Σ (W1.1.i x SM1.1.i) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 
     

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

 

 

โดยท่ี : 
 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีให้กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนจากแผนปฏิบัติราชการของ  
กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

i  หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ได้แก่ 
1, 2,…, i 
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 Σ (W1.1.i x SM1.1.i) = 1 
2 Σ (W1.1.i x SM1.1.i) = 2 
3 Σ (W1.1.i x SM1.1.i) = 3 
4 Σ (W1.1.i x SM1.1.i) = 4 
5 Σ (W1.1.i x SM1.1.i) = 5 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ระดับความสําเร็จในการขับเคล่ือนนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

น้ําหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธิบาย :  
• เพ่ือให้กระทรวงมีการบริหารงานตามนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาลอย่างเป็นระบบ โดย 

สารสนเทศท่ีได้จากตัวชี้วัดนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการอ้างอิงผลงานของส่วนราชการ 
เทียบกับนโยบายของรัฐบาลได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนงาน/โครงการ/
ตามนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาลท่ีกําหนดไว้  

• ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงท่ีมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ี
กําหนด ต้องดําเนินการร่วมกันเพ่ือให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

• จํานวนตัวชี้วัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ใน
แผนงาน/โครงการตามนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด 
(1.2.i) 

นํ้าหนัก 
(W1.2.i) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัระดับความสําเร็จ
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน 
ที่ได้ 

(SM1.2.i) 

คะแนน       
ถ่วงนํ้าหนัก       

(W1.2.i x SM1.2.i) 1 2 3 4 5 
KPI1.2.1 W1.2.1 1 2 3 4 5 SM1.2.1 (W1.2.1 x SM1.2.1) 
KPI1.2.2 W1.2.2 1 2 3 4 5 SM1.2.2 (W1.2.2 x SM1.2.2) 

. . 1 2 3 4 5 . . 

. . 1 2 3 4 5 . . 
KPI1.2..i W1.2.i 1 2 3 4 5 SM1.2.i (W1.2.i x SM1.2.i) 

 Σ W1.2.i = 1  Σ (W1.2.i x SM1.2.i) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 
     

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

 
โดยท่ี : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีให้กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนจากนโยบายสําคัญ/ 
พิเศษของรัฐบาลและผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

i  หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 
ได้แก่ 1, 2,…, i 
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยนําค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการต้ังไว้ท่ีค่าคะแนนระดับ 3

และกําหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามหลักการของสํานักงาน ก.พ.ร.   
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ตัวช้ีวัดท่ี 2  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ   
ของกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง 

น้ําหนัก : ร้อยละ 10 

คําอธิบาย :  
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กําหนดให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน มีความคุ้มค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยส่วนราชการ
จําเป็นต้องมีการทํางานในลักษณะเชิงบูรณาการ แสวงหาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ 
รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม และใช้หลักการบูรณาการการทํางาน      
โดยยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมายความสําเร็จร่วมกันเป็นสําคัญ 

• คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2553 มีมติเห็นชอบแนวทางการบูรณาการ   
การทํางานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. 
ได้ดําเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยยังคงยุทธศาสตร์สําคัญท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัดและ
ประเมินผลสําเร็จร่วมกันใน 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความม่ันคงชายแดนภาคใต้  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยทางถนน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สิ่งแวดล้อม (คุณภาพน้ํา)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศและหมอกควัน)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้าวไทย  
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 พลังงานผสม (เอทานอล)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 เอดส์ (การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การปรับปรุงบริการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ  
                  (Doing Business) 

• การบูรณาการการทํางานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพ่ือให้มีการกําหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการร่วมกันในภาพรวมระดับประเทศและระดับ

กระทรวง รวมท้ังเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ 
ท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังในและต่างประเทศ 

2) เพ่ือให้มีการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติและเกิดการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการระหว่าง
กระทรวง และระหว่างกระทรวงกับส่วนราชการในสังกัด เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ร่วมกันดังกล่าว 

• ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินการตัวชี้วัดนี้ ได้แก่ ส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม
ในสังกัดกระทรวง รวมถึงส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

• ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงท่ีมีการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน ต้องร่วมรับผิดชอบผล
การดําเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร่วมกันระหว่างกระทรวง 
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• การประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการ พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการหรือ
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร่วมกันระหว่างกระทรวง และการบูรณาการผลคะแนนการดําเนินงานดังกล่าวร่วมกัน  
ท้ังระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ระหว่างทุกส่วนราชการท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน     
ซ่ึงตัวชี้วัดท้ัง 2 ระดับ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ระดับตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วยหลายส่วนราชการท่ีมีส่วนร่วมดําเนินการ
นั้น ทุกส่วนราชการจะได้รับผลคะแนนตัวชี้วัดเท่ากัน จากการเฉลี่ยผลคะแนนการดําเนินการของทุกส่วน
ราชการท่ีเก่ียวข้องในตัวชี้วัด เนื่องจากทุกส่วนราชการมีความสําคัญต่อความสําเร็จของการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ตามบทบาทท่ีสําคัญเท่ากัน 

2) ระดับยุทธศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วยตัวชี้วัดในลักษณะ Value Chain ท่ีมีความสําคัญเท่ากัน 
ดังนั้น ทุกตัวชี้วัดจึงมีค่าน้ําหนักเท่ากัน และทุกส่วนราชการท่ีมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดําเนินการในยุทธศาสตร์
เดียวกัน จะได้รับผลคะแนนเท่ากันจากการเฉลี่ยผลคะแนนการดําเนินการของทุกตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์     
เพ่ือแสดงว่าทุกส่วนราชการล้วนมีความสําคัญต่อความสําเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามบทบาทท่ี
สําคัญเท่ากัน 

• ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการในหลายยุทธศาสตร์ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนของผล
คะแนนทุกยุทธศาสตร์มาเป็นผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี 2 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ซ่ึงมีน้ําหนักร้อยละ 10  

 
สําหรับสูตรและวิธีการคํานวณคะแนนระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ ระดับยุทธศาสตร์ 

และการบูรณาการผลการดําเนินงานระหว่างยุทธศาสตร์สําหรับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการใน 
หลายยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

            

  47 

ตารางและสูตรการคํานวณ 1 : การเฉลี่ยผลคะแนนการดําเนินงานร่วมกันภายในยุทธศาสตร์ของตัวชี้วัด 2 ระดับ คือ ระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์และระดับ
ยุทธศาสตร์ 
 

� วิธีการคํานวณผลคะแนนระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
(2.X.i) 

น้ําหนัก 
(W2.X.i) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

การบูรณาการผลการดําเนินงานร่วมกันระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับตัวชี้วัด
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ถ่วงน้ําหนกั 
(W2.X.i x SM Joint KPIs2.X.i) 

คะแนนตัวชี้วัด 
 ส่วนราชการ A ได ้

(SM2.X.i (A)) 

คะแนนตัวชี้วัด 
ส่วนราชการ B ได ้ 

(SM2.X.i (B)) 
….. 

คะแนนตัวชี้วัด 
ส่วนราชการ N ได้  

(SM2.X.i (N)) 

ผลคะแนนเฉลี่ยระดับตัวชี้วัด 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

1 2 3 4 5  ΣΣΣΣ(SM2.X.i (A) - SM2.X.i (N)) = SM Joint KPIs2.X.i     N 

KPI2.X.1 W2.X.1 1 2 3 4 5 SM2.X.1 (A) SM2.X.1 (B) SM2.X.1 (…) SM2.X.1 (N) 
 Σ (SM2.X.1 ( A) - SM2.X.1 (N)) = SM Joint KPIs2.X.1 (W2.X.1 x SM Joint KPIs2.X.1) 
 N 

 

� วิธีการคํานวณผลคะแนนของตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด (2.X) 
น้ําหนัก 
(W2.X) 

คะแนนเฉลี่ยระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ถ่วงน้ําหนัก 
(W2.X.i x SM Joint KPIs2.X.i) 

KPI2.X.1 W2.X.1 (W2.X.1 x SM Joint KPIs2.X.1) 
KPI2.X.2 W2.X.2 (W2.X.2 x SM Joint KPIs2.X.2) 

….. ….. ….. 
KPI2.X.i W2.X.i (W2.X.i x SM Joint KPIs2.X.i) 

ผลคะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัดเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระดับยุทธศาสตร์ X 
(SM Joint KPIs 2.X) 

ΣΣΣΣ W2.X.1 - 2.X.i 
ΣΣΣΣ (W2.X.1-2.X.i x SM Joint KPIs2.X.1-2.X.i) 

ΣΣΣΣ W2.X.1-2.X.i 
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 โดยที่ 
X หมายถึง ลําดับที่ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1, 2, 3, …, 9 
A, B, C, ….., N                 หมายถึง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ 
2.x.1-2.x.i          หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดย่อยในแตล่ะยุทธศาสตร ์
W   หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ให้กับตัวชี้วัดย่อยภายใตยุ้ทธศาสตร์ โดยให้ทุกตัวชี้วัดมีน้ําหนักเท่ากัน   
SM หมายถึง คะแนนของแต่ละส่วนราชการจากการเทียบผลดาํเนินงานกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร ์
SM Joint KPIs 2.X.i      หมายถึง ผลคะแนนซึ่งมาจากการเฉลี่ยผลคะแนนการดําเนินการร่วมกันระหว่างส่วนราชการในระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร ์
N หมายถึง จํานวนรวมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการในแตล่ะยุทธศาสตร ์
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ตารางและสูตรการคํานวณ 2 : การเฉลี่ยผลการดําเนินงานระหว่างยุทธศาสตร์สําหรับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการในหลายยุทธศาสตร์ 
 

กรณีส่วนราชการ A มีส่วนร่วมในการดําเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 3, …, 9 :  

ตัวชี้วัดที่ 2 
น้ําหนัก 

(W2) 

ผลคะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด           
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระดับยุทธศาสตร์ 

(SM Joint KPIs 2.1-2.9) 

คะแนนเฉลี่ยระดับยุทธศาสตร์      
ถ่วงน้ําหนัก 

(W2.1-2.9 x SM Joint KPIs 2.1-2.9) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  W2.1 (SM Joint KPIs 2.1) (W2.1 x SM Joint KPIs 2.1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 W2.2 (SM Joint KPIs 2.2) (W2.2 x SM Joint KPIs 2.2) 

….. ….. ….. ….. 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 W2.9 (SM Joint KPIs 2.9) (W2.9 x SM Joint KPIs 2.9) 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมาย

ร่วมกันระหว่างกระทรวง 
ΣΣΣΣ W2.1 - 2.9  

ΣΣΣΣ (W2.1-2..9 x SM Joint KPIs 2.1-2.9) 

                ΣΣΣΣ W2.1-2.9 

 
โดยที่ : 

 

SM Joint KPIs  หมายถึง คะแนนจากการคํานวณคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการในระดับยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ให้กับตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ โดยให้ทุกยุทธศาสตร์มีน้ําหนักเท่ากัน   
2.1 - 2.9 หมายถึง ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ซึ่งแต่ละส่วนราชการการเกี่ยวข้องในการดําเนินการ      
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ตัวอย่าง  การคํานวณคะแนนของยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ (Doing Business)         
ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 2.9.1 อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก   
ตัวชี้วัดที่ 2.9.2 จํานวนด้านตามตัวชี้วัดการวิจัย เรื่อง “Doing Business ของธนาคารโลก” ของประเทศไทยที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมีอันดับดีขึ้น 

ซึ่งสามารถบูรณาการผลการดําเนินการ ได้ดังนี้ 
 

� ผลคะแนนของตัวชี้วัดระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 

กรณีตัวชี้วัดที่ 2.9.1 อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก มีการดําเนินงานร่วมกัน 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วน
ราชการ A B C และ D ซึ่งทั้ง 4 ส่วนราชการใช้เกณฑ์การให้คะแนนเดียวกัน ส่งผลให้ทุกส่วนราชการจะได้รับผลคะแนนเดียวกัน (หากผลการประเมินอันดับของประเทศไทย
จากรายงานการวิจัย เรื่อง “Doing Business ของธนาคารโลก” ค.ศ. 2013 ประเทศไทยได้อันดับที่ 16 ส่วนราชการ A B C และ D จึงได้รับคะแนนเท่ากับ 4 คะแนนเท่ากัน) 
ดังนั้น ผลคะแนนบูรณาการระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ของตัวชี้วัดนี้ จึงได้รับคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน จากการเฉลี่ยผลคะแนนการดําเนินการของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (4 
ส่วนราชการ) ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
(2.9.1) 

น้ําหนัก 
(W2.9.1) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปา้หมายของตัวชี้วดั 

การบูรณาการผลการดําเนินงานร่วมกันระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดถ่วงน้ําหนัก 

(W2.9.1 x SM Joint KPIs2.9.1) 

คะแนนตัวชี้วัด 
ส่วนราชการ A ได้ 

(SM2.9.1 (A)) 

คะแนนตัวชี้วัด 
ส่วนราชการ A ได้ 
(SM2.9.1 (B)) 
 

คะแนนตัวชี้วัด 
ส่วนราชการ B ได ้

(SM2.9.1 (C)) 

คะแนนตัวชี้วัด 
ส่วนราชการ C ได ้

(SM2.9.1 (D)) 

ผลคะแนนเฉลี่ยระดับตัวชี้วัด 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

1 2 3 4 5  ΣΣΣΣ(SM2.9.1 (A) - SM2.9.1(D)) = SM Joint KPIs2.9.1 
 N 

อันดับของประเทศ
ไทยตามรายงาน 
ผลการวิจัย เรื่อง 
Doing Business 
ของธนาคารโลก 

 

10 

 
 

อันดับ 
สูงกว่า 

22 

20 -22 17-19 16 –14 

 
 

อันดับ 
ต่ํากว่า 

14 

4 4 4 4  
4 + 4 + 4 + 4 

4 
= 4 40.0000 
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จากตารางข้างต้น ส่วนราชการ A B C และ D ทั้ง 4 ส่วนราชการจะได้รับผลคะแนนระดับตัวชี้วัดเท่ากันคือ 4 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยระดับตัวชี้วัดภายใต้
ยุทธศาสตร์ถ่วงน้ําหนักคือ 40.0000 

 

กรณีตัวชี้วัดที่ 2.9.2 จํานวนด้านตามตัวชี้วัดการวิจัย เรื่อง “Doing Business ของธนาคารโลก” ของประเทศไทยที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมีอันดับดีขึ้น 
มีการดําเนินงานร่วมกัน 6 ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการ A D E F G และ H ซึ่งทั้ง 6 ส่วนราชการใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่างกัน ส่งผลให้ทุกส่วนราชการจะได้รับผลคะแนน
ต่างกัน ดังนั้น ผลคะแนนบูรณาการระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ของของตัวชี้วัดนี้ จึงได้รับคะแนนเท่ากับ 4.3333 คะแนน จากการเฉลี่ยผลคะแนนการดําเนินการของทุก
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (6 ส่วนราชการ) ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
(2.9.2) 

น้ําหนัก 
(W2.9.2) 

เกณฑ์การให้คะแนน
เทียบกับระดบั

ความสําเร็จตาม
เป้าหมายของ

ตัวชี้วดั 

การบูรณาการผลการดําเนินงานร่วมกันระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยระดับ

ตัวชี้วัดภายใต้
ยุทธศาสตร์ถ่วงน้ําหนัก 

(W2.92 x SM Joint KPIs2.9.2) 

คะแนนตัวชี้วัด 
ส่วนราชการ A ได้ 

(SM2.9.2 (A)) 

คะแนนตัวชี้วัด 
ส่วนราชการ D ได้ 

(SM2.9.2 (D)) 

คะแนนตัวชี้วัด 
ส่วนราชการ E ได้

(SM2.9.2 (E)) 

คะแนนตัวชี้วัด 
ส่วนราชการ F ได ้

(SM2.9.2 (F)) 

คะแนนตัวชี้วัด 
ส่วนราชการ G ได ้

(SM2.9.2 (G)) 

คะแนนตัวชี้วัด 
ส่วนราชการ H ได้ 
(SM2.9.2 (H)) 
 

 

ผลคะแนนเฉลี่ยระดับตัวชี้วัด 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

1 2 3 4 5  ΣΣΣΣ(SM2.9.2 (A) - SM2..9..2 (H)) = SM Joint KPIs2.9.2 
 N 

จํานวนด้านตาม
ตัวชี้วัดการวิจัย 
เรื่อง “Doing 
Business ของ
ธนาคารโลก” ของ
ประเทศไทยที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ของกระทรวงมี
อันดับดีขึ้น 

10 ส่วนราชการ  
  A D E F G และ H 

ใช้เกณฑ์การให้
คะแนนต่างกัน 

5 4 5 4 3 5  5 + 4 + 5 + 4 + 3 + 5 
6 

= 26 = 4.3333 
    6 43.3330 

 
จากตารางข้างต้น ส่วนราชการ A D E F G และ H ทั้ง 6 ส่วนราชการจะได้รับผลคะแนนระดับตัวชี้วัดเท่ากัน คือ 4.3333 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยระดับตัวชี้วัด

ภายใต้ยุทธศาสตร์ถ่วงน้ําหนักคือ 43.3330 
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� ผลคะแนนของตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
 

จากการคํานวณผลคะแนนของตัวชี้วัดระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนราชการ A B C D E F G และ H จะได้รับคะแนนจากการบูรณาการผลการ
ดําเนินงานระดับยุทธศาสตร์ที่ 9 การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ (Doing Business) เท่ากัน จากการเฉลี่ยผลคะแนนการ
ดําเนินการของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (8 ส่วนราชการ) ดังนี้  

 
 

ตัวชี้วัด 2.9 Doing Business 
น้ําหนัก 

(W2.9) 

คะแนนบูรณาการระดับตัวชี้วัด 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ถ่วงน้ําหนัก 

(W2.9.i x SM Joint KPIs 2.9.i) 

2.9.1 อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing 
Business ของธนาคารโลก 

10 40.0000 

2.9.2 จํานวนด้านตามตัวชี้วัดการวิจัย เรื่อง “Doing Business ของ
ธนาคารโลก” ของประเทศไทยที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมีอันดับดีขึ้น 

10 43.3330 

ผลคะแนนบูรณาการตัวชี้วัดเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระดับยุทธศาสตร์ 

(SM Joint KPIs 2.9) 
20 

               83.3330            =       4.1666 

                20 

 
 จากตารางข้างต้น ส่วนราชการ A B C D E F G และ H ทั้ง 8 ส่วนราชการจะได้รับผลคะแนนระดับยุทธศาสตร์เท่ากัน คือ 4.1666  
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ตัวอย่าง  การคํานวณผลการดําเนินงานระหว่างยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ A (หากส่วนราชการ A เกี่ยวข้องกับการดําเนินการใน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยทางถนน ยุทธศาสตร์พลังงานผสม (เอทานอล) และยุทธศาสตร์การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ
ของประเทศ (Doing Business)) ส่วนราชการ A จะได้รับคะแนนจากการเฉลี่ยผลการดําเนินงานระหว่าง 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 
น้ําหนัก 

(W2) 

ผลคะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด 

เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระดับยุทธศาสตร์ 

(SM Joint KPIs 2.3,2.6,2.9) 

คะแนนเฉลี่ยระดับยุทธศาสตร์    

ถ่วงน้ําหนัก 

(W2.3,2.6,2.9 x SM Joint KPIs 2.3,2.6,2.9) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา 
                        อุบัติภัยทางถนน  

10 3.8000 38.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พลังงานผสม (เอทานอล) 10 4.5000 45.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่ม 
                    ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ 
                    ของประเทศ (Doing Business) 

10 4.1667 41.6670 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มี

เป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง 
30  

    124.6670       =      4.1556 

          30 

 
 จากตารางข้างต้นส่วนราชการ A จึงได้รับผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง เท่ากับ 4.1556 
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หมายเหตุ : 
 

1) ส่วนราชการท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ี 2 ให้ใช้ค่าน้ําหนักร้อยละ 10 ท้ังหมด 

2) กรณีส่วนราชการซ่ึงไม่มีการกําหนดตัวชี้วัดนี้ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้
นําค่าน้ําหนักร้อยละ 10 ของตัวชี้วัดนี้ ไปรวมไว้ท่ีตัวชี้วัดท่ี 1.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ร้อยละ 5 และตัวชี้วัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5 
 

เง่ือนไข : –   
 

แนวทางการประเมินผล : 

ในการคํานวณผลคะแนนการดําเนินการ แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) ส่วนราชการ แจ้งผลคะแนนการดําเนินการของแต่ละส่วนราชการเฉพาะรายตัวชี้วัด ไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. พร้อมรายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report - SAR) รอบ 12 เดือน  

2) สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการคํานวณผลคะแนนในข้ันตอนต่อไป คือ 
- การบูรณาการผลคะแนนการดําเนินงานร่วมกันภายในยุทธศาสตร์ของตัวชี้วัด 2 ระดับ คือ 

ระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และระดับยุทธศาสตร์ (ดังตารางและสูตรการคํานวณ 1)  
- การบูรณาการผลการดําเนินงานระหว่างยุทธศาสตร์ กรณีสําหรับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับ

การดําเนินการในหลายยุทธศาสตร์ (ดังตารางและสูตรการคํานวณ 2) 
 จากนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. จะดําเนินการสรุปคะแนนผลการดําเนินการตัวชี้วัดท่ี 2 ของแต่ละ   
ส่วนราชการ และแจ้งส่วนราชการทราบต่อไป 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร. 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกลุ่มภารกิจ 

น้ําหนัก : ร้อยละ 10 

คําอธิบาย :  
• เพ่ือให้กลุ่มภารกิจมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกลุ่มภารกิจโดยหน่วยงานภายใน              

ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่ม
ภารกิจ 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุ เ ป้าหมายแต่ละตัวชี้ วัดตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 

• ส่วนราชการในสังกัดกลุ่มภารกิจต้องร่วมรับผิดชอบผลการดําเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  

• จํานวนตัวชี้วัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด 
 (3.i) 

นํ้าหนัก
(W3.i) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัระดับ
ความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได้ 
(SM3.i) 

คะแนน        
ถ่วงนํ้าหนัก 

 (W3.i x SM3.i) 
1 2 3 4 5   

KPI3.1 W3.1 1 2 3 4 5 SM3.1 (W3.1 x SM3.1) 
KPI3.2 W3.2 1 2 3 4 5 SM3.2 (W3.2 x SM3.2) 

. . 1 2 3 4 5 . . 

. . 1 2 3 4 5 . . 
KPI3.i W3.i 1 2 3 4 5 SM3.i (W3.i x SM3.i) 

 Σ W3.i = 1  Σ (W3.i x SM3.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 
     

 Σ   (W3.i x SM3.i)           หรือ        (W3.1 x SM3.1) + (W3.2 x SM3.2) + ... + (W3.i x SM3.i) 
         Σ W3.i          W3.1+ W3.2 +...+ W3.i 
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โดยท่ี : 

W   หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีให้กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนจากแผนปฏิบัติราชการของกลุ่ม
ภารกิจและผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัด เท่ากับ  1   

SM  หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

i   หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ ได้แก่  1, 2,…, i  
 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 Σ (W3.i x SM3.i) = 1 
2 Σ (W3.i x SM3.i) = 2 
3 Σ (W3.i x SM3.i) = 3 
4 Σ (W3.i x SM3.i) = 4 
5 Σ (W3.i x SM3.i) = 5 

 
หมายเหตุ :  

กรณีท่ีส่วนราชการใดไม่มีกลุ่มภารกิจ จะนําน้ําหนักไปรวมไว้กับตัวชี้วัดท่ี 1.1 “ระดับความสําเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง” ร้อยละ 5 เป็น
น้ําหนักร้อยละ 20 และตัวชี้วัดท่ี 4 “ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า” ร้อยละ 5 เป็นน้ําหนักร้อยละ 25 
 
เง่ือนไข :   - 
 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
��������  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลท่ีแจ้งมาจริง เช่น  

����  ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
����  รายงานการประชุม 
����  แผนการดําเนินงานท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
����  คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน  
����  บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
����  เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
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แนวทางการประเมินผล 
 

��������  การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  
����  ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 
����  ผู้จัดเก็บข้อมูล 
����  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์  
��������  การจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

���� ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ และระบุแหล่งท่ีมาได้
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

���� ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

���� ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
���� ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
��������  สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
��������  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
��������  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมายเหตุ :  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 

ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมท้ังเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนท่ีสําคัญต่อ
การคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องท่ีไม่ได้จัดส่งให้ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร. 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า 

น้ําหนัก : ร้อยละ 20 

คําอธิบาย :  
• เพ่ือให้ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในส่วนราชการ           

โดยหน่วยงานภายในสังกัดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า   

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 

• ส่วนราชการระดับกรมหรือเ ทียบเ ท่า  ต้องรับผิดชอบผลการดํา เนินงานให้บรรลุ 
ตามแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  

• จํานวนตัวชี้วัด ท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบั ติราชการ 
ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า และเป็นการรับเป้าหมายท่ีมีการถ่ายทอดเป้าหมายมาจากระดับ
กระทรวง และมีส่วนผลักดันหรือสนับสนุนให้เกิดผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจ และเป้าหมายของ
ส่วนราชการ 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด  
(4.i) 

นํ้าหนัก
(W4.i) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัระดับความสําเร็จ
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน 
ที่ได้ 

(SM4.i) 

คะแนน       
ถ่วงนํ้าหนัก 

(W4.i x SM4.i) 1 2 3 4 5 
KPI4.1 W4.1 1 2 3 4 5 SM4.1 (W4.1 x SM4.1) 
KPI4.2 W4.2 1 2 3 4 5 SM4.2 (W4.2 x SM4.2) 

. . 1 2 3 4 5 . . 

. . 1 2 3 4 5 . . 
KPI4.i W4.i 1 2 3 4 5 SM4.i (W4.i x SM4.i) 

 Σ W4.i = 1  Σ (W4.i x SM4.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 
     

Σ (W4.i x SM4.i)      หรือ          (W4.1 x SM4.1) + (W4.2 x SM4.2) + ... + (W4.i x SM4.i) 
         Σ W4.i            W4.1+ W4.2 +...+ W4.i 
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โดยท่ี : 
W  หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีให้กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนจากแผนปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัด เท่ากับ 1   
SM  หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 
i   หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของส่วน

ราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ได้แก่ 1, 2,…, i  
 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 Σ (W4.i x SM4.i.i) = 1 
2 Σ (W4.i x SM4.i) = 2 
3 Σ (W4.i x SM4.i) = 3 
4 Σ (W4.i x SM4.i) = 4 
5 Σ (W4.i x SM4.i) = 5 

 
หมายเหตุ : - 
 
เง่ือนไข : - 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
��������  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลท่ีแจ้งมาจริง เช่น  

����  ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
����  รายงานการประชุม 
����  แผนการดําเนินงานท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
����  คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน  
����  บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 
����  เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

��������  การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  
����  ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 
����  ผู้จัดเก็บข้อมูล 
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แนวทางการประเมินผล 
����  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์  
��������  การจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

���� ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ และระบุแหล่งท่ีมาได้
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

���� ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

���� ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
���� ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
��������  สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
��������  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
��������  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมายเหตุ :  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 

ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมท้ังเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนท่ีสําคัญต่อ
การคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องท่ีไม่ได้จัดส่ง
ให้ สํานักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร.
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ตัวช้ีวัดท่ี 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

น้ําหนัก : ร้อยละ 7 

คําอธิบาย :  
• ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ     
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 

• ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ี
ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากส่วนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.
ได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 
(1)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
(3)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4)  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(5)  ความเชื่อม่ันเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ 

• สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาคัดเลือกงานบริการท่ีส่วนราชการเสนอซ่ึงเป็นงานบริการหลักไม่เกิน 
3 งาน และแจ้งให้ส่วนราชการทราบ และสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสํารวจตามประเด็นสําคัญ
ข้างต้น โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการเป็นงานบริการ ท่ีเป็นภารกิจหลักของส่วนราชการเป็นงาน
บริการท่ีมีผู้ใช้บริการจํานวนมากไม่น้อยกว่า 25 ราย มีผลกระทบสูงต่อประชาชน รวมท้ังวิเคราะห์ผลตามหลัก
สถิติ 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ : - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 
 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การประเมินคุณภาพ 
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หมายเหตุ :  - 
 
เง่ือนไข :   - 
 
แนวทางการประเมินผล : 
 

แนวทางการประเมินผล 
ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

��������  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผู้ประเมินจะใช้ผล
การสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ
เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือใช้ในการประเมินผล 
��������  เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวชี้วัดท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

��������  การเตรียมการเพ่ือการติดตามและประเมินผล
กําหนดแผนงาน ผู้รับผิดชอบ และนําแผนไปปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ให้ดีข้ึน 
��������  ส่วนราชการสามารถดําเนินการสํารวจข้อมูลผล
การดําเนินงานควบคู่ไปได้ เพ่ือใช้ในการติดตามผล
การ ดํา เนินงานของส่ วนราชการ  ซ่ึ ง เ ป็นการ
ดําเนินงานภายในของส่วนราชการโดยไม่ต้องแสดง
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางสาวอุษา   ปัญญาวด ี 
2. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 

0 2356 9969 
0 2356 9999 ต่อ 8860 
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ตัวช้ีวัดท่ี 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 

น้ําหนัก : ร้อยละ 3 

คําอธิบาย :  
• เพ่ือให้ส่วนราชการทราบผลการประเมินการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมท้ังมี

การติดตามและรายงานผลให้แก่ผู้กําหนดนโยบายทราบ เพ่ือสามารถปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับการดําเนินงานต่อไป 

• ผู้กําหนดนโยบาย หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคลท่ีตั้งข้ึนโดยกฎหมายซ่ึงกําหนดนโยบายให้แก่
ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่ีส่วน
ราชการสังกัด 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 

(1) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายท่ีมอบหมาย 
(2) ความพึงพอใจด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(3) ความพึงพอใจด้านการติดตามและนําเสนอผลให้ทราบ 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ  :  - 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 
 

หมายเหตุ  :  - 
 

เง่ือนไข  :  - 
 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 
��������  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผู้ประเมินจะสํารวจความ
พึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย โดยการส่งแบบสอบถามถึงผู้
กําหนดนโยบายโดยตรง 
��������  สํานักงาน ก.พ.ร.จะเป็นผู้ประเมินผลการสํารวจความ
พึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายและจะได้แจ้งผลการสํารวจ
ความพึงพอใจให้ส่วนราชการทราบต่อไป 

- 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางศิริเนตร   
2. นางสาวดารารัตน์ 
3. นางสาวสุภลักษณ์ 
4. นางสาวนฤมล 

กล้าหาญ 
โฆษิตพิพัฒน์  
ขัมภรัตน์  
ติยะแสงทอง 

0 2356 9941 
0 2356 9999 ต่อ 8814 
0 2356 9999 ต่อ 8907 
0 2356 9999 ต่อ 8860 
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ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

น้ําหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธิบาย :  
ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การท่ีส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชี

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

เหตุผล : 
เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินสําหรับไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและนําไปสู่การบริหาร

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยใน

ระบบ GFMIS สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตาม
รูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างไร พร้อมท้ัง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและ
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การประเมินประสิทธิภาพ 

มิติภายใน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมท้ังกําหนดเป้าหมายการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ 
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

5 สามารถดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ ตาม
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้พร้อมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตาม
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ 

 
หมายเหตุ : - 
 
เง่ือนไข :  

1) ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนท่ี 1 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555  
2) ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนน 2 และ 3 ถึงสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ

สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555  
3) ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนท่ี 4 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2555 
4) ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนท่ี 5 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 

 
แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนท่ี 1 :  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 ส่วนราชการมีการตรวจสอบ 

ความถูกต้องของการระบุ
ค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย
ในระบบ GFMIS สํ าหรับ
ข้ อ มู ล ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

���� สําเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการ
ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย 

���� หลักฐานแสดงการตรวจสอบจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุน
เก่ียวกับความถูกต้องของข้อมูลต้นทุน ศูนย์ต้นทุน หรือ
กิจกรรมย่อย 

���� ส่ งสํ า เน า เอกสารหลั กฐ าน ต่ า งๆ  ดั งกล่ า ว ให้ กั บ
กรมบัญชีกลางภายในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555 

2 ข้ันตอนท่ี 2 : ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วย

ผ ล ผ ลิ ต  ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตาม
หลักเกณฑ์และวิ ธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดได้
แล้วเสร็จ และรายงานผล
การคํ านวณต้นทุนตาม

���� เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนน 1 พร้อมท้ังรายงานผลการคํานวณต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตท่ีได้จัดทําแล้วเสร็จ ดังนี้ 
���� รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ผ ล ผ ลิ ต  กิ จ ก ร รม ย่ อ ย  แล ะผ ล ผ ลิ ต ย่ อ ย ข อ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
รูปแบบรายงานท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด (แสดงเป็น
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
รูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนดโดยเสนอให้สํานัก
งบประมาณกรมบัญชีกลาง 
และ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
และเผยแพร่ ข้ อมูลผ่ าน
ช่ อ ง ท า ง  Website         
ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยบาท) โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ  
���� ท้ังนี้ วันท่ีแล้วเสร็จของรายงานผลการคํานวณต้นทุน             

ต่อหน่วยผลผลิต ถือตามวันท่ีผู้ มี อํานาจลงนาม
เห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว 

���� กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนต้องมีอย่างน้อย          
10 ด้ าน  ต าม ท่ีกรม บัญชี กลา ง กํ าหนด เ พ่ื อ ให้
ครอบคลุมทุกกิจกรรมสนับสนุน  

���� หน่วยนับท่ีส่วนราชการกําหนดต้องมีเพียง 1 หน่วย
นับสําหรับกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อยแต่ละรายการ 

���� เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง Website ของหน่วยงาน    
หรือในกรณีท่ีหน่วยงานไม่มี Website ของหน่วยงาน     
ให้เผยแพร่ในช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม 

���� ส่ ง สํ า เ น า ร าย งานฯ  ให้ กั บสํ านั ก งบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 29 
กุมภาพันธ์ 2555 

���� ในการจัดทําบัญชีต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ต้อง ใช้ ข้ อมูลทางบัญชี ต้ั งแต่  1 ตุ ลาคม 2553 –             
30 กันยายน 2554 

3 ข้ันตอนท่ี 3 :  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เปรียบเทียบผลการคํานวณ

ต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิ ต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 และปี งบประมาณ  
พ . ศ . 2554 ว่ า มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงอย่ างไร พร้ อมท้ั ง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํา
รายงานการเปรียบเทียบและ
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ 
ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให้สํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

���� เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนน 1 และ 2 พร้อมท้ังรายละเอียดการ
วิเคราะห์ผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตท่ีได้จัดทํา
แล้วเสร็จ ดังนี้ 
���� รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด (แสดงเป็นหน่วย
บาท)  และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ โดย
เนื้อหาของรายงานฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 
- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการคํานวณ

ต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิตและกิจกรรมระหว่ าง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 และปี งบประมาณ        
พ.ศ. 2554 

- วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อย่างมีสาระสําคัญในต้นทุนต่อหน่วย (การกําหนด
สาระสําคัญพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของต้นทุนต่อหน่วย/ต้นทุนทางตรงตามศูนย์
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
และเผยแพร่ ข้ อมู ลผ่ าน
ช่ อ ง ท า ง  Website ข อ ง
หน่วยงาน 
 

ต้นทุน/ต้นทุนทางอ้อมท่ีเพ่ิม/ลด ไม่ควรตํ่ากว่า 
20%)  

- ถ้าหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณ
ต้นทุนหน่วยนับ หรือชื่อกิจกรรม/ผลผลิต ในปี
ปัจจุบันต้องมีการดําเนินการแก้ไขปีก่อนด้วย 
เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ในระหว่าง 2 ปี 

���� ท้ังนี้ วันท่ีแล้วเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต ถือตามวันท่ีผู้มีอํานาจลงนาม
เห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว 

���� เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง Website ของหน่วยงาน    
หรือในกรณีท่ีหน่วยงานไม่มี Website ของหน่วยงาน     
ให้เผยแพร่ในช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม 

���� ส่ งสํ า เ นาร าย งานฯ  ให้ กั บสํ านั ก งบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง  และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี  29 
กุมภาพันธ์ 2555 
 

4 ข้ันตอนท่ี 4 : ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
พร้อมท้ังกําหนดเป้าหมาย
การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) 
และแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ 
 
 

���� เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2 และ 3 พร้อมท้ังแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ    
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ 
���� แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปีงบประมาณ     

พ.ศ .  2555 ซ่ึ ง มี การ กํ าหนดเป้ าหมายการ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อย่างชัดเจน    
(มีการระบุกิจกรรม สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย ระยะเวลา)     
ไม่ต่ํากว่า 2 เรื่อง ตัวอย่างเช่น    
- กรณีลดค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวม

ระดับกรมท่ีลดลง หรือ 
- กรณีปรับปรุ ง กิจกรรม ต้องแสดงให้ เห็น ถึ ง

ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมนั้นในรูปของ
ต้นทุนและปริมาณงาน 

���� ท้ังนี้  วันท่ีแล้วเสร็จของแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถือตามวันท่ีผู้มี
อํานาจลงนามเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว  

���� ส่งสํา เนาแผนฯ ให้ กับกรมบัญชีกลางภายในวัน ท่ี                  
31 มีนาคม 2555    
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
5 ข้ันตอนท่ี 5 : ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 สามารถดําเนินการตามแผน

เพ่ิมประสิทธิภาพประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้
ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
พร้ อมท้ั งจั ดทํ ารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานและ
ผลสํ าเร็ จตาม แผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
และได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการ 

���� เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนน 1, 2, 3 และ 4 พร้อมท้ังเอกสาร/หลักฐานท่ี
แสดงถึงการดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ 
���� หลักฐานแสดงการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ

ท่ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในทุกเรื่อง 
���� รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ

โดยมีเนื้อหาท่ีระบุ 
- ผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จท่ีเกิดจากการ

ดําเนิ นงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

- ช่ ว ง ร ะยะ เ วล า ท่ี ดํ า เนิ นกา รตามแผน เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

- วันท่ีแล้วเสร็จของรายงานสรุปผลการดําเนินงาน    
ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ถือตามวันท่ีผู้มีอํานาจ
ลงนามเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว 

  ���� ส่งสําเนารายงานฯ ให้ กับกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี                  
31 ตุลาคม 2555 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางพรกมล 
2. นางสาวนภาทิพย์
3. นางอรพรรณ 
4. นางสาวอุไรวรรณ 

ประยูรสิน  
ปัญจศิริ 
นาคมหาชลาสินธุ์ 
รุกขวัฒนกุล 

0 2127 7138 
0 2127 7405 
0 2127 7413 
0 2127 7415 
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ตัวช้ีวัดท่ี 8 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

น้ําหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธิบาย :  
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่าย   

ภาพรวมของเงินงบประมาณของส่วนราชการ ท้ัง ท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภู มิภาคเทียบกับ               
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
ส่วนราชการ ท้ังนี้ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานัก
งบประมาณกําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จะเป็นแผนต้ังต้นในระบบ GFMIS ดังนั้น เม่ือมีการนําแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้อง
ติดตามประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีได้ทําไว้ให้ปรับปรุง
แผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตร
มาสท่ี 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2555 

• การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับ
วงเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และคํานวณค่าเฉลี่ยของท้ัง 4 ไตรมาสเป็นผลการดําเนินงานของ
ส่วนราชการ 
 

เหตุผล :   
เพ่ือให้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมท้ังติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงได้กําหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ  : 
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กําหนดให้   

 X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการ
เบิกจ่ายแต่ละไตรมาส 

 Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ในระบบ GFMIS แต่ละไตรมาส  
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
         
 
 
 

หมายเหตุ : - 
 
เง่ือนไข :  

1. กําหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของท้ัง 4 ไตรมาสอยู่ท่ีร้อยละ 90 และ
ระดับ 5 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของท้ัง 4 ไตรมาสอยู่ท่ีร้อยละ 95  

ตัวอย่าง ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 315
ล้านบาท โดยได้ทําแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้สํานักงบประมาณเห็นชอบแล้ว ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ (แผนต้ัง
ต้น) ต่อมาเกิดอุทกภัย ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเดิม จึงได้ปรับปรุงแผนการใช้
จ่ายเงิน (แผนปรับปรุง) ต้ังแต่เดือนมกราคม 2555 ซ่ึงประมาณการว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวนท้ังสิ้น 308 ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายเงินจริงของแต่ละไตรมาสเป็นดังนี้ 

 

รายการ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังสิ้น 
แผนต้ังต้น  78 70 67 100 315 
แผนปรับปรุง (1) 78 40 75 115 308 
ผลการเบิกจ่าย (2) 60 35 85 115 295 

ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกบั
แผน (2) / (1) * 100 

76.92 87.50 113.33 100  

  
ดังนั้น เม่ือคํานวณค่าเฉลี่ยร้อยละของท้ัง 4 ไตรมาส คิดเป็นผลการดําเนินงานของส่วนราชการ

เท่ากับ (76.92% + 87.50% + 113.33% + 100.00% ) / 4 = 94.44% อยู่ท่ีระดับคะแนน 4.7756 คะแนน 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไม่รวมเงิน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณท่ีส่วนราชการประหยัดได้        
และไม่ได้นําไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ ต่อ ท้ังนี้ ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณ         
ท่ีประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผล 

3. กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณท่ีประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอ่ืนๆ       
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 

4. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

 
 
 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 85 87.50 90 92.50 95 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย           
เงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ - - - - 

 

แนวทางการประเมินผล : 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 
���� ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ่ายใน
ส่วนกลางและส่วนภู มิภาคจากระบบการ
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) และข้อมูลแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของส่วนราชการจากระบบ
ของสํานักงบประมาณและระบบ GFMIS 
 

���� การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 
� กรณีท่ีส่วนราชการมีเงินงบประมาณรายจ่ายเหลือ

จ่าย หมายถึง ส่วนราชการดํา เนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ 
ตามท่ีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือจากการ
จัดซ้ือจัดจ้างแล้วนั้น เงินงบประมาณในส่วนท่ีเหลือ
จ่ายจะถือว่าเป็นเงินงบประมาณท่ีสามารถประหยัด
ได้ ท้ังนี้ หากส่วนราชการไม่ได้นําเงินงบประมาณ
ส่วนนี้ไปใช้จ่ายในภารกิจ/โครงการอ่ืนๆ ต่อ ขอให้     
ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณท่ีประหยัดได้
ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพ่ือใช้ประกอบ   
การประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

 - วงเงินงบประมาณท่ีประหยัดได้ พร้อมท้ังระบุ
ภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจ่าย และ
รายการของเงินงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได้        
เ พ่ื อกรม บัญชี กล า งจะนํ าม า ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาปรับคะแนนเ พ่ิมของ       
ส่วนราชการ 

 - เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ 
ส่วนราชการท่ีส่งให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

 1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใช้จ่ าย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนก
ตามงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 (แบบ สงป. 302) 
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ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 
 2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ  

 3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการ งบประมาณรายจ่ า ย  ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ีได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจ        

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย 0 2127 7132 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 ต่อ 4206 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   0 2127 7000 ต่อ 4168 
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ตัวช้ีวัดท่ี 9  ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย 

น้ําหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธิบาย :  
• เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

• วัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการท่ีส่วนราชการ
ทําได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ท่ีกําหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555” 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

ผลผลิต  
(i) 

นํ้าหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบั                                                 
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 

คะแนนที่ได้ 
(SM i) 

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

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

. . 80 85 90 95 100 . . 

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

นํ้าหนักรวม Σ Wi =1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดน้ีเท่ากับ Σ (Wi x SMi) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ 
     

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

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

 

โดยท่ี : 
W  หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีให้กับแต่ละเป้าหมายผลผลิต และผลรวมของ

น้ําหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ 1 
SM  หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 

i   หมายถึง ลําดับท่ีของเป้าหมายผลผลิต ได้แก่  1, 2,…, i  
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
หมายเหตุ : - 
 
เง่ือนไข :  

1) การกําหนดน้ําหนักท่ีจัดสรรให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตให้ถ่วงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ
เป้าหมายผลผลิต หากไม่ระบุน้ําหนัก ให้ถือว่าทุกเป้าหมายผลผลิตมีน้ําหนักเท่ากัน 

2) กรณีส่วนราชการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตท่ีกําหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 

3) กรณีท่ีส่วนราชการไม่มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ให้นําค่าน้ําหนักไปรวม
ไว้ท่ีตัวชี้วัดท่ี 7 “ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ร้อยละ 2.5 และ
ตัวชี้วัดท่ี 8 “ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน” ร้อยละ 2.5 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
��������  รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

���� ผลผลิตเชิงปริมาณของส่วนราชการตาม “เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555” ของสํานักงบประมาณ 

���� เป้าหมายเชิงปริมาณท่ีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
���� ไม่นับรวมผลผลิตเชิงปริมาณท่ีได้รําไปเป็นตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของ

กระทรวง กลุ่มภารกิจ หรือกรม 
��������  รายละเอียดผลการดําเนินงานของผลผลิตเชิงปริมาณ ดังนี้ 

���� รายงานสรุปปริมาณผลผลิตท่ีสามารถดําเนินการได้จริงของผลผลิตเชิงปริมาณแต่ละผลผลิต 
��������  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าการดําเนินการของผลผลิตได้บรรลุผลตามข้อมูลท่ีแจ้งมาจริง ได้แก่  

���� สําเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ สงป.301 ท่ีจัดส่งให้กับ
สํานักงบประมาณ ณ งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

��������  กรณีส่วนราชการเปลี่ยนเป้าหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
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แนวทางการประเมินผล 
สํานักงบประมาณจึงสามารถนําเป้าหมายท่ีปรับเปลี่ยนแล้วมาใช้ในการประเมินผลได้ พร้อมแนบเอกสาร 
หลักฐานท่ีสํานักงบประมาณให้ความเห็นชอบดังกล่าว 

2. ประเมินผลจากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  
����  ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 
����  ผู้จัดเก็บข้อมูล 

3. การสังเกตการณ์  
��������  กระบสนการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

���� ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง รวมท้ังแบบฟอร์มและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจา้ของข้อมูลทุก 1 เดือน  

���� ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งท่ีมาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการ
จัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

���� ความทันสมัย เช่น ความถ่ีในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งท่ีข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานข้อมูล 

���� ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  ภาคเอกชน
และประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 

��������  สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
��������  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  
 

  สํานักประเมินผล สํานักงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นายเพ่ิมศักด์ิ  สัจจะเวทะ 0 2273 9043 

 
  สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางศิริเนตร   
2. นางสาวดารารัตน์ 
3. นางสาวสุภลักษณ์ 
4. นางสาวนฤมล 

กล้าหาญ 
โฆษิตพิพัฒน์  
ขัมภรัตน์  
ติยะแสงทอง 

0 2356 9941 
0 2356 9999 ต่อ 8814 
0 2356 9999 ต่อ 8907 
0 2356 9999 ต่อ 8860 
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ตัวช้ีวัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

น้ําหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธิบาย :  
• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี

สะท้อนจากการประเมินสมรรถนะ โดยใช้ค่าคะแนนจากการประเมินสมรรถนะหลัก ตามแนวทางของ ก.พ. 
เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะบุคลากรได้ 

• ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง  ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีมีความจําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ทุนมนุษย์จัดเป็นสินทรัพย์ท่ีจับต้องไม่ได้ ไม่สามารถวัดเทียบเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้ แต่เป็นทุนท่ี
สําคัญและมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินท่ีจับต้องได้ เช่น ทุนทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ  ดังนั้นการเพ่ิมทุนมนุษย์หรือการลงทุนให้ได้มา การสะสม การใช้ประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพ และ
การสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องจึงสามารถช่วยสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ รวมถึงแรงจูงใจและความ
จงรักภักดีต่อองค์การ ซ่ึงนําไปสู่การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การมี
ความสามารถสร้างความได้เปรียบในการดําเนินงาน ดังนั้น การพัฒนาทุนมนุษย์จึงถือว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคัญ
อย่างยิ่งต่อความสําเร็จขององค์การ   

• การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินสมรรถนะของบุคลากรของส่วนราชการตาม
แนวทางของ ก.พ. (ยกเว้นกระทรวงกลาโหม และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สามารถใช้แนวทางการประเมิน
สมรรถนะตามเกณฑ์ของหน่วยงาน) 

• การประเมินสมรรถนะ ต้องมีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core competency) และ/
หรือสมรรถนะในสายวิชาชีพ (Funtional competency) สําหรับสมรรถนะหลักเป็นคุณลักษณะร่วม
ของข้าราชการพลเรือนไทยท้ังระบบ เพ่ือหล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน 5 เรื่อง คือ 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม และการทํางานเป็นทีม ท้ังนี้ ส่วนราชการสามารถกําหนดสมรรถนะเพ่ิมเติมจากสมรรถนะหลักท่ี
กําหนดเป็นพ้ืนฐานได้แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร วัดจากคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสะท้อนจากผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ. ซ่ึงเป็นค่าคะแนนจากการ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากร  เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะของบุคลากรได้อย่าง
ชัดเจน  และการนําเครื่องมือการประเมินสมรรถนะของ ก.พ. มาใช้ เพ่ือไม่ให้เป็นภาระกับส่วนราชการในการ
จัดเก็บข้อมูล ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์สําคัญของการนําระบบประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการมาใช้  

 

 

 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การพัฒนาองค์การ 
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6. สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลผลคะแนนตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร1.สวนราชการประเมินผลการปฏบัิติงาน (ผลสัมฤทธ์ิ

ของงานและสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ.) ของ
บุคลากรในภาพรวม

2. สวนราชการสงผลประเมินใหสํานักงาน ก.พ.ร.

3. สวนราชการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

After
Before

ก.ย. ต.ค.

4. สวนราชการประเมินผลการปฏิบตัิงานฯ ของ
   บุคลากรในภาพรวม

แนวทางการดําเนินการ
KPI 2.2.1 :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ประเมิน สมรรถนะของบุคลากรของสวนราชการ ตามแนวทางของ ก.พ. 

5. สวนราชการสงผลประเมินใหสํานักงาน ก.พ.ร.

แนวทางการดําเนินการ : 

การประเมินสมรรถนะเป็นการใช้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมของส่วนราชการ ซ่ึง
เป็นการประเมินผลสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ.  โดยประเมินจากค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของส่วนราชการ ครั้งท่ี 1 ซ่ึงใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี รอบท่ี 2  เดือน เมษายน - 
กันยายน  2554 เป็นข้อมูล Baseline แล้วนําค่าคะแนนเฉลี่ยดังกล่าว มาคํานวณเทียบกับผลค่าคะแนนเฉลี่ย
ของการประเมินผลสมรรถนะประจําปี ครั้งท่ี 2 ซ่ึงใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี รอบท่ี 2  เดือน เมษายน 
- กันยายน 2555 เพ่ือดูระดับของการพัฒนาบุคลากรว่า มีระดับการพัฒนามากน้อยเพียงใด ซ่ึงสรุปเป็นข้ันตอนได้
ดังนี้ 

1) ส่วนราชการสรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ ครั้งท่ี 
1 (ใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี รอบท่ี 2 เดือน เมษายน - กันยายน  2554)  

2) ส่วนราชการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมสูงข้ึน 
3) ส่วนราชการสรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ ครั้งท่ี 

2 (ใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี รอบท่ี 2 เดือน เมษายน - กันยายน  2555) 
4) เทียบระดับผลการประเมินกับเกณฑ์การให้คะแนนท่ีกําหนด เพ่ือสรุปค่าคะแนนของตัวชี้วัด 

ภาพท่ี 3  แนวทางการดําเนินการตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 

 
 
 
 

31 ม.ค. 55 

31 ม.ค. 56 
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เกณฑ์การให้คะแนน :   
  การกําหนดสูตรคํานวณคะแนนมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของ ก.พ. (เช่น  
ผลประเมินสมรรถนะเท่ากับ 91-100% เท่ากับ 5 คะแนน และผลประเมินสมรรถนะ น้อยกว่า 60% เท่ากับ 
1 คะแนน เป็นต้น) และเพ่ือให้การประเมินมีความเหมาะสมและเป็นธรรม จึงได้กําหนดเกณฑ์การประเมิน
ตามผลการประเมินสมรรถนะท่ีปรากฏในครั้งท่ี 1 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 
       กรณีท่ี 1 :    ผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 91.00 คะแนน  

� กรณีท่ีผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 มากกว่าหรือเท่ากับครั้งท่ี 1 ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการ
รักษาสถานะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สูงข้ึน ซ่ึงกรณีดังกล่าวจะได้คะแนนเท่ากับ 5 

� กรณีท่ีผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ตํ่ากว่าครั้งท่ี 1 แต่มากกว่า 60 คะแนน เกณฑ์การให้
คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของคะแนนท่ีลดลง โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้  

 

    
 

� กรณีท่ีผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2 ≤ 60 
2 

 
3 
4 
5 X2 ≥ X1 

หมายเหตุ :  
X1  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี ครั้งท่ี 1 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 54)  

          X2  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี ครั้งท่ี 2 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 55) 

 
       กรณีท่ี 2 :    ผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 น้อยกว่า 91.00 คะแนน 

� กรณีท่ีผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 91 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 5 

� กรณีท่ีผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 มากกว่าครั้งท่ี 1 แต่ตํ่ากว่า 91 คะแนน เกณฑ์การให้
คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้ 

 

    
 

� กรณีท่ีผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 เท่ากับครั้งท่ี 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 3 
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� กรณีท่ีผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ตํ่ากว่าครั้งท่ี 1 แต่มากกว่า 60 คะแนน เกณฑ์การให้
คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของคะแนนท่ีลดลง โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้  

 

    
 

� กรณีท่ีผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2 ≤ 60 
2 

 
3 X2 = X1 

4 
 

5 X2 ≥ 91 

หมายเหตุ :   

X1  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี ครั้งท่ี 1 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 54)  
X2  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี ครั้งท่ี 2 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 55) 

 

• หากส่วนราชการไม่ส่งรายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การตามแบบฟอร์ม
รายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร หรือ กรอกข้อมูลส่งมาไม่ครบถ้วน จะถูกหักคะแนนตัวชี้วัดท่ี 
10 เท่ากับ 0.05 คะแนน ในแต่ละครั้ง 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางอารีพันธ์ เจริญสุข 0 2356 9948 
2. นางสาวอรญาณี สุนทรัช  0 2356 9999 ต่อ 8916 
3. นางมนัสสิรี เจียมวิจิตร  0 2356 9999 ต่อ 8589 
4. นางสาวนิธินุช จรุงเกียรติ  0 2356 9999 ต่อ 8928 
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ตัวช้ีวัดท่ี 11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

น้ําหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธิบาย :  
• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การสํารวจความ

พึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ  

• ทุนสารสนเทศ เป็นระบบท่ีรวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และ
เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนกระบวนการหลักๆ ขององค์การ ซ่ึงได้แก่ กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Information) 
การบริหารลูกค้า (Customer Management) การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation Management) และการ
จัดการด้านกฎข้อบังคับและสังคม (Regulation and Social) ซ่ึงการพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและ
ทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนําข้อมูลเข้า 
ผ่านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้  จะช่วยให้องค์การสามารถนําข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว 
ทันเวลากับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ
องค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ท่ีจะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ  วัดจากผลการสํารวจความ 
พึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ วัดจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์  

• การประเมินความสํ าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เ ป็นการวัด ท่ี มุ่ง เน้น 
เรื่องการจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นท่ีประโยชน์
ของการใช้งานสารสนเทศ ซ่ึงสะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ 
(Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมุ่งเน้นท่ีคุณลักษณะจําเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน  
 
แนวทางการดําเนินการ :    
 การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ 50) โดยใช้แบบสํารวจ
การพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ซ่ึงเป็นการสํารวจแบบออนไลน์ 

2. การประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(น้ําหนักร้อยละ 50)  
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แนวทางดําเนนิการตวัชีวดัการพฒันาองคการ
KPI 2 :  ระดบัความสําเร็จของการพฒันาปรบัปรุงสารสนเทศ 

สํารวจสถานะการบรหิารจดัการองคการ
(Survey Online) 

แจ งผลสถานะการบรหิารจดัการ
องคการ

สํานักงาน ก.พ.ร.
ประมวลผล

สวนราชการดําเนนิการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

Before

สํารวจสถานะการบรหิารจดัการ
องคการ (Survey Online)

(น้ําหนักร อยละ 50)

สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลผล

ผลการประเมนิ
การพฒันาปรับปรุง

สารสนเทศ

After

ผู ตรวจประเมนิประสทิธภิาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(น้ําหนักร อยละ 50)
ประเด็นการวัดประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ไม่มี 

1.  มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
 
 
2.  มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บ  
     ในระบบฐานข้อมูล 


 
 

3.  มีการอัพเดทข้อมูลที่จําเป็นอย่างสมํ่าเสมอและทันท่วงที 
 
 
4.  มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
5.  มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ จากข้อคิดเห็น/  
     ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 


 
 

6.  มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรใน 
     หน่วยงาน 


 
 

7.  มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 
8.  มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหาย และมีการสํารองข้อมูล 
     สารสนเทศ (Backup) 


 
 

9.  มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
    และสารสนเทศ 


 
 

10.  มีระบบ Access Right ท่ีถูกต้องและทันสมัย 
 
 
 

ประเด็นการวัดประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ไม่มี 
1.  มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
 
 
2.  มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บ  
     ในระบบฐานข้อมูล 


 
 

3.  มีการอัพเดทข้อมูลที่จําเป็นอย่างสมํ่าเสมอและทันท่วงที 
 
 
4.  มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
5.  มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ จากข้อคิดเห็น/  
     ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 


 
 

6.  มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรใน 
     หน่วยงาน 


 
 

7.  มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 
8.  มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหาย และมีการสํารองข้อมูล 
     สารสนเทศ (Backup) 


 
 

9.  มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
    และสารสนเทศ 


 
 

10.  มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 แนวทางการดําเนินการตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
 

สําหรับรายละเอียดของประเด็นการประเมิน มีดังนี้ 

แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

(น้ําหนักร้อยละ 50) 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ 50) 

1. ระบบสารสนเทศท่ีมีช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถ 
   ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
2. ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สําหรับใช้ในการทํางานได้ง่าย สะดวก  
และรวดเร็ว 

3. ระบบฐานข้อมูลท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนํามาใช้ 
    สนับสนุนการทํางานได้เป็นอย่างดี 
4. ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสาร 

องค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการ
ปฏิบัติท่ีดี (Best/Good Practices) ภายในส่วน
ราชการ 

5. ระบบฐานข้อมูลสนันสนุนต่อการดําเนินการ 
    ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
 

1.  มีฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมท่ีใชส้นับสนนุการปฏิบัติงาน  
2.  มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความ 
    น่าเชื่อถือของข้อมูลท่ีจัดเก็บ ในระบบฐานข้อมูล 
3.    มีการอัพเดทข้อมูลท่ีจําเป็นอย่างสมํ่าเสมอและ 
     ทันท่วงที 
4.  มีระบบสืบค้นข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.  มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 
6.  มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงาน 
7.  มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพ่ิมข้ึน 
     เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
8.  มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหาย  
    และมีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup)  
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

(น้ําหนักร้อยละ 50) 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ 50) 

6. ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ภ า ย ใ น 
ส่วนราชการ (Network) ช่วยอํานวยความสะดวก
ต่อการทํางานของข้าพเจ้า 

9.  มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของ 
    ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
10. มีระบบ Access Right ท่ีถูกต้องและทันสมัย 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ และจํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

การประเมิน น้ําหนัก  
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
11.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็น
และความสําคัญต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

0.5 
 

≥ 2.40 
 

1.81-2.40 
 

1.21-1.80 
 

0.61-1.20 
 

≤ 0.60 
 

11.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 

0.5 
 

≤6 7 8 9 10 

 ΣΣΣΣ Wi = 1      

หมายเหตุ : - ตัวชี้วัด 11.1 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติท่ีกําหนดไว้ (สามารถ           
ตรวจสอบจํานวนผู้ตอบข้ันต่ําของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ Survey Online) จะได้
คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทน 
ในการประเมินผลได้ 

 - ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 3 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ท้ังนี้หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า 
สิ่งท่ีบุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสําคัญท่ีองค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก 
ดังนั้นหน่วยงานควรดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 
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ตารางและสูตรการคํานวณ : 
การคํานวณตัวชี้วัดท่ี 11.1 ส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากร

ภายในองค์การ 
� ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (จะรวมอยู่ในแบบสํารวจ Orgaization 

Development Survey) ซ่ึงจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 จะใช้เป็นข้อมูลในการนําไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์การของส่วนราชการ โดยไม่นํามาคํานวณในเกณฑ์การให้คะแนน 

� การให้คะแนนจะประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ครั้งท่ี 2 
โดยการเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากร
ภายในองค์การ และนํามาหาค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างปัจจัยดังกล่าวตามสูตรการคํานวณ
ดังนี้ 
 

 หรือ    

 
-  หลักการประเมินจากการสํารวจ Orgaization Development Survey คือการทําให้ GAP 

น้อยท่ีสุด ซ่ึงเป็นส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากรภายในองค์การ 
(Gap)  

���������	

��
��


�
��

���

 
โดยท่ี  
x หมายถึง  ค่าระดับความเห็นของแต่ละข้อคําถาม 

(ความเห็น หมายถึง การแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคลากรภายในองค์การ 
กับข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน) 

Y หมายถึง ค่าระดับความสําคัญของแต่ละข้อคําถาม 
(ความสําคัญ หมายถึง การให้น้ําหนักในการพิจารณากับเรื่องท่ีเห็นว่ามีคุณค่า มีประโยชน์ 
หรือมีผลกระทบต่อองค์การ หรือเป็นเรื่องท่ีมีความจําเป็นมากกว่าเรื่องอ่ืน) 

i หมายถึง ลําดับท่ีของข้อคําถามท่ีกําหนดข้ึน 
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การคํานวณตัวชี้วัดท่ี 11.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
เป็นการประเมินจากหลักฐาน ณ ส่วนราชการ ว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ ใน 10 รายการตามท่ีกล่าวข้างต้นหรือไม่ 

การคํานวณตัวชี้วัดท่ี 11.2 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
เป็นการคํานวณจากค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดท่ี 11.1 และ 11.2 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนท่ีได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
11.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ

ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
0.5 SM1 (W1 x SM1) 

11.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

0.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม ∑∑∑∑ Wi= 1  ∑∑∑∑ (Wi x SMi) 
 

 
โดยท่ี : 

W  หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด โดยผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัด 
เท่ากับ 1 

SM หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

i  หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามแนวทางการดําเนินงาน 
∑ (Wi x SMi) หมายถึง ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง

สารสนเทศ 
 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางอารีพันธ์ เจริญสุข 0 2356 9948 
2. นางสาวอรญาณี สุนทรัช  0 2356 9999 ต่อ 8916 
3. นางมนัสสิรี เจียมวิจิตร  0 2356 9999 ต่อ 8589 
4. นางสาวนิธินุช จรุงเกียรติ  0 2356 9999 ต่อ 8928 
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ตัวช้ีวัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

น้ําหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธิบาย :  
• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบประเมิน 

Organization Climate Survey ผ่านระบบออนไลน์  
• ทุนองค์การ (Organization Capital) เป็นความสามารถขององค์การท่ีสามารถใช้ประโยชน์

และช่วยในด้านการจัดการกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ขององค์การ ทุนองค์การ ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานภายในองค์การ เช่น วัฒนธรรม ผู้นํา การอุทิศตนและความมุ่งม่ันในการทํางาน การทํางานเป็น
ทีม และการจัดการความรู้  ซ่ึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อในการช่วยให้องค์การสามารถดําเนินงานได้ตามกลยุทธ์
ท่ีกําหนดไว้  การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การจึงสามารถช่วยให้การขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์การ
ท้ังด้านกระบวนการทํางานภายในให้สูงข้ึน และทําให้เกิดคุณค่ากับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ วัดจากผลการสํารวจแบบประเมิน 
Organization Climate Survey ซ่ึงจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment) 

• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดท่ีมุ่งเน้นใน
เรื่อง ผู้นํา (Leadership) วัฒนธรรม (Culture) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) การอุทิศตนและความ
มุ่งมั่นในการทํางาน (Personal Contribution) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมประเด็นคําถามเก่ียวกับการประเมินพฤติกรรมเชิงลบท่ีสะท้อนถึงความสําเร็จในการ
ทํางาน 2 เรื่อง คือ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และความโปร่งใส 
 
แนวทางการดําเนินการ : 
 ตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (เฉพาะในส่วนแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ) และตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ จะเป็นการการสํารวจความพึงพอใจท้ัง 2 ตัวชี้วัด สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้การสํารวจผ่านระบบ
ออนไลน์ (Survey Online) และเป็นการสํารวจบุคลากรของส่วนราชการ โดยกําหนดระยะเวลาในการสํารวจ
และมีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปตามหลักสถิติ โดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

การประเมินผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดจะใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) โดยให้ส่วนราชการประเมินตนเองเพ่ือหาส่วนต่างระหว่างความเห็นด้วยและ
ความสําคัญของท้ัง 2 ตัวชี้วัด ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1) ส่วนราชการประเมินตนเองในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Pre - test)  
2) สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลและแจ้งผลสํารวจฯ ไปยังส่วนราชการ  
3) ส่วนราชการนําผลสํารวจฯ มาจัดทําแผนพัฒนาองค์การ เพ่ือลดช่องว่าง (Gap) ตามท่ี

ส่วนราชการได้ประเมินตนเอง 
4) ส่วนราชการประเมินตนเองในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ หลังจากท่ีได้มีการ

ปรับปรุงองค์การ (Post - test)  
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5) สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลผลและแจ้งผลสํารวจฯ ไปยังส่วนราชการ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การและปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป 

 

แนวทางดําเนนิการตวัชีวดัการพฒันาองคการ
KPI3 : ระดบัความสําเร็จของการพฒันาปรบัปรุงวฒันธรรมองคการ

สํารวจสถานะการบรหิารจดัการองคการ
(Survey Online) 

แจ งผลสถานะการบรหิารจดัการ
องคการ

สํานักงาน ก.พ.ร.
ประมวลผล

สวนราชการดําเนินการพัฒนาองคการ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

Before

สํารวจสถานะการบรหิารจดัการองคการ
(Survey Online) 

สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลผล

ผลการสํารวจ
สถานะการบรหิาร
จัดการองคการ
(ด านการพัฒนา

องคการ)

After

 
แผนภาพท่ี 2 แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

สําหรับประเด็นคําถามในแบบสํารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey)  ประกอบด้วย 
1. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
2. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนี้ 
3. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา รวมท้ังได้รับการสนับสนุน

เพ่ือให้การทํางานประสบความสําเร็จ 
4. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์และวัสดุท่ีจําเป็นเพียงพอต่อการทํางานให้สําเร็จ 
5. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจ และมีความสุขท่ีสามารถทํางานให้สําเร็จตรงตามเป้าหมาย 
6. ผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานเห็นว่างานท่ีข้าพเจ้าทํามีประโยชน์และมีคุณค่า 
7. สภาพแวดล้อมการทํางานในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข 
8. ข้าพเจ้าม่ันใจว่าหน่วยงานของข้าพเจ้าไม่มีการละเมิด หรือคุกคามทางเพศ 
9. ข้าพเจ้ามีโอกาสแสดงความคิดเห็นในงานท่ีมีความสําคัญเสมอ 
10. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจกับความคิดเห็นของข้าพเจ้าเสมอ 
11. ข้าพเจ้าทราบบทบาทหน้าท่ีของตนเองอย่างชัดเจน ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้าง จึงจะทําให้

งานประสบความสําเร็จ 
12. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของส่วนราชการ 
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13. ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่าผู้บริหารมีความยุติธรรมและมีจริยธรรม 
14. ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่าส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการทํางานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
15. ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน เพ่ือให้งานสําเร็จตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
16. ข้าพเจ้ามีความสุขกับการทํางานท่ีรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 
17. ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่าส่วนราชการจะประสบความสําเร็จ 
18. ข้าพเจ้าสามารถกําหนดเวลาในการทํางานได้อย่างความเหมาะสม 
19.  การทํางานของข้าพเจ้าไม่ก่อให้เกิดปัญหากับชีวิตส่วนตัว 
20. เพ่ือนร่วมงานของข้าพเจ้าต่างพยายามทํางานให้ออกมามีคุณภาพดีท่ีสุด 
21. ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้รับบริการได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด 
22. ข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
23. ส่วนราชการท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ถูกนํามาพัฒนาส่วนราชการให้ดีข้ึน 
24. ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยให้ตัวข้าพเจ้าได้เรียนรู้และมี

ประสบการณ์มากข้ึน 
 
การคํานวณ : 

• ประเมินบรรยากาศภายในองค์การจากแบบสํารวจ Organization Climate Survey ซ่ึงจะรวม 
อยู่ในแบบสํารวจ Orgaization Development Survey ท้ังนี้จะมีการประเมิน 2 ครั้ง  โดยครั้งท่ี 1 จะใช้เป็น
ข้อมูลในการนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การของส่วนราชการ โดยไม่นํามาคํานวณในเกณฑ์การให้คะแนน 

• การให้คะแนน จะประเมินจากแบบประเมินบรรยากาศภายในองค์การ (Organization 
Climate Survey) ครั้งท่ี 2 โดยการเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสําคัญและความเห็น
ของบุคลากรภายในองค์การ และนํามาหาค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างปัจจัยดังกล่าวตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

 

 หรือ    
 

• หลักการประเมินจากการสํารวจ Orgaizational Development Survey คือการทําให้ GAP 
น้อยท่ีสุด ซ่ึงเป็นส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากรภายในองค์การ 
(Gap)  
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โดยท่ี : 
x หมายถึง  ค่าระดับความเห็นของแต่ละข้อคําถาม 

(ความเห็น หมายถึง การแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคลากร
ภายในองค์การ กับข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน) 

Y หมายถึง ค่าระดับความสําคัญของแต่ละข้อคําถาม 
(ความสําคัญ หมายถึง การให้น้ําหนักในการพิจารณากับเรื่องท่ีเห็นว่ามีคุณค่า มี
ประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อองค์การ หรือเป็นเรื่องท่ีมีความจําเป็นมากกว่าเรื่องอ่ืน) 

i หมายถึง ลําดับท่ีของข้อคําถามท่ีกําหนดข้ึน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ≥ 2.40 
2 1.81-2.40 
3 1.21-1.80 
4 0.61-1.20 
5 ≤ 0.60 

หมายเหตุ : - หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติท่ีกําหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจํานวน
ผู้ตอบข้ันต่ําของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ Survey Online) จะได้คะแนนเท่ากับ 
1.0000 คะแนน เนื่องจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 

 - ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (Gap)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 3 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ท้ังนี้หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดง
ว่า  สิ่งท่ีบุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสําคัญท่ีองค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก 
ดังนั้นหน่วยงานควรดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 
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     วิธีการและข้ันตอนการดําเนินการ 

ข้ันตอนการดําเนินการตามตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนท่ี 1 ส่วนราชการดําเนินการศึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และประเมินองค์การด้วยตนเองตาม
เกณฑ์ดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1.1 การประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ  
 บุคลากรภายในองค์การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ของ ก.พ. และจัดทําสรุปผลการประเมิน

ตามแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (ภาคผนวก 1) และส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2555 

1.2 ส่วนราชการโดยบุคลากรภายในองค์การตอบแบบสอบถาม Organization Development 
Survey (Pre-test) ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันท่ี 1-15 ธันวาคม 2554 

ข้ันตอนท่ี 2 สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลและส่งผลสํารวจ Organization Development Survey เพื่อให้ 
ส่วนราชการได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแนวทางการพัฒนาองค์การ ภายในเดือนธันวาคม 2554 

 ข้ันตอนท่ี 3 ส่วนราชการทบทวนการดําเนินการที่ผ่านมา และส่วนราชการพัฒนาองค์การเพื่อปิด Gap 
รวมถึงการพัฒนาสรรถนะบุคลากร และระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

ข้ันตอนท่ี 4 ส่วนราชการประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์ดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

4.1 การประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ  
 บุคลากรภายในองค์การประเ มินสมรรถนะตามเกณฑ์ของ ก.พ.  และจัด ทําสรุปผล 

การประเมินตามแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (ภาคผนวก 1) และส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556 เนื่องจากเป็นระยะเวลาท่ีส่วนราชการจะดําเนินการประเมินเสร็จครบถ้วน โดย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนใหญ่เม่ือผ่านการประเมินจากสํานัก/กอง/ศูนย์ แล้วจะเข้าสู่
ข้ันตอนการพิจารณาโดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของส่วนราชการ ซ่ึงจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 

4.2 ส่วนราชการโดยบุคลากรภายในองค์การตอบแบบสอบถาม Organization Development 
Survey (Post-test) ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันท่ี 15-30 พฤศจิกายน 2555 

ข้ันตอนท่ี 5 ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในรอบ 12 เดือน 
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หมายเหตุ : * เง่ือนไขในการประเมินผ่าน Survey Online มีดังนี้  

• ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบครบทุกประเด็นข้อคําถาม ท้ังในส่วนความเห็น และส่วนความสําคัญ 
• จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามต้องมีไม่น้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีคํานวณได้ตามหลักสถิติ  

ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. ใช้สูตรการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane เนื่องจากเป็นหลักสถิติท่ี
ยอมรับและนิยมใช้กันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอน โดยใช้ข้อมูลจํานวนข้าราชการ
จากรายงานลักษณะสําคัญองค์การของส่วนราชการ ณ กันยายน 2553  

• สูตรของ Taro Yamane ท่ีใช้ในการคํานวน คือ  
    เม่ือ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 
          N = ขนาดของประชากร        
          e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ (ใช้ท่ีระดับความเชื่อม่ัน = 95%) 
• ส่วนราชการสามารถตรวจสอบจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามข้ันตํ่าของแต่ละส่วนราชการได้

จากเว็บไซต์หน้า Survey Online  
• ข้าราชการทุกคนในส่วนราชการสามารถเข้ามาตอบแบบสอบถามได้ 1 ครั้งในแต่ละรอบการ

ประเมิน เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไม่ได้ระบุกลุ่มตัวอย่างไว้ เพียงแต่
กําหนดจํานวนข้ันตํ่าท่ีจะเข้าตอบแบบสอบถามท่ีสามารถเป็นตัวแทนของประชากร ท้ังนี้ หาก
ข้าราชการเข้ามาตอบแบบสํารวจจํานวนมากเท่าไร จะทําให้ทราบข้อมูลท่ีเป็นความจริง และนําไปสู่การ
พัฒนาได้ดียิ่งข้ึน สําหรับผู้ท่ีเข้าตอบแบบสอบถามไม่ได้ขอให้ดําเนินการกรอกข้อมูลในระบบฐาน
ข้อมูลเบิกจ่ายรักษาพยาบาลท่ีกรมบัญชีกลางก่อนจึงจะสามารถเข้าตอบแบบสอบถามได้ 

• เนื่องจากการเปิดระบบสํารวจจะมีผลต่อค่าใช้จ่าย ดังนั้น จึงได้กําหนดระยะเวลาท่ีสํารวจ
ไว้ 15 วัน  ดังนั้น ส่วนราชการควรประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข้าราชการทราบและเข้าไปตอบแบบสํารวจ
เพ่ือให้ทันภายในช่วงเวลาท่ีกําหนด 
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ท้ังนี้ ส่วนราชการสามารถพิจารณาดําเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ ตามปฏิทินการดําเนินการดังต่อไปนี้  

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

1. ประเมินสมรรถนะของบุคลากร คร้ังท่ี 1    
(ใช้ผลการประเมินผลสมรรถนะประจําปี รอบท่ี 2  ณ  เม.ย. - ก.ย. 54) 

 ส่งแบบฟอร์มประเมินผลให้ สกพร. 
 ภายใน 31 ม.ค. 55 

2. บุคลากรของส่วนราชการตอบ Organization Development  
Survey ผ่านระบบ online  คร้ังท่ี 1  

1-15 ธ.ค. 54 

3. สกพร.   ผลประมวล  Organization Development   Survey และ
ส่วนราชการเข้าตรวจสอบผลการสํารวจผ่าน www.opdc.go.th เพ่ือ
จัดทําแนวทางการพัฒนาองค์การ  

16-30 ธ.ค. 54 

4. ส่วนราชการพัฒนาองค์การ เพ่ือปิด Gap รวมถึงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร และระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  

4 ม .ค.   – 30 ก.ย. 55 

5. ประเมินสมรรถนะของบุคลากร คร้ังท่ี 2  
(ใช้ผลการประเมินผลสมรรถนะประจําปี รอบท่ี 2  ณ  เม.ย. - ก.ย. 55) 

 ส่งแบบฟอร์มประเมินผลให้ สกพร. 
ภายใน 31 ม .ค.   56 

6. บุคลากรของส่วนราชการตอบ Organization Development  
Survey ผ่านระบบ online  คร้ังท่ี 2  

15-30 พ.ย. 55 

7. ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจข้อมลูเชิงประจกัษ์ด้านประสิทธภิาพของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

15 พ.ย. - 30 ธ.ค. 55 

8. สกพร. ประมวลสรุปผล และแจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ 

15 ก.พ. 56 

"เครื่องมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเป็นกลไกสําคัญสู่การพัฒนาองค์การ 

ดังนั้น การประเมินท่ีตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากท่ีสุด" 
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ข้อแนะนําสําหรับปฏิทินในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แนวทางการ
ดําเนินงาน 

2554 2555 2556 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ 

1. ดําเนินการศึกษา ประเมิน
สมรรถนะของบุคลากร และ
ประเมินองค์การด้วยตนเองโดย
การตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
Organization Development 
Survey (Pretest)  
   1.1 ส่งแบบฟอร์มประเมิน
สมรรถนะคร้ังท่ี 1 
   1.2 Survey Online คร้ังท่ี 1 

                 

2. สํ า นั กงาน ก .พ .ร . 
ประมวลและส่งผลสํารวจ 
Organization Development Survey 
ให้ ส่ วนราชการจัดทําแนว
ทางการพัฒนาองค์การ 

                 

3. ทบทวนการดําเนินการท่ี
ผ่านมา และส่วนราชการ
พัฒนาองค์การเพื่อปิด Gap 
รวมถึงการพัฒนาสรรถนะ
บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ ร ะ บ บ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

                 

4. ประเมินสมรรถนะของ
บุคลากร และประเมินองค์การ
ด้ วยตนเองโดยการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ 
Organization Development 
Survey (Postest) 
   4.1 ส่งแบบฟอร์ม
ประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 2 
   4.2 Survey Online คร้ังท่ี 
2 

                 

5. ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจ
ข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์ ด้ าน
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                 

6. สํ า นั ก ง า น  ก . พ . ร . 
ประมวลและสรุปผลการ
ประเมิน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางอารีพันธ์ เจริญสุข 0 2356 9948 
2. นางสาวอรญาณี สุนทรัช  0 2356 9999 ต่อ 8916 
3. นางมนัสสิรี เจียมวิจิตร  0 2356 9999 ต่อ 8589 
4. นางสาวนิธินุช จรุงเกียรติ  0 2356 9999 ต่อ 8928 
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ภาคผนวก 
 
 
 

ภาคผนวก 1  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
 
ภาคผนวก 2    คําอธิบายเพ่ิมเติมในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
   
ภาคผนวก 3    แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 
 
ภาคผนวก 4    วิธีปฏิบัติสําหรับส่วนราชการในการเข้าทดสอบระบบ Survey Online  

ตามกรอบ GES ด้านการพัฒนาองค์การ 
 
 
 
 

 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการของสว่นราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

            
ภาคผนวก-1 

 

ภาคผนวก 1 
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
แบบรายงานผลการประเมิน                          ครั้งท่ี 1  :  1 เมษายน 2554  –  30  กันยายน  2554 

         ครั้งท่ี 2 :   1 เมษายน 2555  –  30  กันยายน  2555 

ชื่อหน่วยงาน  :  

กระทรวง :  

ค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของบุคลากร  
(เต็ม 100  คะแนน) 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ค่าคะแนนเฉล่ีย 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์   

การบริการท่ีดี   

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ   

การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม  

 

การทํางานเป็นทีม  

สมรรถนะในสายอาชีพ  
(Functional Competency) (ถ้ามี) 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 

ได้แก่ ด้าน .......................................  

เฉล่ียรวม  
 

จํานวนข้าราชการ  (คน) ณ วันท่ี
ประเมินผล 

 

ผู้รายงาน  

ตําแหน่งของผู้รายงาน  

วันท่ีรายงาน  

หัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
 

หมายเหตุ     โปรดส่งแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.  
                  ครั้งท่ี  1  ส่งภายในวันท่ี 31 มกราคม 2555  
                  ครั้งท่ี  2  ส่งภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556 
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ภาคผนวก 2 
คําอธิบายเพ่ิมเติมในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

 

เกณฑ์การตรวจประเมินการข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ มีดังนี้ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ 
เกณฑ์การตรวจประเมิน 

1. มีฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมท่ีใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  


 มีฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 

2. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลท่ีจัดเก็บ ใน
ระบบฐานข้อมูล 
 


 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและการจัดเก็บ
ข้อมูล รวมถึงการดําเนินการตามแผนการจัดเก็บและตรวจสอบ
ข้อมูลแต่ประเภทในระบบฐานข้อมูล ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 


 มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง (Login) ท่ีสามารถ 
Verify User name และ Password  

3. มีการอัพเดทข้อมูลท่ีจําเป็นอย่าง
สมํ่าเสมอและทันท่วงที 


 มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละประเภท  
update ข้อมูล พร้อมท่ีจะนําใช้ประโยชน์อยู่เสมอ  

4. มีระบบสืบค้นข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ท่ีสามารถค้นหา
ได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 


 มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ท่ีสามารถค้นหา
ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการ 

5. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี
สารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ 
ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 


 มีการนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งาน 
สารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึน 

6. มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 


 มีจํานวนบุคลากรเข้าใช้ระบบ Intranet หรือระบบท่ีรองรับ
การทํางาน Back Office (เช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบ
บัญชีและการเงิน ระบบงบประมาณ ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
ระบบงานบุคลากร ระบบงานพัสดุ เป็นต้น) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจํานวนบุคลากรท้ังหมดในหน่วยงาน ท้ังนี้ จะ
ตรวจสอบจากระบบการเข้า Login 

7. มีจํ านวนผู้ เ ข้าใช้ระบบ Internet 
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 


 มีข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพ่ิมข้ึน 
จากปีท่ีผ่านมา โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
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ภาคผนวก-3 

 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมิน 

8. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความ
เ สี ย ห า ย แ ล ะ มี ก า ร สํ า ร อ ง ข้ อ มู ล
สารสนเทศ (Backup) 


 มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ Intranet 
อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ หรือตามความเหมาะสมของแต่ละ
หน่วยงาน ซ่ึงสามารถพิจารณาจากความสําคัญ ปริมาณงาน 
Transaction และสถิติความเสียหายท่ีพบในอดีตท่ีผ่านมา  


 มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ Internet 
อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/เดือน หรือตามความเหมาะสมของ 
แต่ละหน่วยงาน ซ่ึงสามารถพิจารณาจากความสําคัญและ
สถิติความเสียหายท่ีพบในอดีตท่ีผ่านมา  

9. มีระบบรักษาความม่ันคงและ
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ 


 มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครือข่ายครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) รวมถึง
เส้นทางท่ีข้อมูลอาจเดินทาง เพ่ือปัองกันทรัพยากร ระบบ
สารสนเทศ และข้อมูลบนเครือข่ายภายในหน่วยงาน 


 มีการติดต้ังระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน และตรวจตราการละเมิดความ
ปลอดภัยท่ีมีต่อระบบข้อมูล ท่ีเป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 


 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
กระบวนการท่ีแสดงถึงการตอบสนองต่อการบุกรุกท่ีเสี่ยงต่อ
การทํางานของระบบสารสนเทศ เพ่ือลดความเสียหายได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการป้องกันเหตุการณ์ ท่ีอาจเกิดข้ึนและ
ดําเนินการตามแผน 


 มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ รวมถึงการซ้อมแผน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

10. มีระบบ Access Right ท่ีถูกต้อง
และทันสมัย 


 มีการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้
เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรหัสผ่าน 
(Password) เม่ือผู้ใช้งานระบบลาออก พ้นจากตําแหน่ง หรือ
ยกเลิกการใช้งาน และมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่าง
สมํ่าเสมอ 
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ภาคผนวก-4 

 

ภาคผนวก 3 
แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 

 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ และระดับความสําเร็จของพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  วัดจากผลการประเมินของบุคลากร
ในองค์การ โดยใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)  ดังนี้ 

 

ปัจจัยการ
สํารวจ 

คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่มี
เลย 

Information Capital Survey 
Utilization of 
User  
(User 
Satisfaction) 

1. ระบบสารสนเทศท่ีมีช่วยให้ข้าพเจ้า
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง 

                

2. ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมลูผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับใช้ในการ
ทํางานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

                

3. ระบบฐานข้อมูลท่ีพัฒนาข้ึนสามารถ
นํามาใช้สนับสนุนการทํางานไดเ้ป็นอย่างดี 

                

4. ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการ
สื่อสารองค์ความรู ้และการแลกเปลี่ยนใน
เรื่องของวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best/Good 
Practies) ภายในส่วนราชการ 

                

5. ระบบฐานข้อมูลสนันสนุนต่อการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการ 

                

6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน 
ส่วนราชการ (Network) ช่วยอํานวยความ
สะดวกต่อการทํางานของข้าพเจ้า  

                

Organization Climate Survey 
Culture                   
1. ความรู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงของส่วน
ราชการ  
(A sense of 
belonging and 
meaning)  

1.  ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยทุธ์ของ 
ส่วนราชการ  

                

2. ข้าพเจ้ามีความภมูิใจท่ีไดป้ฏิบัติงานใน 
ส่วนราชการน้ี 
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ภาคผนวก-5 

 

ปัจจัยการ
สํารวจ 

คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่มี
เลย 

2. การไดร้ับ
การสนับสนุน
ท้ังจาก
ผู้บังคับบัญชา
และเพ่ือน
ร่วมงาน 
(Social and 
Supervisory 
support)  

3. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจาก
ผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา รวมท้ังได้รับ
การสนับสนุนเพ่ือให้การทํางานประสบ
ความสําเร็จ 

                

4. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์และวัสดุท่ีจําเป็น
เพียงพอต่อการทํางานให้สําเร็จ 

                

3. ความสมดลุ
ระหว่างความ
พยายามและ
ผลลัพธ์ท่ีไดร้ับ 
(Balance 
between 
effort / 
reward)  

5. ข้าพเจ้ามีความภมูิใจ และมีความสุขท่ี
สามารถทํางานให้สําเร็จตรงตามเป้าหมาย 

                

6.  ผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานเห็นว่า
งานท่ีข้าพเจ้าทํามีประโยชน์และมคุีณค่า 

                

Leadership                   
4. สภาวะ
แวดล้อมในการ
ทํางาน 
(Physical 
working 
conditions)  

7. สภาพแวดล้อมการทํางานในปัจจุบันทํา
ให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข 

                

8. ข้าพเจ้ามั่นใจว่าหน่วยงานของข้าพเจ้า
ไม่มีการละเมดิ หรือคุกคามทางเพศ 

                

5. การได้มสี่วน
ร่วม 
(Meaningful 
Involvement)  

9.  ข้าพเจ้ามโีอกาสแสดงความคิดเห็นใน
งานท่ีรับผิดชอบได้อย่างเตม็ท่ี 

                

10.  ผู้บริหารและผูบั้งคับบัญชาให้ความ
สนใจกับความคิดเห็นของข้าพเจ้าเสมอ 

                

6. ความชัดเจน
ในงานท่ีทํา 
(Job clarity)  

11. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองอย่างชัดเจน ว่าจะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างไร จึงจะทําให้งานประสบ
ความสําเร็จ 

                

12. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของส่วน
ราชการ 
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ภาคผนวก-6 

 

ปัจจัยการ
สํารวจ 

คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่มี
เลย 

7. ความ
ยุติธรรมในการ
ทํางาน 
(Overall 
fairness)  

13. ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าผู้บริหารมีความ
ยุติธรรม 

                

14. ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าส่วนราชการของ
ข้าพเจ้ามีการทํางานอย่างซ่ือตรง ไม่ทุจรติ
คอรัปช่ัน 

                

Personal 
Contribution 

                  

8. ความสมดุล
ระหว่างสิ่งท่ีต้อง
ทํา และการ
ควบคุม 
(Balanced 
between 
demands / 
control)  

15.  ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทํางาน เพ่ือให้งานสําเร็จตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

                

9. ความพึง
พอใจต่องาน
โดยรวม 
(Overall job 
satisfaction) 

16.  ข้าพเจ้ามีความสุขกับการทํางานท่ี
รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน  

                

17. ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าส่วนราชการจะ
สามารถดําเนินงานได้ประสบความสําเร็จ 

                

10. ความสมดลุ
ระหว่างงาน 
และชีวิตส่วนตัว 
(Work / life 
balance)  

18. ข้าพเจ้าสามารถกําหนดและ
ดําเนินการตามแผนในการทํางานได้ตาม
ความเหมาะสม 

                

19.  การทํางานของข้าพเจ้าไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาในการใช้เวลากับชีวิตส่วนตวัและ
ครอบครัวของข้าพเจ้า 

                

Teamwork                   
11. ความภูมิใจ
ในงานท่ีทํา 
(Pride in 
workmanship)  

20. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการ
ทํางานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 
และการทํางานท่ีมคุีณภาพด ี

                

21.  ข้าพเจ้าเช่ือว่าผูร้ับบริการไดร้ับ
บริการท่ีดีท่ีสุดจากส่วนราชการของ
ข้าพเจ้า  
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ภาคผนวก-7 

 

ปัจจัยการ
สํารวจ 

คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่มี
เลย 

KM                   
12. การ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้และ
พัฒนา 
(Learning  
Sharing & 
Challenge)   

22.   ข้าพเจ้าไดม้ีโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านความรู้
ความสามารถในการทํางานอย่างสม่ําเสมอ  

                
23.  ส่วนราชการของข้าพเจ้าได้นําองค์
ความรู้ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้มาใช้
ในการพัฒนางานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

                

 

24.  ข้าพเจ้ามีความรูส้ึกว่างานของ
ข้าพเจ้ามีความ 
ท้าทาย และช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์มากข้ึน                  
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ภาคผนวก-8 

 

ภาคผนวก 4 
วิธีปฏิบัติในการเข้าระบบ Survey Online 

ตามกรอบ GES ด้านการพัฒนาองค์การ 
 

สําหรับเจ้าหน้าที่ IT ผู้ดูแลเว็บไซต์ของส่วนราชการ  

การเข้าระบบ Survey Online ตามกรอบ GES ด้านการพัฒนาองค์การ ของแต่ละส่วนราชการใน
ครั้งแรก ให้เจ้าหน้าท่ี IT ผู้ดูแลเว็บไซต์ของส่วนราชการดําเนินการติดแบนเนอร์ GES Survey Online ท่ี
โฮมเพจของเว็บไซต์ส่วนราชการ โดยใช้ Code ดังนี้ 

<!--------GES banner start--------> 

<a href="http://www.opdc.go.th/ges/" target="_blank" 
><img src="http://www.opdc.go.th/ges/ges.gif" width="200" 
height="60" border="0" alt="GES Survey Online" ></a> 

<!--------GES banner end--------> 

 

 

 

 
สําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ ข้าราชการในส่วนราชการ ท่ีมีข้อมูลเลขประจําตัวประชาชนกับฐานข้อมูลเบิกจ่าย
รักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง โดยไม่จํากัดจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละส่วน
ราชการ (หากยังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลเบิกจ่ายรักษาพยาบาล ให้ส่วนราชการ
ดําเนินการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเบิกจ่ายรักษาพยาบาลท่ีกรมบัญชีกลางก่อนจึง
จะสามารถเข้าตอบแบบสอบถามได้) 

ระยะเวลา ครั้งท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 1 – 15 ธันวาคม 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง 
ครั้งท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 15 – 30 พฤศจิกายน 2555   ตลอด 24 ชั่วโมง 

 หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งท่ี 1 และ 2 ไม่จําเป็นต้องเป็นคนเดียวกัน 
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วิธีปฏิบัติ  

 1. ผู้ตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) เข้าสู่ระบบผ่าน
ทางแบนเนอร์ “GES Survey Online”  ในหน้าเว็บไซต์ของส่วนราชการเอง หรือ
เข้าระบบโดยตรงผ่านเว็บไซต์ http://www.opdc.go.th/ges 

 2. เลือกส่วนราชการ กรอกหมายเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก จากนั้นกดยืนยันและตรวจสอบ
ความถูกต้อง จะเข้าสู่หน้ากรอกแบบสํารวจ (ท้ังนี้ การออกแบบระบบได้ link กับเลขประจําตัว 13 หลัก 
ของฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง เพ่ือเป็นการยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นข้าราชการของกรมเท่านั้น มิได้มีการ
เปิดเผยข้อมูลบุคคลเพียงแต่อย่างไร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกตอบประเด็นคําถามให้ครบจํานวน 30 คําถาม โดยในแต่ละ
ประเด็นคําถาม โปรดเลือกตอบท้ังระดับความเห็นของท่าน และระดับความสําคัญของประเด็นนั้นๆ 

ความเห็น หมายถึง การแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคลากรภายในองค์การ กับ
ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 

ความสําคัญ หมายถึง การให้น้ําหนักในการพิจารณากับเรื่องท่ีเห็นว่ามีคุณค่า มีประโยชน์ หรือมี
ผลกระทบต่อองค์การ หรือเป็นเรื่องท่ีมีความจําเป็นมากกว่าเรื่องอ่ืน 
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ภาคผนวก-10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับการเข้าดูผลการประเมิน 

ผู้มีสิทธิ์เข้าดูผลการประเมิน   ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากส่วนราชการ 
วิธีปฏิบัติ  ภายใน 15 วันหลังครบกําหนดระยะเวลาการสํารวจครั้งท่ี 1และ ครั้งท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีสามารถดู
ผลการประเมินโดยเข้าสู่ระบบโดยตรงผ่านเว็บไซต์ http://www.opdc.go.th/ges/admin.php  ซ่ึงใช้ 
Username และ Password ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งแต่ละส่วนราชการ 
 

 
 

 
 


