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บทที่ 1 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย หลักการและที่มา วัตถุประสงค์ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ และแนวทางการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

 

1.1  หลักการและที่มา 

1.1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่า     “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหน่ึงที่จําเป็นอย่างย่ิงเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งน้ี
ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

1.1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กําหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือกําหนด
มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือ
แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ 
ก.พ.ร. กําหนด 

1.1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม 
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ โดยมีการปรับปรุงกลไกและระบบการ
ประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมสอดรับกับพันธกิจและลักษณะของหน่วยงานของรัฐ 
สามารถวัดผลได้ทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคล รวมท้ังการพัฒนามาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจตาม
ผลงาน  
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1.1.4 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและ
รายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ที่สํานักงาน ก .พ .ร .  เสนอ โดยกําหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องทําการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
และทําข้อตกลงผลงานกับผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล และจะได้รับ
สิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามท่ีตกลง 

 

1.2  วัตถุประสงค ์

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 

1.2.1 เพ่ือให้ส่วนราชการมีความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.2.2 เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางและรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.2.3 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการปฏิบัติราชการที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์สุขของประชาชน 
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1.3  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 น้ีเป็นไปตามระบบการ
ประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ ที่คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 มีมติเห็น
ควรให้มีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ําซ้อนและภาระ
งานเอกสาร เพ่ือให้ส่วนราชการมุ่งเน้นเฉพาะตัวช้ีวัดหลักที่มีความจําเป็น ทั้งน้ี ให้เร่ิมดําเนินงานในการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว
ข้างต้นได้เต็มรูปแบบ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป และเมื่อดําเนินงานตามระบบประเมินผล
ดังกล่าวในส่วนราชการแล้ว ให้สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปพิจารณาปรับใช้ในการประเมินผล
ของจังหวัดและองค์การมหาชนต่อไป 

ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการน้ีเป็นการบูรณาการการติดตามและประเมินผล
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. เข้ามาอยู่ในระบบเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ ดังแผนภาพที่ 1 

 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

 

ส่วนราชการจะจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพ่ือรับการจัดสรรสิ่งจูงใจภายใต้กรอบการประเมินผลท้ัง 2 มิติน้ี 
โดยมิติภายนอกเป็นการประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายระดับกระทรวง ระดับกลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) 
และระดับกรม รวมถึงระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และตัวช้ีวัดร่วม
ระหว่างกระทรวง (ถ้ามี) และการประเมินคุณภาพ ได้แก่ การวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและ 

 

 

 

 

มิติภายนอก
(รอยละ70 )

การประเมินประสิทธิผล (รอยละ 60)  
ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย 

• ระดับกระทรวง 

• กลุมภารกิจ (ถามี)  

• กรม 
 การประเมินผลประโยชนตอคาจาย Benefit – 

Cost Ratio หรือการประเมินประสิทธิผล 
ตอคาใชจาย Cost – Effectiveness 

 การประเมินผลกระทบ 

การประเมินคุณภาพ (รอยละ10) 

• รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการตอกระบวนการ
ใหบริการ 

• รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูกําหนดนโยบาย 

มิติภายใน
(รอยละ30 ) 

          การพฒันาองคการ  
               (รอยละ15) 

ขีดสมรรถนะของการบริหาร
จัดการ 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ 

 

การประเมินประสิทธิภาพ 
 (รอยละ15) 
• ตนทุนตอหนวย  
• สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตาม

แผน 
• ปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบเทียบ

กับแผน 

มิ
ติ
ภ
า
ย
น
อ
ก 

มิ
ติ
ภ
า
ย
ใ
น 

กรอบการประเมินผลภาคราชการ
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1.4  องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล 

1.4.1 คณะกรรมการกํากับการจัดทําข้อตกลงและการประเมินผล ทําหน้าที่กําหนด
หลักเกณฑ์และกรอบการเจรจาข้อตกลงผลงาน เป้าหมาย วิธีการประเมินผล และจัดสรรสิ่งจูงใจ กํากับให้ส่วน
ราชการและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลดําเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างมีมาตรฐาน และ
แก้ไขปัญหาในการจัดทําข้อตกลงและประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมี
องค์ประกอบดังน้ี 

องค์ประกอบคณะกรรมการกํากับการจัดทําข้อตกลงและการประเมินผล 
1. รองนายกรัฐมนตรี   ประธาน ก.พ.ร. 
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี กรรมการ 
4. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร  เทวกุล กรรมการ 
5. นายวิษณุ  เครืองาม กรรมการ 
6. นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย์ กรรมการ 
7. นายวัฒนา   รตันวิจิตร กรรมการ 
8. นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช กรรมการ 
9. นายปรีชา  วัชราภัย  กรรมการ 
10. นายสมชัย  ฤชุพันธ์ุ กรรมการ 
11. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการ 
12. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น กรรมการ 
13. นายทรงศักด์ิ วงศ์ภูมิวัฒน์ กรรมการ 
14. เลขาธิการ ก.พ.ร.  กรรมการและเลขานุการ 

 

1.4.2 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล เป็นคณะกรรมการซ่ึงแต่งต้ังโดย
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้ทําหน้าที่ เจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด นํ้าหนัก  
ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือใช้ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยการเจรจาข้อตกลง
และประเมินผลในแต่ละระดับ มีรายละเอียด ดังน้ี 

 การเจรจาระดับกระทรวง/กลุ่ มภารกิจ/สํานักงานปลัดกระทรวง 
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลเป็นผู้ดําเนินการเจรจาตกลงกับหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง/กลุ่มภารกิจ และผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง/กลุ่มภารกิจเกี่ยวกับ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุ่มภารกิจ 
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 การเจรจาระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกลุ่มภารกิจดําเนินการเจรจากับหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพ่ือตกลงตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์
การให้คะแนนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมที่อยู่ในมิติภายนอกในส่วนของการประเมินประสิทธิผล 

ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ.ร ทําหน้าที่ศึกษา และวิเคราะห์ความเหมาะสมในการกําหนดตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับส่วนราชการ
ระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ และกรม เมื่อส่วนราชการระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ และกรม ได้มีการเจรจา
ข้อตกลงและลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ส่วนราชการประกาศให้ประชาชนทราบเก่ียวกับ
รายละเอียดของคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยอาจเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส่วนราชการ  

 
ทั้งน้ี ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง

และประเมินผล ดังน้ี 
1. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลของส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงนําร่อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 

กระทรวงกลาโหม 

2. พลเอกธนู  ศรียากูล 
3. นายนรนิติ  เศรษฐบุตร 
4. พลเอก มนตร ี สังขทรัพย์ 
5. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงกลาโหม 
1. นายสมชัย   ฤชุพันธ์ุ 

กระทรวงการคลัง 
2. นายนิพนธ์ พัวพงศกร 
3. นายศิริ   การเจริญดี 
4. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ุ 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการคลัง 
1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 

กระทรวงการต่างประเทศ 

2. นายการุณ กิตติสถาพร 
3. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ์ 
4. นายไชยวัฒน์   ค้ําชู 
5. นายนรนิติ เศรษฐบุตร 
6. นายวิทย์ รายนานนท์ 
7. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการต่างประเทศ 
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คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
1. นายทรงศักด์ิ วงศ์ภูมิวัฒน์  

 
 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

2. นายกงกฤช หิรัญกิจ 
3. นายไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ 
4. นายวิจิตร ณ ระนอง 
5. นายวิชิต แย้มบุญเรือง 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา 
1. นายวิษณุ เครืองาม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

  

2. นางชนิตา  รักษ์พลเมือง 
4. นายยงยุทธ  แฉลม้วงษ์ 
5. นางสีลาภรณ์ บัวสาย 
6. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย 
7. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 
1. นายทรงศักด์ิ วงศ์ภูมิวัฒน์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. นายธรรมศักด์ิ  พงศ์พิชญามาตย์ 
3. นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา 
4. นายสนิท อักษรแก้ว 
5. นายอาชว์ เตาลานนท์ 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 
 
 

กระทรวงคมนาคม 
 
 

2. นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย์ 
3. นายพิชิต อัคราทิตย์ 
4. 
5.  

นายศิริ 
นายสุรชัย 

การเจริญดี 
ธารสิทธ์ิพงษ์ 

6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงคมนาคม 
1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2. นายเกษม  จันทร์แก้ว 
3. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ 
4. นายสนิท อักษรแก้ว 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   

และสิ่งแวดล้อม 
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คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
1. นายชัยณรงค์   อินทรมีทรัพย์ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

2. นายครรชิต มาลัยวงศ์ 
3. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
4. นายไพรัช ธัชยพงษ์ 
5. นายอนุมงคล ศิริเวทิน 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นายจักรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 

กระทรวงพลังงาน 
2. นายปรีดา วิบูลย์สวัสด์ิ 
3. นายพรายพล   คุ้มทรัพย์ 
4. นายมนู   เลียวไพโรจน์ 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพลังงาน 

1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 

กระทรวงพาณิชย์ 

2. นายชุมพล  พรประภา 
3. 
4. 

นายดําริ 
นายพรสิทธ์ิ 

สุโขธนัง 
ศรีอรทัยกุล 

4. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพาณิชย์ 
1. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น 

กระทรวงมหาดไทย 

2. นายชาติชาย ณ เชียงใหม ่
3. นายนรนิติ   เศรษฐบุตร 
4. นายบวรศักด์ิ  อุวรรณโณ 
5. นายปรัชญา เวสารัชช์ 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย 
1. นายวัฒนา รัตนวิจิตร 

 
 

กระทรวงยุติธรรม 
 
 
 

2. นายคณิต ณ นคร 
3. นางสาวจุฑารัตน์ เอ้ืออํานวย 
4. นายธิติพันธ์ุ เช้ือบุญชัย 
5. นายบวรศักด์ิ อุวรรณโณ 
6. นายสุรพล นิติไกรพจน์ 
7. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
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 8

คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
1. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น 

กระทรวงแรงงาน 

2. นายชุมพล พรประภา 
3. นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 
4. นายแล  ดิลกวิทยรัตน์ 
5. นางวันเพ็ญ กฤตผล 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงแรงงาน 

1. นายวิษณุ เครืองาม 

กระทรวงวัฒนธรรม 

2. นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
3. นายเนาวรัตน์   พงษ์ไพบูลย์ 
4. นายพุฒ   วีระประเสริฐ 
5. นายสุรพล  วิรุฬห์รักษ์ 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงวัฒนธรรม 

1. นายจักรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. นายกอปร กฤตยากีรณ 
3. นายเขมทัต  สุคนธสิงห์ 
4. นายวิชา   จิวาลัย 
5. นายอมเรศ   ภูมิรัตน 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
1. นายชัยณรงค์   อินทรมีทรัพย์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. นายปรัชญา เวสารัชช์ 
3. นายวิจิตร ศรีสอ้าน 
4. นายสมหวัง   พิธิยานุวัฒน์ 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงศึกษาธิการ 

1. นายชัยณรงค์   อินทรมีทรัพย์ 

กระทรวงสาธารณสุข 
2. นายจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล ์
3. นายปัญญา  สอนคม 
4. นายไพจิตร  ปวะบุตร 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงสาธารณสุข  
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คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
1. นายจักรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. นายเขมทัต  สุคนธสิงห์ 
3. นายชุมพล พรประภา 
4. นายอาชว์  เตาลานนท์ 
5. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงอุตสาหกรรม 

1. นายวิษณุ เครืองาม สํานักนายกรัฐมนตรี 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

 สํานักงาน ก.พ.  
 สํานักงาน ก.พ.ร.  
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 สํานักงบประมาณ 

2. นายจรัส  สุวรรณมาลา 
 (เฉพาะสํานักงบประมาณ) 

3. นายธรรมรักษ์   การพิศิษฎ์ 
4. นายบวรศักด์ิ  อุวรรณโณ 
 5. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร 
6. นายวัฒนา รัตนวิจิตร 
7. ประธาน ค.ต.ป. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

1. นายปรีชา วัชราภัย สํานักนายกรัฐมนตรี 
 สํานักงานข่าวกรองแห่งชาติ  
 สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณา จักร  
 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส่วนราชการไม่สังกัดสํานัก นายกรัฐมนตรี 

หรือกระทรวง 
 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

2. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 
3. นายบวรศักด์ิ อุวรรณโณ 
4. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

 

1. นายปรีชา วัชราภัย สํานักนายกรัฐมนตรี 
 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
 กรมประชาสัมพันธ์  
 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

2. นายไชยา ย้ิมวิไล 
3. นายธรรมรักษ์   การพิศิษฎ์ 
4. นายวุฒิสาร ตันไชย 
 5. ประธาน ค.ต.ป. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
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คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
1. นายวัฒนา รัตนวิจิตร ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หรือกระทรวง 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 ราชบัณฑิตยสถาน 

2. นายปรัชญา เวสารัชช์ 
3. นายปรีชา   จรุงกิจอนันต์ 
4. นายสีมา สีมานันท ์
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
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1.5  การจัดทาํคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

คํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ถือเป็นคํารับรองของส่วนราชการฝ่ายเดียว 
ไม่ใ ช่สัญญา และใช้สําหรับระยะเวลา 1 ปี โดยในคํารับรองฯ จะประกอบด้วยข้อตกลงเก่ียวกับ 
แผนปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัด ผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน สําหรับการลงนาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ และกรม มีรูปแบบการลงนาม ดังน้ี 

1.5.1 การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ผู้ลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ เอกสารประกอบคํารับรองฯ หัวหน้าสว่นราชการ ลงนามกับ ผู้บังคับบัญชา 
ระดับกระทรวง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ลงนามกับ นายกรฐัมนตร ี • แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
ปลัดกระทรวง 

 
ลงนามกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง • ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ําหนัก เป้าหมายและเกณฑ์การ
ใ ห้ ค ะ แ น น ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการของกระทรวง 

ระดับกลุ่มภารกิจ 
รองปลัดกระทรวง          
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

ลงนามกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ร่วมกับ 

ปลัดกระทรวง 

• แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวง/ แผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มภารกิจ 

• ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เป้าหมายและเกณฑ์การ
ให้ ค ะ แนน  ต ามแผนป ฏิบั ติ
ร าชการของกระทรวง /ก ลุ่ม
ภารกิจ 

ระดับกรม 
• หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้น

ตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
ลงนามกับ นายกรฐัมนตร ี • แผนปฏิบัติราชการของกรม  

• หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้น
ตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ 

ลงนามกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง • ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การ
ให้ ค ะ แนน  ต ามแผนป ฏิบั ติ
ราชการของกรม และตัวช้ีวัดภาค
บังคับตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่ สํานักงาน 
ก.พ.ร.กําหนดไว้ 
 

• หัวหน้า ส่วนราชการที่ ไม่
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง 

 

ลงนามกับ รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ที่กํากับดูแล 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 

 12

ผู้ลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ เอกสารประกอบคํารับรองฯ หัวหน้าสว่นราชการ ลงนามกับ ผู้บังคับบัญชา 
• หัวหน้าส่วนราชการระดับ

กรม  (กรณีกรมในกระทรวง
ที่มีกลุ่มภารกิจ) 

ลงนามกับ รองปลัดกระทรวง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

ร่วมกับปลัดกระทรวง 

• แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวง/แผนปฏิบัติราชการ
ของก ลุ่มภารกิจ/แผนปฏิบัติ
ราชการของกรม  

• ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เป้าหมายและเกณฑ์การ
ให้ ค ะ แนน  ต ามแผนป ฏิบั ติ
ร าชการของกระทรวง /ก ลุ่ม
ภารกิจ/กรม และตัวช้ีวัดภาค
บังคับตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่ สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดไว้ 

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม  
(กรณีกรมในกระทรวงที่ไม่มี
กลุ่มภารกิจ หรอืกรณีกรมใน
กระทรวงที่มกีลุ่มภารกิจ  
แต่มิได้เป็นกรมในกลุ่มภารกิจ) 

ลงนามกับ ปลัดกระทรวง • แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวง/แผนปฏิบัติราชการ
ของกรม  

• ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เป้าหมายและเกณฑ์ การ
ให้ ค ะ แนน  ต ามแผนป ฏิบั ติ
ราชการของกระทรวง/กรมและ
ตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว้ 

ปลัดกระทรวง ลงนามกับ รัฐมนตรีทีก่ํากบัดูแล • แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวง/แผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  

• ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เป้าหมายและเกณฑ์ การ
ให้ ค ะ แนน  ต ามแผนป ฏิบั ติ
ราชการของกระทรวง/สํานักงาน
ปลัดกระทรวงและตัวช้ีวัดภาค
บังคับตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่ สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดไว้ 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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1.5.2 เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 

1.  คํารับรองการปฏิบัติราชการ : 
• คู่ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ : การลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ เป็นการลงนาม ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บังคับบัญชา
ของหัวหน้าส่วนราชการตามระดับของคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

• ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ : ระยะเวลาของคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเร่ิมต้นและสิ้นสุดจะสอดคล้องกับปีงบประมาณของ
ส่วนราชการ  

2. แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ : การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของส่วนราชการ 

3. รายละเอียดตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก : 
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก ผลงานในอดีต เป้าหมาย/เกณฑ์การให้
คะแนน และเง่ือนไขเฉพาะของตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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1.6 แนวทางการจัดทําคํารบัรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

1.6.1  ปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 

วันที ่ กิจกรรม 
กรกฎาคม 2554 • จัดทําร่างกรอบการประเมินผลและนําเสนอ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ 

ภายในสิงหาคม 2554 • เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาร่างกรอบการประเมินผลฯ 
ประจําปีงบประมาณ 2555 และขั้นตอนในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

• สํานักงาน ก.พ.ร. ส่งหนังสือชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

• จัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการเจรจาข้อตกลงของส่วนราชการ 
สิงหาคม – ตุลาคม 2554 • เจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย น้ําหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุ่มภารกิจ ส่วนราชการในสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

• สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการเจรจาตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุ่มภารกิจ 

• ส่วนราชการดําเนินการเจรจาข้อตกลงระดับกรม 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 
 

• ส่วนราชการส่งคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงได้ลงนามแล้ว ให้สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรวบรวมนําเสนอนายกรัฐมนตรี  
ลงนามรับคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

• ส่วนราชการส่งสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจและกรมที่ได้  
ลงนามแล้วให้สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด   

ภายใน 31 มกราคม 2555 • ส่วนราชการส่งรายละเอียดตัวชี้ วัด  (KPI template) เฉพาะมิติภายนอก 
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 3 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น 

ภายในกุมภาพนัธ์ 2555 • สํานักงาน ก.พ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit)  ให้ส่วนราชการ 

ภายใน 2 เมษายน 2555  • ส้ินสุดการขอรับการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด น้ําหนักและเกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบแรก ในกรณีที่ส่วนราชการ 
(1) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (2) ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปล่ียนแปลงรายการ
งบประมาณ (ส่วนราชการต้องส่งคําขอเปล่ียนแปลงฯ และเอกสารช้ีแจงเหตุผล
ความจําเป็น จํานวน 3 ชุด) 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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วันที ่ กิจกรรม 
ภายใน 30 เมษายน 2555 • ส่วนราชการส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report)  

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) จํานวน 3 ชุด และแผ่น
บันทึกข้อมูล 1 แผ่น ให้สํานักงาน ก.พ.ร และกรอก e – SAR Card เข้าระบบใน
เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.ร.  

พฤษภาคม – มิถุนายน 2555 • สํานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระจะติดตามประเมินผลและให้คําปรึกษา
แนะนําแก่ส่วนราชการเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามคํารับรอง  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ภายหลังการรายงานการประเมินผลตนเอง 
รอบ 6 เดือน ณ ส่วนราชการ (ตามที่ส่วนราชการร้องขอ)  

ภายใน 16 กรกฎาคม 2555 • ส่วนราชการกรอก e – SAR  Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 
2555) เข้าระบบในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.ร.  

มิถุนายน – สิงหาคม 2555 • สํานักงานสถิติแห่งชาติสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ภายใน 31 ตุลาคม 2555 
 

• ส่วนราชการส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) จํานวน 3 ชุด และแผ่น
บันทึกข้อมูล 1 แผ่น ให้ถึงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเวลาที่กําหนด* และกรอก 
e – SAR Card เข้าระบบในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.ร.  

• ส้ินสุดการขอรับการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด น้ําหนักและเกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบสุดท้าย (ส่วนราชการต้องส่ง
คําขอเปล่ียนแปลงฯ และเอกสารช้ีแจงเหตุผลความจําเป็น จํานวน 3 ชุด  
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. พร้อมกับรายงาน 12 เดือน) 
หมายเหตุ : ส่วนราชการที่จะขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดในคํารับรองฯ ให้ระบุ  
ในหนังสือนําส่งให้ชัดเจน 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 • สํานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 
ณ ส่วนราชการรอบ 12 เดือน  

 
หมายเหตุ   * หากส่วนราชการ ส่งรายงานการประเ มินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติ ร าชการ  

(Self Assessment Report: SAR) รอบ 12 เดือน ล่าช้ากว่ากําหนด จะถูกปรับลดคะแนน  
วันละ 0.0500 คะแนน ของคะแนนรวมทั้งหมด (นับเฉพาะวันทําการ) 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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1.6.2  กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 3 กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

 
 

ส่วนราชการจัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการ 

- พัฒนาอะไร 
- ผลงานวัดด้วยตัวชี้วัดอะไร 
- เป้าหมายเท่าใด 
 

ประกาศให้
ประชาชนทราบ 

จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ 
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. 

เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด       
ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 

จัดทําคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

ดําเนินการตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

และประเมินผลตนเอง 

ก.พ.ร.พิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ 

จัดสรรส่ิงจูงใจ 
ตามระดับของผลงาน 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 

1.6.3 กําหนดเวลาของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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แผนภาพที่ 4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ภายใน 
31 ม.ค. 55 

กระทรวง/กลุ่มภารกิจ/กรม 
- จัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัด 
   ไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. 

เพ่ือประกอบการประเมินผล 

 

สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตัวชี้วัด นํ้าหนักและเกณฑ์การให้คะแนนของ

กระทรวง/กลุ่มภารกิจ/กรม    

กระทรวง/กลุ่มภารกิจ/กรม  - ส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) 
   รอบ 6 เดือนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 
- กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card)  
   รอบ 6 เดือนเข้าระบบใน www.opdc.go.th 

 

พ.ค – มิ.ย. 55 
สํานักงาน ก.พ.ร.และ 

ผู้ประเมินอิสระ วิเคราะห์ 
ผลการดําเนินงาน 

- ส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) 

จัดทําสรุปผลคะแนนตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการ 

กระทรวง/กลุ่มภารกิจ/กรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระ ให้
คําปรึกษาแนะนําแก่ส่วนราชการเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ภายหลังการรายงานการประเมินผลตนเอง 
รอบ 6 เดือน (ตามทีส่่วนราชการร้องขอ) 

- กรอกรายงานการ 

ภายใน 

   ประเมินผลตนเอง  

16 ก.ค.55 

   (e-SAR Card)  

สํานักงาน ก.พ.ร.  

2 เม.ย. 55 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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 บทที่ 2 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
2.1 วัตถุประสงคข์องการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 วัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มี 4 ประการ คือ 
1. เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลกับ 

ส่วนราชการและตอบข้อซักถามต่างๆ  
2. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง เย่ียมชมระบบและกลไกการ

ติดตามประเมินผลของส่วนราชการ 
3. เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการและหารือแนวทางการประเมินผล

ที่เหมาะสม 
4. เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธ์ิที่ เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะผลผลิต  (output)       

ผลลัพธ์ (Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
 

2.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

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

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

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

 เอกสาร หลักฐานประกอบอ่ืนๆ เช่น 
- รายงานการประชุม 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
- แผนการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
- ภาพถ่าย (ภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว) 

2) การสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่างๆ เช่น 
 ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินการของส่วนราชการ 

3) การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆ ของส่วนราชการ เช่น 
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
 ระบบฐานข้อมูล 

- ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล
ก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน
การสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 

- ความน่าเช่ือถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

- ความทันสมัย เช่น ความถ่ีในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูล 
มีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล 

- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมในการให้
คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
ตลอดเวลา ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ 

4) การขอความเห็นจากคณะผู้เช่ียวชาญ (Expert Panel) เช่น คณะผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น 

 
ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สํานักงานก.พ.ร.และผู้ประเมินอิสระ อาจ

เลือกใช้วิธีใดวิธีหน่ึง หรือใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

2.2.2  หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน 
ตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

การขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด นํ้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

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

รายละเอียดตัวช้ีวัดได้ เช่น กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เป็นต้น  

โดยส่วนราชการต้องส่งคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด นํ้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเอกสารช้ีแจงเหตุผลความจําเป็น จํานวน 3 ชุด 
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลา ดังน้ี 
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• สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด นํ้าหนักและเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวช้ีวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบแรก ภายในวันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2555 

• สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด นํ้าหนักและเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวช้ีวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบสุดท้าย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
โดยจัดส่งมาพร้อมกับรายงานประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน (Self Assessment Report – SAR) 

สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด นํ้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐพิจารณาต่อไป และจะไม่รับพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงฯ 
ภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

2.2.3 หลักเกณฑ์การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 
ส่วนราชการต้องจัดส่ งรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบั ติราชการ  

(Self-Assessment Report - SAR) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555) พร้อม
ทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่สําคัญต่อการคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงาน ทั้งระดับกระทรวง  
กลุ่มภารกิจ และกรม ให้กับสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 หากส่วนราชการจัดส่ง
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report - SAR) ล่าช้ากว่า
กําหนดจะถูกหักคะแนน 0.0500 คะแนนต่อ 1 วันทําการ ทั้งระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ และกรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการและข้อมูลที่เกีย่วขอ้งทั้งหมดที่ส่วนราชการรายงาน ถอืเป็นเอกสาร 
ทางราชการ ซึง่ต้องมีหนังสอืนําส่ง และได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์จากหัวหน้าส่วนราชการ      

เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําคัญในการประเมินผล 
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ตารางแสดงเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 
 
ลําดับ
ที่ 

ช่วงเวลา 
ของกิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
 / ผู้ประเมินอิสระ ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

1. ภายใน 
 30 เม.ย. 55 

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

(Gantt Chart)  
- คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน  

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

 
 

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

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

• เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิงของ         
ส่วนราชการที่
สนับสนุนผลงาน 
เช่น  
- รายงานการ

ประชุม 
- แผนงาน/

โครงการ  
- ปฏิทินการ

ดําเนินงาน   
(Gantt Chart)  

- คําสั่งแต่งต้ัง
คณะทํางาน       
ฯลฯ 

http://www.opdc.go.th/
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ลําดับ
ที่ 

ช่วงเวลา 
ของกิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
 / ผู้ประเมินอิสระ ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

2. ภายใน 
31 พ.ค. 55 

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

  
 
 

3. ภายใน 
16 ก.ค. 55 

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

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

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

4. ภายใน 
31 ต.ค. 55 

 

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

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

• รายงานการ
ประเมินผลตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ลําดับ
ที่ 

ช่วงเวลา 
ของกิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
 / ผู้ประเมินอิสระ ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

- รายงานการประชุม  
- คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
- แบบฟอร์มแสดงความ

คิดเห็น 
- แผนการดําเนินงานที่

ได้รับความเห็นชอบจากผู้
มีอํานาจ 

- ภาพถ่าย (ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว) 

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

• เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิง ของ 
ส่วนราชการที่
สนับสนุนผลงาน 
เช่น  
- รายงานการ

ประชุม  
- คําสั่งแต่งต้ัง

คณะทํางาน  
- แบบฟอร์มแสดง

ความคิดเห็น 
- ภาพถ่าย  

(ภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหว)   
ฯลฯ      

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

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

• จัดเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อ
ซักถาม/ช้ีแจงถึงความ
แตกต่างระหว่างผลงานและ
เป้าหมาย  แจ้งปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ  

• แบบฟอร์มการ
ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ณ
ส่วนราชการ ซึง่เป็น
แบบฟอร์มที่จดัทํา
ขึ้นเพ่ือใช้ในการ
ประเมินผล (Site 
visit : Post-
Evaluation) 

• เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิงของส่วน



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 

 

 
 24

ลําดับ
ที่ 

ช่วงเวลา 
ของกิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
 / ผู้ประเมินอิสระ ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

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

- แจ้งอุปสรรคต่อการ
ดําเนินงานซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ 

- ไม่รายงานผลหรือ
รายงานผลการ
ดําเนินงานไม่ชัดเจน

- มีข้อสงสัยในความ
น่าเช่ือถือของระบบ
ฐานข้อมูล  

- ติดตามผลการ
ดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ   
Pre-Evaluation 
 

- ภาพถ่าย  
(ภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหว)  

- ปฏิทินการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ  
ฯลฯ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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2.3 การคํานวณผลการประเมิน 
 
 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังน้ี 

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

 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สามารถแบ่งได้เป็น 5 แบบ ดังนี้ 
1) การประเมินผลตัวช้ีวัดผลสําเร็จ/ไม่สําเร็จ (Pass/Fail) 
2) การประเมินผลตัวช้ีวัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestones) 
3) การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต (Output) 

3.1 ตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต 1 ตัว 
3.2 ตัวช้ีวัดเชิงผลผลิตมากกว่า 1 ตัว 

4) การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
5) การประเมินผลตัวช้ีวัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 

5.1 ตัวช้ีวัดแบบผสมผสานระหว่างตัวช้ีวัดตามข้ันตอนการดําเนินงานและตัวช้ีวัด
เชิงผลผลิต (Milestones + Output) 

5.2 ตัวช้ีวัดแบบผสมผสานระหว่างตัวช้ีวัดตามข้ันตอนการดําเนินงานและตัวช้ีวัด
เชิงผลลัพธ์ (Milestones + Outcome) 

5.3 ตัวช้ีวัดแบบผสมผสานระหว่างตัวช้ีวัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดเชิง
ผลผลิตและตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธ์ (Milestones + Output + Outcome) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
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ตัวอย่างการประเมินผลตัวชีวั้ดแบบต่างๆ 
 

แบบที่ 1 : การประเมินผลตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไม่สําเร็จ (Pass/Fail) 

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

ตัวอย่างตัวชี้วัด :  ผลสําเร็จของการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝ่ังทะเลภาคใต้ 
เ กณฑ์การให้คะแนน: 

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ระดับที่ 1 ไม่สามารถจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝ่ังทะเลภาคใต้ได้ หรือจัดทํา
รายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝ่ังทะเลภาคใต้ได้หลังวันที่ 30 กันยายน 2554 

ระดับที่ 2 - 
ระดับที่ 3 - 
ระดับที่ 4 - 
ระดับที่ 5 จัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝ่ังทะเลภาคใต้ได้แล้วเสร็จภายในวันที่  

1 ตุลาคม 2555 
  

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง: 
ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 

ส่วนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝ่ัง
ทะเลภาคใต้ได้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 

5 

  
สรุปผลการดําเนินงาน: 
ส่วนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝ่ังทะเลภาคใต้ได้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนแล้วส่วนราชการจะได้เท่ากับระดับคะแนน 5.0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
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แบบที่ 2 : การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestones) 
คําอธิบาย :   การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) เป็นการประเมินผลความสําเร็จจาก

ความคืบหน้าของผลการดําเนนิงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกบัแผนงานที่กําหนด แล้ว
พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนทีก่ําหนด 

ตัวอย่างตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพฒันาสตร ี
เ กณฑ์การให้คะแนน: 

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ระดับที่ 1 จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ปี  2554-2556 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรเอกชนที่เกีย่วขอ้ง 

ระดับที่ 2 จัดทําร่างแผนปฏิบัติการฯ 
ระดับที่ 3 ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ 

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

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดําเนินงานในปี 
2555 

  
ผ ลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง: 

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน คะแนน
ที่ได้  

ระดับที่ 1 จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการณ ปี 2554-2556 ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนที่เกีย่วขอ้ง เมือ่วันที่ 1 ธันวาคม 
2554 แล้ว 

1.0000 

ระดับที่ 2 จัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีได้แล้วเสร็จ 1.0000 
ระดับที่ 3 มีการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย และ ได้ดําเนินการปรับปรุงร่าง

แผนปฏิบัติการฯ ไปแล้ว 
1.0000 

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

รวม 3.0000 

สรุปผลการดําเนินงาน: 
• ส่วนราชการสามารถดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3   
• ส่วนราชการไมส่ามารถดําเนินการไดต้ามแผนปฏิบัติการฯ ในขั้นตอนที 4 และ 5 จึงถูกปรับลดคะแนน

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



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 

 

 
 28

แบบท่ี 3: การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลติ (Output) 
แบบท่ี 3.1 :   ตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต 1 ตัว 
คําอธิบาย :   การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต 1 ตัว เป็นการประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

จริงของตัวช้ีวัดย่อยกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดย่อยแต่ละตัวที่กําหนดไว้ 
ตัวอย่างตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตต่อหน่วยของข้าว (นํ้าหนักร้อยละ 2) 

เ กณฑ์การใหค้ะแนน: 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ข้าว 2 1 2 3 4 5 
   

ผลการดําเนนิงานทีเ่กิดขึน้จริง: 
 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตต่อหน่วยของข้าว เท่ากับ 3.5 

สรุปผลการดําเนนิงาน: 
จาก ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตต่อหน่วยของข้าวร้อยละ 3  เท่ากับ  ระดับ 3 

ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของผลผลิตต่อหน่วยของข้าวร้อยละ 4  เท่ากับ  ระดับ 4 
จากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตต่อหน่วยของข้าวร้อยละ 3.5 มากกว่า ร้อย
ละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตต่อหน่วยของข้าวร้อยละ 3 ที่เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 3 เท่ากับร้อยละ 0.5  ดังน้ัน 
ผลคะแนนจริงที่ได้จึงอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 3 กับ 4 ดังน้ัน ผลคะแนนสามารถคํานวณโดย
วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังน้ี 

  

ผลต่างของร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตฯ  
(4-3)  = 1 

เทียบเท่ากับ ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
1 คะแนน 

ผลต่างของร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิต 
ต่อหน่วยของข้าว (3.5-3) = 0.5 

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

ดังน้ัน ผลคะแนนที่ได้ของร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตต่อหน่วยของข้าว เท่ากับ 3 + 0.5 = 3.5 
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แบบท่ี 3: การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลติ (Output)  (ต่อ) 
แบบท่ี 3.2 :  ตัวช้ีวัดเชิงผลผลิตมากกว่า 1 ตัว 
คําอธิบาย :   การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลผลิตมากกว่า 1 ตัว เป็นการประเมินผลจากการเปรียบเทียบผล

การดําเนินงานจริงของตัวช้ีวัดย่อยกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดย่อยแต่ละตัวที่กําหนดไว้ 
ตัวอย่างตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตต่อหน่วยของพืชเศรษฐกิจที่สําคญั (นํ้าหนักร้อยละ 5) 

เ กณฑ์การใหค้ะแนน: 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ข้าว 1.5 5 10 15 20 25 

ข้าวโพด 1.5 6 8 10 12 14 
อ้อย 2 2 4 6 8 10 
รวม 5  

   
ผลการดําเนนิงานทีเ่กิดขึน้จริง: 

ผลการดําเนนิงาน 
ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของผลผลิตต่อหน่วยของข้าว เท่ากับ 3 
ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของผลผลิตต่อหน่วยของข้าวโพด เท่ากับ 7.4 
ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของผลผลิตต่อหน่วยของอ้อย เท่ากับ 12 
   

สรุปผลการดําเนนิงาน: 
ตัวชี้วัดย่อย น้ําหนัก ผลการ

ดําเนนิงาน 
ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง

น้ําหนัก 
ข้าว 1.5 3 1.0000 0.3000 

((1 x 1.5) / 5) 
ข้าวโพด 1.5 7.4 1.7000* 0.5100 

((1.7 x 1.5) / 
5) 

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

รวม 5  2.8100 
     

ดังน้ัน  ค่าคะแนนที่ได้ของตัวช้ีวัด ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตต่อหน่วยของพืชเศรษฐกจิทีส่ําคญัเท่ากับ 2.8100 
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แบบท่ี 3: การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลติ (Output) (ต่อ) 
หมายเหตุ * ค่าคะแนนของข้าวโพด  

เน่ืองจากร้อยละ 7.4 ของร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตต่อหน่วยของข้าวโพด อยู่ระหว่างเกณฑ์การให้
คะแนนระดับ 1 และ 2 จึงมีวิธีการคํานวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังน้ี 
 

ผลต่างของร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลผลิต  
( 8 – 6)  = 2 

เทียบเท่ากับ 
 

ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
(2-1) = 1 คะแนน 

ผลต่างของร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลผลิต  
(7.4 - 6) = 1.4 

เทียบเท่ากับ 
 

ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
(1.4 x 1 ) / 2 = 0.7000 คะแนน 

ดังนั้น ผลคะแนนที่ได้ของตัวช้ีวัดร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตต่อหน่วยของข้าวโพด 
เท่ากับ 1 + 0.7 = 1.7000 คะแนน 
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แบบท่ี 4 : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลพัธ ์(Outcome) 
คําอธิบาย :  การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธ์ ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนน 
ตัวอย่างตัวชี้วัด :  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ 
เ กณฑ์การให้คะแนน: 

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ระดับที่ 1 จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมี
เน้ือหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 6 ประเด็น 

ระดับที่ 2 จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมี
เน้ือหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 7 ประเด็น 

ระดับที่ 3  จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมี
เน้ือหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 8 ประเด็น 

ระดับที่ 4 จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมี
เน้ือหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 9 ประเด็น 

ระดับที่ 5 จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมี
เน้ือหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 10 ประเด็น 

  
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง: 
ส่วนราชการได้จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ที่มีเน้ือหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและ 7 ประเด็นย่อย 

สรุปผลการดําเนินงาน : 
จากการประเมินแผนปฏิบัติการฯ ที่มีเน้ือหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและ 7 ประเด็นย่อยผล 
การประเมินอยู่ระดับคะแนน 2.0000 
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แบบท่ี 5 : การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 
คําอธิบาย : การประเมินผลตัวช้ีวัดแบบผสมผสานเป็นการประเมินผลจากความคืบหน้าของผลการดําเนินงาน
ตามข้ันตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับแผนงานที่กําหนด แล้วพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ี
กําหนด และประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนดไว้ 

ในที่น้ี ขอยกตัวอย่างตัวช้ีวัดแบบผสมผสานระหว่างตัวช้ีวัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดเชิง
ผลผลิตและตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธ์ (Milestones + Output + Outcome) 

  
ตัวอย่างตัวชี้วัด :  ระดับความสําเร็จของการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออก 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

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

ระดับที่ 2 ดําเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออกได้แล้ว
เสร็จร้อยละ 100 (Output) 

ระดับที่ 3 มีการประเมินผลและติดตามธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดและนําข้อเสนอแนะไป
ปฏิบัติหรือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ (Outcome) 

ระดับที่ 4 จํานวนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
กระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ (Outcome) 

ระดับที่ 5 จํานวนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ได้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
กระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ (Outcome) 
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แบบท่ี 5 : การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) (ต่อ) 
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง: 

ระดับ 
คะแนน 

ผลการดําเนนิงาน ค่าคะแนน 
 

ระดับที่ 1 ส่วนราชการได้ทบทวนผลการดําเนินงานปี 2554 และจัดทําแผน
ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออก ทั้งน้ี มีการ
กําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและคัดเลือก ผู้ส่งออกเพ่ือเข้าร่วม
โครงการ 

1.0000 

ระดับที่ 2 ส่วนราชการดําเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ 
โลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออกได้แล้วเสร็จร้อยละ 100 

1.0000 

ระดับที่ 3 ส่วนราชการได้ประเมินผลและติดตามธุรกิจท่ีเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
และได้ให้ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติหรือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ แก่ผู้
ส่งออก 

1.0000 

ระดับที่ 4 ส่วนราชการได้ดําเนินการติดตามจํานวนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการพบว่า 
มีเพียงธุรกิจจํานวนร้อยละ 45 เท่าน้ันที่นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
กระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

0.9000* 

ระดับที่ 5 มีจํานวนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการเพียงร้อยละ 45 ได้นําข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงกระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ  

0.0000 

   
สรุปผลการดําเนินงาน: 

• ส่วนราชการสามารถดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 (Milestone)  ขั้นตอนที่ 2 (Output) และขัน้ตอนที่ 3 
(Outcome) ได้แล้วเสร็จ  

• ระดับคะแนนท่ี 4 (Outcome) ส่วนราชการสามารถดําเนินการได้เพียงบางส่วนทําให้ถูกหักคะแนน
ในประเด็นที่ 4 เท่ากับ 0.1000 

• ระดับคะแนนท่ี 5 (Outcome) ส่วนราชการไม่สามารถดําเนินการได้ 
ดังน้ัน  ค่าคะแนนที่ได้ของตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออก เท่ากับ 3.9000 
 
หมายเหตุ * การคํานวณค่าคะแนนในระดับที่ 4  

เน่ืองจากระดับคะแนนที่ 4 มีจํานวนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการเพียงร้อยละ 45 ที่ได้นําข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงกระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ จึงมีวิธีการคํานวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์
ดังน้ี 
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ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจํานวนธุรกิจ = 50  เทียบเท่ากับ 

 
ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
(5 – 4) = 1 คะแนน 

ผลต่างของร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจํานวนธุรกิจที่
เกิดขึ้นจริง = 45 
 

เทียบเท่ากับ 
 

ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน  
(45 x 1 ) / 50 = 0.9000 คะแนน 
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บทที่ 3 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  

 
3.1  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
 ส่วนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งมีน้ําหนักรวมร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด 
พอสังเขปดังนี้ 

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

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(%) 

มิติภายนอก  70 
• การประเมินประสิทธิผล 

(ผลลัพธ์และผลผลิต) 
1. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบาย
สําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

20 

 1.1  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุ  
      เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

(15) 

 1.2 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ/พิเศษของ
รัฐบาล 

หมายเหตุ  กระทรวงใดที่ไม่มีการกําหนดตัวช้ีวัดที่ 1.2 ให้นํา 
ค่านํ้าหนักไปรวมไว้ที่ตัวช้ีวัดที่ 1.1 

(5) 

 2. ระดับความสํา เร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ํ าหนักในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมาย
ร่วมกันระหว่างกระทรวง 
หมายเหตุ   1.   กระทรวงใดที่มีการกําหนดตัวช้ีวัดที่ 2  ให้ใช้ค่านํ้าหนัก

ร้อยละ 10 ทั้งหมด    
             2.  กระทรวงใดที่ไม่มีการกําหนดตัวช้ีวัดที่ 2 ให้นํา

ค่านํ้าหนักไปรวมไว้ที่ ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละ 5 
และตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละ 5 

10 

 3. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 

    หมายเหตุ    กระทรวงใดที่ไม่มีการกําหนดตัวช้ีวัดที่ 3 ให้นําค่า  
นํ้าหนักไปรวมไว้ที่ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละ 5 และ
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละ 5 

 10 

 4. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของกรมหรือ
เทียบเท่า 
หมาย เห ตุ  ส่ วนราชการที่ อ ยู่ ในบั งคั บบัญชาขึ้ นตรงต่อ

นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีฯ หรือส่วนราชการไม่
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงฯ ซึ่งไม่มี
การกําหนดตัวช้ีวัดที่ 1, 2 และ 3 ให้มีนํ้าหนักตัวช้ีวัด   

20 

กรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(%) 

 เท่ากับร้อยละ 60 แต่หากมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่ 2 
ให้ใช้ค่านํ้าหนักร้อยละ10 ทั้งหมด และมีนํ้าหนัก
ตัวช้ีวัดเท่ากับร้อยละ 50 

 

• การประเมินคุณภาพ 5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7 
 6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 3 

มิติภายใน  30 
• การประเมิน

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

กับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
หมายเหตุ   ประเมินผลเฉพาะตัวช้ีวัดเชิงปริมาณตามเอกสาร

งบประมาณรายจ่าย หากส่วนราชการไม่มีตัวช้ีวัด
เชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ให้นํา
ค่านํ้าหนักไปรวมไว้ที่ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละ 2.5 และ
ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละ 2.5  

5 

• การพัฒนาองค์การ 10. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 5 
11. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 5 

 12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 5 
 รวม 100 
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มิติภายนอก 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ของกระทรวงและนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 
น้ําหนัก  : ร้อยละ 20 
คําอธิบาย :  

• เพ่ือให้กระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวง  
โดยหน่วยงานภายในกระทรวงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง นโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร่วมกันระหว่าง
กระทรวง 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง หรือแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวช้ีวัดตามแผนงาน/โครงการ/
ตามนโยบายสําคัญ/พิเศษรัฐบาล 

• ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงต้องร่วมรับผิดชอบผลการดําเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
ตารางและสูตรการคาํนวณ : 

ตัวชี้วัด (i) นํ้าหนัก(Wi)
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ

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) 
 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก  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 นํ้าหนักความสําคัญที่ให้กับตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และผลรวมของนํ้าหนักของทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ 1   

SM        หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
1.1 – 1.2 หมายถึง   ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ซึ่งมี 

2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ 1.1 และตัวช้ีวัดที่ 1.2 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
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 : ส่วนราชการที่ไม่มีการกําหนดตัวช้ีวัดที่ 1.2 ให้นําค่านํ้าหนักไปรวมไว้ที่ตัวช้ีวัดที่ 1.1 
 
เงื่อนไข :   - 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  
 ภาพถ่าย (ภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 รายงานการประชุม 
 แผนการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เก่ียวกับตัวช้ีวัด 
 เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแต่ละตัวช้ีวัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดน้ันๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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แนวทางการประเมินผล 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  

 ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์  
  การจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

 ความน่าเช่ือถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 

  สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

หมายเหตุ :  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 
ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่สําคัญต่อ
การคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องที่ไม่ได้จัดส่ง
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติัราชการ
ของกระทรวง  

น้ําหนัก : ร้อยละ 15 
คําอธิบาย :  

• เพ่ือให้กระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหน่วยงานภายใน 
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการระดับกรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

• ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงต้องร่วมรับผิดชอบผลการดําเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

• จํานวนตัวช้ีวัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง  
 
ตารางและสูตรการคาํนวณ : 

ตัวชี้วัด 
(1.1.i) 

นํ้าหนัก 
(W1.1.i) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
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)

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก  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 นํ้าหนักความสําคัญที่ให้กับตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ได้แก่

1, 2,…, i 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :  

• เพ่ือให้กระทรวงมีการบริหารงานตามนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาลอย่างเป็นระบบ โดย 
สารสนเทศที่ได้จากตัวช้ีวัดน้ีสามารถใช้เป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการอ้างอิงผลงานของส่วนราชการ 
เทียบกับนโยบายของรัฐบาลได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวช้ีวัดตามแผนงาน/โครงการ/
ตามนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาลที่กําหนดไว้  

• ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่
กําหนด ต้องดําเนินการร่วมกันเพ่ือให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

• จํานวนตัวช้ีวัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมเป้าหมายที่กําหนดไว้ใน
แผนงาน/โครงการตามนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 
 
ตารางและสูตรการคาํนวณ : 

ตัวชี้วัด 
(1.2.i) 

นํ้าหนัก 
(W1.2.i) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
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)
 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก  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 นํ้าหนักความสําคัญที่ให้กับตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นจากนโยบายสําคัญ/
พิเศษของรัฐบาลและผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

ได้แก่ 1, 2,…, i 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยนําค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการต้ังไว้ที่ค่าคะแนนระดับ 3

และกําหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามหลักการของสํานักงาน ก.พ.ร.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
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ตัวชี้วัดที่ 2  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ   
ของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง 

น้ําหนัก : ร้อยละ 10 
คําอธิบาย :  

• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน มีความคุ้มค่า และเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ โดยส่วนราชการ
จําเป็นต้องมีการทํางานในลักษณะเชิงบูรณาการ แสวงหาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ 
รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม และใช้หลักการบูรณาการการทํางาน      
โดยยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมายความสําเร็จร่วมกันเป็นสําคัญ 

• คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 มีมติเห็นชอบแนวทางการบูรณาการ   
การทํางานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. 
ได้ดําเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยยังคงยุทธศาสตร์สําคัญที่มีการกําหนดตัวช้ีวัดและ
ประเมินผลสําเร็จร่วมกันใน 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความมั่นคงชายแดนภาคใต้  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยทางถนน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สิ่งแวดล้อม (คุณภาพนํ้า)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศและหมอกควัน)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้าวไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พลังงานผสม (เอทานอล)  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 เอดส์ (การป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี)  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การปรับปรุงบริการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ  
                  (Doing Business) 

• การบูรณาการการทํางานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพ่ือให้มีการกําหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการร่วมกันในภาพรวมระดับประเทศและระดับ

กระทรวง รวมทั้งเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ 
ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

2) เพ่ือให้มีการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติและเกิดการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการระหว่าง
กระทรวง และระหว่างกระทรวงกับส่วนราชการในสังกัด เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ร่วมกันดังกล่าว 

• ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตัวช้ีวัดนี้ ได้แก่ ส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม
ในสังกัดกระทรวง รวมถึงส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

• ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงที่มีการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน ต้องร่วมรับผิดชอบผล
การดําเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่กําหนดไว้ร่วมกันระหว่างกระทรวง 
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• การประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการ พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการหรือ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ร่วมกันระหว่างกระทรวง และการบูรณาการผลคะแนนการดําเนินงานดังกล่าวร่วมกัน  
ทั้งระดับตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ระหว่างทุกส่วนราชการที่มีเป้าหมายร่วมกัน     
ซึ่งตัวช้ีวัดทั้ง 2 ระดับ มีรายละเอียดดังน้ี 

1) ระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยหลายส่วนราชการที่มีส่วนร่วมดําเนินการ
น้ัน ทุกส่วนราชการจะได้รับผลคะแนนตัวช้ีวัดเท่ากัน จากการเฉลี่ยผลคะแนนการดําเนินการของทุกส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในตัวช้ีวัด เน่ืองจากทุกส่วนราชการมีความสําคัญต่อความสําเร็จของการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด
ตามบทบาทที่สําคัญเท่ากัน 

2) ระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยตัวช้ีวัดในลักษณะ Value Chain ที่มีความสําคัญเท่ากัน 
ดังน้ัน ทุกตัวช้ีวัดจึงมีค่านํ้าหนักเท่ากัน และทุกส่วนราชการที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดําเนินการในยุทธศาสตร์
เดียวกัน จะได้รับผลคะแนนเท่ากันจากการเฉล่ียผลคะแนนการดําเนินการของทุกตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์     
เพ่ือแสดงว่าทุกส่วนราชการล้วนมีความสําคัญต่อความสําเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามบทบาทที่
สําคัญเท่ากัน 

• ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการในหลายยุทธศาสตร์ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนของผล
คะแนนทุกยุทธศาสตร์มาเป็นผลลัพธ์ตัวช้ีวัดที่ 2 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ซึ่งมีนํ้าหนักร้อยละ 10  

 
สําหรับสูตรและวิธีการคํานวณคะแนนระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ ระดับยุทธศาสตร์ 

และการบูรณาการผลการดําเนินงานระหว่างยุทธศาสตร์สําหรับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการใน 
หลายยุทธศาสตร์ มีดังน้ี 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ 1 : การเฉลี่ยผลคะแนนการดําเนินงานร่วมกันภายในยุทธศาสตร์ของตัวชี้วัด 2 ระดับ คือ ระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์และระดับ
ยุทธศาสตร์ 
 

วิธีการคํานวณผลคะแนนระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร ์ 

การบูรณาการผลการดําเนินงานร่วมกันระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
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ตัวชี้วัด 
(2.X.i) 

น้ําหนัก 
(W2.X.i) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด

คะแนนเฉลี่ยระดับตัวชี้วัด
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ผลคะแนนเฉลี่ยระดับตัวชี้วัด คะแนนตัวชีว้ัด คะแนนตัวชีว้ัด คะแนนตัวชีว้ัด 

ถ่วงน้ําหนัก ส่วนราชการ A ได้ ส่วนราชการ B ได้ ส่วนราชการ N ได้ 
(SM2.X.i (B)) 

….. 
(W2.X.i x SM Joint KPIs2.X.i) 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
(SM2.X.i (A)) (SM2.X.i (N)) 1 2 3 4 5  Σ(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 

 

วิธีการคํานวณผลคะแนนของตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร ์ 

คะแนนเฉลี่ยระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ถ่วงน้ําหนกั น้ําหนัก ตัวชี้วัด (2.X) (W2.X) (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) 

ผลคะแนนเฉลีย่ตัวชี้วัดเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักระดับยุทธศาสตร ์X 
(SM Joint KPIs 2.X) 

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

Σ 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 ลําดับที่ของตัวชี้วัดย่อยในแต่ละยุทธศาสตร์ 
W   หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ให้กับตัวชี้วัดย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ โดยให้ทุกตัวชี้วัดมีน้ําหนักเท่ากัน   
SM หมายถึง คะแนนของแต่ละส่วนราชการจากการเทียบผลดําเนินงานกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
SM Joint KPIs 2.X.i      หมายถึง ผลคะแนนซึ่งมาจากการเฉลี่ยผลคะแนนการดําเนินการร่วมกันระหว่างส่วนราชการในระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
N หมายถึง จํานวนรวมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ตารางและสูตรการคํานวณ 2 : การเฉลี่ยผลการดําเนินงานระหว่างยุทธศาสตร์สําหรับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการในหลายยุทธศาสตร์ 
 

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

ถ่วงน้ําหนัก 
ผลคะแนนเฉลีย่ตัวชี้วัด           

เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระดับยทุธศาสตร ์น้ําหนัก 
ตัวชี้วัดที่ 2 

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

ยุทธศาสตร์ที ่1  W2.1 (SM Joint KPIs 2.1) (W2.1 x SM Joint KPIs 2.1) 
ยุทธศาสตร์ที ่2 W2.2 (SM Joint KPIs 2.2) (W2.2 x SM Joint KPIs 2.2) 

….. ….. ….. ….. 

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

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมาย

ร่วมกันระหว่างกระทรวง 
Σ W2.1 - 2.9  

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

                Σ W2.1-2.9 
 

โดยที่ : 
 

หมายถึง คะแนนจากการคํานวณคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการในระดับยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์ SM Joint KPIs  
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ให้กับตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ โดยให้ทุกยุทธศาสตร์มีน้ําหนักเท่ากัน  

หมายถึง ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ซึ่งแต่ละส่วนราชการการเกี่ยวข้องในการดําเนินการ      2.1 - 2.9 
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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
ความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

การบูรณาการผลการดําเนินงานร่วมกันระดับตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดถ่วงน้ําหนัก 

(W2.9.1 x SM Joint KPIs2.9.1) 

คะแนนตัวชี้วัด 
ส่วนราชการ A ได ้

(SM2.9.1 (A)) 

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

คะแนนตัวชี้วัด 
ส่วนราชการ B ได ้

(SM2.9.1 (C)) 

คะแนนตัวชี้วัด 
ส่วนราชการ C ได้ 

(SM2.9.1 (D)) 

ผลคะแนนเฉลี่ยระดับตัวชี้วัด 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

1 2 3 4 5  Σ(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
เทียบกับระดับ
ความสําเร็จตาม
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 

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  Σ(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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ผลคะแนนของตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร ์ 
 

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

 
 

คะแนนบูรณาการระดับตัวชีว้ัด 
น้ําหนัก 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ถ่วงน้าํหนัก ตัวชี้วัด 2.9 Doing Business 
(W2.9) (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 

ผลคะแนนบูรณาการตัวชี้วัดเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระดับยุทธศาสตร ์
(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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10 4.1667 41.6670 

10 3.8000 38.0000 
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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) 

ผลคะแนนเฉลีย่ตัวชี้วัด 
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระดับยทุธศาสตร ์

(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) 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา 
                        อุบัติภัยทางถนน  

ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์พลังงานผสม (เอทานอล) 10 4.5000 45.0000 
ยุทธศาสตร์ที ่9 ยุทธศาสตรก์ารปรับปรุงบรกิารเพื่อเพิ่ม 
                    ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ 
                    ของประเทศ (Doing Business) 
ระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการ
ดําเนนิการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มี

เป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง 
30  

    124.6670       =      4.1556 
          30 

 
 จากตารางข้างต้นส่วนราชการ A จึงได้รับผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง เท่ากับ 4.1556 
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หมายเหตุ : 
 

1) ส่วนราชการที่มีการกําหนดตัวช้ีวัดท่ี 2 ให้ใช้ค่านํ้าหนักร้อยละ 10 ทั้งหมด 
2) กรณีส่วนราชการซึ่งไม่มีการกําหนดตัวช้ีวัดน้ี ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้

นําค่านํ้าหนักร้อยละ 10 ของตัวช้ีวัดน้ี ไปรวมไว้ที่ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ร้อยละ 5 และตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5 
 

เงื่อนไข : –   
 

แนวทางการประเมินผล : 
ในการคํานวณผลคะแนนการดําเนินการ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
1) ส่วนราชการ แจ้งผลคะแนนการดําเนินการของแต่ละส่วนราชการเฉพาะรายตัวช้ีวัด ไปยัง

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

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

ระดับตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และระดับยุทธศาสตร์ (ดังตารางและสูตรการคํานวณ 1)  
- การบูรณาการผลการดําเนินงานระหว่างยุทธศาสตร์ กรณีสําหรับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ

การดําเนินการในหลายยุทธศาสตร์ (ดังตารางและสูตรการคํานวณ 2) 
 จากน้ัน สํานักงาน ก.พ.ร. จะดําเนินการสรุปคะแนนผลการดําเนินการตัวช้ีวัดที่ 2 ของแต่ละ   
ส่วนราชการ และแจ้งส่วนราชการทราบต่อไป 
 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร. 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกลุ่มภารกิจ 

น้ําหนัก : ร้อยละ 10 
คําอธบิาย :  

• เพ่ือให้กลุ่มภารกิจมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกลุ่มภารกิจโดยหน่วยงานภายใน              
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่ม
ภารกิจ 

• พิจารณาจากระดับความสําเ ร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวช้ี วัดตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 

• ส่วนราชการในสังกัดกลุ่มภารกิจต้องร่วมรับผิดชอบผลการดําเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเป้าหมายที่กําหนดไว้  

• จํานวนตัวช้ีวัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด

คะแนน       
ถ่วงนํ้าหนัก คะแนนที่ได้ 

(SM3.i) 
ตัวชี้วัด นํ้าหนัก

(W3.i)  (3.i)  (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) 

 
ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก  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 นํ้าหนักความสําคัญที่ให้กับตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกลุ่ม

ภารกิจและผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัด เท่ากับ  1   
SM  หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด 

i   หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ ได้แก่  1, 2,…, i 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

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 :  

กรณีที่ส่วนราชการใดไม่มีกลุ่มภารกิจ จะนํานํ้าหนักไปรวมไว้กับตัวช้ีวัดที่ 1.1 “ระดับความสําเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง” ร้อยละ 5 เป็น
นํ้าหนักร้อยละ 20 และตัวช้ีวัดที่ 4 “ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า” ร้อยละ 5 เป็นนํ้าหนักร้อยละ 25 
 
เง่ือนไข :   - 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  
 ภาพถ่าย (ภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 รายงานการประชุม 
 แผนการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เก่ียวกับตัวช้ีวัด 
 เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
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แนวทางการประเมินผล 
 

  การคิดคะแนนของแต่ละตัวช้ีวัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดน้ันๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  
 ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์  
  การจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

 ความน่าเช่ือถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 

  สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

หมายเหตุ :  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 
ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่สําคัญต่อ
การคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร. 
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ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลักของกรมหรือเทยีบเท่า 

น้ําหนัก : ร้อยละ 20 
คําอธิบาย :  

• เพ่ือให้ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในส่วนราชการ           
โดยหน่วยงานภายในสังกัดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า   

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 

• ส่ วนราชการระดับกรมหรือเทียบเ ท่า  ต้อง รับผิดชอบผลการดํา เ นินงานให้บรรลุ 
ตามแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่กาํหนดไว้  

• จํานวนตัวช้ี วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า และเป็นการรับเป้าหมายที่มีการถ่ายทอดเป้าหมายมาจากระดับ
กระทรวง และมีส่วนผลักดันหรือสนับสนุนให้เกิดผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจ และเป้าหมายของ
ส่วนราชการ 
 
ตารางและสูตรการคาํนวณ : 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน 
ที่ได้ 

(SM4.i) 

คะแนน      ตัวชี้วัด  
(4.i) 

นํ้าหนัก
(W4.i) 

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)

 
ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก  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 
 
 
 

58 
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โดยท่ี : 
W  หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ให้กับตัวช้ีวัดที่กําหนดข้ึนจากแผนปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัด เท่ากับ 1   
SM  หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
i   หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของส่วน

ราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ได้แก่ 1, 2,…, i  
 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
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 : - 
 
เงื่อนไข : - 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น 
 ภาพถ่าย (ภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 รายงานการประชุม 
 แผนการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เก่ียวกับตัวช้ีวัด 
 เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแต่ละตัวช้ีวัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดน้ันๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  
 ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
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แนวทางการประเมินผล 
 ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์  
  การจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

 ความน่าเช่ือถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 

  สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

หมายเหตุ :  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 
ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่สําคัญต่อ
การคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จัดส่ง
ให้ สํานักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร.
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ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การประเมินคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 7 
คําอธิบาย :  

• ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ     
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 

• ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.
ได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังน้ี 
(1)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(3)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4)  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(5)  ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

• สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาคัดเลือกงานบริการท่ีส่วนราชการเสนอซึ่งเป็นงานบริการหลักไม่เกิน 
3 งาน และแจ้งให้ส่วนราชการทราบ และสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสํารวจตามประเด็นสําคัญ
ข้างต้น โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการเป็นงานบริการ ที่เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการเป็นงาน
บริการที่มีผู้ใช้บริการจํานวนมากไม่น้อยกว่า 25 ราย มีผลกระทบสูงต่อประชาชน รวมท้ังวิเคราะห์ผลตามหลัก
สถิติ 

 
ตารางและสูตรการคาํนวณ : - 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 
ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

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

แนวทางการประเมินผล 
ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผู้ประเมินจะใช้ผล
การสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ
เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือใช้ในการประเมินผล 

  เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวช้ีวัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

  การเตรียมการเพ่ือการติดตามและประเมินผล
กําหนดแผนงาน ผู้รับผิดชอบ และนําแผนไปปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
ให้ดีขึ้น 

  ส่วนราชการสามารถดําเนินการสํารวจข้อมูลผล
การดําเนินงานควบคู่ไปได้ เพ่ือใช้ในการติดตามผล
การดํา เ นินงานของส่วนราชการ  ซึ่ ง เ ป็นการ
ดําเนินงานภายในของส่วนราชการโดยไม่ต้องแสดง
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 

 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ : สาํนักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท์
1. นางสาวอุษา   ปัญญาวด ี 
2. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 

0 2356 9969 
0 2356 9999 ต่อ 8860 
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ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 
น้ําหนัก : ร้อยละ 3 
คําอธิบาย :  

• เพ่ือให้ส่วนราชการทราบผลการประเมินการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมท้ังมี
การติดตามและรายงานผลให้แก่ผู้กําหนดนโยบายทราบ เพ่ือสามารถปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับการดําเนินงานต่อไป 

• ผู้กําหนดนโยบาย หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคลที่ต้ังขึ้นโดยกฎหมายซึ่งกําหนดนโยบายให้แก่
ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่วน
ราชการสังกัด 

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

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

 
ตารางและสูตรการคาํนวณ  :  - 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 
ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 
 

หมายเหตุ  :  - 
 

เงื่อนไข  :  - 
 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผู้ประเมินจะสํารวจความ

พึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย โดยการส่งแบบสอบถามถึงผู้
กําหนดนโยบายโดยตรง 

  สํานักงาน ก.พ.ร.จะเป็นผู้ประเมินผลการสํารวจความ
พึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายและจะได้แจ้งผลการสํารวจ

- 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ : สาํนักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท์
1. นางศิริเนตร   
2. นางสาวดารารัตน์ 
3. นางสาวสุภลักษณ ์
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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ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การท่ีส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

เหตุผล : 
เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินสําหรับไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและนําไปสู่การบริหาร

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
 

ตารางและสูตรการคาํนวณ : - 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยใน

ระบบ GFMIS สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การประเมินประสิทธิภาพ 

มิติภายใน

65 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 
 

4 จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ 
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

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

 
หมายเหตุ : - 
 
เงื่อนไข :  

1) ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  
2) ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนน 2 และ 3 ถึงสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ

สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  
3) ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 
4) ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 5 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 

 
แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 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
เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลต้นทุน ศูนย์ต้นทุน หรือ
กิจกรรมย่อย 

 ส่ งสํ า เนา เอกสารหลั กฐ าน ต่า งๆ  ดั งกล่ า ว ใ ห้กั บ
กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 

2 ขั้นตอนที่ 2 : ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วย  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
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 รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 
ผลผ ลิ ต  กิ จ ก ร รม ย่ อ ย  และผลผ ลิ ต ย่ อ ยขอ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
รูปแบบรายงานท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด (แสดงเป็น
หน่วยบาท) โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ  

 ทั้งน้ี วันที่แล้วเสร็จของรายงานผลการคํานวณต้นทุน  
ต่อหน่วยผลผลิต ถือตามวันที่ผู้มี อํานาจลงนาม
เห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว 

 กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนต้องมีอย่างน้อย  
10 ด้ าน  ตามที่ ก รม บัญ ชีกลางกํ าหนด เ พ่ื อ ให้
ครอบคลุมทุกกิจกรรมสนับสนุน  

 หน่วยนับที่ส่วนราชการกําหนดต้องมีเพียง 1 หน่วย
นับสําหรับกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อยแต่ละรายการ 

 เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง Website ของหน่วยงาน  
หรือในกรณีที่หน่วยงานไม่มี Website ของหน่วยงาน  
ให้เผยแพร่ในช่องทางอ่ืนที่เหมาะสม 

 ส่ ง สํ า เนารายงานฯ  ให้ กั บสํ า นั ก งบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2555 

 ในการจัดทําบัญชีต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ต้อง ใ ช้ข้ อมู ลทางบัญชี ต้ั งแต่  1 ตุลาคม  2553 –
30 กันยายน 2554 

3 ขั้นตอนที่ 3 :  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เปรียบเทียบผลการคํานวณ

ต้นทุ นต่อหน่ วยผลผลิ ต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 และปี งบประมาณ 
พ . ศ . 2554 ว่ า มี ก า ร
เปลี่ ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงอย่ างไร พร้ อมทั้ ง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํา
รายงานการเปรียบเทียบและ

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนน 1 และ 2 พร้อมทั้ งรายละเอียดการ
วิเคราะห์ผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้จัดทํา
แล้วเสร็จ ดังน้ี 
 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด (แสดงเป็นหน่วย
บาท)  และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ โดย
เน้ือหาของรายงานฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 
- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการคํานวณ

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและกิจกรรมระหว่าง
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- วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างมีสาระสําคัญในต้นทุนต่อหน่วย (การกําหนด
สาระสําคัญพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของต้นทุนต่อหน่วย/ต้นทุนทางตรงตามศูนย์
ต้นทุน/ต้นทุนทางอ้อมที่เพ่ิม/ลด ไม่ควรตํ่ากว่า 
20%)  

- ถ้าหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณ
ต้นทุนหน่วยนับ หรือช่ือกิจกรรม/ผลผลิต ในปี
ปัจจุบันต้องมีการดําเนินการแก้ไขปีก่อนด้วย 
เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ในระหว่าง 2 ปี 

 ทั้งน้ี วันที่แล้วเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต ถือตามวันที่ผู้มีอํานาจลงนาม
เห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว 

 เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง Website ของหน่วยงาน  
หรือในกรณีที่หน่วยงานไม่มี Website ของหน่วยงาน  
ให้เผยแพร่ในช่องทางอ่ืนที่เหมาะสม 

 ส่ งสํ า เนารายงานฯ  ใ ห้ กั บสํ า นั ก งบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง  และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่  29 
กุมภาพันธ์ 2555 
 

4 ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 

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

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2 และ 3 พร้อมท้ังแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังน้ี 
 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  

พ .ศ .  2555 ซึ่ งมี การกํ าหนดเป้ าหมายการเ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อย่างชัดเจน  
(มีการระบุกิจกรรม สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย ระยะเวลา)  
ไม่ตํ่ากว่า 2 เร่ือง ตัวอย่างเช่น    
- กรณีลดค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวม

ระดับกรมที่ลดลง หรือ 
- กรณีปรับปรุ งกิจกรรม  ต้องแสดงให้ เ ห็นถึ ง

ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมน้ันในรูปของ
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 ทั้งน้ี วันที่แล้วเสร็จของแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถือตามวันที่ผู้มี
อํานาจลงนามเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว  

 ส่งสํา เนาแผนฯ ให้กับกรมบัญชีกลางภายในวันที่  
31 มีนาคม 2555    

5 ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 สามารถดําเนินการตามแผน

เพ่ิมประสิทธิภาพประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
พร้ อมทั้ งจั ดทํ ารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานและ
ผลสํ าเร็จตาม แผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
และได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนน 1, 2, 3 และ 4 พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงการดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังน้ี 
 หลักฐานแสดงการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

ที่บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในทุกเรื่อง 
 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ

โดยมีเน้ือหาที่ระบุ 
- ผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จที่ เกิดจากการ

ดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

- ช่ ว ง ระยะ เ วลาที่ ดํ า เ นิ นการตามแผน เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

- วันที่แล้วเสร็จของรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  
ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ถือตามวันที่ผู้มีอํานาจ
ลงนามเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว 

   ส่งสําเนารายงานฯ ให้กับกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 
31 ตุลาคม 2555 

 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ : สาํนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

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

ประยูรสิน  
ปัญจศิร ิ
นาคมหาชลาสินธ์ุ 
รุกขวัฒนกุล 

0 2127 7138 
0 2127 7405 
0 2127 7413 
0 2127 7415 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :  

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่าย   
ภาพรวมของเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งที่ เ บิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับ               
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
ส่วนราชการ ทั้งน้ี ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานัก
งบประมาณกําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จะเป็นแผนต้ังต้นในระบบ GFMIS ดังน้ัน เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้อง
ติดตามประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทําไว้ให้ปรับปรุง
แผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตร
มาสที่ 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2555 

• การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับ
วงเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และคํานวณค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเป็นผลการดําเนินงานของ
ส่วนราชการ 
 

เหตุผล :   
เพ่ือให้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงได้กําหนดเป็นตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ  : 
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 X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการ
เบิกจ่ายแต่ละไตรมาส 

 Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ในระบบ GFMIS แต่ละไตรมาส  

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังน้ี 
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หมายเหตุ : - 
 
เงื่อนไข :  

1. กําหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉล่ียร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 90 และ
ระดับ 5 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 95  

ตัวอย่าง ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 315
ล้านบาท โดยได้ทําแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้สํานักงบประมาณเห็นชอบแล้ว ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ (แผนต้ัง
ต้น) ต่อมาเกิดอุทกภัย ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเดิม จึงได้ปรับปรุงแผนการใช้
จ่ายเงิน (แผนปรับปรุง) ต้ังแต่เดือนมกราคม 2555 ซึ่งประมาณการว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวนทั้งสิ้น 308 ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายเงินจริงของแต่ละไตรมาสเป็นดังน้ี 

 

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

แผน (2) / (1) * 100 
76.92 87.50 113.33 100  

  
ดังน้ัน เมื่อคํานวณค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาส คิดเป็นผลการดําเนินงานของส่วนราชการ

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

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที่ส่วนราชการประหยัดได้        
และไม่ได้นําไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ ทั้งน้ี ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณ         
ที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผล 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 85 87.50 90 92.50 95 
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3. กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอ่ืนๆ       
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 

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

 
 
 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 2554 

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่าย      
เงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ - - - - 

 

แนวทางการประเมินผล : 
ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่ เบิกจ่ายใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการ
บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และข้อมูลแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของส่วนราชการจากระบบ
ของสํานักงบประมาณและระบบ GFMIS 

 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 กรณีที่ส่วนราชการมีเงินงบประมาณรายจ่ายเหลือ
จ่าย  หมายถึ ง  ส่วนราชการดํา เ นินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ 
ตามที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือจากการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้วน้ัน เงินงบประมาณในส่วนที่เหลือ
จ่ายจะถือว่าเป็นเงินงบประมาณท่ีสามารถประหยัด
ได้ ทั้งน้ี หากส่วนราชการไม่ได้นําเงินงบประมาณ
ส่วนน้ีไปใช้จ่ายในภารกิจ/โครงการอ่ืนๆ ต่อ ขอให้  
ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้
ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพ่ือใช้ประกอบ  
การประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

 - วงเงินงบประมาณท่ีประหยัดได้ พร้อมทั้งระบุ
ภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจ่าย และ
รายการของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้  
เ พ่ื อกรม บัญ ชีกลา งจะ นํ ามา ใ ช้ เ ป็ น ข้ อมู ล
ประกอบการพิจารณาปรับคะแนนเพิ่มของ  
ส่วนราชการ 

 - เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ 
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ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

 1) แบบจัดทํ าแผน/รายงานผลการใ ช้จ่ าย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนก
ตามงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 (แบบ สงป. 302) 

 
 

 2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ  

 3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ าย  ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจ        

 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ : สาํนักบริหารการรับ-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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ตัวชี้วัดที่ 9  ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย 

น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :  

• เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

• วัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการ
ทําได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ที่กําหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555” 

 
ตารางและสูตรการคาํนวณ : 
 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ             
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต ผลผลิต  นํ้าหนัก

(Wi) 
คะแนนที่ได้ 

(SM i) (i) 

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

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

. . 80 85 90 95 100 . . 

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

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

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก เท่ากับ 
     
 Σ (Wi x SMi)          หรือ          (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 
      Σ Wi                   W1 + W2 +....+ Wi 
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โดยท่ี : 
W  หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ให้กับแต่ละเป้าหมายผลผลิต และผลรวมของ

นํ้าหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ 1 
SM  หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 
i   หมายถึง ลําดับที่ของเป้าหมายผลผลิต ได้แก่  1, 2,…, i  

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

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 : - 
 
เงื่อนไข :  

1) การกําหนดนํ้าหนักที่จัดสรรให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตให้ถ่วงนํ้าหนักตามลําดับความสําคัญของ
เป้าหมายผลผลิต หากไม่ระบุนํ้าหนัก ให้ถือว่าทุกเป้าหมายผลผลิตมีนํ้าหนักเท่ากัน 

2) กรณีส่วนราชการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่กําหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 

3) กรณีที่ส่วนราชการไม่มีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ให้นําค่านํ้าหนักไปรวม
ไว้ที่ตัวช้ีวัดที่ 7 “ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ร้อยละ 2.5 และ
ตัวช้ีวัดที่ 8 “ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน” ร้อยละ 2.5 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  

  รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังน้ี 
 ผลผลิตเชิงปริมาณของส่วนราชการตาม “เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555” ของสํานักงบประมาณ 

 เป้าหมายเชิงปริมาณที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 ไม่นับรวมผลผลิตเชิงปริมาณท่ีได้รําไปเป็นตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของ
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แนวทางการประเมินผล 

  รายละเอียดผลการดําเนินงานของผลผลิตเชิงปริมาณ ดังน้ี 
 รายงานสรุปปริมาณผลผลิตที่สามารถดําเนินการได้จริงของผลผลิตเชิงปริมาณแต่ละผลผลิต 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการของผลผลิตได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง ได้แก่  
 สําเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ สงป.301 ที่จัดส่งให้กับ
สํานักงบประมาณ ณ งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

  กรณีส่วนราชการเปลี่ยนเป้าหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงบประมาณจึงสามารถนําเป้าหมายท่ีปรับเปล่ียนแล้วมาใช้ในการประเมินผลได้ พร้อมแนบเอกสาร 
หลักฐานที่สํานักงบประมาณให้ความเห็นชอบดังกล่าว 

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่างๆ  
 ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 

3. การสังเกตการณ์  
  กระบสนการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง รวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลทุก 1 เดือน 

 ความน่าเช่ือถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการ
จัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกคร้ังที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานข้อมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  ภาคเอกชน
และประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 

  สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 

 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ :  
 

  สํานักประเมินผล สํานักงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
1. นายเพ่ิมศักด์ิ  สัจจะเวทะ 0 2273 9043 

 
  สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท์



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
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กล้าหาญ 0 2356 9941 
0 2356 9999 

1. นางศิริเนตร   
ต่อ 8814 2. นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน์  

0 2356 9999 ต่อ 8907 3. นางสาวสุภลักษณ ์ ขัมภรัตน์  
0 2356 9999 4. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง ต่อ 8860 

 
 
 

 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบคุลากร 
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :  

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
สะท้อนจากการประเมินสมรรถนะ โดยใช้ค่าคะแนนจากการประเมินสมรรถนะหลัก ตามแนวทางของ ก.พ. 
เน่ืองจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะบุคลากรได้ 

• ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง  ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่มีความจําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ทุนมนุษย์จัดเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ไม่สามารถวัดเทียบเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้ แต่เป็นทุนที่
สําคัญและมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินที่จับต้องได้ เช่น ทุนทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ  ดังน้ันการเพ่ิมทุนมนุษย์หรือการลงทุนให้ได้มา การสะสม การใช้ประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพ และ
การสร้างมูลค่าอย่างต่อเน่ืองจึงสามารถช่วยสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ รวมถึงแรงจูงใจและความ
จงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่งนําไปสู่การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การมี
ความสามารถสร้างความได้เปรียบในการดําเนินงาน ดังน้ัน การพัฒนาทุนมนุษย์จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญ
อย่างย่ิงต่อความสําเร็จขององค์การ   

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

• การประเมินสมรรถนะ ต้องมีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core competency) และ/
หรือสมรรถนะในสายวิชาชีพ (Funtional competency) สําหรับสมรรถนะหลักเป็นคุณลักษณะร่วม
ของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพ่ือหล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน 5 เร่ือง คือ 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การสั่งสมความช่ียวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม และการทํางานเป็นทีม ทั้งน้ี ส่วนราชการสามารถกําหนดสมรรถนะเพ่ิมเติมจากสมรรถนะหลักที่
กําหนดเป็นพ้ืนฐานได้แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร วัดจากคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่สะท้อนจากผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ. ซึ่งเป็นค่าคะแนนจากการ

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การพัฒนาองค์การ 
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แนวทางการดําเนินการ : 

การประเมินสมรรถนะเป็นการใช้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมของส่วนราชการ ซึ่ง
เป็นการประเมินผลสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ.  โดยประเมินจากค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของส่วนราชการ ครั้งที่ 1 ซึ่งใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี รอบที่ 2  เดือน เมษายน - 
กันยายน  2554 เป็นข้อมูล Baseline แล้วนําค่าคะแนนเฉล่ียดังกล่าว มาคํานวณเทียบกับผลค่าคะแนนเฉลี่ย
ของการประเมินผลสมรรถนะประจําปี ครั้งที่ 2 ซึ่งใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี รอบที่ 2  เดือน เมษายน 
- กันยายน 2555 เพ่ือดูระดับของการพัฒนาบุคลากรว่า มีระดับการพัฒนามากน้อยเพียงใด ซึ่งสรุปเป็นขั้นตอนได้
ดังน้ี 

1) ส่วนราชการสรุปผลค่าคะแนนเฉล่ียของผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ ครั้งที่ 
1 (ใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี รอบที่ 2 เดือน เมษายน - กันยายน  2554)  

2) ส่วนราชการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมสูงขึ้น 
3) ส่วนราชการสรุปผลค่าคะแนนเฉล่ียของผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ ครั้งที่ 

2 (ใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี รอบที่ 2 เดือน เมษายน - กันยายน  2555) 
4) 

แนวทางการดําเนินการ
KPI 2.2.1 :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

78 
 

6. สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลผลคะแนนตัวช้ีวัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร1.สวนราชการประเมินผลการปฏบัิติงาน (ผลสัมฤทธ์ิ

ของงานและสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ.) ของ
บุคลากรในภาพรวม

2. สวนราชการสงผลประเมินใหสํานักงาน ก.พ.ร.

3. สวนราชการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

After

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

5. สวนราชการสงผลประเมินใหสํานักงาน ก.พ.ร.

4. สวนราชการประเมินผลการปฏิบตัิงานฯ ของ
   บุคลากรในภาพรวม

ก.ย. ต.ค.

ประเมิน สมรรถนะของบุคลากรของสวนราชการ ตามแนวทางของ ก.พ. 

เทียบระดับผลการประเมินกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนด เพ่ือสรุปค่าคะแนนของตัวช้ีวัด 

31 ม.ค. 56
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ภาพท่ี 3  แนวทางการดําเนินการตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
  การกําหนดสูตรคํานวณคะแนนมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของ ก.พ. (เช่น  
ผลประเมินสมรรถนะเท่ากับ 91-100% เท่ากับ 5 คะแนน และผลประเมินสมรรถนะ น้อยกว่า 60% เท่ากับ 
1 คะแนน เป็นต้น) และเพ่ือให้การประเมินมีความเหมาะสมและเป็นธรรม จึงได้กําหนดเกณฑ์การประเมิน
ตามผลการประเมินสมรรถนะที่ปรากฏในคร้ังที่ 1 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
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       กรณีที่ 1 :    ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 91.00 คะแนน  

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการ
รักษาสถานะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สูงขึ้น ซึ่งกรณีดังกล่าวจะได้คะแนนเท่ากับ 5 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 ตํ่ากว่าครั้งที่ 1 แต่มากกว่า 60 คะแนน เกณฑ์การให้
คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของคะแนนที่ลดลง โดยใช้สูตรการคํานวณดังน้ี  

 

    
 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2 ≤ 60 
2 

 3 
4 
5 X2 ≥ X1 

หมายเหตุ :  
X1  คือ ค่าเฉล่ียผลการประเมนิสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี ครั้งที่ 1 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 54)  

          X2  คอื ค่าเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี ครั้งที่ 2 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 55) 
 

       กรณีที่ 2 :    ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1 น้อยกว่า 91.00 คะแนน 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 91 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 5 

31 ม.ค. 55 
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 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าครั้งที่ 1 แต่ตํ่ากว่า 91 คะแนน เกณฑ์การให้
คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของคะแนนที่เพ่ิมขึ้น โดยใช้สูตรการคํานวณดังน้ี 

 

    
 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 เท่ากับคร้ังที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 3 
 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตํ่ากว่าครั้งที่ 1 แต่มากกว่า 60 คะแนน เกณฑ์การให้

คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของคะแนนที่ลดลง โดยใช้สูตรการคํานวณดังน้ี  
 

    
 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2 ≤ 60
2 

3 X2 = X1 
4 

5 X2 ≥ 91 

หมายเหตุ :   

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

 

• หากส่วนราชการไม่ส่งรายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การตามแบบฟอร์ม
รายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร หรือ กรอกข้อมูลส่งมาไม่ครบถ้วน จะถูกหักคะแนนตัวช้ีวัดที่ 
10 เท่ากับ 0.05 คะแนน ในแต่ละครั้ง 
 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ : สาํนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 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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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
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ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :  

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การสํารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ  

• ทุนสารสนเทศ เป็นระบบที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และ
เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนกระบวนการหลักๆ ขององค์การ ซึ่งได้แก่ กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Information) 
การบริหารลูกค้า (Customer Management) การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation Management) และการ
จัดการด้านกฎข้อบังคับและสังคม (Regulation and Social) ซึ่งการพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและ
ทันสมัย มีความต่อเน่ืองทันเหตุการณ์ และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนําข้อมูลเข้า 
ผ่านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้  จะช่วยให้องค์การสามารถนําข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว 
ทันเวลากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ดังน้ัน ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญของ
องค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ที่จะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ   วัดจากผลการสํารวจความ 
พึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ วัดจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์  

• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ  เ ป็นการวัดที่มุ่ ง เ น้น 
เรื่องการจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์
ของการใช้งานสารสนเทศ ซึ่งสะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ 
(Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจําเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน  
 
แนวทางการดําเนินการ :    
 การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (นํ้าหนักร้อยละ 50) โดยใช้แบบสํารวจ
การพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ซึ่งเป็นการสํารวจแบบออนไลน์ 

2. การประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นํ้าหนักร้อยละ 50)  



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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สํารวจสถานะกา หิารจดัการองคการ
(Surve Online) 

รบร
y 
 

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.  มีฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน    
2.  มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บ  
     ในระบบฐานข้อมูล 

  

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

  

6.  มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรใน 
     หน่วยงาน 

  

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

  

9.  มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
    และสารสนเทศ 

  

10.  มีระบบ Access Right ท่ีถูกต้องและทันสมัย   

ประเด็นการวัดประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ไม่มี 
1.  มีฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน    
2.  มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลท่ีจัดเก็บ  
     ในระบบฐานข้อมูล 

  

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

  

6.  มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรใน 
     หน่วยงาน 

  

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

  

9.  มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
    และสารสนเทศ 

  

10.  มีระบบ Access Right ท่ีถูกต้องและทันสมัย   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 แนวทางการดําเนินการตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
 

สําหรับรายละเอียดของประเด็นการประเมิน มีดังน้ี 

แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใชง้านสารสนเทศ 

(น้ําหนักร้อยละ 50) 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสทิธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ (น้ําหนกัร้อยละ 50) 

1. ระบบสารสนเทศท่ีมีช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถ
   ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง 
2. ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สําหรับใช้ในการทํางานได้ง่าย สะดวก  
และรวดเร็ว 

3. ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนํามาใช้
    สนับสนุนการทํางานได้เป็นอย่างดี 
4. ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสาร

องค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการ
ปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) ภายในส่วน
ราชการ 

5. ระบบฐานขอ้มูลสนันสนุนต่อการดําเนินการ 
    ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
 

1.  มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
2.  มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความ 
    น่าเช่ือถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานข้อมูล 
3.    มีการอัพเดทข้อมูลที่จําเป็นอย่างสมํ่าเสมอและ 
     ทันท่วงที 
4.  มีระบบสืบค้นข้อมูลทีม่ีประสิทธิภาพ 
5.  มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนของผูใ้ช้งาน 
6.  มจีํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงาน 
7.  มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพ่ิมขึ้น 
     เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
8.  มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหาย  
    และมีการสาํรองข้อมูลสารสนเทศ (Backup)  
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใชง้านสารสนเทศ 

(น้ําหนักร้อยละ 50) 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสทิธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ (น้ําหนกัร้อยละ 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 ที่ถูกต้องและทนัสมัย 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย คือ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ และจํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

การประเมิน น้ําหนัก 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
11.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็น
และความสําคญัต่อความพึงพอใจ
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 

 Σ Wi = 1      

หมายเหตุ : - ตัวช้ีวัด 11.1 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กําหนดไว้ (สามารถ           
ตรวจสอบจํานวนผู้ตอบขั้นตํ่าของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ Survey Online) จะได้
คะแนนตัวช้ีวัดน้ีเท่ากับ 1.0000 คะแนน เน่ืองจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทน 
ในการประเมินผลได้ 

 - ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 3 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งน้ีหากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า 
สิ่งที่บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสําคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก 
ดังน้ันหน่วยงานควรดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 
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ตารางและสูตรการคํานวณ : 
การคํานวณตัวช้ีวัดที่ 11.1 ส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากร

ภายในองค์การ 
 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (จะรวมอยู่ในแบบสํารวจ Orgaization 

Development Survey) ซึ่งจะมีการประเมิน 2 คร้ัง โดยคร้ังที่ 1 จะใช้เป็นข้อมูลในการนําไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์การของส่วนราชการ โดยไม่นํามาคํานวณในเกณฑ์การให้คะแนน 

 การให้คะแนนจะประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ คร้ังที่ 2 
โดยการเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากร
ภายในองค์การ และนํามาหาค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างปัจจัยดังกล่าวตามสูตรการคํานวณ
ดังน้ี 
 

 หรือ    

 
-  หลักการประเมินจากการสํารวจ Orgaization Development Survey คือการทําให้ GAP 

น้อยที่สุด ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากรภายในองค์การ 
(Gap)  

ความสําคญั

คว
าม
เห
็นด้
วย

 
โดยท่ี  
x หมายถึง  ค่าระดับความเห็นของแต่ละข้อคําถาม 

(ความเห็น หมายถึง การแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึงของบุคลากรภายในองค์การ 
กับข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น) 

Y หมายถึง ค่าระดับความสําคัญของแต่ละข้อคําถาม 
(ความสําคัญ หมายถึง การให้นํ้าหนักในการพิจารณากับเร่ืองที่เห็นว่ามีคุณค่า มีประโยชน์ 
หรือมีผลกระทบต่อองค์การ หรือเป็นเร่ืองที่มีความจําเป็นมากกว่าเร่ืองอ่ืน) 

i หมายถึง ลําดับที่ของข้อคําถามที่กําหนดขึ้น 
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การคํานวณตัวช้ีวัดที่ 11.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
เป็นการประเมินจากหลักฐาน ณ ส่วนราชการ ว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ ใน 10 รายการตามท่ีกล่าวข้างต้นหรือไม่ 

การคํานวณตัวช้ีวัดที่ 11.2 ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
เป็นการคํานวณจากค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักของตัวช้ีวัดที่ 11.1 และ 11.2 

ตัวช้ีวัด นํ้าหนักร้อยละ 
(Wi) 

คะแนนที่ได้รับ 
(SMi) 

คะแนนถ่วงนํ้าหนัก 
(Wi x SMi) 

11.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคญั
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้งานสารสนเทศ 

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 นํ้าหนักของตัวช้ีวัด โดยผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัด 
เท่ากับ 1 

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตาม
เป้าหมายของตัวช้ีวัด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน
∑ (Wi x SMi) หมายถึง ผลคะแนนตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง

สารสนเทศ 
 
 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ : สาํนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 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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ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :  

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
Organization Climate Survey ผ่านระบบออนไลน์  

• ทุนองค์การ (Organization Capital) เป็นความสามารถขององค์การท่ีสามารถใช้ประโยชน์
และช่วยในด้านการจัดการกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ขององค์การ ทุนองค์การ ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานภายในองค์การ เช่น วัฒนธรรม ผู้นํา การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการทํางาน การทํางานเป็น
ทีม และการจัดการความรู้  ซึ่งมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อในการช่วยให้องค์การสามารถดําเนินงานได้ตามกลยุทธ์
ที่กําหนดไว้  การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การจึงสามารถช่วยให้การขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์การ
ทั้งด้านกระบวนการทํางานภายในให้สูงข้ึน และทําให้เกิดคุณค่ากับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ วัดจากผลการสํารวจแบบประเมิน 
Organization Climate Survey ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment) 

• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน
เรื่อง ผู้นํา (Leadership) วัฒนธรรม (Culture) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) การอุทิศตนและความ
มุ่งมั่นในการทํางาน (Personal Contribution) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
นอกจากน้ี ยังได้เพ่ิมประเด็นคําถามเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเชิงลบที่สะท้อนถึงความสําเร็จในการ
ทํางาน 2 เรื่อง คือ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และความโปร่งใส 
 
แนวทางการดําเนินการ : 
 ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (เฉพาะในส่วนแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ) และตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ จะเป็นการการสํารวจความพึงพอใจทั้ง 2 ตัวช้ีวัด สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้การสํารวจผ่านระบบ
ออนไลน์ (Survey Online) และเป็นการสํารวจบุคลากรของส่วนราชการ โดยกําหนดระยะเวลาในการสํารวจ
และมีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปตามหลักสถิติ โดยแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

การประเมินผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดจะใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) โดยให้ส่วนราชการประเมินตนเองเพ่ือหาส่วนต่างระหว่างความเห็นด้วยและ
ความสําคัญของทั้ง 2 ตัวช้ีวัด ซึ่งมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

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

ส่วนราชการได้ประเมินตนเอง 
4) ส่วนราชการประเมินตนเองในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ หลังจากที่ได้มีการ

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

สํารวจสถานะการบรหิา
(Survey O
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รจดัการองคการ
nline) 

สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลผล

ผลการสํารว
สถานะการบริ
จัดการองค
(ด านการพัฒน
องคการ)

จ
หาร
การ
า

After

 
แผนภาพท่ี 2 แนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

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

เพ่ือให้การทํางานประสบความสําเร็จ 
4. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์และวัสดุที่จําเป็นเพียงพอต่อการทํางานให้สําเร็จ 
5. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจ และมีความสุขที่สามารถทํางานให้สําเร็จตรงตามเป้าหมาย 
6. ผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานเห็นว่างานที่ข้าพเจ้าทํามีประโยชน์และมีคุณค่า 
7. สภาพแวดล้อมการทํางานในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข 
8. ข้าพเจ้ามั่นใจว่าหน่วยงานของข้าพเจ้าไม่มีการละเมิด หรือคุกคามทางเพศ 
9. ข้าพเจ้ามีโอกาสแสดงความคิดเห็นในงานที่มีความสําคัญเสมอ 
10. ผู้บริหารและผูบั้งคับบัญชาให้ความสนใจกบัความคิดเห็นของข้าพเจ้าเสมอ 
11. ข้าพเจ้าทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้าง จึงจะทําให้

งานประสบความสําเร็จ 
12. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของส่วนราชการ 
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13. ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าผู้บริหารมีความยุติธรรมและมีจริยธรรม 
14. ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการทํางานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
15. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน เพ่ือให้งานสําเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
16. ข้าพเจ้ามีความสุขกับการทํางานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 
17. ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าส่วนราชการจะประสบความสําเร็จ 
18. ข้าพเจ้าสามารถกําหนดเวลาในการทํางานได้อย่างความเหมาะสม 
19.  การทํางานของข้าพเจ้าไม่ก่อให้เกิดปัญหากับชีวิตส่วนตัว 
20. เพ่ือนร่วมงานของข้าพเจ้าต่างพยายามทํางานให้ออกมามีคุณภาพดีที่สุด 
21. ข้าพเจ้าเช่ือว่าผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีที่สุด 
22. ข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
23. ส่วนราชการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ถูกนํามาพัฒนาส่วนราชการให้ดีขึ้น 
24. ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยให้ตัวข้าพเจ้าได้เรียนรู้และมี

ประสบการณ์มากข้ึน 
 
การคํานวณ : 

• ประเมินบรรยากาศภายในองค์การจากแบบสํารวจ Organization Climate Survey ซึ่งจะรวม 
อยู่ในแบบสํารวจ Orgaization Development Survey ทั้งน้ีจะมีการประเมิน 2 ครั้ง  โดยคร้ังที่ 1 จะใช้เป็น
ข้อมูลในการนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การของส่วนราชการ โดยไม่นํามาคํานวณในเกณฑ์การให้คะแนน 

• การให้คะแนน จะประเมินจากแบบประเมินบรรยากาศภายในองค์การ (Organization 
Climate Survey) ครั้งที่ 2 โดยการเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสําคัญและความเห็น
ของบุคลากรภายในองค์การ และนํามาหาค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างปัจจัยดังกล่าวตามสูตรการคํานวณดังน้ี 

 

 หรือ    
 

• หลักการประเมินจากการสํารวจ Orgaizational Development Survey คือการทําให้ GAP 
น้อยที่สุด ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากรภายในองค์การ 
(Gap)  

ความสําคญั

คว
าม
เห
็นด้
วย
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โดยท่ี : 
x หมายถึง  ค่าระดับความเห็นของแต่ละข้อคําถาม 

(ความเห็น หมายถึง การแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเร่ืองหน่ึงของบุคลากร
ภายในองค์การ กับข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น) 

Y หมายถึง ค่าระดับความสําคัญของแต่ละข้อคําถาม 
(ความสําคัญ หมายถึง การให้นํ้าหนักในการพิจารณากับเรื่องที่เห็นว่ามีคุณค่า มี
ประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อองค์การ หรือเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นมากกว่าเรื่องอ่ืน) 

i หมายถึง ลําดับที่ของข้อคําถามที่กําหนดขึ้น 
 
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 : - หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กําหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจํานวน
ผู้ตอบขั้นตํ่าของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ Survey Online) จะได้คะแนนเท่ากับ 
1.0000 คะแนน เน่ืองจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 

 - ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (Gap)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 3 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งน้ีหากส่วนต่างมีค่าสูง แสดง
ว่า  สิ่งที่บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสําคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก 
ดังน้ันหน่วยงานควรดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

     วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินการตามตัวชี้วัด ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 ส่วนราชการดําเนินการศึกษาแนวทางการประเมินตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการ

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

1.1 การประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ  
 บุคลากรภายในองค์การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ของ ก.พ. และจัดทําสรุปผลการประเมิน

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

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

ขั้นตอนที่ 2 สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลและส่งผลสํารวจ Organization Development Survey เพื่อให้ 
ส่วนราชการได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแนวทางการพัฒนาองค์การ ภายในเดือนธันวาคม 2554 
 ขั้นตอนที่ 3 ส่วนราชการทบทวนการดําเนินการที่ผ่านมา และส่วนราชการพัฒนาองค์การเพื่อปิด Gap 
รวมถึงการพัฒนาสรรถนะบุคลากร และระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 4 ส่วนราชการประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์ดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
4.1 การประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ  
 บุคลากรภายในองค์การประเ มินสมรรถนะตามเกณฑ์ของ  ก .พ .  และจัดทําสรุปผล 

การประเมินตามแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (ภาคผนวก 1) และส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 เน่ืองจากเป็นระยะเวลาที่ส่วนราชการจะดําเนินการประเมินเสร็จครบถ้วน โดย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนใหญ่เมื่อผ่านการประเมินจากสํานัก/กอง/ศูนย์ แล้วจะเข้าสู่
ขั้นตอนการพิจารณาโดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของส่วนราชการ ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 

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

ขั้นตอนที่ 5 ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในรอบ 12 เดือน 
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หมายเหตุ : * เง่ือนไขในการประเมินผ่าน Survey Online มีดังนี้  
• ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบครบทุกประเด็นข้อคําถาม ทั้งในส่วนความเห็น และส่วนความสําคัญ 
• จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามต้องมีไม่น้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่คํานวณได้ตามหลักสถิติ  

ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ใช้สูตรการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane เน่ืองจากเป็นหลักสถิติที่
ยอมรับและนิยมใช้กันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรที่แน่นอน โดยใช้ข้อมูลจํานวนข้าราชการ
จากรายงานลักษณะสําคัญองค์การของส่วนราชการ ณ กันยายน 2553  

• สูตรของ Taro Yamane ที่ใช้ในการคํานวน คือ  
21 Ne

Nn
+

=    เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
          N = ขนาดของประชากร        
          e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ (ใช้ที่ระดับความเช่ือมั่น = 95%) 
• ส่วนราชการสามารถตรวจสอบจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามข้ันตํ่าของแต่ละส่วนราชการได้

จากเว็บไซต์หน้า Survey Online  
• ข้าราชการทุกคนในส่วนราชการสามารถเข้ามาตอบแบบสอบถามได้ 1 คร้ังในแต่ละรอบการ

ประเมิน เพราะถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของส่วนราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไม่ได้ระบุกลุ่มตัวอย่างไว้ เพียงแต่
กําหนดจํานวนขั้นตํ่าที่จะเข้าตอบแบบสอบถามท่ีสามารถเป็นตัวแทนของประชากร ทั้งน้ี หาก
ข้าราชการเข้ามาตอบแบบสํารวจจํานวนมากเท่าไร จะทําให้ทราบข้อมูลที่เป็นความจริง และนําไปสู่การ
พัฒนาได้ดีย่ิงข้ึน สําหรับผู้ที่เข้าตอบแบบสอบถามไม่ได้ขอให้ดําเนินการกรอกข้อมูลในระบบฐาน
ข้อมูลเบิกจ่ายรักษาพยาบาลท่ีกรมบัญชีกลางก่อนจึงจะสามารถเข้าตอบแบบสอบถามได้ 

• เน่ืองจากการเปิดระบบสํารวจจะมีผลต่อค่าใช้จ่าย ดังน้ัน จึงได้กําหนดระยะเวลาที่สํารวจ
ไว้ 15 วัน  ดังน้ัน ส่วนราชการควรประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข้าราชการทราบและเข้าไปตอบแบบสํารวจ
เพ่ือให้ทันภายในช่วงเวลาที่กําหนด 
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ทั้งน้ี ส่วนราชการสามารถพิจารณาดําเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ ตามปฏิทินการดําเนินการดังต่อไปน้ี  

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

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

 ส่งแบบฟอร์มประเมินผลให้ สกพร. 
 ภายใน 31 ม.ค. 55 

2. บุคลากรของส่วนราชการตอบ Organization Development  
Survey ผ่านระบบ online  ครัง้ท่ี 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 ครั้งท่ี 2  
(ใช้ผลการประเมินผลสมรรถนะประจําปี รอบท่ี 2  ณ  เม.ย. - ก.ย. 55) 

 ส่งแบบฟอร์มประเมินผลให้ สกพร. 
ภายใน 31 ม .ค.   56 

6. บุคลากรของส่วนราชการตอบ Organization Development  
Survey ผ่านระบบ online  ครัง้ท่ี 2  

15-30 พ.ย. 55 

7. ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

15 พ.ย. - 30 ธ.ค. 55 

8. สกพร. ประมวลสรุปผล และแจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ 

15 ก.พ. 56 

"เครื่องมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเปน็กลไกสาํคัญสู่การพัฒนาองค์การ 
ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากที่สุด" 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

            

ข้อแนะนําสําหรบัปฏิทินในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ ประจําปงีบประมาณ 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
สมรรถนะคร้ังที่ 1 
   1.2 Survey Online คร้ังที่ 1 

2. สํ านั กงาน  ก .พ .ร . 
ประมวลและส่ งผลสํารวจ 
Organization Development Survey 
ให้ ส่วนราชการจัดทําแนว
ทางการพัฒนาองค์การ 

                 

3. ทบทวนการดําเนินการท่ี
ผ่านมา และส่วนราชการ
พัฒนาองค์การเพ่ือปิด 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
ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 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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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ : สาํนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 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 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

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

ตามกรอบ GES ด้านการพฒันาองค์การ 
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ภาคผนวก 1 
แบบฟอรม์รายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบคุลากร 
แบบรายงานผลการประเมิน                       ครั้งที่ 1  :  1 เมษายน 2554  –  30  กันยายน  2554 

         ครั้งที ่2 :   1 เมษายน 2555  –  30  กันยายน  2555 
ช่ือหน่วยงาน  :  
กระทรวง :  
ค่าคะแนนเฉล่ียสมรรถนะของบุคลากร  
เต็ม 100  คะแนน) 

สมรรถนะหลกั (Core Competency) ค่าคะแนนเฉลีย่
( การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   

การบริการที่ดี   
การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ   
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม  

 

การทํางานเป็นทีม  
สมรรถนะในสายอาชีพ  

(Functional Competency) (ถ้ามี) 
ค่าคะแนนเฉลีย่

ได้แก่ ด้าน .......................................  
เฉลี่ยรวม  

 

จํานวนข้าราชการ  (คน) ณ วันที่
ประเมินผล 

 

ผู้รายงาน  
ตําแหน่งของผู้รายงาน  
วันที่รายงาน  
หัวหน้าส่วนราชการลงนาม  

 

หมายเหตุ     โปรดส่งแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.  
                  ครั้งที่  1  ส่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2555  
                  ครั้งที่  2  ส่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 
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ภาคผนวก 2 
คําอธิบายเพิ่มเติมในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

 

เกณฑ์การตรวจประเมินการข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ มีดังน้ี 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ 
เกณฑ์การตรวจประเมิน 

1. มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  

 มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 

2. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ใน
ระบบฐานข้อมูล 
 

 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและการจัดเก็บ
ข้อมูล รวมถึงการดําเนินการตามแผนการจัดเก็บและตรวจสอบ
ข้อมูลแต่ประเภทในระบบฐานข้อมูล ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 มีระบบการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึง (Login) ที่สามารถ 
Verify User name และ Password  

3. มีการอัพเดทข้อมูลทีจ่ําเป็นอย่าง
สม่ําเสมอและทันท่วงที 

 มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละประเภท  
update ข้อมูล พร้อมที่จะนําใช้ประโยชน์อยู่เสมอ  

4. มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ที่สามารถค้นหา
ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ที่สามารถค้นหา
ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการ 

5. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี
สารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ 
ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 

 มีการนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งาน 
สารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

6. มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

 มีจํานวนบุคลากรเข้าใช้ระบบ Intranet หรือระบบที่รองรับ
การทํางาน Back Office (เช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบ
บัญชีและการเงิน ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบงานบุคลากร ระบบงานพัสดุ เป็นต้น) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน ทั้งน้ี จะ
ตรวจสอบจากระบบการเข้า Login 

7. มีจํานวนผู้ เข้าใ ช้ระบบ  Internet 
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 มีข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพ่ิมข้ึน
จากปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
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ภาคผนวก-3 

 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

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 ซึ่งสามารถพิจารณาจากความสําคัญ ปริมาณงาน 
Transaction และสถิติความเสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา  

 มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ Internet 
อย่างน้อย 1-2 คร้ัง/เดือน หรือตามความเหมาะสมของ
แต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจากความสําคัญและ
สถิติความเสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา  

9. มีระบบรักษาความม่ันคงและ
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

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

 มีการติดต้ังระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน และตรวจตราการละเมิดความ
ปลอดภัยที่มีต่อระบบข้อมูล ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
กระบวนการท่ีแสดงถึงการตอบสนองต่อการบุกรุกที่เสี่ยงต่อ
การทํางานของระบบสารสนเทศ เพ่ือลดความเสียหายได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ
ดําเนินการตามแผน 

 มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ รวมถึงการซ้อมแผน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

10. มีระบบ Access Right ที่ถูกต้อง
และทันสมัย 

 มีการกําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้
เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรหัสผ่าน 
(Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบลาออก พ้นจากตําแหน่ง หรือ
ยกเลิกการใช้งาน และมีการทบทวนสิทธ์ิการเข้าถึงอย่าง
สม่ําเสมอ 

 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

            
ภาคผนวก-4 

 

ภาคผนวก 3 
แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 

 

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

 

ปัจจัยการ
สํารวจ 

คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่มี
เลย 

Information Capital Survey 
Utilization of 
User  
(User 
Satisfaction) 

1. ระบบสารสนเทศท่ีมีช่วยให้ข้าพเจ้า
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

                

2. ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับใช้ในการ
ทํางานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

                

3. ระบบฐานข้อมูลท่ีพัฒนาขึ้นสามารถ
นํามาใช้สนับสนุนการทํางานได้เป็นอย่างดี 

                

4. ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการ
สื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปล่ียนใน
เรื่องของวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best/Good 
Practies) ภายในส่วนราชการ 

                

5. ระบบฐานข้อมูลสนันสนุนต่อการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการ 

                

6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน 
ส่วนราชการ (Network) ช่วยอํานวยความ
สะดวกต่อการทํางานของข้าพเจา้  

                

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

1.  ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของ 
ส่วนราชการ  

                

2. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงานใน 
ส่วนราชการนี ้
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ภาคผนวก-5 

 

ปัจจัยการ
สํารวจ 

คําถาม ระดับความเห็น
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย 

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

3. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจาก
ผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา รวมท้ังได้รับ
การสนับสนุนเพ่ือให้การทํางานประสบ
ความสําเร็จ 

                

4. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์และวัสดุท่ีจําเป็น
เพียงพอต่อการทํางานให้สําเร็จ 

                

3. ความสมดุล
ระหว่างความ
พยายามและ
ผลลัพธ์ท่ีได้รับ 
(Balance 
between 
effort / 
reward)  

5. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจ และมีความสุขท่ี
สามารถทํางานให้สําเร็จตรงตามเป้าหมาย 

                

6.  ผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานเห็นว่า
งานที่ข้าพเจ้าทํามีประโยชน์และมีคุณค่า 

                

Leadership                   
4. สภาวะ
แวดล้อมในการ
ทํางาน 
(Physical 
working 
conditions)  

7. สภาพแวดล้อมการทํางานในปัจจุบันทํา
ให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข 

                

8. ข้าพเจ้าม่ันใจว่าหน่วยงานของข้าพเจ้า
ไม่มีการละเมิด หรือคุกคามทางเพศ 

                

5. การได้มีส่วน
ร่วม 
(Meaningful 
Involvement)  

9.  ข้าพเจ้ามีโอกาสแสดงความคดิเห็นใน
งานที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ี 

                

10.  ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาให้ความ
สนใจกับความคิดเห็นของข้าพเจ้าเสมอ 

                

6. ความชัดเจน
ในงานท่ีทํา 
(Job clarity)  

11. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองอย่างชัดเจน ว่าจะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างไร จึงจะทําให้งานประสบ
ความสําเร็จ 

                

12. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของส่วน
ราชการ 
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ปัจจัยการ
สํารวจ 

คําถาม ระดับความเห็น
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย 

7. ความ
ยุติธรรมในการ
ทํางาน 
(Overall 
fairness)  

13. ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่าผู้บริหารมีความ
ยุติธรรม 

                

14. ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่าส่วนราชการของ
ข้าพเจ้ามีการทํางานอย่างซ่ือตรง ไม่ทุจริต
คอรัปชั่น 

                

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. ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่าส่วนราชการจะ
สามารถดําเนินงานได้ประสบความสําเร็จ 

                

10. ความสมดุล
ระหว่างงาน 
และชีวิตส่วนตัว 
(Work / life 
balance)  

18. ข้าพเจ้าสามารถกําหนดและ
ดําเนินการตามแผนในการทํางานได้ตาม
ความเหมาะสม 

                

19.  การทํางานของข้าพเจ้าไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาในการใช้เวลากับชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัวของข้าพเจ้า 

                

Teamwork                   
11. ความภูมิใจ
ในงานท่ีทํา 
(Pride in 
workmanship)  

20. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการ
ทํางานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 
และการทํางานท่ีมีคุณภาพดี 

                

21.  ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้รับบริการได้รับ
บริการท่ีดีท่ีสุดจากส่วนราชการของ
ข้าพเจ้า  
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ปัจจัยการ
สํารวจ 

คําถาม ระดับความเห็น
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย 

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

22.   ข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านความรู้
ความสามารถในการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ 

                
23.  ส่วนราชการของข้าพเจ้าได้นําองค์
ความรู้ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้
ในการพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

                

 

24.  ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่างานของ
ข้าพเจ้ามีความ 
ท้าทาย และช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์มากขึ้น                  
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ภาคผนวก 4 
วิธีปฏิบตัิในการเข้าระบบ Survey Online 
ตามกรอบ GES ด้านการพัฒนาองค์การ 

 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี IT ผู้ดูแลเว็บไซต์ของส่วนราชการ  

การเข้าระบบ Survey Online ตามกรอบ GES ด้านการพัฒนาองค์การ ของแต่ละส่วนราชการใน
ครั้งแรก ให้เจ้าหน้าที่ IT ผู้ดูแลเว็บไซต์ของส่วนราชการดําเนินการติดแบนเนอร์ GES Survey Online ที่
โฮมเพจของเว็บไซต์ส่วนราชการ โดยใช้ Code ดังน้ี 

<!--------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 ที่มีข้อมูลเลขประจําตัวประชาชนกับฐานข้อมูลเบิกจ่าย
รักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง โดยไม่จํากัดจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละส่วน
ราชการ (หากยังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลเบิกจ่ายรักษาพยาบาล ให้ส่วนราชการ
ดําเนินการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเบิกจ่ายรักษาพยาบาลท่ีกรมบัญชีกลางก่อนจึง
จะสามารถเข้าตอบแบบสอบถามได้) 

ระยะเวลา ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2554 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2555   ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสอบถามในคร้ังที่ 1 และ 2 ไม่จําเป็นต้องเป็นคนเดียวกัน 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

            

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 จากน้ันกดยืนยันและตรวจสอบ
ความถูกต้อง จะเข้าสู่หน้ากรอกแบบสํารวจ (ทั้งนี้ การออกแบบระบบได้ link กับเลขประจําตัว 13 หลัก 
ของฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นข้าราชการของกรมเท่านั้น มิได้มีการ
เปิดเผยข้อมูลบุคคลเพียงแต่อย่างไร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกตอบประเด็นคําถามให้ครบจํานวน 30 คําถาม โดยในแต่ละ
ประเด็นคําถาม โปรดเลือกตอบทั้งระดับความเห็นของท่าน และระดับความสําคัญของประเด็นน้ันๆ 

ความเห็น หมายถึง การแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเร่ืองหนึ่งของบุคลากรภายในองค์การ กับ
ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

ความสําคัญ หมายถึง การให้นํ้าหนักในการพิจารณากับเรื่องที่เห็นว่ามีคุณค่า มีประโยชน์ หรือมี
ผลกระทบต่อองค์การ หรือเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นมากกว่าเรื่องอ่ืน 
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สําหรับการเข้าดูผลการประเมิน 

ผู้มีสิทธิ์เข้าดูผลการประเมิน   ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการ 
วิธีปฏิบัติ  ภายใน 15 วันหลังครบกําหนดระยะเวลาการสํารวจคร้ังที่ 1และ ครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่สามารถดู
ผลการประเมนิโดยเข้าสู่ระบบโดยตรงผ่านเว็บไซต์ http://www.opdc.go.th/ges/admin.php  ซึ่งใช้ 
Username และ Password ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งแต่ละส่วนราชการ 
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