
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

                                                                                                1 
 

 

 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ 

1. มิติภายนอก (น  าหนักร้อยละ 75) ประกอบด้วย  
(1)  ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร์

กระทรวง และตัวชี วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
(2) คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพ 
2. มิติภายใน (น  าหนักร้อยละ 25) ประกอบด้วย  
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพ 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. การประหยัดพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 
3. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ

ภาครัฐ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

5. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

ส านักงาน ปปช. และ ส านักงาน ปปท.  

 

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานประเมินผล  ได้แก่ 
กรมบัญชีกลาง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และส านักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น โดยที่ตัวชี วัดที่มี
หน่วยงานประเมินผลเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบตัวชี วัด หน่วยงานเจ้าภาพจะเป็นผู้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย แนว
ทางการด าเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี วัดนั นๆ ด้วย ซึ่งสรุปตัวชี วัดได ้ดังนี  
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ส่วนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติภายนอก ซึ่งมีน  าหนักร้อยละ 75 โดยมี
รายละเอียดพอสังเขปดังนี  

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก (%) 
1.  การประเมินประสิทธิผล 65 
2.  การประเมินคุณภาพ 10 

 
มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล  
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1  ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
และตัวชี วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

 
น้ าหนัก:  ร้อยละ 65 

ค าอธิบาย:  
 เพ่ือให้กระทรวงมีการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ และ/หรือยุทธศาสตร์

กระทรวง โดยมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวง ซึ่งหน่วยงาน
ภายในกระทรวงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้กระทรวงบรรลุ
เป้าหมายแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ 

 เพ่ือเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง ในการผลักดันยุทธศาสตร์ของ
ประเทศให้บรรลุเป้าหมายและมีการถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติไปสู่ส่วนราชการในสังกัด 

 
ประกอบด้วยตัวชี วัดดังต่อไปนี  

 ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง  

 ตัวชี วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
หมายเหตุ  ส่วนราชการใดที่ไม่มีตัวชี วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

ให้น าน  าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  

 
 
 
 
 
 

มิติภายนอก 
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รายละเอียดตัวชี้วัด  :  ตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

ค าอธิบาย  :   

หลักการ Joint KPIs  โดยก าหนดให้ม ีJoint KPIs 3 ระดับ ดังนี  
1. Impact JKPIs จะถูกก าหนดเป็นตัวชี วัด Joint KPIs ในค ารับรองฯ  เฉพาะกระทรวง/ส่วนราชการที่

เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเรื่อง น  าหนักแล้วแต่ความเหมาะสม 
2. Outcome JKPIs จะถูกก าหนดเป็นตัวชี วัด Joint KPIs ในค ารับรองฯ เฉพาะกระทรวง/ส่วนราชการ

ที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละ Chain น  าหนักแล้วแต่ความเหมาะสม และถ่ายทอดตัวชี วัดไปยังค า
รับรองฯ ระดับกรม ตามหลักการท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

3. Output  JKPIs จะถูกก าหนดเป็นตัวชี วัด Joint KPIs ในค ารับรองฯ ระดับกรม น  าหนักแล้วแต่ความ
เหมาะสม 

หมายเหตุ กระทรวง/ส่วนราชการใดเป็นเจ้าภาพหลักระดับ Impact Joint KPIs หากเป็นเจ้าภาพหลักในระดับ 
Outcome Joint KPIs ไม่ต้องวัด Outcome Joint KPIs ในค ารับรองฯ อีก  
 

ร่าง Joint KPIs ปี 2558 (14 เรื่อง) 
 

เรื่องส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เจ้าภาพ 
1. ส่งเสริมการลงทุน  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
2. SMEs  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3. Green City / Green Society กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. National Single Window: NSW  กระทรวงการคลัง 
5. Doing Business ส านักงาน ก.พ.ร. 
แผนบูรณาการของ คสช. ประจ าปี 2558 เจ้าภาพ 
1. การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด 

กระทรวงยุติธรรม (ปปส.) 

2. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
4. การด าเนินการตามกรอบของประชาคมอาเซียน กระทรวงพาณิชย์ 
5. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ค าสั่ง คสช. มอบให้ส านักงาน  ก.พ.ร. ด าเนินการ เจ้าภาพ 
1. Zoning  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. ครัวไทยสู่ครัวโลก กระทรวงอุตสาหกรรรม 
ส่วนราชการเสนอ เจ้าภาพ 
1. การป้องกันปัญหาโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข 
2. OTOP กระทรวงมหาดไทย 
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ตารางและสูตรการค านวณ: 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก  

(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัระดับ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได้ 
(SM) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก        
(W x SM) 

1 2 3 4 5 
ตัวชี วัดที่ 1.1  W1.1 1 2 3 4 5 SM1.1 (W1.1 x SM1.1) 
ตัวชี วัดที่ 1.2 W1.2 1 2 3 4 5 SM1.2 (W1.2 x SM1.2) 
ตัวชี วัดที่ 1.3 W1.3 1 2 3 4 5 SM1.3 (W1.3 x SM1.3) 
ตัวชี วัดที่ 1.4 W1.4 1 2 3 4 5 SM1.4 (W1.4 x SM1.4) 
ตัวชี วัดที่ 1.5 W1.5 1 2 3 4 5 SM1.5 (W1.5 x SM1.5) 
  W1.1-1.5= 65   (W1.1-1.5xSM1.1-1.5) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน  าหนัก  เท่ากับ 
     
   (W1.1-1.5x SM1.1-1.5)   หรือ   (W1.1xSM1.1) + (W1.2xSM1.2) + (W1.3xSM1.3) + (W1.4xSM1.4) + (W1.5xSM1.5) 
          W1.1-1.5                               W1.1 + W1.2 + W1.3 + W1.4 + W1.5 
 
 

โดยท่ี : 
 

W         หมายถึง น  าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชี วัดที่ก าหนดขึ น โดยผลรวมของน  าหนักของ
ทุกตัวชี วัดเท่ากับ 65   

SM        หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี วัด 

1.1 – 1.5  หมายถึง    ล าดับที่ของตัวชี วัดที่ก าหนดขึ น ทั งนี จ านวนตัวชี วัด (ตัวชี วัดที่ 1.1 - 1.5) 
ขึ นอยู่กับกระทรวงจะเป็นผู้ก าหนด ตัวชี วัดการประเมินด้านประสิทธิผล 
ควรมีจ านวนไม่เกิน 5 ตัวชี วัด  

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

 (W1.1-1.5 x SM1.1-1.5) 
 W1.1-1.5   

2 
3 
4 
5 



 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

                                                                                                5 
 

แนวทางการประเมินผล: 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น  

  ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
  รายงานการประชุม 
  แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
  ค าสั่งแต่งตั งคณะท างาน  
  บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี วัด 
  เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี วัด 

 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี วัดนั นๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
  ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด 
  ผู้จัดเก็บข้อมูล 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์  
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี วัด 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้  

 ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล  

 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
หมายเหตุ :  การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 
ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ส าคัญต่อการค านวณ
และพิจารณาผลการด าเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

                                                                                                6 
 

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

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

1. นางศิริเนตร  กล้าหาญ  
2. นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน์ 
3. นางสาวสุภลักษณ์ ขัมภรัตน์ 
4. นางสาวพินยรัชต์  จันทร์เจิดศักดิ์ 
5. นางสาวเบญจมาศ  เชียรวิชัย 

 
0 2356 9941 
0 2356 9999 ต่อ 8814 
0 2356 9999 ต่อ 8907 
0 2356 9999 ต่อ 8821 
0 2356 9999 ต่อ 8848 

 
 

มิติภายนอก: การประเมินคุณภาพ  
  
ตัวช้ีวัดที่ 2  :  คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA)  

น้ าหนัก       :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย     :  

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37 
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนรับทราบเป็นการ
ทั่วไป ซึ่งส่วนราชการได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกามาตราดังกล่าว โดยการลดขั นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 – 50 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ส านักงาน ก.พ.ร. ยังคงส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้มีตัวชี วัดคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ส่วนราชการต้องรักษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และในปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 ได้
ปรับเป็นตัวชี วัดการปรับปรุงกระบวนการของส่วนราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  โดยให้ส่วน
ราชการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลัก 3 กระบวนการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการมีคุณภาพยิ่งขึ น 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 
2561 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (Service Excellence)” 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อสังคมและความต้องการของประชาชนที่หลากหลาย
ได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการหลักแก่ประชาชนต้องมีการปรับตัวและพัฒนา
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น ทั งรูปแบบการเข้าถึงบริการ ระยะเวลาในการให้บริการ ขั นตอน
การให้บริการ คุณภาพของบริการที่ส่งมอบ ความโปร่งใสในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการที่
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มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และการส่งมอบบริการที่เป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน ในรูปแบบ
ของ “ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)” ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
มีกระบวนงานบริการที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้ว จ านวน 43 งานบริการ จาก 40 กรม 

 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เป็นเอกสารที่บันทึก
ข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ถึงระดับการให้บริการ (Level 
of Service) ขั นต่ าที่ทั งสองฝ่ายยอมรับได้ ซึ่งข้อตกลงระดับการให้บริการเปรียบเสมือนพันธะสัญญาถึงระดับ
คุณภาพของบริการและความโปร่งใสที่ผู้ให้บริการมีให้แก่ผู้รับบริการ ดังนั น องค์ประกอบของข้อตกลงจะ
ประกอบด้วย ขอบเขตการให้บริการ ข้อก าหนดการให้บริการ ระดับการให้บริการ ขั นตอนการให้บริการ  และ
การรับเรื่องราวร้องเรียน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงบริการไปสู่การจัดท าข้อตกลง
ระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ น และขยายผลการจัดท าข้อตกลงระดับการ
ให้บริการไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ิมขึ น ส านักงาน ก.พ.ร. จึงยังคงก าหนดให้มีตัวชี วัดคุณภาพการให้บริการ โดยให้
ส่วนราชการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ซึ่งแบ่งส่วนราชการที่ต้อง
ด าเนินการตามตัวชี วัดดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี  

กลุ่มที่ 1 ส่วนราชการที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557  

กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 และส่วนราชการทีมี่การจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ หมายถึง ส่วนราชการจัดท า
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ในงานบริการที่ส าคัญตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด โดยมีการจัดท าแผนการปรับปรุงกระบวนงานบริการ เพ่ือให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ นตาม
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ที่สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการ
ปรับปรุงกระบวนงานต้องพิจารณาให้ครอบคลุมใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการจนแล้ว
เสร็จ 2) ขั นตอนการการให้บริการ 3) คุณภาพของบริการที่ส่งมอบและการให้บริการ 4) รูปแบบ/การเข้าถึง
บริการ 5) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และ 6) ค่าใช้จ่ายในการบริการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ที่ต้องมีการด าเนินการจัดท าแผน
ปรับปรุงกระบวนงานที่น าไปสู่ข้อตกลงระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ มีการ
ด าเนินการตามแผนปรับปรุง/พัฒนางานบริการ และมีผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงฯ โดยมี
เกณฑ์การประเมินแยกตามกลุ่มของส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี   

กลุ่มที่ 1 ส่วนราชการที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
เป็นการประเมินความต่อเนื่องของการปรับปรุง/พัฒนางานบริการที่น ามาจัดท าข้อตกลง

ระดับการให้บริการ โดยมีเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ตัวชี วัดย่อย ดังนี  
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ตัวช้ีวัด
ย่อย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

1.1 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ  
ที่ได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ 

1 

1.2  ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส าเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ เทียบกับ
แผนการปรับปรุงฯ เกณฑ์การประเมินเป็น ดังนี  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลส าเร็จของการ

ปรับปรุงบริการฯ (เฉลี่ย)  
ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

 

5 

1.3  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับ 
การให้บริการ เกณฑ์การประเมินเป็น ดังนี  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลส ารวจความพึงพอใจ ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85  

4 

รวม 10 
 
เกณฑ์การค านวณคะแนนกลุ่ม 1 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 

ร้อยละ  (Wi) 
คะแนนที่

ได้รับ (SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก  
(Wi x SMi) 

1.1 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ
ตามแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ ที่
ได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ 

1 SM1 (W1 x SM1) 

1.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส าเร็จของการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนงานบริการ เทียบกับ
แผนการปรับปรุงฯ 

5 SM2 (W2 x SM2) 

1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
กระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับ
การให้บริการ 

4 SM3 (W3 x SM3) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 
โดยท่ี  

W    หมายถึง น  าหนักของตัวชี วัด  
SM   หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี วัด 
i      หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี วัดที่ก าหนดขึ นตามแนวทางการด าเนินงาน 
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 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

      Wi  
 

กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  เป็นการประเมินผลการด าเนินการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการส าหรับส่วนราชการใน 2 
กลุ่ม คือ ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และต้องจัดท า
ข้อตกลงระดับการให้บริการเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เช่น กรมประมง กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
และส่วนราชการใหม่ที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นปีแรก  โดยมี
เกณฑ์การประเมินเป็น 3 ตัวชี วัดย่อย ดังนี  
ตัวช้ีวัดย่อย เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 

2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ดังนี  
ระดับ 1 จัดส่งข้อมูลกระบวนงานบริการใหม่ที่น ามาจัดท าข้อตกลงระดับการ

ให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ) แบบฟอร์มการปรับปรุงกระบวนงาน  
(A – F) 

ระดับ 2  -  

ระดับ 3 จัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนางานบริการ (กระบวนงานบริการใหม่) และ
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการงานบริการ (กระบวนงานบริการใหม่) 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการส าหรับกระบวนงานบริการใหม่ 
ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส าเร็จของการปรับปรุง/พฒันากระบวนงานบริการเทียบกับแผนการ
ปรับปรุง ดงันี   

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลส าเร็จของการ
ปรับปรุงบริการฯ  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

 

4 

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ ดังนี  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลส ารวจ
ความพึงพอใจ  

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 

4 

รวม 10 
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เกณฑ์การค านวณคะแนนกลุ่ม 2 
 

ตัวชี วัด 
น  าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนทีไ่ด้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน  าหนัก 

(Wi x SMi) 
2.1 ระดับความส า เร็ จของการจั ดท า

ข้อตกลงระดับการให้บริการ  

2 SM1 (W1 x SM1) 

2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส าเร็จของการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 
เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 

4 SM2 (W2 x SM2) 

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร
ต่อกระบวนการให้บริการตาม
ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

4 SM3 (W3 x SM3) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 

 
โดยท่ี  

W    หมายถึง น  าหนักของตัวชี วัด  
SM   หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี วัด 
i      หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี วัดที่ก าหนดขึ นตามแนวทางการด าเนินงาน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

      Wi  

เงื่อนไข: 
1. ส านักงาน ก.พ.ร. จะสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงาน

บริการและการจัดท าแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการให้แก่ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการ
ให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2. ให้ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด าเนินการ
จัดส่ ง เอกสารข้อมูล ดั งนี  ไปยั งส านั กงาน ก.พ.ร.  ภายในรอบการรายงานผลการปฏิบัติ ราชการ  
6 เดือน ทางอีเมล์ goodservice@opdc.go.th 

 2.1 จัดส่งแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ  
 2.2 จัดส่งข้อตกลงระดับการให้บริการ  
 2.3 ภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ณ จุดให้บริการ 
3. ให้ทุกส่วนราชการ (ยกเว้นกระบวนงานบริการตามเงื่อนไขข้อ 2.) รายงานความก้าวหน้าของการ

ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการที่ได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ตามแบบฟอร์ม 1 

mailto:goodservice@opdc.go.th
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และจัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล์ goodservice@opdc.go.th หรือเป็นหนังสือราชการ ภายในรอบการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

4. ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลส าเร็จของการด าเนินการปรับปรุงงานบริการตามแผนการปรับปรุงฯ 
ตามแบบฟอร์ม 2 ในระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ (e-Sar) รอบ 12 เดือน   

5. ส าหรับส่วนราชการที่มีกระบวนงานที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการมากกว่า 1 งานบริการ 
การประเมินผลจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลส าเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาบริการของกระบวนงานที่น ามาจัดท า
ข้อตกลงระดับการให้บริการ  

6. การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ ด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ.ร.  

หมายเหตุ: 
1. ส านักงาน ก.พ.ร. จะจัดส่งผลการส ารวจความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการแก่ส่วนราชการ 

เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนราชการในการน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนงาน รวมถึงการปรับปรุงข้อตกลง
ระดับการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการต่อไป 

2. กระบวนงานบริการที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ พิจารณาจากงานบริการที่มีประชาชนมาขอรับบริการเป็นจ านวนมาก หรือเป็นภารกิจหลักของส่วน
ราชการ หรือเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการบริการเพ่ือเ พ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศไทย ตามผลการวิจัย เรื่อง Ease of Doing Business ของธนาคารโลก หรือเป็นกระบวนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการน าเข้า-ส่งออกสินค้า (National Single Window) หรือเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
ประชาชน โดยเป็นกระบวนงานที่มีโอกาสในการปรับปรุงเพื่อยกระดับการบริการให้ดีขึ น 

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

การประเมิน แนวทางการประเมินผล 
กลุ่ม 1 ส่วนราชการที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
ตัวชี วัดย่อยที่ 1.1 รายงานความก้าวหน้าของ
การด าเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนา
งานบริการที่ ได้จัดท าข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 
 ส่วนราชการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าฯ ตามแบบฟอร์ม 1 ทาง

อีเมล์ 
goodservice@opdc.go.th หรือหนังสือราชการ ไปยังส านักงาน 
ก.พ.ร. ในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

ตัวชี วัดย่อยที่ 1.2 ร้อยละ  ) เฉลี่ย (
ผลส าเร็จของการปรับปรุง /พัฒนา
กระบวนงานบริการ เทียบกับแผนการ
ปรับปรุงฯ 

 ส่วนราชการจัดส่งรายงานผลส าเร็จของการด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการบริการ ตามแบบฟอร์ม 2 ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 
ภายในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 12 เดือน (ในระบบ e-
Sar) 

ตัวชี วัดย่อยที่ 1.3 ร้อยละความพึงพอใจ  ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ

mailto:goodservice@opdc.go.th
mailto:goodservice@opdc.go.th
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การประเมิน แนวทางการประเมินผล 
ของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ 

 

 

ผู้รับบริการ 
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี  

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลส ารวจ  ร้อยละ  

65 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

75 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85 
 

กลุ่ม 2 ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และส่วนราชการที่มี
การจัดท าข้อตกลงระดบัการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตัวชี วัดย่อยที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ดังนี  

 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 

 ส่วนราชการจัดส่งเอกสารข้อมูลกระบวนงานบริการใหม่ ตามแบบฟอร์ม  
การปรั บปรุ งกระบวนงาน A-F (ภาคผนวก ก)  ทางอี เมล์
goodservice@opdc.go.th หรือเป็นหนังสือ ไปยังส านักงาน 
ก.พ.ร. 

  ส่วนราชการจัดส่งแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการใหม่  
      ไปยังส านักงาน ก.พ.ร.  
  ส่วนราชการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด (แบบฟอร์ม 3) ซึ่งประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
 ชื่องานที่ให้บริการ 
 ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ขอบเขตการให้บริการ ประกอบด้วย สถานที่/ช่องทางการ

ให้บริการ และระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 ข้อก าหนดการให้บริการ ประกอบด้วย เอกสารหรือหลักฐานที่

ต้องใช้ และค่าธรรมเนียม 
 ระดับการให้บริการ ประกอบด้วย ระยะเวลา และคุณภาพของ

ข้อตกลงระดับการให้บริการ 
 ขั นตอนการให้บริการ โดยระบุขั นตอนการให้บริการ และ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
 การรับเรื่องร้องเรียน ที่ให้ระบุช่องทางในการร้องเรียน 

    ทั งนี  การพิจารณาจะประเมินจากความครบถ้วน สมบูรณ์ของการ
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ 

 ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการส าหรับกระบวนงานบริการ
ใหม่ให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน ณ จุดให้บริการ ทั งนี  รูปแบบ
ของประกาศข้อตกลงฯ ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยเน้นให้ผู้รับบริการสามารถเห็นหรือรับรู้ได้อย่างชัดเจน  

  จัดส่งแผนการปรับปรุงฯ ข้อตกลงระดับการให้บริการ และ
ภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ให้ส านักงาน 

mailto:goodservice@opdc.go.th
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การประเมิน แนวทางการประเมินผล 
ก.พ.ร. ในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

 ส่วนราชการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าฯ ตามแบบฟอร์ม 1 ทาง
อีเมล์  goodservice@opdc.go.th หรือหนังสือราชการ ไปยัง
ส านักงาน ก.พ.ร. ในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

ตัวชี วัดย่อยที่ 2.2 ร้อยละ (เฉลีย่) ผลส าเร็จ
ของการปรับปรุง/พฒันากระบวนงานบริการ 
เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 

 ส่วนราชการจัดส่งรายงานผลส าเร็จของการด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการบริการ ตามแบบฟอร์ม 2 ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 
ภายในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 12 เดือน 

ตัวชี วัดย่อยที่ 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตาม
ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

 ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี  

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลส ารวจ  ร้อยละ  

65 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

75 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85  
 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ส านักงาน ก.พ.ร. 

 หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางสาววิริยา  เนตรน้อย 
2. นางสาวภัทรอาภา  จินดาวงศ์ 
3. นางมนัสสิรี  เจียมวิจิตร 
4. นางสาวตวงทอง สังข์แก้ว 

    0 2356 9942 
   0 2356 9999 ต่อ 8915 

    0 2356 9999 ต่อ 8985 
    0 2356 9999 ต่อ 8939 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:goodservice@opdc.go.th
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 มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3  :  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ 5 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น  2 กรณี ดังตาราง 
 

กรณีที่ 1  ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.5 
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  2.5 

 

กรณีที่ 2  ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 1 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  5 

 

ตารางแสดงสัดส่วนน้ าหนัก (ร้อยละ 5) 
 

กรณีที ่
งบประมาณประจ าปี น้ าหนัก 

รายจ่ายลงทุน ภาพรวม รวม 

กรณีที่ 1 2.5 2.5 5 
กรณีที่ 2 - 5 5 

 
 
 
 
 
 
 

มิติภายใน 



 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1  :    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

น้ าหนัก   :    ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จ ะใช้ อัตรา            

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค         
เป็นตัวชี วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั งนี ไม่รวม             
เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจาก   
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

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

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั งที่มีตัวตน
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ     
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบ        
ได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณ
ก าหนดให้ 
 

สูตรการค านวณ :  
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
75 78 81 84 87 

 
เงื่อนไข :  

1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 87 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

2.  การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ  
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน   

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X  100 
 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 



 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
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ตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่ส านักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นฐานในการ
ค านวณ 

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย                  
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 72.79 66.27 67.77 …. 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล      
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค        
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 

แนวทางการประเมินผล :   

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนของส่วนราชการ ทั งที่ 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)  
 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้ เงินงบประมาณของ    

ส่วนราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1 )  แบบจั ดท า แผน / ร าย ง านผลกา ร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตาม       
งบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558      
(แบบ สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ ์ 0 2127 7132 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 



 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2   : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

น้ าหนัก   :     ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการ      

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ  ทั งที่ เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค          
เป็นตัวชี วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั งนี ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจั ดสรร
เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 
 
สูตรการค านวณ :   
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
88 90 92 94 96 

 
เงื่อนไข :  

1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณ      
ที่ส านักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นฐานในการค านวณ 

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 

                   เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
                 ตั งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 



 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม       

ร้อยละ 94.58 90.27 90.48 …. 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล      
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตั งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส่วนราชการ ทั งที่เบิกจ่ายใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการ
บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้ เงินงบประมาณของ    

ส่วนราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1 )  แบบจั ดท า แผน / ร าย ง านผลกา ร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558      (แบบ 
สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ์ 0 2127 7132 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ตัวช้ีวัดที่ 4  : การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

หน่วยวัด  : ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  :  

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วน
ราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  

 

เหตุผล : 

พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพ่ึงพา
พลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะช่วยลดอัตรา
การเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการ
ด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ใน
การช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน  ามันจากต่างประเทศ 

 

สูตรการค านวณ :  

  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน  ามันเชื อเพลิง   

  สูตรการค านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

  

 ก าหนดให ้  
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั น ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 
30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ นจากการน าปัจจัยต่างๆ ที่
มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการนั น เช่น พื นที่ใช้สอย จ านวน
บุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน าไป
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ของส่วนราชการ
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มาตรฐาน  (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) นั นและมีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไป
จริงในกิจการของส่วนราชการ ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 
กันยายน 2558 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี การใช้
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้น  ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้น  ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น  ามันจริง 
ปริมาณการใช้น  ามันจริง 

 ก าหนดให ้  
- ปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง

มาตรฐาน  (ลิตร) 
Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น  ามัน
เชื อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั น ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ นจากการน าปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลต่อการใช้น  ามันเชื อเพลิงของส่วนราชการนั น เช่น พื นที่รับผิดชอบ 
(ตารางกิโลเมตร) จ านวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน าไป
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้น  ามัน
เชื อเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของส่วน
ราชการนั นและมีการใช้น  ามันเชื อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ านวนน  ามันเชื อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล 
ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจ านวนหน่วยของ
เชื อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่ละเดือน 
แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

กรณีที่ส่วนราชการใช้น  ามันเชื อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล 
(ใน 1 ลิตร มีน  ามันเบนซินอยู่ 90%) น  ามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มี
น  ามันดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซิน
หรือดีเซล 100% นั น การค านวณปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง 
ระบบจะประมวลผลเฉพาะจ านวนปริมาณน  ามันเบนซิน น  ามัน
ดีเซล เท่านั น ตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี : 
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AFU =  ปริมาณน  ามันเบนซิน+ปริมาณน  ามันดีเซล+ (0.90 x 
ปริมาณน  ามันแก๊สโซฮอล) +(0.95 x ปริมาณน  ามันไบโอ
ดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน
ทั งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั งขึ นตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ตั งขึ นเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็น
ระดับขั นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี  

1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี   
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) และ
รอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 2558) ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2557 
ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2557 
ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ
ค านวณที ่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ

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

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ
ค านวณที ่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

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

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด มีค่าน้อยกว่า    

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

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั งหมด) 
 

 2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี   
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน  ามัน
เชื อเพลิงของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 2558) ตามรูปแบบที ่สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือน
กันยายน 2558  

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558 ตาม

สูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีที่ผลการค านวณค่าดัชนีการใช้น  ามันเชื อเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

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

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด มีค่า

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

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั งหมด) 
 
แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

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

 

 

 

AEU > 90% SEU 

AEU = 90% SEU 

AEU > 90% SEU > ร้อยละ50 

AEU < 90% SEU 
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หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

  
  หมายเหตุ: การขอ username และ password ในการเข้าระบบ 
   (1) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ  
   (2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364 
 

 
2) ส่วนราชการต้องส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่าน

ช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 24.00 น.  
3) สนพ. จัดท าผลสรุปการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการส่งถึงส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 

ธันวาคม 2557 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน  ามัน
เชื อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 24.00 น. 

4) การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

หน่วยงานในส่วนราชการ  

หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั งขึ นตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่ตั งขึ นเป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

ส าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนั น ซึ่งจัดตั งขึ น
ตามกฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผล
ของส่วนราชการนั นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั งของส่วนราชการว่า ตั งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้
รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั งอยู่นั น 

ส่วนราชการ ที่มีจ านวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื นที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผล
การประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่
ได้รับ โดยส่วนราชการนั น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ครบทุกขั นตอนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยงานทั งหมด  

- ตัวอย่าง: ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดทั งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบ
ทุกขั นตอน 55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และ
ได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 * 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของส่วน
ราชการ A เท่ากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 
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แนวทางการประเมินผล : 

1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ  2558  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 
- มีนาคม 2558) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2558 
- กันยายน 2558) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 และภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือ
ส าเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการ
รับทราบและปฏิบัติ 

2) เอกสารการประชุมของคณะท างานลดการใช้พลังงานของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ  2558 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2558 - กันยายน 2558) และหลักฐานแสดงการ
รับทราบของหัวหน้าส่วนราชการ 

 ข้อมูลทีส่่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2558  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามข้อ 3) ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
ซึ่งหลักฐานอ้างอิงจะเป็นเลขที่หรือล าดับครั งของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะท างานลดการใช้
พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามล าดับ  

  

 

 

 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 
   

การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พื นฐานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้
ไฟฟ้าประจ าปี
งบประมาณ 2558 
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึง
เดอืนกันยายน 2558 

 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ นใน
แต่ละเดือน ตั งแต่วันที ่1 ตลุาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 
รวม 12 เดือน 

 ทั งนี  “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ก.  ตัวแปรจากลักษณะการท างาน เช่น  จ านวนบุคลากร

ภายใน  (มาท างาน ลา ไปราชการ) จ านวนบุคลากร
ภายนอก (ที่เข้ามาใช้บริการ) จ านวนนักเรียน จ านวน
เตียงคนไข้ จ านวนชั่วโมงการท างาน ขนาดพื นที่ของ
อาคาร เป็นต้น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ พื นท่ีของ
อ าเภอที่ตั ง พื นที่ของจังหวัดที่ตั ง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ 
ตามข้อ 1) ทีส่่วนราชการรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

   * เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วน
ของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค านวณ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตาม
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั งโปรแกรมไว้ 

* การจัดท าข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามข้อ 1) และการรายงาน 
ตามข้อ 2) พร้อมทั งรายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
นั น สนพ. ได้จ าแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ โดยแบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 9 ลักษณะ ดังนี  

1. กลุ่มท่ัวไป 
2. กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
3. กลุ่มโรงเรียน 
4. กลุ่มศาลและส านักงานอัยการ 
5. กลุ่มเรือนจ าและสถานคุมประพฤติ 
6. กลุ่มสถานีต ารวจ 
7. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
8. กลุ่มสถานสงเคราะห์ 
9. กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีเครื่องส่งสัญญาณ 
 

 ให้ส่วนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม “คู่มือการจัดท าข้อมูล
และรายงานผลตามตัวชี วัด xx” ที่ สนพ. จัดท าขึ น ตาม
เอกสารแนบท้ายเป็นภาคผนวก xx หรือ download ได้ที่ 
www.e-report.energy.go.th/eui 2558/handbook/ 

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
  

 

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรตา่งๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2558 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่
ใช้จริง (kWh; 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึง
เดือนกันยายน 2558 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบแจ้งหนี การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน  
หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ นในแต่ละ
เดือน ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 
รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริง
ในกิจการของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ทีส่่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2558 โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้  

 

  

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2558 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

  

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

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

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์

3 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามขั นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่ส่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

2) สูตรการค านวณดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

* SEU  Standard Electricity Utilization   
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) 
* AEU  Actual Electricity Utilization 
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  (kWh; กิโลวัตต-์ช่ัวโมง)  

 
รายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน 
“คู่มือการจัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี วัด xx” ที่ 
สนพ. จัดท าขึ น  

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

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

  
 

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

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

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

คะแนน 
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน 
  

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในขั นตอนท่ี 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการใช้

ไฟฟ้า อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิตรยางศ ์
- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 ส่วนราชการ

จะไดค้ะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั งหมดที่เป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั งขึ นตามกฎกระทรวง  และส่วน
ราชการที่ตั งขึ นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี  

(1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม
เกณฑ์การให้คะแนนทีพิ่จารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั นของ
ความส าเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามขั นตอนที ่1 ถึง 5  

(2) น าคะแนนทีแ่ต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการ
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี  
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั งหมด 
จ านวนหน่วยงานของส่วนราชการทั งหมด 

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

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

2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านน  ามันเชื อเพลิงของ
ปีงบประมาณ  2558 รอบ 
6 เดือน (ตุลาคม 2557 - 
มีนาคม 2558) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2558 
- กันยายน 2558) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

ข้อมูลทีส่่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2558  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดย
เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ส่วนราชการบันทึกการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้า 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดน้ ามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 
 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พื นฐานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้น  ามันเชื อเพลิง
มาตรฐาน และค่าดัชนี
การใช้น  ามันเชื อเพลิง
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึง
เดือนกันยายน 2558 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ นใน
แต่ละเดือน ตั งแต่วันที ่1 ตลุาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 
รวม 12 เดือน 

 ทั งนี  “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

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

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่าง
จากตัวจังหวัดที่ตั ง พื นที่ของอ าเภอที่ตั ง พื นที่ของ
จังหวัดที่ตั ง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามข้อ 1) ทีส่่วนราชการรายงานให้ ส านักงาน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดย
บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. 
ออกแบบไว้ เป็นข้อมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผล
การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

 * เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วน
ของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค านวณ
ปริมาณการใช้น  ามันมาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตาม
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั งโปรแกรมไว้ 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรตา่งๆ  

ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น  ามันของส่วนราชการ 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2558 

ด้านน  ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

 

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้น  ามัน
เชื อเพลิงที่ใช้จริง 
(ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ 2558 
ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั งแต่เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือน
กันยายน 2558 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบเสร็จค่าน  ามันเชื อเพลิงที่ส่วนราชการได้ซื อ และใบสั่งจ่าย
น  ามันเชื อเพลิงให้กับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันใน
แต่ละเดือน หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการ
ใช้น  ามันเชื อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงในยานพาหนะของส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 เป็นข้อมูลที่เกิดขึ นจริง
ในแต่ละเดือน ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 
รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลข้อมูลปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง (ลิตร) ทีใ่ช้จริงใน
ยานพาหนะของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการรายงาน
ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2558 
โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี 
สนพ. ออกแบบไว้  

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น  ามัน 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2558 

ด้านน  ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

 ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ใน
ระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์

3 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามสูตรการค านวณที ่สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามขั นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่ส่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

2) สูตรการค านวณดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้น  ามัน
เชื อเพลิง (Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  (90% ของ SFU*) – AFU* 
AFU 

* SFU  Standard Fuel Utilization   
 ปริมาณการใช้น  ามันมาตรฐาน (ลิตร) 
* AFU  Actual Fuel Utilization 
 ปริมาณการใช้น  ามันจริง  (ลิตร)  
  
รายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน 
“คู่มือการจัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี วัด xx” ที่ 
สนพ. จัดท าขึ น  

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามสูตรการค านวณที ่สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามสูตรการค านวณที ่สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

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

  
 

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

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

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

คะแนน 
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน 
  

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในขั นตอนท่ี 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการใช้

น  ามันเชื อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิตรยางศ์ 
- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิง มากกว่า 0 ส่วน

ราชการจะไดค้ะแนนระดบัที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั งหมดที่เป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั งขึ นตามกฎกระทรวง  และส่วน
ราชการที่ตั งขึ นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี  

(1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม
เกณฑ์การให้คะแนนทีพิ่จารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั นของ
ความส าเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามขั นตอนที ่1 ถึง 5  

(2) น าคะแนนทีแ่ต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการ
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี  
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั งหมด 
จ านวนหน่วยงานของส่วนราชการทั งหมด 

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

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

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
นางสาวชนานัญ  บัวเขียว หมายเลขโทรศพท์ 0 2612 1555 ต่อ 364, 358 
 หมายเลขโทรสาร 0 2612 1374  

E-mailaddress chananan@eppo.go.th 
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ตัวช้ีวัดที่ 5   :  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ  

น้ าหนัก  : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :  
 เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพ่ือเป็นการ ลด

ต้นทุน และ ลดความซ  าซ้อน ในการใช้งบประมาณ ด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั งสร้างความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการต่างๆ ในการพัฒนาหรือน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ ในการ เชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน 

 เ ป็ นก าร พัฒนาประสิ ท ธิ ภ าพระบบสารสน เทศภาครั ฐ  มุ่ ง เ น้ น ให้ ส่ ว น ร าชกา ร 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงงานบริการและการท างาน มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มี
ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการกระบวนงานภายในกระทรวงให้มีการบริการ ณ จุดเดียว โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Single Gateway)  
 
แนวทางการประเมินผล :   
ประเด็นที่ 1 :  บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงต่อการบูรณาการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศภาครัฐ  
1. มีการแต่งตั ง CIO 
2. CIO เขา้รับการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 หลักสูตร  
3. CIO ด าเนินบทบาทในการผลักดันการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี   

3.1  มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 

3.2  มีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์  
3.3  มีการพัฒนาระดับการพัฒนา (Maturity Level) ของบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Government Service) ของหน่วยงาน ในระดับท่ีสูงขึ นอย่างน้อย 1 บริการ 
เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการแต่งตั ง CIO และยังไม่ได้ด าเนินภารกิจตามที่ก าหนดในแนวทางประเมิน 
2 มีการแต่งตั ง CIO และด าเนินภารกิจได้  1 ข้อ 
3 มีการแต่งตั ง CIO และด าเนินภารกิจได้  2 ข้อ  
4 มีการแต่งตั ง CIO และด าเนินภารกิจได้  3 ข้อ 
5 มีการแต่งตั ง CIO และด าเนินภารกิจได้  4 ข้อ 
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ประเดน็ที่ 2 :  การจัดท าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC)  
1.  มีการทบทวนข้อมูลให้มีความถกูต้องควบถ้วนตามภารกิจของหน่วยงาน 
2.  มีแผนหรือมีการทบทวนแผนในการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เชื่อมกับศูนย์

ปฏิบัติการระดับกระทรวงฯ (MOC)  
3.  มีปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย (Update)  
4.  มีการส ารองข้อมูล (Back up) 
5.  กรณีระบบล่มสามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง (Recovery)  

เกณฑ์การประเมินผล 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 ด าเนินการได้ตามข้อ 1  1 คะแนน 
2 ด าเนินการได้ตามข้อ 2  1 คะแนน 
3 ด าเนินการได้ตามข้อ 3  1 คะแนน 
4 ด าเนินการได้ตามข้อ 4  1 คะแนน 
5 ด าเนินการได้ตามข้อ 5  1 คะแนน 

รวม 5 คะแนน 
 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  

 
หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 

1. นางสาวจารุนันท์  ตันเจริญผล 0 2141 6670 
2. นางอาทิตยา   สุธาธรรม  
3. นางสาวสิริกาญจน์  สุขผล 
 

0 2141 6815 
0 2141 6845 

 
 
 
หมายเหตุ   แนวทางการประเมินผลในประเด็นอ่ืนๆ อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตัวช้ีวัดที่ 6  :    การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  

น้ าหนัก      :    ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย   :  
 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน

องค์การที่เป็นกลไกที่ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย 
(Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการด าเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวชี วัดย่อย 
ดังนี  

 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 1 
6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 4 

รวม 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.1  ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 1  

ค าอธิบาย:  
 การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นการด าเนินการทบทวน วิเคราะห์

สถานภาพในปัจจุบันของส่วนราชการ ทั งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จ านวนบุคลากร 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และ
ประชาชน ความท้าทายที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส่วนราชการเข้าใจ
และน าไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั งประกอบการด าเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุก
ประเด็นที่ส าคัญ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
วัดความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่ง

ออกเป็นดังนี   
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ

รายงานรอบ 6 เดือน 
2 - 
3 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ

รายงานรอบ 6 เดือน  
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ

รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย  
 
เงื่อนไข :  

1. จัดท าข้อมูลลักษณะส าคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ความรู้> คู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)  โดยส่วนราชการต้องจัดท า
ข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

2. จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การตามแบบฟอร์มที่ 1 ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ 6 เดือน 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 

น้ าหนัก    :  ร้อยละ 4  

ค าอธิบาย  :  
 ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากการน าผลการส ารวจการพัฒนาองค์การ  

(Organization Deveopment Survey) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการส ารวจผ่านระบบ
ออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 ไปใช้วางแผน
และด าเนินการพัฒนาองค์การในประเด็นที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง 

 แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยค าถามจ านวน 36 ข้อ ใน 3 
ด้านหลัก ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ 
(Management) และแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน 
(Department) และระดับบุคคล (Individual) ข้อค าถามตามภาคผนวก 2 

 ค าถามด้านการก าหนดเป้าหมาย (Goal) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดเป้าหมาย

ของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การที่ชัดเจนทั งระยะสั นและระยะยาว การสื่อสาร
ทิศทางขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั งมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับบริบทขององค์การ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้อง
ระหว่างเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน การก าหนดกลยุทธ์และ
เป้าหมายหน่วยงานจากการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การก าหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่าง
เป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายมาก
ขึ น การก าหนดภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
บุคคล 

 ค าถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดระบบงาน การ

ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการท างานให้สามารถ
ท างานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 
และช่วยสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนด
ภาระหน้าที่ที่ชัดเจนของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ 
การพัฒนาบริการใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน 
จากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน 
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- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดขั นตอนการ
ท างานและการประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการ
ภายใน การจัดสภาพแวดล้อมการท างาน ที่เอื อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ รวมทั งออกแบบลักษณะงานให้สามารถท างานแทนกัน
ได ้

 ค าถามด้านการบริหารจัดการ (Management) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตาม

ประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใสของการบริการจัดการภายใน 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วม
ภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความจ าเป็นในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรให้บุคลากรสามารถท างานได้บรรลุตามเป้าหมาย การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร ความก้าวหน้าในการท างาน และความผูกพันของบุคลากร 

 ล าดับความส าคัญของการพัฒนา เรียงตามล าดับดังนี   Organization Goal  
Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management 
 Department Design  Department Management  Individual Design  Individual 
Management 
 
แนวทางการด าเนินการ: 

 ส่วนราชการด าเนินการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามจ านวนขั นต่ าและระยะเวลาที่ก าหนด กรณีที่ส่วนราชการมีจ านวนผู้ตอบแบบ
ส ารวจน้อยกว่าจ านวนขั นต่ า จะไม่สามารถตรวจสอบผลการส ารวจเพ่ือน าไปด าเนินการตามข้อก าหนดของ
ตัวชี วัดได้ 

 ส่วนราชการตรวจสอบผลการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านทางเว็บไซต์ส านักงาน 
ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) ซึ่งแสดงผลการส ารวจในรูปแบบของ “9 Cells” ที่แต่
ละช่องจะมีสัญลักษณ์รูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งมีความหมายดังนี  

 สีเขียว หมายถึง ด าเนินการแล้ว 

  สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนในการด าเนินการ 

 สีแดง หมายถึง ยังขาดการด าเนินการ 
 ส่วนราชการน าผลการส ารวจไปด าเนินการพัฒนาองค์การตามประเด็นในช่องที่มี

สัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดง จ านวน 1 ช่อง โดยมีแนวทางการด าเนินการและข้อแนะน าในภาคผนวก 3 กรณี
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ส่วนราชการมีจ านวนช่องที่มีสัญลักษณ์หน้าสีเหลืองหรือสีแดง มากกว่า 1 ช่อง ให้ด าเนินการเพียง 1 ช่อง โดยมี
วิธีการเลือกแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี  

 กรณีที่ 1 มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงใน 3 ช่องแรก ได้แก่  Organization 
Goal  Department Goal  Individual Goal ส่วนราชการต้องด าเนินการ
พัฒนาองค์การในช่องที่มีล าดับการพัฒนาเป็นล าดับแรก ตัวอย่างเช่น ช่องที่  
เป็นสีเขียว ช่องที่  เป็นสีเหลือง และช่องที่  เป็นสีแดง ส่วนราชการต้อง
ด าเนินการในช่องที่  

 กรณีที่ 2 มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงใน 6 ช่องหลัง ได้แก่  Organization 
Design  Organization Management  Department Design  Department 
Management  Individual Design  Individual Management ให้ส่วนราชการเลือก
ช่องมาด าเนินการพัฒนาองค์การได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นต้องเรียง
ตามล าดับ 

 กรณีส่วนราชการมีผลการส ารวจเป็นสัญลักษณ์สีเขียวทั งหมด ให้รายงานผลการ
ด าเนินการตามแบบฟอร์มที่ 2 ในภาคผนวก 1 และจัดส่งผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน 
โดยส านักงาน ก.พ.ร. จะคัดเลือกหน่วยงานเข้า Site Visit เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และ
น าไปเผยแพร่เป็นกรณีศึกษาต่อไป 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ วัดจากกิจกรรมการพัฒนาองค์การที่ ส่วน
ราชการด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

การประเมินผล น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
 

4 1 2 3 4 5 

 
หมายเหตุ: รายละเอียดแนวทางการด าเนินการขึ นอยู่กับผลการส ารวจและสิ่งที่ส่วนราชการต้องด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดศึกษาเพ่ิมเติมจากจากภาคผนวก 3 
 

เกณฑ์การให้คะแนน:   

 ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของระดับการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี  

 

 

 



 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

                                                                                                43 
 

คะแนน ระดับความส าเร็จ (Milestone) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

เงื่อนไข: 1. ส่วนราชการต้องจัดส่งไฟล์หลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนในภาคผนวก 3 ผ่าน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-SAR) 
ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การรายงานได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. 

 2. ส่วนราชการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาองค์การเพียง 1 ช่อง ทั งนี ขึ นอยู่กับผลการส ารวจโดย
ระดับของการด าเนินการในแต่ละช่อง เป็นดังนี  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 3) 

 การก าหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal: OG) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี วัด วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ส าคัญ เป้าหมายระยะสั น ระยะยาว

ของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ระดับ 2 ส่วนราชการมีการสื่อสารตัวชี วัดและเป้าหมายของส่วนราชการเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่ว

ทั งส่วนราชการ 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการด าเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการด าเนินการ 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการทบทวนผลการด าเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ

ด าเนินการ 
 การก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal: DG) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
ระดับ 2 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ

ส่วนราชการ และพันธกิจ โดยน าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา 
ระดับ 3 หน่วยงานมีจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพ่ือผลักดันการบรรลุตัวชี วัดและเป้าหมายระดับ

หน่วยงาน 
ระดับ 4 หน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตัวชี วัดระดับ

หน่วยงาน 
ระดับ 5 หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 การก าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี วัดและเป้าหมายระดับบุคคล 
ระดับ 2 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน

และส่วนราชการ 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ นทุกรอบปี 
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ระดับ 4 ส่วนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี วัดระดับตัวบุคคลระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

ระดับ 5 ส่วนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี วัดระดับบุคคล
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

 การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design: OD) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการทบทวนระบบงาน / กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ /การ

ท างานประสานกัน / ประสิทธิผลของส่วนราชการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดท าแผนระยะสั นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน / กฎระเบียบที่เป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ /การท างานประสานกัน / ประสิทธิผลของส่วนราชการ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีผลการด าเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั น 
 การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management: OM) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานมาใช้เพ่ือจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของส่วนราชการ 

ระดับ 2 ส่วนราชการมีการก าหนดแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่

น่าเชื่อถือของบุคลากรในส่วนราชการ 
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ และ

รายงานผลงาน เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วน

ราชการและรายงานผลงาน เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
 การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design: DD) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานที่ต้องปรับปรุง โดยค านึงถึงความต้องการของ

ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 หน่วยงานมีการจัดท าแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยค านึงถึงองค์ความรู้ และเทคโนโลยี / ขั นตอน

การปฏิบัติงาน / การควบคุมค่าใช้จ่าย / ปัจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการก าหนด
ตัวชี วัดความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย / การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ 

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หนว่ยงานมีการด าเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีข้อเสนอในการปรับปรุง

หรือพัฒนากระบวนการ (อย่างน้อย 3 กระบวนการ)  
 การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management: DM) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานมาใช้เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้
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บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน / ส่วนราชการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 หน่วยงานมีการก าหนดรูปแบบการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้

เวลาอย่างเหมาะสม และสามารถท าให้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หน่วยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของทีมงาน เพ่ือให้แผนการ

ปฏิบัติการถูกน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 การออกแบบการท างานระดับบุคคล (Individual Design: ID) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการท างานของระดับบุคคล 

โดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน เช่น  สภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือขั นตอนการท างานที่ท าให้บุคลากรสามารถด าเนินงาน

ได้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปัญหาข้อร้องเรียน ความไม่พึงพอใจหรือ
เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการด าเนินการติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการหรือขั นตอนการท างานและมี

ข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการหรือขั นตอนการท างานของบุคลากร 
 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพ่ือให้เกิด

ความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรให้เกิด

ความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร และมี

ข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้บุคลากรเกิดความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของ
ส่วนราชการ 
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เกณฑ์การค านวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 6 : 

การค านวณตัวชี วัดที่ 6 ตัวชี วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการ
ค านวณจากค่าคะแนนถ่วงน  าหนักของตัวชี วัดที่ 6.1 และตัวชี วัดที่ 6.2 ดังนี  

 

ตัวชี วัด 
น  าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน  าหนัก 

(Wi x SMi) 
6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท า

รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
1 SM1 (W1 x SM1) 

6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

4 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 

 
โดยท่ี  

W    หมายถึง น  าหนักของตัวชี วัด  
SM   หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี วัด 
i      หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี วัดที่ก าหนดขึ นตามแนวทางการด าเนินงาน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

      Wi  
 

แนวทางการประเมินผล : 
 

การประเมินผล ส่วนราชการ 
ชื่อตัวชี้วัด ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
ตัวชี วัดที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของ
ตัวชี วัดดังกล่าวบรรลุผล ได้แก่ 
 รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการจัดส่ง
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านทางระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน 
ก.พ.ร. ภายในการรายงานรอบ 6 เดือน และความ
ครบถ้วนทันสมัยของการจัดท ารายงานฯ 

ตัวชี วัดที่ 6.2 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์การ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นระดับของการ
ด าเนินการพัฒนาองค์การ ตามภาคผนวก 2  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากหลักฐานการด าเนินการ
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21 Ne

N
n




การประเมินผล ส่วนราชการ 
ชื่อตัวชี้วัด ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 

ที่ส่วนราชการส่งผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 12 เดือน 

 
 
 

ค าอธิบายเพิ่มเติม การประเมินผ่านระบบส ารวจออนไลน์ (Survey Online) : 
  

 ผู้ตอบแบบส ารวจต้องตอบครบทุกประเด็นข้อค าถาม 
 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจต้องมีไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ตาม

หลักสถิติ ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ใช้สัดส่วนร้อยละ 30 ส าหรับข้าราชการกลุ่มบริหารและ
อ านวยการ และใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ส าหรับกลุ่มวิชาการและ
กลุ่มท่ัวไป เนื่องจากเป็นหลักสถิติท่ียอมรับและนิยมใช้กันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรที่
แน่นอน โดยใช้ข้อมูลจ านวนข้าราชการจากรายงานลักษณะส าคัญองค์การของส่วนราชการ  

 สูตรของ Taro Yamane ที่ใช้ในการค านวณ คือ  
 
 

  
  เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

            N = ขนาดของประชากร        
             e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได ้ 

(ใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น = 95%) 
 ส่วนราชการสามารถตรวจสอบจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจขั นต่ าของแต่ละ 

ส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบส ารวจออนไลน์  
 ข้าราชการทุกคนในส่วนราชการสามารถเข้ามาตอบแบบส ารวจได้ 1 ครั ง ในแต่

ละรอบการประเมิน ส านักงาน ก.พ.ร. จึงไม่ได้ระบุกลุ่มตัวอย่างไว้ เพียงแต่ก าหนดจ านวนขั นต่ าที่
จะเข้าตอบแบบส ารวจที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากร ทั งนี  หากข้าราชการเข้ามาตอบแบบ
ส ารวจจ านวนมากเท่าไร จะท าให้ทราบข้อมูลที่เป็นความจริง และน าไปสู่การพัฒนาได้ดียิ่งขึ น 
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ทั งนี  ส่วนราชการสามารถพิจารณาด าเนินการในขั นตอนต่าง ๆ ตามปฏิทินการด าเนินการดังต่อไปนี  

 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ส่วนราชการเข้าตอบแบบส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบ
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ครบตามจ านวนขัน้ต่ าท่ี
ก าหนด 

29 ก.ค. – 22 ส.ค. 57 

2. ผู้รับผิดชอบเข้าตรวจสอบผลการส ารวจผ่านทางระบบ admin 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินการ 

28 ส.ค. 57 

3. ส่วนราชการด าเนินการพัฒนาองค์การ ในช่องท่ีมีสัญลักษณ์สี
เหลืองหรือสีแดงจ านวน 1 ช่อง ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

ต.ค. 57 – ส.ค. 57 

4. ส่วนราชการจัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านทาง
ระบบ e-SAR   

ระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน 

5. ส่วนราชการจัดส่งหลักฐานการด าเนินการพัฒนาองค์การผ่านทาง
ระบบ e-SAR 

ระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน 

 
 

"เครื่องมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนาองค์การ  
ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากที่สุด" 

 
 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมองค์กร กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  
 ส านักงาน ก.พ.ร. 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางขนิษฐา  งามวงศ์สถิต 0 2356 9947 
2. นางสาวอรญาณี  สุนทรัช 0 2356 9999 ต่อ 8916 
3. นางนิธินุช  จรุงเกียรติ 0 2356 9999 ต่อ 8804 
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ตัวช้ีวัดที่ 7   :  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 5 
 
ค าอธิบาย :  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน 
(Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-
Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความ
โปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. โดยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน โดย
จ าแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถาม          
ความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน  
 องคป์ระกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน   
  2. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
  3. การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
  4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน   
  5. คุณธรรมในการท างาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ตารางและสูตรการค านวณ :  - 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
  เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

    80-100  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 
60-79.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 
40-59.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 
20-39.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 
    0-1.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 
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เงื่อนไข : 1) ส านักงาน ป.ป.ช.  ประเมินหน่วยงานกลุ่มองค์การมหาชน 
   2) ส านักงาน ป.ป.ท.  ประเมินหน่วยงานกลุ่มหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัด  
   3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สถาบันอุดมศึกษายังไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

กลุ่มเป้าหมาย* หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

จังหวัด 
สถาบัน 

อุดมศึกษา 
องค์การมหาชน 

ประเด็น 
1. ระบบประเมินท่ีด าเนินการ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ - 

 
ค ารับรองการปฏิบัติงาน 

2. ส่วนราชการเจา้ภาพระบบ
ประเมินในปัจจุบัน 

ส านักงาน ก.พ.ร. - 
 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

3. รูปแบบการประเมิน - ตามกรอบการประเมินที่ ก.พ.ร. 
ก าหนดในรูปของค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  
 

- เช่นเดียวกับส่วนกลาง
และจังหวัด แตรู่ปแบบ
เฉพาะกับลักษณะของ

องค์การ 
4. เกณฑ์การประเมิน คะแนนเตม็ 5 แบ่งเป็น 5 ระดับ  

 
- คะแนนเตม็ 5 แบ่งเป็น 

5 ระดับ 
5. รอบระยะเวลาประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  - ปีงบประมาณ พ.ศ.

2558  
 

6. เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน  คู่มือการประเมิน/ แบบฟอร์ม/ แบบ
รายงาน/ ระบบ IT  

-  คู่มือการประเมิน/ 
แบบฟอร์ม/ แบบ
รายงาน/ ระบบ IT 

7. ผู้ประเมิน ประเมินตนเอง/ที่ปรึกษาภายนอก - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ที่ปรึกษาภายนอก 

8. สิ่งจูงใจ เงินรางวัล / โล่รางวัลและประกาศ
เกียรติคณุ 

- โล่รางวัลและประกาศ
เกียรติคุณ 

หมายเหตุ : ส านักงาน ป.ป.ช. จะมีการมอบโล่รางวัล ส าหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่  
 1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา เกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม 
(Integrity Culture) และคุณธรรมในการท างาน (Work Integrity) ใช้วิธีการส ารวจ โดยการสัมภาษณ์แบบ
เผชิญหน้า (Face-to-Face interview) หรือทางไปรษณีย ์
 2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับความโปร่งใส 
(Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) และการทุจริตคอรัปชัน (Corruption) ใช้วิธีการส ารวจ โดย
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview) 
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 3) แบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) และ
วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบค าถามตามความเป็นจริงตามแบบประเมิน 
โดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิง โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน 

ประเด็นการส ารวจตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

ดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย เคร่ือง
มือ ค าถาม ประเด็นในการส ารวจ 
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ข้อ
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 EIT Q1 การให้ขอ้มูลโครงสร้างของหน่วยงาน หน้าที่รับผิดชอบและผูร้ับผิดชอบอย่างชัดเจน 

EIT Q2 เผยแพร่ขอ้มูลการให้บรกิารต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ขอ้บังคับ เป็นอย่างด ี

EIT Q3 การเปิดเผยขั นตอน และมาตรฐานระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนนิงานให้บรกิารตา่งๆ 
อย่างเพียงพอ 

EBIT IT1 การประกาศเผยแพรแ่ผนจัดหาพัสดุหรอืการจัดซื อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 

EBIT IT2 การด าเนนิงานเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลผลการจัดซื อจดัจ้างรายโครงการทั งหมดให้
สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ 

มา
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ร 

EIT Q4 ให้ข้อมูลขั นตอน/มาตรฐานการให้บรกิารที่ใช้ในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
EIT Q5 การให้บรกิารอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลาที่หน่วยงานก าหนด 
EBIT IT3 มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลกัของหนว่ยงาน 
EBIT IT4 มีคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกจิหลักของหนว่ยงาน 

เป
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 EIT Q6 ท างานอย่างเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏิบัต ิ

EIT Q7 การบริหารจัดการ เพือ่ให้บริการอย่างเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัต ิ

EBIT IT5 การใชเ้ทคโนโลยีเพือ่ให้บริการตามภารกจิหลักเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมี
ประสิทธภิาพ 

EBIT IT6 การแสดงขั นตอนการให้บรกิารตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และเวลาที่ใช้
ในการด าเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน 

EBIT IT7 การให้บรกิารตามภารกิจหลกัโดยจัดล าดับก่อน-หลัง 

กฎ
/ร

ะเบ
ียบ

 

EIT Q8 ด าเนนิงานให้บรกิารโดยปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการท างานเป็นอย่างดี 

EBIT IT8 ระบบการป้องกนัหรอืการตรวจสอบเพื่อปอ้งกันการละเวน้การปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ 

กา
รมี

ส่ว
นร

่วม
 

EBIT IT9 
การมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 

EBIT IT10 
การมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการหรือในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ 
 

EBIT IT11 การมสี่วนร่วมด าเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพฒันาการปฏิบัติราชการ 

EBIT IT12 
การมสี่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมนิผลโครงการหรอืประเมนิผลการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 

EBIT IT13 การมสี่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการตามภารกจิหลักของหนว่ยงาน
อย่างต่อเนื่องเมือ่สิ นสุดโครงการ 

ผล
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ฤท
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าร
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 EIT Q9 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน 
EBIT IT14 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

EBIT IT15 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ/ภารกจิหลักของ
กรมหรือเทียบเท่า 
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 EBIT IT16 การเข้าถึงข้อมลูของประชาชนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
EBIT IT17 ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงขอ้มลูข่าวสารภาคประชาชน 
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EIT Q10-1 
การแก้ไขข้อร้องเรียนของท่านอย่างเหมาะสม (เช่น ขั นตอน ระยะเวลา กระบวนการ
รับและแก้ไขปัญหาขอ้รอ้งเรียน เป็นตน้) 
 

EBIT T18 
การประกาศเผยแพรข่ั นตอน กระบวนการในการรอ้งเรียนและแก้ไขปัญหาเรือ่ง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บรกิาร 
 

EBIT T19 การก าหนดขั นตอน/กระบวนการเรือ่งร้องเรียนทีเ่กี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้าง 

ช่อ
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น EIT Q10-2 

มีช่องทางการรับขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความประพฤตขิอง
เจ้าหน้าที่ทีเ่หมาะสม 
 

EIT Q10-3 วิธีการรอ้งเรียนนั นสามารถท าได้ง่าย 
EBIT IT20 การก าหนดชอ่งทางการรอ้งเรียนทีเ่กี่ยวกับการจดัซื อจัดจ้าง 
EBIT IT21 การก าหนดหน่วยงานหรอืผูร้ับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจดัซื อจัดจ้าง 

กา
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จ้ง
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ร้อ
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ียน
 

EIT Q10-4 การตอบกลับเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งผลด าเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียน 

EBIT IT22 
การรายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างให้ผู้รอ้งเรียน
ทราบ 
 

EBIT IT23 
มีมาตรการที่ตอ้งด าเนินการกอ่นการรับเรือ่งร้องเรียนตอ้งมกีารแจ้งรับเรือ่งรอ้งเรียน
ภายในก าหนดเวลา 15 วัน 
 

EBIT IT24 การรายงานผลการด าเนนิการหรอืความก้าวหน้าในการด าเนนิการเรื่องร้องเรียน 
EBIT IT25 รายงานสรุปผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรียนในรอบเดือน 
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EIT Q11 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
EIT Q12 ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงการใช้อ านาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูกกฎหมาย 
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EIT Q13 ปฏิบัติหน้าที่โดยด าเนินการตามขั นตอนอย่างถูกตอ้ง ไม่ผิดพลาด (สามารถเชื่อถือได้) 

EIT Q14 มีความพยายามเชิงรุกในการจัดการให้บรกิาร (ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
กระตือรือร้น เต็มใจ รวดเรว็ มีคุณภาพ และมีประสทิธิภาพมุง่ผลสัมฤทธิข์องงาน) 

EIT Q15 ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลจากการด าเนินงานในหน้าที่ 
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EIT Q16 
การรับรู้ตอ่การรับเงนิพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือรอ้งขอให้ผู้ใช้บรกิารพาไปสถาน
บันเทิง รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืประโยชนอ์ื่นใด 
 

EIT Q17 
ธรรมเนียมปฏิบัติในการการรับเงนิพิเศษ เรีย่ไร ขอรับบรจิาค หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนอืน่ใด 
 

EIT Q18 การเอื อประโยชน์/เลอืกปฏิบัติตอ่ผู้ใช้บรกิารบางคน เนื่องจากความสัมพนัธ์ส่วนตัว 

EIT Q19 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม มีการใชช้ื่อหน่วยงานหรอืต าแหน่งอ านาจหน้าที่ในทาง
ที่ผิด มีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เชน่ การวิ่งเต้นในทางมิชอบ การบรจิาคเงิน
เพื่อให้บุตรหลานเข้าโรงเรียน และการให้งานแก่ญาติมติร เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ
ตนเองและพวกพอ้งหรอืบุคคลอืน่ 
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EIT Q20-2 
ความถี่ในการให้สนิบน (เงินพิเศษ) หรือความบันเทิงต่างๆ หรือผลประโยชน์อืน่ใด 
แก่เจ้าหน้าที่ของรฐั  
 

EIT Q20-3 
จ านวน (มูลค่ารวม) ในการเสนอให้สินบน (เงินพิเศษ) หรอืความบนัเทิงต่างๆ หรือ
ผลประโยชนอ์ื่นใด แกเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐ  
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IIT Q1 ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

IIT Q2 ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ 

IIT Q3 ปฏิบัติบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลของตน ด้วยความซื่อสตัย์
สุจริต ตามกฎหมาย หรือนโยบายในการบรหิาร 

IIT Q4 ท างานในหน้าทีร่ับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นธรรม 
IIT Q5 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถกูต้อง และไม่บิดเบอืนขอ้เท็จจริง 

IIT Q6 ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกจิ/การเมืองท้องถิ่น 

IIT Q7 เปิดโอกาสให้บุคลากรใชดุ้ลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการที่อาจให้คุณให้โทษแก่
ผู้รับบริการ 

IIT Q8 การรับเงินพเิศษ การเรี่ยไร การขอรับบรจิาค การอ านวยความสะดวกหรอืการให้
ความบันเทิง การชกัชวน หรือการประนีประนอม 

IIT Q9 การรับของขวัญ/รับเงนิ/สทิธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วนัส าคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่ 
ตรุษจีน งานมงคล งานศพ ฯลฯ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 

IIT Q11-Q20 ความเชือ่มัน่ของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการท างาน 

IIT 
Q21-
11 ระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing system) 

IIT 
Q21-
12 

ระบบการคุม้ครองผู้ให้เบาะแสการทจุริต (whistleblower protection 
system) 

IIT 
Q21-
13 

ระบบการเปิดช่องทางรับเรือ่งรอ้งเรียน เชน่ สายด่วน/เว็บไซต์/ตู้รับเรื่องร้องเรียน 
ฯลฯ 

IIT 
Q21-
14 ระบบการให้รางวัล/เชิดชเูกียรตแิกผู่้ซ่ือสัตย์สุจริต 

IIT 
Q21-
15 ระบบการลงโทษผูก้ระท าผดิการทจุริต 

IIT Q22 
มีขั นตอนการลงโทษผูก้ระท าการทุจริตคอรร์ัปชันทีเ่หมาะสม (การพิจารณาและการ
ก าหนดบทลงโทษ รวมถึงการลงโทษ) 
 

IIT Q23 การติดตาม ตรวจสอบและลงโทษผูก้ระท าการทุจริตคอร์รัปชนัสามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

IIT Q24 มีการพฒันาเครอืข่ายและสร้างความร่วมมอืกับทกุภาคสว่น (เชน่ ภาคธุรกิจเอกชน 
ภาคประชาชน ภาครฐั) เพื่อการป้องกันการทุจรติคอร์รัปชัน 

IIT Q25 การตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานที่เป็นอิสระ 

IIT Q26 ระบบการตรวจสอบภายในสามารถปอ้งกนัการทุจริตได้ 

IIT Q27 
มีการน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การท างานเกิด
ประสิทธภิาพ 
และป้องกันการทุจริต 
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ดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย เคร่ือง
มือ ค าถาม ประเด็นในการส ารวจ 

IIT Q28 รับรู้ถึงแผนการปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี 

IIT Q29 เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่/แลกเปลี่ยนหลกัการ แนวความคดิที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ต่อต้านทุจริตอย่างเป็นทางการ เชน่ มเีวที/บอร์ด 

IIT Q30 มีการให้ขอ้มูลระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

IIT Q31 เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที ่มีส่วนร่วมในการพฒันาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจดัการผลประโยชนท์ับซ้อน 

EBIT IT26 การด าเนนิการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
EBIT IT27 การด าเนนิการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
EBIT IT28 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพือ่การบริหารงานที่โปร่งใส 
EBIT IT29 การถกูชี มูลความผดิของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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IIT 
Q32-
11 

ความถี่ของการเสนอให้เงิน/สิ่งของมีค่าอืน่ๆ 

IIT Q32-111 จ านวนของการเสนอให้เงนิ/สิ่งของมีค่าอื่นๆ 

IIT 
Q32-
12 

ความถี่ของการให้ความบนัเทิง/การเสนอให้ความสะดวกสบาย เชน่ โปรแกรม
ท่องเที่ยวต่างประเทศ การออกรอบตีกอล์ฟ สถานที่พักตากอากาศ ฯลฯ 

IIT Q32-121 จ านวนของการให้ความบันเทิง/การเสนอให้ความสะดวกสบาย เชน่ โปรแกรม
ท่องเที่ยวต่างประเทศ การออกรอบตีกอล์ฟ สถานที่พักตากอากาศ ฯลฯ 

IIT 
Q33-
12 ความถี่ของการให้ความอุปถัมภ ์

IIT Q33-121 จ านวนของการให้ความอุปถัมภ ์

กา
รร

ับร
ู ้ IIT Q33 การให้เงนิ สิ่งของมีค่า หรือการให้ความบันเทิง ความสะดวกสบาย และการให้ความ

อุปถัมภ์ เป็นสิ่งที่ต้องให้กันตามปกติ (ธรรมเนียมปฏิบัติ) 

IIT Q34 การให้เงนิ สิ่งของมีค่า หรือการให้ความบันเทิง ความสะดวกสบาย และการให้ความ
อุปถัมภ์ ส่งผลกระทบในทางลบกับการบริหารงานบุคคล 
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 IIT Q39-1 ความถี่ของการใช้จ่ายเงนิของหนว่ยงานเพือ่ส่งเสริมธรุกจิของตนเอง/พวกพอ้ง 
IIT Q39-2 จ านวนของการใช้จ่ายเงนิของหน่วยงานเพือ่ส่งเสริมธรุกจิของตนเอง/พวกพอ้ง 

IIT Q40-1 ความถี่ของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร (เชน่ ใช้เงินผดิวัตถุประสงค์ บริหาร
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น) 

IIT Q40-2 จ านวนของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร (เชน่ ใช้เงินผดิวัตถุประสงค์ บริหาร
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น) 

กา
รร

ับร
ู ้

IIT Q41 
การรับรู้เกี่ยวกับการใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่สมควรหรือมากเกิน
ความจ าเปน็ (เช่น ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ บริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็น
ต้น) 
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IIT Q43 ความถี่ของการได้รับค าส่ังที่ไม่เป็นธรรม เชน่ ค าสั่งย้าย การแต่งตั ง การเลื่อน
ต าแหน่ง การมอบหมายงาน เป็นตน้ โดยไม่มีสาเหตอุันควร 

IIT Q44 ความถี่ของการได้รับการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวไม่ใช่
งานราชการ ซ่ึงสร้างประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น  

กา
รร

ับร
ู ้ IIT Q45 การร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวไม่ใช่งานราชการดังกล่าว 

ส่งผลกระทบทางลบต่อประสิทธิภาพการท างานในหน้าที่ 
IIT Q46 ผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ไมเ่หมาะสมจากผู้บังคับบัญชา 

EBIT = Evidence base Assessment  
EIT = External Integrity Assessment 
IIT = Internal Integrity Assessment  
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แนวทางการประเมินผล : 
 

แนวทางการประเมินผล 
ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

1 ) ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) กับหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมิน 

2)  ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพ่ือ 
- ขอรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด 

จ านวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจ า
หน่วยงาน 

- ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ของหน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 

- ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้ส่วนได้เสีย กับ
หน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 

- ให้หน่วยงานที่เขา้รับการประเมินตอบค าถาม
และรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตาม
แบบประเมินเชิงประจักษ์ส าหรับหน่วยงาน 
(แบบประเมิน Evidence Base)  พร้อมแนบ
เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว ส่งให้ผู้
ประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3)  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ          

4)  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ฯ เบื้องต้น              

5)  รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ เบื้องต้น จาก
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ 

6)  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ฯ  พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 

7)  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ฯ ให้แก่ ส านักงาน ก.พ.ร. 

1) จัดประชุมภายในเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2) จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมิน ดังนี้  
- รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด จ านวน 2 

คน เพ่ือเป็นผู้ประสานงานประจ าหน่วยงาน 
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของ   
  หน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 
- ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้ส่วนได้เสีย กับ  
  หน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 
- ตอบและส่งแบบประเมินเชิงประจักษ์ (แบบ   
ประเมิน Evidence Base)  พร้อมทั้งแนบ
ข้อมูลหลักฐานประกอบตามส าหรับหน่วยงาน
ให้ผู้ประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3)  อุทธรณผ์ลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ เบื้องต้น ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมิน
ก าหนด 

4)  รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ          
     พ ร้ อ ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร

ด าเนินงานของหน่วยงาน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 

ส านักงาน ป.ป.ท. 
1) นางรมณี กลั่นบิดา 
2) นางฉวีวรรณ  นิลวงศ์ 
3) นางสาวภัทรา เสริมทรัพย์ 
4) พันตรีหญิง นิมมาน์  แก่นก าจร 

 
0 2502 6670 ต่อ 1401-1411 

ส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช. 
1) นายธิติ  เมฆวณิชย์ 
2) นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์  
3) นายเฉลิมชัยวงค์  บริรักษ์  
4) นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล 
5) นายภิญโญยศ  ม่วงสมมุข 
6) นายณัฐพงศ์  มณีจักร์ 

0 2282 8712 ต่อ 607,502 
0 2282 1149 
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ภาคผนวก 
 
 

ภาคผนวก 1  เอกสารประกอบรายละเอียดตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน (Service 
Level Agreement: SLA)  
-  แบบฟอร์ม A  สรุปปัญหา และความคาดหวัง 
-  แบบฟอร์ม B  ระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน 
-  แบบฟอร์ม C  แผนภาพกระบวนงานใหม่ 
-  แบบฟอร์ม D  การจัดเก็บข้อมูล 
-  แบบฟอร์ม E  แผนการด าเนินงาน 
-  แบบฟอร์ม F  ข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ 
-  แบบฟอร์ม 1 รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ) 
-   แบบฟอร์ม 2 รายงานผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนา

งานบริการ (ทุกงานบริการ) 
-  แบบฟอร์ม 3 ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

 
 

ภาคผนวก 2  เอกสารประกอบรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ
องค์การ  

  -  แบบฟอร์มที่ 1 รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
  - แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการด าเนินการ 
  -   แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 
  -   ค าอธิบายผลการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือ 9 Cells 
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ภาคผนวก 1 
เอกสารประกอบรายละเอียดตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน 

(Service Level Agreement: SLA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

                                                                                                                                                                59 
 

แบบฟอร์ม A: สรุปปัญหาและความคาดหวัง 
ชื่อหน่วยงาน          
ชื่อกระบวนงาน          
ค าอธิบายกระบวนงาน  (ให้อธิบายลักษณะงาน ว่าเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องอะไร)  

ล าดับ 

ส่วนที่ 1: ระบุประเด็นปัญหา/ความคาดหวังของหน่วยงานหรือผู้รับบริการ ส่วนที่ 2: ผล
การ

ด าเนินงานใน
ปัจจุบัน 

หมายเหตุ รูปแบบ / 
การเข้าถึง ระยะเวลา ขั้นตอน คุณภาพ 

ความ
โปร่งใส 

ค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ รายละเอียดของปัญหา/ความคาดหวัง 

        (ให้อธิบายลักษณะของปัญหา หรือความ
คาดหวัง) 
 

  

A1   ✓     (ตย. ปัญหา คือ เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้รับบริการเห็นว่าขั นตอนการท างานมาก
เกินไป เป็นต้น ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้
จากเอกสารบรรยายในวันที่ 17 มี.ค. 57 
ภาคบ่าย) 

( ตย. มี
ขั นตอนการ
ปฏิบัติงาน 5 
ขึ นตอน) 

 

A2  ✓         
           
           

           
           
           
 



 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

                                                                                                                                                                60 
 

 
แบบฟอร์ม B: ระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน                
ชื่อหน่วยงาน (น ามาจาก form A) 
ชื่อกระบวนงาน 
ค าอธิบายกระบวนงาน 
 

ล าดับ 

ส่วนที่ 1: แนวทางการปรับปรุงงาน (ตามความเห็นของส่วนราชการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ) ส่วนที่ 2: ระยะเวลาด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ประเด็นที่หน่วยงานคิดจะปรับปรุง 

รายละเอียดการ
ปรับปรุง 

การปรับปรุง 
ตอบสนองต่อปัญหา
และควาดคาดหวังใน
เรื่องใด(ระบุล าดับจาก

แบบฟอร์ม A) 

ท าได้ในปี 
งบประมาณนี้

หรือไม่ 

เหตุผลที่ไม่
สามารถท าได้ใน
ปีงบประมาณ

ปัจจุบัน 

ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

กระบวนการท างาน 

ระบบ อ่ืน ๆ ขั้นตอน/
กิจกรรม 

เอกสาร/
แบบฟอร์ม 

กฎ 
ระเบียบ 

B1   ✓         
(ตย. ลด/เพ่ิม/ยุบ
รวมขั นตอน...) A1…. ท าไม่ได้ 

ไม่ได้จัดเตรียม
งบประมาณไว้ 

  

B2       ✓     

ยกเลิก/ออก/
แก้ไข/กฎ ระเบียบ
....ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบการ
ให้บริการ 

A1…. ท าได้ 
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แบบฟอร์ม C: แผนภาพกระบวนงานใหม ่

        ชื่อหน่วยงาน 
 

    
    ชื่อกระบวนงาน 

 
    

    ค าอธิบายกระบวนงาน 
 

       

   
      

         
         
         
         ให้จัดท า Flow Chart กระบวนงานใหม่ (ที่ส่วนราชการต้องการหรือผู้รับบริการคาดหวัง) 
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แบบฟอร์ม D: การจัดเก็บข้อมูล 
 
 

ค าอธิบายกระบวนงาน  
  

ส่วนที่ 1: ข้อตกลงระดับ
การให้บริการ  

(ที่ส่วนราชการต้องการ/
คาดหวัง) 

ส่วนที่ 2: การจัดเก็บข้อมูล (เพื่อใช้ในการติดตามผลการปรับปรุงบริการ) 

หมายเหตุ 
วิธีการจัดเก็บ 

ข้อมูลที่
จัดเก็บ 

ถ้าเป็นระบบ 
ให้ระบุชื่อ

ระบบ 

ถ้าเป็น
เอกสาร 

ให้ระบุชื่อ
เอกสาร 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความถี่ใน 
การสรุป 

และ 
รายงานผล 
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  แบบฟอร์ม E: แผนการด าเนนิงาน (แผนปรับปรุงงานเพ่ือไปสู่ข้อตกลงระดับการให้บริการที่ส่วนราชการต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ) 

  ชื่อหน่วยงาน                            
  ชื่อกระบวนงาน                               
  ค าอธิบายกระบวนงาน  

  
 

  

  
 

                              
  

กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 

รายละเอียด
ของการ

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

งบประมาณ 
(หรือ

คาดการณ์) 

รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ

ในแต่ละกิจกรรม 

ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) 
ผลผลิต  

(ที่ต้องการหรือคาด
ว่าจะไดร้ับ) 

  
2558 2559 2560 

  
  Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
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แบบฟอร์ม F : ข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ 

  กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องที่ได้ท าสีเหลืองอ่อนไว้               
      

    
          

ชื่อหน่วยงาน             
ชื่อกระบวนงาน             
(การกรอกข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
    1.รายละเอียดการให้บริการทั่วไป               
    2.รายละเอียดการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาต               
             หากรายละเอียดการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาต ต่างไปจากรายละเอียดการให้บริการทั่วไป กรุณากรอกข้อมูลในส่วนที่ 2)           

 

  1. รายละเอียดการให้บริการทั่วไป           
  1.1 หากงานบริการนี้เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตกรุณาระบุอายุใบอนุญาต   ปี     
  1.2 แบบฟอร์ม           

    
  
 

      
    ล าดับ รายชื่อแบบฟอร์มทีใ่ช ้ เว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดฟอร์มได้ (ถ้ามี) เว็บไซต์ที่สามารถกรอกฟอร์มทางอิเลก็ทรอนิกส์ได้ (ถ้ามี)       
    1.2.1             
    1.2.2             
    1.2.3             
    1.2.4             
    1.2.5             
    1.2.6             
              

- โปรดระบุรายชื่อแบบฟอรม์ ท่ีผูร้ับบริการต้องใช้เพื่อขอรับบริการ  
- กรณีมีขั นตอนการให้บริการเพิ่มเติม และมีแบบฟอรม์ให้ต้องด าเนนิการเพิ่ม โปรดแนบเอกสารแบบฟอร์มเพิ่มเติมนั น ๆ มาพร้อมแบบฟอร์มนี   
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1.3 รายละเอียดเงื่อนไข (ถ้ามี) 
 
เงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติ (ถ้ามี)  
 

 

  
 

    
      
    ล าดับ รายละเอียดเงื่อนไข (ถ้ามี) 

    

1.3.1 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
- โรงงานจ าพวกที่ 3  ห้ามตั งอยู่ในบริเวณบ้านจัดสรรเพ่ือการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพ่ือการพักอาศัย ภายในระยะ

รัศมี 3กิโลเมตร 
- โรงงานจ าพวกที่ 3 ห้ามตั งอยู่ภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัดหรือสน

สถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอัน
ได้แก่ … 

- อาคารโรงงานมีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมีพื นที่ประตู หน้าต่าง และช่องลมรวมกันโดยไม่นับที่ติดต่อระหว่างห้องไม่น้อยกว่า 1 
ใน 10 ส่วนของพื นที่ห้อง หรือมีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ต่อคนงาน 1 คน  

    1.3.2   

    1.3.3   

    1.3.4   

    1.3.5   
 
 

- โปรดระบุรายละเอียดเง่ือนไขในการอนุมัติ  
- หากเงื่อนไขในการอนุมัติ ถูกก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือเอกสารอื่นใดๆ โปรดคัดลอกหรือจดัท ารายละเอียดตามตารางด้านล่าง  
- กรณีมีขั นตอนการบริการเพิ่มเตมิ และผู้รับบริการต้องจดัส่งเอกสารเพิ่มเติม โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติมมาพร้อมแบบฟอร์มนี   (เอกสารเพิ่มเติม  หมายถึง เอกสารทางราชการ) 
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1.4 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ผู้รับบริการต้องทราบ 
 
 
 

 เงื่อนไข หลักเกณฑ์พิจารณา (ถ้ามี) หมายเหตุ 
 ประเภทของกิจการ(เช่น เหมืองแร่ ท่าเทียบเรือ ระบบ

ขนส่งมวลชนที่ใช้ราง) 
  

 มีต่างชาติร่วมลงทุน   
 สถานที่ก่อสร้าง, ที่ตั งโรงงาน (เช่น นอกนิคม, ในนิคม)   
 ขนาดก าลังผลผลิต (เช่น ตัน, ลิตร, วัตต์)   
 ขนาดจ านวนลูกจ้าง   

 ขนาดก าลังเครื่องจักร (เช่นแรงม้า)   
 ขนาดอาคาร, ขนาดพื นที่   

 บังคับใช้ในทุกจังหวัด   

 ระบุจังหวัด (ถ้าไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด)   
 อ่ืนๆ   

 
 
 
 
 

- โปรดระบุเงื่อนไขท่ีผู้รับบริการต้องทราบ เพราะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนยื่นค าขอ   
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2. รายละเอียดการให้บริการ กรณีการต่ออายุใบอนุญาต  
 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 

ขั นตอนเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั งแรก ขั้นตอนแตกต่างจากการขอใบอนุญาตคร้ังแรก 
กรุณาระบุขั้นตอนหากข้ันตอนแตกต่าง  (ถ้ามี) 

ล าดับ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาการด าเนินการ หน่วยเวลา 
2.1.1       
2.1.2       
2.1.3       
2.1.4       
2.1.5       

  ระยะเวลาโดยรวม     
 

2.2 สถานที่ติดต่อหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือท าการต่ออายุ
ใบอนุญาต 

ขั นตอนเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั งแรก ขั นตอนแตกต่างจากการขอใบอนญุาตครั งแรก 
กรุณาระบุขั นตอนหากขั นตอนแตกต่าง  (ถ้ามี) 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- เว็บไซต์ทีส่ามารถติดต่อได ้

- หมายเลขโทรศัพท์ 

- สถานท่ีติดต่อ 

- วันท่ีเปิดท าการ 

- เวลาที่เปดิท าการ 
2.3 

แบบฟอร์มการขอต่อใบอนุญาต 
 

ขั นตอนเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั งแรก 
 
 
 

 
 

ขั นตอนแตกต่างจากการขอใบอนญุาตครั งแรก 
กรุณาระบุแบบฟอรม์ที่แตกต่าง  (ถ้ามี) 

- ช่ือแบบฟอร์มที่ต้องใช้ 
- เว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดฟอร์มได ้
- เว็บไซต์ที่สามารถกรอกฟอร์มอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้
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2.4 เอกสารอ้างอิงประกอบการ
ด าเนินการต่ออายุใบอนุญาต 
 

เอกสารเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั งแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั งแรก 
กรุณาระบุเอกสารที่แตกต่าง  (ถ้ามี) 

ล าดับ รายชื่อเอกสาร 
ต้องการเอกสาร
ตัวจริงหรือไม ่

ต้องการส าเนา
เอกสารหรือไม่ 

จ านวนส าเนา
เอกสาร 

2.4.1         
2.4.2         
2.4.3         
2.4.4         

 

2.5 ใบขออนุญาตอื่นที่จ าเป็นต้องใช้ ใน
การต่ออายุใบอนุญาต (กรณี
หมดอายุ) 

ใช้ใบอนุญาตของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เหมือนกับการขอใบอนุญาตครั งแรก 
 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาตแตกตา่งจากการขอใบอนุญาตครั งแรก 
กรุณาระบุใบอนุญาตที่แตกต่าง  (ถ้ามี) 

ล าดับ รายการใบอนุญาต 
2.5.1   
2.5.2   
2.5.3   
2.5.4   

 

2.6 ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการใน
การต่ออายุใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเหมือนกับการขอใบอนุญาต
ครั งแรก 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าธรรมเนียมแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั งแรก 
กรุณาระบุค่าธรรมเนียม  (ถ้ามี) 

- ค่าธรรมเนียม 

- ช่องทางส าหรับช าระค่าธรรมเนียม 

- รายละเอียดวิธีช าระค่าธรรมเนียม 
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2.7 เง่ือนไขในการพิจารณาอนุมัติ การ
ต่ออายุใบอนุญาต 

เงื่อนไขเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั งแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั งแรก 
กรุณาระบุเงื่อนไขที่แตกต่าง  (ถ้ามี) 

ล าดับ รายละเอียดเง่ือนไข 
2.7.1   
2.7.2   
2.7.3   
2.7.4   
2.7.5   

 

2.8 ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนในการ
ต่ออายุใบอนุญาต 

ช่องทางเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั งแรก ช่องทางแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั งแรก 
กรุณาระบุช่องทางที่แตกต่าง  (ถ้ามี) 

 - ช่องทางการร้องเรียน 
 - เว็บไซต์ที่สามารถตดิต่อได ้
 - หมายเลขโทรศัพท ์
 - สถานท่ีตดิต่อ 
 - วันท่ีเปิดท าการ 
 - เวลาที่เปิดท าการ 
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แบบฟอร์ม 1 รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 
 

กิจกรรม/โครงการตาม
แผนฯ ที่ก าหนดไว้ 

รายละเอียดของการด าเนินการ 
ผลผลิตของกิจกรรม/

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก 

     
     
     
     

 
แบบฟอร์ม 2 รายงานผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ (ทุกงานบริการ) 

 

ชื่องานบริการ ................................................................................................ 

กิจกรรม/โครงการตาม
แผนฯ ที่ก าหนดไว้ 

รายละเอียดของ
การปรับปรุงงาน 

ผลส าเร็จของการด าเนินการเทียบกับ
แผนฯ 

หลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรคจากการ
ด าเนินการ (หากไม่บรรลุตามผลผลิต

หรือไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนการปรับปรุงฯ) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการปรับปรุงฯ 

ตามแบบฟอร์ม B ให้ระบุผลส าเร็จในแต่ละขั้นตอน/
กิจกรรมว่าได้ผลผลิตอะไร และผลผลิต
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนอย่างไร 
พร้อมทั้ง ให้ประเมินตนเองถึงผลส าเร็จ
ของการด าเนินการเป็นร้อยละ ด้วย 

ให้ระบุ พร้อมแนบหลักฐาน 
เช่น โครงการที่ได้รับอนุมัติ 
รายงานการประชุม ผล
ส ารวจ ค าสั่งการ มาตรการ 
นโยบาย ผลการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
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แบบฟอร์ม 3 ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

 
1. งานทีใ่ห้บริการ  
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 
3. ขอบเขตการให้บริการ 
 

3.1 สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ  3.2 ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

(1) .......................................................... 

ที่อยู่:  
โทรศัพท:์  

 วัน ……………. ถึง วัน ………………….. 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั งแต่เวลา ____.____ - ____.____ น. 

(2) .......................................................... 

ที่อยู่:  
โทรศัพท:์  

 วัน …………... ถึง วัน ........................  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั งแต่เวลา ____.____ - ____.____ น. 

(3) .......................................................... 

ที่อยู่:  
โทรศัพท:์  

 วัน …………... ถึง วัน ........................  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั งแต่เวลา ____.____ - ____.____ น. 

 
4. ข้อก าหนดการให้บริการ 
 

4.1 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

(1) แบบฟอร์ม   จ านวน _ ฉบับ 

(2) เอกสาร______ตัวจริง พร้อมส าเนา______ทีม่ีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน _ ชุด 

(3) ส าเนาเอกสาร_____________ที่มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน _ ชุด 

(4) __________________________________________  จ านวน _ ใบ 

 
4.2 ค่าธรรมเนียม 

จ านวน ___________ บาท (______________ บาทถ้วน) 
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5. ระดับการให้บริการ 
 

5.1 ระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาทั งสิ น ไม่เกิน _____ ชั่วโมง โดยเริ่มนับระยะเวลาตั งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึง _____ 
 

5.2 คุณภาพ 

 _______________ ที่ได้รับจากงานบริการมีความถูกต้อง และสมบูรณ์ 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า __ % 
 
6. ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1.  

 

 

  

2.  
 

 

  

3.  
 

 

  

 
7. การรับเรื่องร้องเรียน 

 - การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
___________ 
-  วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทาง _______________________________ 
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ภาคผนวก 2 
เอกสารประกอบรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนา

สมรรถนะองค์การ 
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แบบฟอร์มที่ 1 รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

 
 

 

 

 

 

รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
 

ส่วนราชการ............................ 
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ค าอธิบายการตอบค าถาม 
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  

 
 ส่วนราชการในท่ีนี  หมายถึง “ส่วนราชการ” ที่ด าเนินการตามตัวชี วัดนี   
 การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ 

ผู้รับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 
 การตอบค าถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน

ทั งองค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ค าถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นค าถามบังคับที่ส่วนราชการต้องตอบค าถาม โดยมี

ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องนั น ๆ จึงจะถือว่าได้ตอบค าถามในข้อนั น ๆ แล้ว 
 ค าถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นค าถามที่ส่วนราชการต้องตอบค าถาม  แต่การ

ตอบค าถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั งนี  อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล
และสารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ส าหรับกรณีค าถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ด าเนินการ  ให้ส่วน
ราชการตอบว่า “ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก...” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

 ค าถามทีส่่วนราชการมีลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับเรื่องนั น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมี
ลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับค าถามในข้อนี ”  

 การตอบค าถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทที่ส าคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องในแต่
ละค าถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละ
ค าถาม  
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ลักษณะส าคัญขององค์การ 

 
ลักษณะส าคัญขององค์การแสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้าน

การปฏิบัติการของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่ส าคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ สภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน และความ   ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั งแนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ลักษณะส าคัญขององค์การแสดงบริบทเพ่ือให้เข้าใจส่วนราชการมากขึ น และเพ่ือชี น าและจัดล าดับ
ความส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศท่ีส่วนราชการควรน าเสนอในการอธิบายในหมวด 1 - 7 ต่อไป 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 
1. ลักษณะองค์การ  
 

เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ที่ส าคัญกับ
ประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 
 
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (#) 
(2) วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการคืออะไร มีการ

ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ทบทวนเมื่อใด 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สาย

งาน ระดับต าแหน่ง ข้อก าหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยจ าแนกตามประเภท
ของบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว) รวมทั งกรอบ
อัตราก าลังและอัตราก าลังของส่วนราชการด้วย (#) (ให้ใช้ข้อมูล ณ วันปัจจุบันที่ส่วน
ราชการจัดท ารายงานนี ) 

(4) ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญอะไรบ้าง  รวมทั ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน (#) 

(5) ส่วนราชการด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญอะไรบ้าง (#) (ให้ระบุ
เฉพาะที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่านั น) 

 

ข. ความสัมพันธ์ภายใน ภายนอกองค์การ 

(6) โครงสร้างองค์การ และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการก ากับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด (#) 
(7) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงาน

ใดบ้าง มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน (#) 
-  ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
-  มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร 

(8) -      กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง (#) 
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-  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี มีความต้องการและความคาดหวังที่
ส าคัญอะไรบ้าง (#) 

- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (#) 
-  แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (#) 

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

(9) - สภาพการแข่งขันทั งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด 
(ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)   

- ประเภทการแข่งขัน และจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด  
-  ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเมื่อ

เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร  
(10) - ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร  

- ปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคืออะไร  
(11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง  
(12) ข้อจ ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 

 
ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

(13) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร (#)  
- ความท้าทายตามพันธกิจ 
- ความท้าทายด้านปฏิบัติการ  
- ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

(14) กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของส่วนราชการมีอะไรบ้างรวมทั งมี
แนวทางและวิธีการอะไรบ้างในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลการ
ด าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง (#) 

 (15) ภายในองค์การมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์การและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร (#) 
 

************************ 
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แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการด าเนินการ 
(เฉพาะส่วนราชการที่มีผลการส ารวจเป็นสีเขียวทุกช่อง) 

 
วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
 ขอให้ท่านส่งเอกสารตามประเด็นที่ส าคัญดังต่อไปนี ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือเป็นการศึกษาแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่ส่วนราชการได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ส่วนราชการ ........................................................................ 
ประเด็นที่ 1: การก าหนดตัวชี วัดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ส าคัญ เป้าหมายระยะสั น ระยะยาวของการ
บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ข้อมูล/เอกสารยืนยัน: 

 ตัวชี วัดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ส าคัญของส่วนราชการ  
 เป้าหมายระยะสั นของส่วนราชการที่สามารถบรรลุได้ภายใน 1 ปี  
 เป้าหมายระยะยาวของส่วนราชการที่สามารถบรรลุได้ภายใน 3-5 ปี 
 ผลการด าเนินการตามตัวชี วัดและเป้าหมายของส่วนราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ประเด็นที่ 2: การสื่อสารตัวชี วัดและเป้าหมายของส่วนราชการเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั ง
ส่วนราชการ 
ข้อมูล/เอกสารยืนยัน: 
     ข้อมูลยืนยันการจัดการสื่อสารตัวชี วัดและเป้าหมายของส่วนราชการให้บุคลากรทั่วทั งส่วนราชการ 

 เนื อหาที่ใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
 ช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
 ความถี่ในการสื่อสารกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
 จ านวน/ร้อยละของบุคลากรแต่ละกลุ่มท่ีรับรู้ตัวชี วัดและเป้าหมายของส่วนราชการ 

ประเด็นที่ 3: การก าหนดตัวชี วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานและระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของส่วนราชการและพันธกิจ โดยน าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา ตลอดจน
ติดตามตัวชี วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
ข้อมูล/เอกสารยืนยัน: 

 รูปแบบ/วิธีการก าหนดตัวชี วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ส่วนราชการ (ตัวอย่าง 1 หน่วยงาน) 

 ระบบการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของทีมงานในหน่วยงาน 
ประเด็นที่ 4: การก าหนดเป้าหมายระดับบุคคลและการดูแลบุคลากรของส่วนราชการ 
ข้อมูล/เอกสารยืนยัน: 

 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร 
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แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 
 

ส่วนที่ 1: ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ "ส่วนราชการ" ที่สังกัด  
นิยาม:  ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม หรือ เทียบเท่า 

หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้ส่วนราชการ เช่น กอง/ส านัก หรือเทียบเท่า 

ข้อ ความคิดเหน็ต่อการก าหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

1 ส่วนราชการมีการก าหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายความส าเร็จของส่วนราชการอย่างชัดเจน    

2 ส่วนราชการมีการสื่อสารวิสัยทัศนห์รือเป้าหมายความส าเร็จของส่วนราชการอย่างเป็น
รูปธรรมให้แก่บุคลากรรับทราบอย่างท่ัวถึง 

   

3 ส่วนราชการมีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ดี (เช่น ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อส่วนราชการ ผลส ารวจความต้องการของผู้รบับริการ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เป็น
ต้น) ท าให้ยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และบริบทของสว่นราชการ 

   

4 ส่วนราชการมีการก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายทั งระยะสั นและระยะยาว ท าให้ส่วน
ราชการด าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพทั งปัจจุบันและอนาคต 

   

ข้อ ความคิดเหน็ต่อการออกแบบโครงสร้างระดับส่วนราชการ (Organization Design) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

5 โครงสร้างของส่วนราชการมีการปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
ส่วนราชการ และช่วยส่งเสรมิให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

   

6 ส่วนราชการมีหรือจดัตั งหน่วยงานที่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม  
ท าให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

   

7 ส่วนราชการมีหรือจดัโครงสร้างใหห้น่วยงานสามารถท างานประสานกัน  
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

   

8 ส่วนราชการมีการปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบหรือประกาศ ที่มสี่วนสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ 

   

ข้อ ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

9 ส่วนราชการมีระบบการตดิตามแผนยทุธศาสตร์การประเมินวดัผลงานของสว่นราชการและการ
รายงานผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ไดร้ับการน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว ้

   

10 ส่วนราชการมกีารจดัสรรงบประมาณอุปกรณเ์ทคโนโลยีและบุคลากรใหส้อดคล้องเหมาะสมกับ
แผนปฏิบตัิการ เพื่อใหบ้รรลุวิสยัทัศน์หรือเป้าหมายของส่วนราชการ 

   

11 ส่วนราชการมีการจดัท าแผนการสือ่สารตดิต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วในการท างานร่วมกัน 

   

12 การบริหารจัดการภายในของส่วนราชการมีความโปร่งใสและเป็นทีน่่าเชื่อถือของบุคลากร
ในส่วนราชการ 

   

 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

                                                                                              80 
 

 
ส่วนที่ 2: ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ "หน่วยงาน" 
นิยาม: หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้ส่วนราชการ เช่น กอง/ส านัก หรือเทียบเท่า 

ทีมงาน หมายถึง กลุ่มย่อยภายในหน่วยงาน เช่น กลุ่มงาน 

ข้อ ความคิดเห็นต่อการก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

13 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี วัดและแผนปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับตวัชี วัดของส่วนราชการ    
14 หน่วยงานมีการรบัฟังและเรียนรูค้วามต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ

กลุ่ม เพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี วัดส าคญัของหน่วยงานเองนอกเหนือจากตัวชี วัดที่
ถ่ายทอดมาจากระดับส่วนราชการ 

   

15 หน่วยงานมีการก าหนดแผนปฏิบตัิการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน    
16 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี วัดและเป้าหมายในการจดัการความเสี่ยงของโครงการ หรือการ

ด าเนินงาน ที่อาจน ามาซึ่งความเสยีหายต่อองค์กร หรือ ผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
อนาคต 

   

ข้อ ความคิดเห็นต่อการออกแบบโครงสร้างระดับหน่วยงาน (Department Design) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

17 ภายในหน่วยงานมีการก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างทีมงาน    

18 หน่วยงานมีการรบัฟังและเรียนรูค้วามต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุม่และน า
ข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงหรือการพัฒนาการบริการใหม่ ๆ  

   

19 ภายในหน่วยงานมีการออกแบบระบบงานให้แต่ละทีมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละทีม และเกิดความคิดรเิริม่ในการ
ปรับปรุงงาน หรือนวัตกรรมทีต่อบสนองความต้องการของผูร้ับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

   

20 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการท างาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ลดขั นตอน 
และสามารถติดตามงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   

ข้อ ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

21 หน่วยงานมีระบบการตดิตามแผนงานโครงการ การประเมินวัดผลงานของหน่วยงาน และมี
การรายงานผลงาน เพื่อให้แผนงานโครงการได้รบัการน าไปปฏิบตัิตามที่ได้ก าหนดไว้ 

   

22 หน่วยงานไดร้ับการจดัสรรงบประมาณอุปกรณ์การปฏิบตัิงานและบคุลากรได้อย่างเหมาะสม 
เพื่อให้ท างานบรรลเุป้าหมายของหน่วยงานได ้

   

23 หน่วยงานมีการประชุมหรือการตดิต่อสื่อสารระหว่างทีมงานต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ใช้เวลา
อย่างเหมาะสม และสามารถท าใหเ้กิดการรับรู้ มสี่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน 

   

24 หน่วยงานมีการจดัท าและวเิคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความจ าเปน็ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 3: ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ "การด าเนินงานระดับบุคคล" โดยรวม 
นิยาม:  ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม หรือ เทียบเท่า 

หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้ส่วนราชการ เช่น กอง/ส านัก หรือเทียบเท่า 

ข้อ ความคิดเห็นต่อการก าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

25 เป้าหมายหรือตัวชี วัดผลงานของบคุลากรส่วนใหญไ่ด้ก าหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย หรือ
ตัวชี วัดของหน่วยงาน 

   

26 ผู้บังคับบัญชามีการก าหนดภาระงานท่ีชัดเจนให้ผู้ใต้บังคับบญัชาทราบว่าต้องรับผดิชอบสิ่งใด
ภายในรอบของการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เช่น ทุก 6 เดือน หรอื  
1 ปี 

   

27 ตัวชี วัดผลงานระดับบคุคลมีความชัดเจนและถูกก าหนดอย่างเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏบิัติงาน 

   

28 เป้าหมายหรือตัวชี วัดผลงานระดับบุคคลถูกก าหนดให้สูงขึ นหรือท้าทายมากขึ นทุกรอบปี    

ข้อ ความคิดเห็นต่อการออกแบบการท างานระดับบุคคล (Individual Design) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

29 บุคลากรในส่วนราชการรับทราบขั นตอนการท างาน และหนา้ที่ความรับผดิชอบของตนที่ต้อง
ประสานกับผู้อื่นอย่างชัดเจน 

   

30 ระบบงานหรือกระบวนการภายในเอื อให้บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานให้บรรลผุลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

   

31 หน่วยงานมีการจดัสภาพแวดล้อมการท างานท่ีส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานได้ตามเป้าหมาย 
เช่น การออกแบบ-จัดวางโต๊ะท างาน การมีพื นที่หรือช่องทางในการปรึกษาหารือ การเข้าถึง
ข้อมูลที่จ าเป็นในการท างาน เป็นต้น 

   

32 ลักษณะงานภายในหน่วยงานได้ออกแบบให้สามารถท างานแทนกันได้เมื่อมีความจ าเป็น    

ข้อ ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

33 บุคลากรไดร้ับการจดัสรรอุปกรณ์เครื่องมือ เวลาอย่างเหมาะสมในการท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

   

34 บุคลากรไดร้ับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

   

35 บุคลากรไดร้ับความเป็นธรรมในการไดร้ับเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ น    

36 บุคลากรมีความรักและผูกพันกับสว่นราชการ    

 
ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจ 
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ค าอธิบายผลการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือ 9 Cells 
 

ชื่อ Cells  การก าหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal: OG) 
[ข้อค าถาม 1-4] 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรในส่วนราชการมีความเข้าใจวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของส่วนราชการไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งวิสัยทัศน์ได้ถูกก าหนด/ทบทวนจากข้อมูลที่ครอบคลุมและมีตัวชี วัดความส าเร็จของ
วิสัยทัศน์ 

การแปลผล  ส่วนราชการมีการใช้ข้อมูลในการก าหนดตัวชี วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์ และสื่อสารให้
บุคลากรในส่วนราชการรับทราบ 
 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนในการใช้ข้อมูลในการก าหนดตัวชี วัดความส าเร็จของ
วิสัยทัศน์ และสื่อสารให้บุคลากรในส่วนราชการรับทราบ 
 ส่วนราชการยังขาดการใช้ข้อมูลในการก าหนดตัวชี วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์ และสื่อสาร
ให้บุคลากรในส่วนราชการรับทราบ 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การแปลงตัววัดวิสัยทัศน์เป็นตัววัด (Vision Clarification) เชิงคุณภาพระดับผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) 

2. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (Strengths Weaknesses Opportunities 
and Threats-Analysis: SWOT Analysis) ด้วยการใช้ข้อมูลและพิจารณาเทียบกับภาพอนาคต
ของส่วนราชการ 

3. การมุ่งเน้นเป้าหมายทั งระยะสั นและระยะยาว (Short and Long-Term Orientation) อย่าง
สมดุล 

4. การสื่อสาร 2 ทาง (Two-way communication) 
ข้อแนะน า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 แนวทางการก าหนดวิสัยทัศน์  
เพ่ือความชัดเจนของวิสัยทัศน์ ส่วนราชการควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  
1. ส่วนราชการต้องการเป็นอะไร ซึ่งการก าหนดตัววัดจะท าให้ส่วนราชการสามารถสื่อสารแก่

บุคลากรในส่วนราชการได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ น 
2. ส่วนราชการควรก าหนดพื นที่ หรือขอบเขตความส าเร็จที่ชัดเจนเพ่ือให้เห็นความส าเร็จใน

ส่วนที่อาจเป็นส่วนส าคัญของพันธกิจหลักๆ (Mission) เท่านั น  
3. ความส าเร็จที่เป็นตัวชี วัดนี ควรเป็นความส าเร็จระดับผลลัพธ์  (Outcome) หรือผลกระทบ 

(Impact) คือสามารถเห็นได้จากภายนอก มิใช่เป็นการกระท าภายในเท่านั น 
4. มีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 

 กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 
1. การจัดประชุมเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวชี วัดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกิดความ

เข้าใจที่ตรงกันในกลุ่มบุคลากร 
2. การสื่อสารตัวชี วัดวิสัยทัศน์ในหลายช่องทาง เพื่อให้บุคลากรในส่วนราชการเกิดความเข้าใจ

ที่ตรงกัน 
 การสื่อสารวิสัยทัศน์ ส่วนราชการควรมีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารวิสัยทัศน์อย่าง
ชัดเจน โดย 
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1. ผู้บริหารสื่อสาร/ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทิศทางของส่วนราชการให้แก่บุคลากรรับทราบด้วยตนเองว่า
ส่วนราชการต้องการมุ่งเป้าหมายความส าเร็จไปในทิศทางใด เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย 

2. ใช้ช่องการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) ทั งจากบนลงล่าง และจาก
ล่างขึ นบน คือ ให้สามารถมีการพูดคุยหรือถามตอบได้ โดยเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
กับกลุ่มบุคลากร  

3. มีการวิเคราะห์ช่องทางและก าหนดจ านวนช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารวิสัยทัศน์ 
 การก าหนดยุทธศาสตร์ ส่วนราชการควรท าการวิเคราะห์ ข้อมูลทั งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบทั งด้านเสริมแรงและด้านแรงต้านทานต่อส่วนราชการที่จะบรรลุตามตัว
วัดวิสัยทัศน์ 
หมายเหตุ: การจัดท า SWOT Analysis ควรเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับ
ข้อมูลที่ต้องการในอนาคต (วิสัยทัศน์ คือภาพอนาคตของส่วนราชการ) มิใช่การวิเคราะห์แต่
ข้อมูลปัจจุบันเท่านั น 
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน: การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของส่วนราชการด้วยหลัก 7  Ss  

(McKinsey) 
 ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
 โครงสร้างส่วนราชการ (Structure) 
 ระบบงานในส่วนราชการ (System)  
 ทักษะบุคลากร (Skill) 
 คุณค่าร่วมในส่วนราชการ (Shared Values) 
 บุคลากร (Staff) 
 รูปแบบการน าส่วนราชการ (Style) 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก: การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค์ของส่วนราชการ ด้วย C-PEST 
 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer/Stakeholder) 
 สถานการณ์ทางการเมือง (Political) 
 สภาพทางเศรษฐกิจ/สภาพแวดล้อม (Economic/Environment) 
 สภาพสังคม (Social) 
 เทคโนโลยี (Technology) 

 การวางแผนยุทธศาสตร์ 
1. การด าเนินงานของส่วนราชการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี

ช่องทางการศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลข้างต้น เพ่ือท าการวิเคราะห์ผล และสามารถติดตามผลเมื่อมีการ

ปรับปรุงการท างาน หรือ ระบบงานที่ได้จัดท าไป 
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั งระยะสั นและระยะยาว เพ่ือน าผลการปฏิบัติงานมาศึกษา 

ท าให้สามารถเรียนรู้ถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน  (Output) ที่ได้ท าไปว่ามีผลต่อ
ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องการหรือไม ่
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เกณฑ์การประเมินผล:  การก าหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal: OG) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ส าคัญ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว

ของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ค าอธิบาย: วิสัยทัศน์เป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดทิศทางส่วนราชการ โดยควรมีการก าหนดตัวชี วัด
เป้าหมายระยะสั น ระยะยาว เพ่ือประเมินความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนราชการอย่างชัดเจน  
เป้าหมายระยะสั น หมายถึง เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายใน 1 ปี 
เป้าหมายระยะยาว หมายถึง เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายใน 3 – 5 ปี 

ระดับ 2 ส่วนราชการมีการสื่อสารตัวช้ีวัดและเป้าหมายของส่วนราชการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
ทั่วทั้งส่วนราชการ 
ค าอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ท าให้บุคลากรทั งส่วนราชการมีความเข้าใจ
ที่ตรงกันและมุ่งที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี วัดและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยส่วนราชการควร
ออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในส่วนราชการและก าหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดยการ
สื่อสารที่ดี ควรมีองค์ประกอบดังนี  
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร 4. ความถี่ในการสื่อสาร 
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับขา่วสาร 5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพ่ือวัดความส าเร็จของการ

สื่อสาร 
 

ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดท าแผนการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ค าอธิบาย: การก าหนดแผนงาน โครงการที่จะสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการ 
โดยแผนงาน โครงการ ควรมีองค์ประกอบดังนี  
1. กิจกรรมการด าเนินการ 3. ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน โครงการ 
2. ระยะเวลาด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 4. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้าน

อ่ืนๆ  
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการด าเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการด าเนินการ 

ค าอธิบาย: การก าหนดระบบในการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ส่วนราชการ ซึ่งระบบในการติดตาม ควรมีองค์ประกอบดังนี   
1. กลไกการติดตามการด าเนินงาน 
2. แผนในการติดตามการด าเนินงานในปีต่อไป 

ระดับ 5 ส่วนราชการมีการทบทวนผลการด าเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
ด าเนินการ 
ค าอธิบาย: การทบทวน ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี วัดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
ส่วนราชการ และประเมินความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค เพื่อน ามาจัดท าข้อเสนอในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงาน 

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
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3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นท่ีก าหนด 
 
ชื่อ Cells  การก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal: DG) 

[ข้อค าถาม 13-16] 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานมีเป้าหมายที่สอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ และมี

เป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 
การแปลผล  หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ และมีก าหนด

เป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 
 หน่วยงานยังไม่มีความชัดเจนในการก าหนดตัวชี วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วน
ราชการ และการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 
 หน่วยงานยังขาดการก าหนดตัวชี วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ และการ
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้วย SWOT Analysis ระดับหน่วยงาน  
2. การจัดท าตารางก าหนดผู้รับผิดชอบ  (Owner) และผู้สนับสนุนตัวชี วัด  (Support) (Owner 

Supporter Matrix: OS Matrix)  
3. การจัดท าระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล (IT System) 
4. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ 
5. การบริหารโครงการ (Project Management) 
6. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 ความสอดคล้องของเป้าหมายหน่วยงานกับเป้าหมายส่วนราชการ 
1. ท าความเข้าใจต่อแผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี วัดในแต่ละเป้าประสงค์ระดับส่วน

ราชการ หรือพิจารณาตารางหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  (Owner Supporter Matrix: OS 
Matrix) แผนงาน/โครงการต่างๆ ว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยหลัก (Owner) หน่วยงานใดเป็น
หน่วยงานสนับสนุน (Support) 

2. ก าหนดตัวชี วัดในระดับหน่วยงาน โดยทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่
ด าเนินอยู่ว่ามีส่วนผลักดันเป้าประสงค์ใด อย่างไร แล้วจึงก าหนดเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 
ตัวชี วัดผลการด าเนินงานในการบรรลุเป้าประสงค์นั น 

3. จัดท ารหัสเพ่ือเชื่อมโยงตัวชี วัดระดับหน่วยงานกับตัวชี วัดระดับส่วนราชการ 
 การก าหนดแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
1. ก าหนดหรือจ าแนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2. รับฟังและเรียนรู้ความคาดหวังหลักๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุ่ม  
3. น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี วัดในการปรับปรุงและพัฒนาบริการ

ใหม่ๆ ของหน่วยงาน 
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นแนวทางในการวางปฏิบัติการเพ่ือให้มั่นใจ
ได้ว่าแผนที่ก าหนดจะมีผู้รับผิดชอบ มีการการสรรทรัพยากร มีการด าเนินงานภายในเวลาที่
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ก าหนด รวมถึงประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติงานนั นว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 การจัดการความเสี่ยง 
1. ระบุความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ซึ่งอาจมีทั งปัจจัยภายในและภายนอกส่วน

ราชการหรือหน่วยงาน 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจประเมินจากโอกาสในการ

เกิดและผลกระทบที่เกิดขึ นจากปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ก าหนด แล้วจึงจัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยง  

3. ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ซึ่งอาจใช้ยุทธศาสตร์ 4T’s คือ 
 Treat - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) 
 Transfer - การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Spreading) 
 Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
 Take - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 

 
เกณฑ์การประเมินผล:  การก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal: DG) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

ค าอธิบาย: การก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงานเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน โดยการจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี วัด และ
เป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 2 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วน
ราชการ และพันธกิจ โดยน าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา 
ค าอธิบาย: การถ่ายทอดตัวชี วัดและเป้าหมายระดับส่วนราชการลงสู่ระดับหน่วยงานเพ่ือผลักดันให้
เกิดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีตั งไว้ ประกอบด้วย 
1. การก าหนดตัวชี วัดและเป้าหมายระดับส่วนราชการลงสู่ระดับหน่วยงานเพ่ือผลักดันให้เกิด

ความส าเร็จตามตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีตั งไว้ 
2. การสื่อสาร ท าความเข้าใจอย่างทั่วถึงและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั งการมีภาระผูกพัน

ต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของส่วนราชการและมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับการ
ถ่ายทอดตัวชี วัดและเป้าหมายมาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง   

3. การจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี วัด และเป้าหมาย 
รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 3 หน่วยงานมีจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ
หน่วยงาน 
ค าอธิบาย: การจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับตัวชี วัดและเป้าหมายระดับส่วน
ราชการ เพ่ือให้มีกิจกรรมการด าเนินการต่างๆ ในระดับหน่วยงานที่มีความชัดเจนสามารถบรรลุ
ตัวชี วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

ระดับ 4 หน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับ
หน่วยงาน 
ค าอธิบาย: การก าหนดระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล
ส าเร็จตามตัวชี วัดและเป้าหมายที่ถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดับ เพ่ือติดตาม ก ากับให้มีการด าเนินงาน
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ให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมของส่วนราชการ 
ระดับ 5 หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ค าอธิบาย: การน าผลวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน ามาจัดท าข้อเสนอใน
การปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
  
ชื่อ Cells  การก าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) [ข้อค าถาม 25-28] 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้บุคลากรมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน สนับสนุนเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
การแปลผล  ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุนเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนในการก าหนดตัวชี วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุนต่อ
เป้าหมายระดับหน่วยงาน 
 ส่วนราชการยังขาดการก าหนดตัวชี วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุนเป้าหมายระดับ
หน่วยงาน 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การก าหนดตัวชี วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard) 
2. การจัดท าข้อตกลง (Performance Agreement) หรือการก าหนดผลการปฏิบัติงานใน

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี (Performance Appraisal) 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการประเมินสมรรถนะ  (Competency Evaluation)  

และดา้นการประเมินผลงาน (Performance Evaluation) 
4. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล

บุคลากร (People Management) 
ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 การก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับหน่วยงาน 
1. ท าความเข้าใจต่อแผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี วัดในระดับส่วนราชการ และ

ระดับหน่วยงาน  
2. ทบทวนรายละเอียดหน้าที่งาน (Job Description) และความรับผิดชอบหลักๆ ของแต่ละ

บุคคลในหน่วยงานมาพิจารณา ว่าตอบสนองเป้าประสงค์ในระดับส่วนราชการและ
หน่วยงานใดบ้าง  

3. ก าหนดเป้าประสงค์ท่ีบุคคลมีส่วนผลักดันเป้าประสงค์ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
4. ก าหนดเป้าประสงค์ในส่วนของงานประจ าที่บุคคลต้องพัฒนา  
5. ก าหนดเป้าประสงค์ในส่วนของงานพิเศษที่บุคคลได้รับมอบหมาย  
6. ก าหนดตัวชี วัดระดับบุคคลในแต่ละเป้าประสงค์ 
 ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร 
1. การจัดท าข้อตกลงในการท างานอาจอยู่ในรูปแบบของการก าหนดตัวชี วัดระดับบุคคล  

(Individual Scorecard) หรือการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์ (Management by 
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Objectives: MBO) เป็นต้น  
2. ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน หารือร่วมกันก าหนดตัวชี วัดความส าเร็จของเป้าหมายระดับ

บุคคล  
3. สรุปตัวชี วัดระดับบุคคล เช่น การลงนามในการตั งเป้าหมายแบบประเมินผลงานร่วมกัน 
 การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) 
 ก าหนดสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์) เฉพาะต าแหน่งงาน 
 น าสมรรถนะมาเป็นส่ วนหนึ่ ง ของแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติ งาน 

(Performance Appraisal Form) 
 พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือศึกษา

ช่องว่างระหว่างระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (Expected Competency Level) กับระดับ
สมรรถนะที่ได้รับการประเมิน (Evaluated Competency Level) 

2. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล
บุคลากร (People Management) 
 การก าหนดสมรรถนะหัวหน้างานและผู้บริหารในเรื่อง  "การบริหารคน"  (People 

Management) 
 การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างาน หรือหลักสูตร HR for Non HR เพ่ือให้หัวหน้างานและ

ผู้บริหารเข้าใจหลักการในการบริหารคนโดยมีความสามารถในการมอบหมายงานให้เหมาะสม
กับผู้ปฏิบัติงาน 

 การก าหนดเป้าหมายงานที่ท้าทาย 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)   
2. ก าหนดผลการปฏิบัติงานที่มาจากตัวชี วัดระดับหน่วยงานและระดับส่วนราชการ 
3. ก าหนดตัวชี วัดผลการปฏิบัติงานที่มาจากงานประจ า (Job Description) ที่ต้องการพัฒนา 
4. น าตัวชี วัดผลการปฏิบัติงานมาเป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Appraisal Form) โดยมีการก าหนดเป้าหมายที่มาจาก:  
 ค่าคะแนนของผลงานในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณาให้เป้าหมายที่ตั งนั นสูงกว่าเดิม 

(Base Line) หรือ 
 ค่าคะแนนจากการเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงานอ่ืนที่ลักษณะงานใกล้เคียงกัน 

(Benchmarking) หรือ 
 ค่าคะแนนมาตรฐาน (Performance Standard)  

5. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการก าหนดผลงานหรือการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (Performance Management) 

การก าหนดสมรรถนะหัวหน้างานและผู้บริหารในเรื่อง  "การบริหารผลการปฏิบัติงาน" 
(Performance Management) 

 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

                                                                                              89 
 

เกณฑ์การประเมินผล:  การก าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล 

ค าอธิบาย: การก าหนดตัวชี วัดและเป้าหมายระดับบุคคลเพ่ือให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ
เป้าหมายการท างานของตนเอง โดยการจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี วัด และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่สามารถ
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 2 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
หน่วยงานและส่วนราชการ 
ค าอธิบาย: การก าหนดและถ่ายทอดตัวชี วัดและเป้าหมายจากระดับส่วนราชการลงสู่ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ท่ีตั งไว้ 

ระดับ 3 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้นทุกรอบปี 
ค าอธิบาย: การก าหนดตัวชี วัดที่ท้าทาย อาจด าเนินการได้โดย การเพ่ิมตัววัดให้มีมุมมองที่
ครอบคลุมมากขึ น การเพ่ิมค่าเป้าหมายของการวัด การเพ่ิมความเข้ม เป็นต้น พร้อมทั งก าหนด
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี วัดที่มีความท้าทาย เพ่ือกระตุ้นบุคลากร
ให้พัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนางาน 

ระดับ 4 ส่วนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ค าอธิบาย : การสื่อสารและติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี วัดระดับตัวบุคคลระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นครั งคราวหรือไม่ทั่วถึง 

ระดับ 5 ส่วนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ค าอธิบาย: การก าหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพ่ือท าความเข้าใจอย่างทั่วถึง 
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั งการมีภาระผูกพันต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของส่วน
ราชการและมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี วัดและเป้าหมายมาอยู่ในความ
รับผิดชอบโดยตรง และจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวชี วัด และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
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ชื่อ Cells  การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design: OD) 
[ข้อค าถาม 5-8] 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ระบบงาน/ของส่วนราชการ สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ของส่วนราชการ 

การแปลผล  ส่วนราชการมีระบบงานทีส่นับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของส่วน
ราชการ 
 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนเรื่องระบบงานทีส่นับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
 ส่วนราชการยังขาดระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ของส่วนราชการ 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การทบทวนและการปรั บ ร ะบบงาน /โ คร งส ร้ า งส่ ว นร าชกา ร  (Organization 
Restructuring) 

2. การใช้ข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ 
ออกแบบระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการ การส่งมอบหรือประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงาน 

3. การก าหนดแผนผังความสัมพันธ์ (Relationship Map) ระหว่างหน่วยงาน 
4. การจัดท าระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการที่มีแผนกงานตามลูกค้า ผู้รับบริการ หรือผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย (Depart mentation by Customer/Stakeholder) 
5. การทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 

ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 การวางแผนยุทธศาสตร์ 
1. การด าเนินงานของส่วนราชการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี

ช่องทางการศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลข้างต้น เพ่ือท าการวิเคราะห์ผล และสามารถติดตามผลเมื่อมีการ
ปรับปรุงการท างาน หรือ ระบบงานที่ได้จัดท าไป  

3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั งระยะสั นและระยะยาว เพ่ือน าผลการปฏิบัติงานมาศึกษา 
ท าให้สามารถเรียนรู้ถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน  (Output) ที่ได้ท าไปว่ามีผลต่อ
ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องการหรือไม ่

  ความสอดคล้องของระบบงาน/โครงสร้างต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
1. ท าความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน  
2. วิเคราะห์ระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการในปัจจุบัน ว่ามีความสอดคล้องสนับสนุนให้

หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานภายใต้ระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการมีอ านาจในการ
ตัดสินใจด าเนินการให้ภาระงานส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

3. ศึกษารูปแบบระบบงาน/โครงสร้างส่วนราชการที่สามารถท าให้ส่วนราชการมีการท างานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น ซึ่งแต่ละรูปแบบอาจมีทั งข้อดีและข้อเสียในการด าเนินการ 

4. ออกแบบระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการใหม่เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
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 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
1. วิเคราะห์ประเด็นที่เกิดขึ นในส่วนราชการเก่ียวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เช่น 

มีงานที่ไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนจนถูกละเลยไม่ได้ปฏิบัติ  มีงานที่ท าซ  าซ้อนระหว่าง
หน่วยงานท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน  เป็นต้น  

2. วิเคราะห์แนวทางการก าหนดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยอาจ
แบ่งเป็นกระบวนงานหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน  (Support 
Process) ที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการด าเนินงาน 

3. รวมกิจกรรมที่ต้องท างานประสานงานกันอย่างใกล้ชิดให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เป็น
หน่วยงาน หรือการแบ่งกลุ่มงาน หลักเกณฑ์พื นฐานที่จะใช้ส าหรับการจัดแผนก 
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามหน้าที่ (Departmentation by Function)  
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามประเภทการให้บริการ (Departmentation by Service)  
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามพื นที่ทางภูมิศาสตร์ (Departmentation by Territory)  
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามกระบวนการให้บริการ (Departmentation by Process)  
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Departmentation by 

Customer/Stakeholder) 
 การก าหนดระบบงาน/โครงสร้างที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน 
1. ใช้ข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ 

ออกแบบระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการ การส่งมอบหรือประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงาน 

2. ก าหนดแผนผังความสัมพันธ์ (Relationship Map) ระหว่างหน่วยงานซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ
ของผังงาน (Flow Chart) เพ่ือแสดงให้เห็นการไหลของงานที่เชื่อมต่อกันในแต่ละหน่วยงาน 
เพ่ือส่งมอบงานหรือบริการไปยังผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. จัดท าระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการที่มีการแบ่งกลุ่มงานตามผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Departmentation by Customer/Stakeholder) 
 

 การปรับปรุงกฎระเบียบให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. พิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบงาน/โครงสร้างหรือกระบวนงานในส่วนราชการว่า

ด าเนินการไม่ได้เนื่องจากติดกฎระเบียบในปัจจุบัน 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าว โดยเปรียบเทียบประโยชน์ที่จะ

เกิดขึ นกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ด าเนินการแก้ไข ออกกฎระเบียบหรือประกาศท่ีสนับสนุนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เกณฑ์การประเมินผล:  การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design: OD) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการทบทวนระบบงาน / กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ 

/การท างานประสานกัน / ประสิทธิผลของส่วนราชการ 
ค าอธิบาย: การวิเคราะห์ระบบงาน/โครงสร้าง กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ การท างานประสานกันของหน่วยงาน และประสิทธิผลของส่วนราชการ 

ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน / กฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ /การท างานประสานกัน / ประสิทธิผลของส่วน
ราชการ 
ค าอธิบาย: การด าเนินการจัดท าแผนระยะสั นและระยะยาว โดยก าหนดเป้าหมายของการ
ปรับปรุงที่ชัดเจน เช่น การลดต้นทุน การลดขั นตอนปฏิบัติงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานประสานกัน เป็นต้น 

ระดับ 5 ส่วนราชการมีผลการด าเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น 
ค าอธิบาย: การด าเนินการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุงตามแผนระยะสั น เพ่ือน าไปสู่การ
ด าเนินการตามแผนระยะยาวต่อไป 

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
 

ชื่อ Cells  การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management: OM) 
[ข้อค าถาม 9-12] 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

การแปลผล  ส่วนราชการมีการบริหารจัดการทีส่นับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ของส่วนราชการ 
 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
 ส่วนราชการยังขาดการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การจัดท าค ารับรองผลการปฏิบัติราชการ(PA: Performance Agreement) ระดับ 
ส่วนราชการ  

2. การจัดท าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (SPMS: Strategic 
Performance Management System) 

3. การบริหารโครงการ (Project Management) 
4. การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan) 
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ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 แนวทางการออกแบบระบบติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับส่วนราชการ 
1. เลือกข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการด าเนินงานของส่วนราชการ เช่น 

เป้าหมายหรือตัวชี วัดที่ส าคัญ (Key Performance Indicator: KPI) ตามวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ในแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  

2. พิจารณาผู้ใช้ประโยชน์ตัวชี วัดที่ส าคัญ  เช่น ผู้น า หน่วยงานหลักของส่วนราชการ 
หน่วยงานวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น 

3. ก าหนดเจ้าภาพผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลตัวชี วัดที่ส าคัญ อาจเป็นคนเดียวกับผู้ใช้
ประโยชน์หรือไม่ก็ได้  

4. พิจารณาแหล่งเก็บข้อมูลว่าเก็บจากภายในหรือภายนอกส่วนราชการ จากระบบ IT หรือมี
กระบวนการในการเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล  

5. พิจารณาความถี่ในการเก็บข้อมูล เช่น Real Time รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตร
มาส หรือรายปี เป็นต้น  

6. การวิเคราะห์และรายงานผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยควรมีรูปแบบที่สื่อสาร
ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย 

  การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ น าแนวทางการบริหารโครงการ (Project 
Management) มาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดสรรทรัพยากรนั นมี
ส่วนช่วยในการบรรลุวิสัยทัศน์ส่วนราชการ โดย  
1. การก าหนดแผนงาน/โครงการต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน แผนงาน/โครงการ

ต้องตอบสนองตัวชี วัดในระดับส่วนราชการ  
2. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและจัดท าข้อเสนอโครงการ 

ประกอบด้วย ที่มา/ความส าคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี วัด
ความส าเร็จของโครงการ  ขั นตอนการด าเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ 
ทรัพยากรที่ต้องใช้  

3. ด าเนินการคัดเลือกโครงการเพ่ือจัดล าดับความส าคัญ โดยอาจการถ่วงน  าหนักโดยก าหนด
เกณฑ์ เช่น ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ผลกระทบที่เกิดขึ น งบประมาณ เป็นต้น เพ่ือ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

4. การด าเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ  
5. การประเมินผลโครงการ 
 การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan) มี

ขั นตอนดังนี  
1. ท าความเข้าใจในพันธกิจ การด าเนินงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายส่วนราชการ เพ่ือใช้

เป็นข้อมูลในการโยงกับเรื่องท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลง   
2. จัดท ารูปแบบหรือเนื อเรื่องให้สื่อสารเกิดความเข้าใจได้ง่าย เนื อหาที่ท าการสื่อสารจะต้อง

ปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละช่องทางการสื่อสาร 
3. ก าหนดช่องทางการสื่อสาร  ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื ออ านวยให้

เกิดการสื่อสาร  เช่น หนังสือเวียน ป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การ
ประชุม จัดกิจกรรมเผยแพร่ วารสารภายใน intranet  อีเมล์  E-Learning หรือจัดหนังสือ 
ซีดี เป็นต้น 
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4. ก าหนดบุคคลที่ท าหน้าที่สื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารเป็นเรื่องส าคัญมาก ผู้รับผิดชอบ
ต้องมีความสามารถทั ง 3 เรื่องตามข้างต้น  ต้องมีเวลาในการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่
สื่อสารเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

5. ก าหนดระยะเวลา หรือการก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการสื่อสารแต่ละช่องทาง 
6. จัดท างบประมาณรองรับ ซึ่งบางช่องทางการสื่อสารอาจไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ 

เพราะส่วนราชการบางแห่งมีงบประมาณน้อยหรือไม่มีงบประมาณเลย ส่วนราชการนั น
สามารถเลือกช่องทางการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม 

  ความโปร่งใสในการบริหารจัดการระดับส่วนราชการ 
"ความโปร่งใส เป็นองค์ประกอบส าคัญของหลักธรรมาภิบาลซึ่งหมายถึง ระบบการไหลเวียน
ของข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  รวมถึงข้อมูลในการตัดสินใจ  การก าหนดกติกา หลักเกณฑ์ 
และกระบวนการท างานที่ต้องจัดให้มีการเปิดเผย และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ นอกจากนี 
ส่วนราชการจะต้องให้ความส าคัญในการด าเนินการที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถและความพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบใน 5 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านหน่วยงาน กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ตามกลไกการบริหารภายในหน่วยงาน เช่น 

ระเบียบปฏิบัติและระบบสายการบังคับบัญชา 
2. ด้านกฎหมาย กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้โดยกลไกด้านกฎหมายตามที่ระบุไว้ ใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ซึ่งรวมไปถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานตามที่ได้ระบุไว้ใน
กฎหมาย 

3. ด้านวิชาชีพ กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ในฐานะที่เป็นการปฏิบัติการทางวิชาชีพที่
ต้องการความช านาญเฉพาะด้านและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ 

4. ด้านการเมือง กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ในระบบประชาธิปไตยที่ต้องด าเนินการเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

5. ด้านจริยธรรม คุณธรรม กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ ที่ให้ความส าคัญกับคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน 

 
เกณฑ์การประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management: OM) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานมาใช้เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของส่วนราชการ 
ค าอธิบาย:  
 การจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร  
 การวางแผนการใช้ทรัพยากรที่ดีจะท าให้การท างานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมาก

ขึ น ลดเวลาการท างาน ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ลดการซ  าซ้อนของข้อมูล ซึ่งการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการท างานต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีการ
จัดท าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร 
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เช่น ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ความส าเร็จเทียบกับ
เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ความท้าทายของส่วนราชการ ปัจจัยความส าเร็จ
ของคู่เทียบ 

ระดับ 2 ส่วนราชการมีการก าหนดแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ค าอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจที่ตรงกัน
และมุ่งที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี วัดและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยหน่วยงานควร
ออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในหน่วยงานและก าหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดยการ
สื่อสารที่ดี ควรมีองค์ประกอบดังนี  
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร 4. ความถี่ในการสื่อสาร 
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร 5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพ่ือวัดความส าเร็จของการสื่อสาร 

 

ระดับ 3 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่
น่าเชื่อถือของบุคลากรในส่วนราชการ 
ค าอธิบาย: การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการส่วนราชการ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการด าเนินการดังนี  
1. ระบุปัจจัยเสี่ยง และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหาย ความ

ล้มเหลว หรืออาจลดการบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 
3. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ซึ่งจ าแนกปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/และไม่สามารถ

ควบคุมได้ ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
4. จัดท าแผนบริการความเสี่ยง 
5. ระบุผู้รับผิดชอบในกาดร าเนินการตามแผนในแต่ละขั นตอน และก าหนดตัวชี วัดผลการ

ด าเนินการ 
6. จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม และด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระดับ 4 ส่วนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วน
ราชการ และรายงานผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนด
ไว้ 
ค าอธิบาย: การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ 
และรายงานผลงานเป็นครั งคราวหรือไม่ทั่วถึง 

ระดับ 5 ส่วนราชการมีระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของ
ส่วนราชการและรายงานผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามที่ได้
ก าหนดไว้ 
ค าอธิบาย: การก าหนดระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานและรายงานผลการติดตาม เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
และจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป 

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
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3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
  
ชื่อ Cells  การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design: DD) 

[ข้อค าถาม 17-20] 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ระบบงานของหน่วยงาน สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
การแปลผล  หน่วยงานมีระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของ

หน่วยงาน 
 หน่วยงานยังไม่มีความชัดเจนเรื่องระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
 หน่วยงานยังขาดระบบงานทีส่นับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

เ ค รื่ อ ง มื อ
การบริหาร
จัดการ 

1. การวิเคราะห์กระบวนการ ด้วย SIPOC Model 
2. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ 
3. การจัดการความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมในการท างาน 
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 การก าหนดภาระหน้าที่ระหว่างทีมงาน 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) ด้วย SIPOC Model ซึ่งเป็นหลักการที่
อธิบายสายโซ่ความสัมพันธ์ของกระบวนการด าเนินงานส่วนราชการ ที่ต้องอาศัยปัจจัยต้นน  าส่ง
มอบคุณค่าไปยังปลายน  าอย่างเป็นระบบ อันได้แก่ ผู้ส่งมอบ/น าส่ง (Suppliers) ปัจจัยน าเข้า
ต่างๆ (Input) ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการหรือกระบวนการ (Process) เพ่ือผลิตให้ได้ผลผลิต 
(Output) หรือในสินค้า บริการแล้วส่งมอบให้กับลูกค้า ผู้รับบริการ (Customers) โดย 
1. Suppliers (ผู้ส่งมอบ) หมายถึง บุคคลหรือส่วนราชการที่ส่งปัจจัยน าเข้าให้หน่วยงานใน

การท างาน 
2. Input (ปัจจัยน าเข้า) หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการ เช่น เงิน บุคลากร วัสดุ

อุปกรณ์ ข้อมูล นโยบาย กฎหมาย ระเบียบต่างๆ 
3. Process (กระบวนการ) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพ่ือจุดมุ่งหมายในการส่งมอบ

ผลผลิตหรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั งภายในและภายนอกส่วน
ราชการ 

4. Output (ผลผลิต) หมายถึง สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. Customers (ผู้รับบริการ) หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง 
หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทั งผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย 

 การปรับปรุงกระบวนการ 
1. ก าหนดหรือจ าแนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. รับฟังและเรียนรู้ความคาดหวังหลักๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุ่ม  
3. น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ขั นตอน กระบวนการในการท างาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

บริการใหม่ๆ ของหน่วยงาน  
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  การจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงงาน 
1. จัดท าช่องทางในการได้รับข้อมูล ข้อร้องเรียนอันเป็นเสียงสะท้อนกลับ  (Feedback) จาก

ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  
2. ประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้า/ตัวแทนทีมงาน ถึงประเด็นปัญหาหรือประเด็นพัฒนา

งาน โดยอาจพิจารณาจากเป้าประสงค์ของหน่วยงาน เสียงสะท้อนของผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  

3. ก าหนดแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนางานร่วมกัน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้สนับสนุนในแต่ละแนวทาง 

4. ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด 
5. ทบทวนผลการปรับปรุงหรือพัฒนางานว่าสามารถตอบสนองเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 

หรือความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่  
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับหน่วยงาน 
1. พิจารณาแนวทางและวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนางานหรือ

สร้างนวัตกรรมในการให้บริการงาน  
2. ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งานสารสนเทศ (Users) ว่าประกอบด้วยใครบ้าง มีความต้องการ ความ

คาดหวังอะไร  
3. ก าหนดข้อมูล/สารสนเทศท่ีผู้ใช้งานต้องการแยกตามกลุ่มผู้ใช้งาน 
4. ก าหนดช่องทางระดับการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มผู้ใช้งาน  
5. วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6. ก าหนดผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียม ปรับปรุง ข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องและทันสมัย

อยู่เสมอ 
 
เกณฑ์การประเมินผล:  การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design: DD) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานที่ต้องปรับปรุง โดยค านึงถึงความต้องการ

ของผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน 
ค าอธิบาย: การวิเคราะห์กระบวนการเพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความต้องการของผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กฎหมาย และประสิทธิภาพ/ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน  และน ามาจัดท าเป็นข้อก าหนดที่ส าคัญเพ่ือใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการ รวมทั งก าหนดตัวชี วัดส าหรับใช้ในการติดตามความส าเร็จและควบคุม
กระบวนการ 

ระดับ 3 หน่วยงานมีการจัดท าแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยค านึงถึงองค์ความรู้ และเทคโนโลยี / 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การควบคุมค่าใช้จ่าย / ปัจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมี
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยค านึงถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ 
ค าอธิบาย: การก าหนดเป้าหมายและด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ โดยน าแนวทางต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ 
1. การแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ประสบความส าเร็จทั่วทั งส่วนราชการเพ่ือผลักดันให้เกิดการเรียนรู้

และนวัตกรรม 
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2. การวิเคราะห์กระบวนการ เช่น การจัดท าผังกระบวนการ การทดลองเพ่ือหาจุดเหมาะสมที่สุด
ของกระบวนการ การป้องกันความผิดพลาด เป็นต้น 

3. การวิจัยและพัฒนาในด้านกระบวนการ 
4. การจัดระดับเทียบเคียงมาตรฐานของกระบวนการกับหน่วยงานอ่ืน  (Benchmarking) หรือ

หน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) 
5. การใช้เทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกอ่ืนมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการ 
6. การใช้สารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการต่างๆ ทั งภายในและ

ภายนอกส่วนราชการ 
ระดับ 5 หน่วยงานมีการด าเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีข้อเสนอในการ

ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ (อย่างน้อย 3 กระบวนการ) 
ค าอธิบาย:  
 ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการอย่างน้อย 3 กระบวนการ  
 ก าหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ  
 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ  

เอกสาร หลักฐานที่เก่ียวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นท่ีก าหนด 
5. หลักฐานการทบทวนกระบวนการ เช่น การประชุมคณะท างาน รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับการทบทวนกระบวนการ 
 

 
ชื่อ Cells  การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management: DM) 

[ข้อค าถาม 21-24] 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้การบริหารจัดการระดับหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน 
การแปลผล  หน่วยงานมีการบริหารจัดการทีส่นับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

 หน่วยงานยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน 
 หน่วยงานยังขาดการบริหารจัดการทีส่นับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การติดตามโครงการ (Project Monitoring) 
2. การบริหารโครงการ (Project Management) 
3. การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
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ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานระดับหน่วยงาน 
1. ก าหนดข้อมูลที่ใช้ในการติดตามโครงการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า วัตถุประสงค์  

กระบวนการและผลของโครงการ  
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามโครงการ 
3. ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามโครงการ ขึ นอยู่กับความส าคัญของข้อมูล เช่น ทุกวัน ทุก

สัปดาห์ ทุกเดือน เป็นต้น 
4. ด าเนินการเก็บรวบรวมและและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ นจริงกับแผนที่วางไว้ ได้แก่ ความ

คืบหน้าของโครงการเทียบกับแผนที่วางไว้ ผลงานโครงการเทียบกับวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่วางไว้  เป็นต้น  

5. น าเสนอข้อมูลต่อหัวหน้าโครงการและผู้บริหาร เพ่ือแก้ปัญหาหรือให้การสนับสนุนให้
โครงการประสบความส าเร็จ 

 การจัดสรรทรัพยากรระดับหน่วยงาน 
ใช้การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าการจัดสรรทรัพยากรนั นมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน โดย  
1. การก าหนดแผนงาน/โครงการต้องเชื่อมโยงกับตัวชี วัดในระดับหน่วยงาน   
2. วิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและจัดท าข้อเสนอโครงการ 

ประกอบด้วย ที่มา/ความส าคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี วัด
ความส าเร็จของโครงการ  ขั นตอนการด าเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ ทรัพยากร
ที่ต้องใช้  

3. ด าเนินการคัดเลือกโครงการ โดยอาจการถ่วงน  าหนักโดยก าหนดเกณฑ์ เช่น ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ผลกระทบที่เกิดขึ น งบประมาณ เป็นต้น  

4. การด าเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ  
5. การประเมินผลโครงการ 

  การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 
1. พิจารณาว่าควรจัดประชุมหรือไม่ การประชุมมีความจ าเป็นเมื่อต้องตัดสินใจร่วมกัน การ

ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
2. ควรเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีอ านาจในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม  
3. ชี แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนของการประชุม ส่งก าหนดการประชุม เอกสาร

ประกอบการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า  
4. ผู้น าการประชุมต้องให้ความส าคัญในการก ากับหัวข้อในการประชุมและระยะเวลาในการ

ประชุม  
5. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องให้ความส าคัญกับการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพในการอภิปรายและ

หัวข้อในการอภิปราย  
 การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานระดับหน่วยงาน 
หน่วยงานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหารได้ดังนี   
1. การวิเคราะห์สาเหตุความเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้และตัวชี วัดระดับหน่วยงาน  
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการส่งมอบบริการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการหรือ

หน่วยงานถัดไป  
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3. การประเมินเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ก่อน-หลังการปรับปรุง  
4. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบทางการเงิน ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ เป็น

ต้น 
 
เกณฑ์การประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management: DM) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานมาใช้เพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน / ส่วนราชการ 
ค าอธิบาย: 
 การจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร  
 การวางแผนการใช้ทรัพยากรที่ดีจะท าให้การท างานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากขึ น ลด

เวลาการท างาน ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ลดการซ  าซ้อนของข้อมูล ซึ่งการวางแผนการใช้
ทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการท างานต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีการจัดท าฐานข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร เช่น 
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ความส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ความท้าทายของส่วนราชการ ปัจจัยความส าเร็จของคู่เทียบ 
 

ระดับ 3 หน่วยงานมีการก าหนดรูปแบบการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้
เวลาอย่างเหมาะสม และสามารถท าให้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
หน่วยงาน 
ค าอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจที่ตรงกันและมุ่ง
ที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี วัดและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยหน่วยงานควรออกแบบ
กระบวนการสื่อสารภายในหน่วยงานและก าหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดยการสื่อสารที่ดี ควรมี
องค์ประกอบดังนี  
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร 4. ความถี่ในการสื่อสาร 
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร 5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพ่ือวัดความส าเร็จของการ

สื่อสาร 
 

ระดับ 5 หน่วยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของทีมงาน เพื่อให้
แผนการปฏิบัติการถูกน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ค าอธิบาย: 
 ก าหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของทีมงานและรายงานผลการติดตาม  
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการและจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงาน

ต่อไป 
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
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2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
 
ชื่อ Cells  การออกแบบการท างานระดับบุคคล (Individual Design: ID) 

[ข้อค าถาม 29-32] 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้การออกแบบการท างานระดับบุคคลสนับสนุนเป้าหมายการท างานระดับบุคคลให้

ประสบความส าเร็จ 
การแปลผล  ส่วนราชการมีการออกแบบการท างานท่ีสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายระดับบุคคล 

 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนในการออกแบบการท างานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย
ระดับบุคคล 
 ส่วนราชการยังขาดการออกแบบการท างานท่ีสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายระดับบุคคล 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การก าหนดขั นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
3. การจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบงานและกระบวนการภายใน (IT System) 
4. การใช้แบบส ารวจเรื่องสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

ความพึงพอใจหรือความผูกพันของบุคลากร 
5. การจัดท า Focus Group เพ่ือค้นหาประเด็นปัญหาที่กลุ่มบุคลากรต้องการการออกแบบ

สภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ น 
6. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
7. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่หลากหลาย (Multi-skill Training) 

ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 ความชัดเจนในการประสานงานระดับบุคคล 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานจะช่วยท าให้เกิดความชัดเจนในการประสานงาน โดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์งานแล้วจึงเริ่มเขียน Work flow  จากนั นจึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและสื่อสารให้
เกิดความเข้าใจร่วมกัน 
 การออกแบบงานระดับบุคคล 
ขั นตอนการวิเคราะห์กระบวนการท างาน (Workflow analysis) เพ่ือออกแบบและปรับปรุง
การท างานให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value added) ของการท างานในกระบวนการต่าง ๆ มี
ดังนี  
1. ศึกษาและทบทวนออกแบบกระบวนการท างาน โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการออกแบบงานใหม่ 
2. จัดท าแผนผังกระบวนการท างาน (Workflow diagram) ตั งแต่เริ่มจนจบ (end to end 

analysis) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสัมพันธ์ของการท างานทั งกระบวนการ 
3. ค้นหาระบบสารสนเทศท่ีสามารถทดแทนการท างานบางขั นตอน 
4. ศึกษาความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศท่ีสามารถทดแทนเวลา และ/หรือจ านวนบุคลากร 
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  การออกแบบสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1. จัดท าแบบส ารวจเรื่องสภาพแวดล้อมในการท างานในประเด็นต่างๆ เช่น สถานที่ท างาน 

อุปกรณ์ในการท างาน เป็นต้น 
2. จัดท า Focus Group โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะงานเดียวกันเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือค้นหา

ปัญหาในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 การออกแบบงานเพื่อท างานทดแทนกันได้ 
1. ก าหนดนโยบายเรื่องของการเติบโตตามสายอาชีพ หรือ Career path   
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการโอนย้าย หมุนเวียนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากร

รับทราบวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจากการหมุนเวียนการปฏิบัติงานนั น 
3. ชี แจงถึงการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ

ที่กว้างขึ น เพ่ือพร้อมที่จะเติบโตไปในระดับที่สูงขึ น 

 
เกณฑ์การประเมินผล:  การออกแบบการท างานระดับบุคคล (Individual Design: ID) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการท างานของ

ระดับบุคคล โดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน เช่น  สภาพแวดล้อม และ
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
ค าอธิบาย:  
 การทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดปัจจัยที่ส าคัญท่ีมีผลต่อการท างานของระดับบุคคล เช่น  

สภาพแวดล้อม ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
 สภาพแวดล้อม เช่น การออกแบบ-จัดวางโต๊ะท างาน การมีพื นที่หรือช่องทางในการ

ปรึกษาหารือ การเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นในการท างาน เป็นต้น 
 ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ในการท างาน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นต้น 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานที่ท าให้บุคลากรสามารถ

ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปัญหาข้อร้องเรียน 
ความไม่พึงพอใจหรือเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
ค าอธิบาย:  
 การน าปัจจัยที่ส าคัญที่ได้จากระดับที่ 1 มาใช้ในการออกแบบกระบวนการหรือขั นตอน

การท างาน โดยค านึงถึงลักษณะการท างานให้สามารถด าเนินงานแทนกันได้  
 การวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานที่สามารถด าเนินงานแทน

กันได้ น ามาจัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่จ าเป็น 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการด าเนินการติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการท างาน

และมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนการท างานของบุคลากร 
ค าอธิบาย:  
 การก าหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงระบบงานและรายงานผลการ

ติดตาม  
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการและจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
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ด าเนินงานต่อไป 
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
 
ชื่อ Cells  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 

[ข้อค าถาม 33-36] 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้การบริหารจัดการระดับบุคคลสนับสนุนเป้าหมายการท างานระดับบุคคลให้ประสบ

ความส าเร็จ 
การแปลผล  ส่วนราชการมีการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการท างานระดับ

บุคคล 
 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนในการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายการท างานระดับบุคคล 
 ส่วนราชการยังขาดการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการท างาน
ระดับบุคคล 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. แบบส ารวจความต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ในการท างาน 
2. การจัดท า Focus Group เพ่ือสอบถามความต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ในการท างาน 
3. การฝึกอบรมและพัฒนาตามหลักสมรรถนะ (Competency  based training and 

development) 
4. การบริหารสายอาชีพ (Career Management) 
5. การส ารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement Survey) 

ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 การจัดสรรงบประมาณและอุปกรณ์การท างานระดับบุคคล 
1. จัดท าช่องทางในการได้รับข้อเสนอแนะจากบุคลากรเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ

ท างาน ซึ่งอาจใช้การจัดท าแบบส ารวจ การจัด Focus Group หรือการจัดท ากล่องรับ
ข้อเสนอแนะของบุคลากร 

2. จัดประชุมเพ่ือสรุปผลข้อมูลที่ได้รับจากบุคลากรเพ่ือจัดท าล าดับความส าคัญของการจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์ 

3. สื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบถึงแผนด าเนินการจัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์การท างาน 
4. แจ้งบุคลากรถึงผลการจัดซื อ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์เป็นระยะ 
 การฝึกอบรมพัฒนา 
1. ก าหนดความต้องการสมรรถนะที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ (Strategic Competencies)  โดย

พิจารณาจากเป้าประสงค์ของส่วนราชการ และหน่วยงาน  
2. ก าหนดความต้องการสมรรถนะที่ตอบสนองการปฏิบัติงาน (Operation Competencies) 

โดยการวิเคราะห์งาน 
3. วิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Current State Analysis)  
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4. ก าหนดความต้องการในการพัฒนา จากความต้องการสมรรถนะในอนาคต เมื่อเทียบกับ
สถานะในปัจจุบัน 

5. ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร 
6. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การเรียนในห้องเรียน การเรียนทางไกล การเรียน

ด้วยคอมพิวเตอร์ การสอนงาน การเป็นพ่ีเลี ยง การโค้ช เป็นต้น  
7. ประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาที่เกิดขึ น โดยอาจใช้การประเมินสมรรถนะบุคลากรหลังการพัฒนา 

  การเลื่อนระดับต าแหน่ง 
1. การก าหนดเส้นทางสายความก้าวหน้าในอาชีพของทุกสายงานและให้โอกาสมี

ความก้าวหน้าข้ามสายงานได้ 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมในแต่ละต าแหน่งอย่าง

เท่าเทียมกัน  
3. ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้รองรับกับต าแหน่งงานที่ต้องรับผิดชอบใน

อนาคต  
4. ด าเนินการปรับต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดและประกาศไว้ โดยมีหลักฐานหรือ

ข้อมูลประกอบ เพ่ือให้เกิดการยอมรับในส่วนราชการ 
 ความผูกพันของบุคลากร 
1. ก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มในเบื องต้น  
2. ส ารวจความคิดเห็น/ความรู้สึกของบุคลากร เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและ

ความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่ม  
3. ก าหนดแผนพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
4. ด าเนินการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรตามแผนที่

ก าหนด  
5. ทบทวน วิเคราะห์ผลการพัฒนาปัจจัยส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

 
เกณฑ์การประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

เพื่อให้เกิดความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 
ค าอธิบาย:  
 การก าหนดปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพ่ือให้เกิดความ

ทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ ได้แก่ ทรัพยากรสนับสนุนการ
ท างาน การได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง การได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น 

 การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
 การจัดท าแผนการสร้างความผาสุกแลความผูกพันของบุคลากร 

ระดับ 3 ส่วนราชการมีการด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ให้เกิดความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 
ค าอธิบาย: การด าเนินการตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

ระดับ 5 ส่วนราชการมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร 
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และมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้บุคลากรเกิดความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายของส่วนราชการ 
ค าอธิบาย:  
 การก าหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการติดตาม  
 การวิเคราะห์ผลการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และจัดท าข้อเสนอใน

การปรับปรุงหรือพัฒนาแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
 

หมายเหตุ:     
1. ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม 

หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้ส่วนราชการ เช่น กองส านัก หรือเทียบเทา่ 
2. ข้อแนะน าแนวทางการด าเนินการ ส่วนราชการสามารถน าไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 
3. แม้ว่าผลการวินิจฉัยพบว่าผลการประเมินรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ด าเนินการแล้ว (สีเขียว) มีเพียง

บางประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนในการด าเนินการ (สีเหลือง) หรือยังขาดการด าเนินการ (สีแดง) ส่วน
ราชการจ าเป็นต้องปรับปรุงทุกประเด็นที่อยู่ในช่องนั น เนื่องจากการด าเนินการมีความเกี่ยวเนื่องกัน 
รวมทั งเพ่ือให้เกิดการทบทวน และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้เกิดผลลัพธ์ของการปรับปรุง
และพัฒนาที่ชัดเจน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


