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ตัวชี้วัดที่ 1.2   ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

นํ้าหนัก  : รอยละ 5 

คําอธิบาย : 

• พิจารณาความสําเร็จใน 2 สวน สวนแรกเปนการพิจารณาความสําเร็จของคุณภาพการจัดทําสถิติ
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด และสวนที่สองพิจารณาจากอัตราการเติบโตของประมาณการผลิตภัณฑ
มวลรวมของจังหวัด ป พ.ศ. 2555 เทียบกับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ป พ.ศ. 2554 

• ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) หมายถึง มูลคาเพิ่มหรือผลตอบแทน
ปจจัยการผลิตสินคาและบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิต 16 สาขา (เกษตรกรรมฯ ประมง  
เหมืองแรฯ  อุตสาหกรรม ไฟฟา-ประปาฯ กอสราง การคาฯ โรงแรม-ภัตตาคาร ขนสง-คมนาคมฯ 
ตัวกลางทางการเงิน บริการอสังหาริมทรัพย-บริการธุรกิจฯ บริหารราชการแผนดินฯ การศึกษา บริการ
ดานสุขภาพฯ บริการชุมชนฯ และลูกจางในครัวเรือน) ในจังหวัด ในรอบระยะเวลา 1 ปปฏิทิน โดยใน
กระบวนการจัดทําประกอบดวย การศึกษาแนวคิด นิยาม การรวบรวมและจัดแบงประเภทกิจกรรมการ
ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ป พ.ศ. 2544 การสํารวจ จัดเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูล 
คํานวณ ตรวจสอบและวิเคราะหผลการจัดทํา 

• ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การดําเนินนโยบายของรัฐบาลทีเ่นนการขับเคลือ่นโครงการ
พัฒนาหมูบาน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 
กําหนดใหจังหวัดตองมีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดนัน้ จังหวัดควรมีเครื่องมือที่จะใชวิเคราะหภาวะ
เศรษฐกิจของจังหวัด เพือ่นําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัดทีถู่กทิศทาง จึงควรสนับสนุนใหหนวยงานภายในจังหวัดรวมกันจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (GPP) เพื่อใหมีขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย สามารถสะทอนขอเท็จจริงในพื้นที่ 

• จังหวัดไดเร่ิมจัดทํา GPP ตั้งแตป 2547 โดยไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําบางสวนจาก
จังหวัด กรมบัญชีกลาง และ สศช. ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผานมา การจัดทํา GPP ของแตละจังหวัดมี
ความกาวหนามาเปนลําดับ 

• ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 เห็นชอบใหปรับปรุงกระบวนการจัดทําสถิติผลิตภัณฑ 
มวลรวมจังหวัด  โดยมอบหมาย สศช. เปนผูกํากับคุณภาพของการจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
และสํานักงานคลังจังหวัดมีหนาทีป่ระสานการจัดทําและประมวลผลสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดให
ถูกตองตามหลักวิชาการ พรอมทั้งใหหนวยงานตนสังกัดระดับกระทรวงสั่งการใหหนวยงานสวนภูมิภาค 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่เก่ียวของอ่ืนๆ ใหความรวมมือและรวมปฏิบัติภารกิจในการ
จัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพื่อใหขอมูลมีความถูกตองแมนยํา มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยถือเปน
ภารกิจที่สามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประจําปไดทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับหนวยงาน  

 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 
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เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 

ระดบัคะแนน 
ระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 

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

โดยที่ : 
 

ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  หนวยงานผูจัดทาํขอมูลรายสาขาทบทวนผลการจัดทาํผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในปที่ผานมา 

ระบุปญหาอุปสรรค พรอมทั้งวางแผนดาํเนินการปรับปรุงการจดัเก็บขอมูลที่เก่ียวของในการ
จัดทําสถิตผิลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดรายสาขา และกระบวนการดําเนินงานใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

2  จัดเก็บขอมูลที่เก่ียวของในการจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดรายสาขาใหครอบคลุม
กิจกรรมการผลิตที่มีในจังหวัด รวมถึงกิจกรรมการผลิตที่เพิ่มข้ึนจากปกอนหนา รวมทั้ง
ตรวจสอบความถูกตอง ความสอดคลองของขอมูลรายสาขาตามหลักวิชาการ ประกอบดวย 
ขอมูลประชากรและการสุมตัวอยาง ขอมูลผลการสํารวจตัวอยางและการปรับคาผลสาํรวจเปน
คาประชากร  โดยบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลที่เปนแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic  
file) (ซึ่งไมใชแบบคํานวณ GPP-3) 

3  จัดทํามูลคาเพิ่มในแบบคํานวณ GPP-3 เปนรายสาขา และแสดงอัตราการเติบโต (Growth 
Rate) ระหวางป  โครงสรางการผลติ (Structure)  ทีม่าของการขยายตวั (Source of Growth)  
ทั้งในราคาประจาํปและราคาคงที่ ณ ป พ.ศ. 2550  รวมถึงดัชนีราคา (Implicit Price Index) 
พรอมอัตราการเติบโตของดัชนรีาคา และสัดสวน IC/GO, VA/GO  
 ประมาณการผลติภัณฑมวลรวมจงัหวดั (GPP) และมูลคาเพิ่มทั้ง 16 สาขาการผลติของป พ.ศ. 2555 

4  สํานักงานคลังจังหวัดรวบรวม GPP ทั้ง 16 สาขา  ดําเนนิการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะหผล 
การจดัทาํ GPP รายกิจกรรม ภาพรวมของสาขา และภาพรวมของจังหวัด ในสาระสาํคัญ  
1) ความครอบคลุมของกิจกรรมการผลิตที่มีในจงัหวัด 2) การจดัทําฐานขอมูลที่ถูกตองทั้งในดาน
กระบวนการจดัเก็บขอมลู การประมวลผล และความสอดคลองของฐานขอมูลกับสถานการณจริง
ในพื้นที่ 3) ความถูกตองของการจัดทํา worksheet ประมวลผล GPP ในข้ันตอนที่ 2 และ 3 และ 
4) ความเปนไปไดของสัดสวน IC/GO  และ VA/GO  อัตราขยายตัวและโครงสรางของมูลคาเพิ่ม 
ณ ราคาประจาํปและราคาคงที่ ณ ป พ.ศ. 2550 และดัชนีราคา (Implicit  Price Index) พรอม
อัตราการเติบโตของดัชนีราคา   
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ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
 สํานักงานคลังจังหวัดรวบรวม GPP ทั้ง 16 สาขา จัดทําบทวิเคราะห (เบื้องตน) ของอนกุรมป 

พ.ศ. 2546 – 2554 และประมาณการภาวะเศรษฐกิจจังหวัด ป พ.ศ. 2555 โดยแสดงอัตราการ
เติบโต และโครงสรางการผลิต ทั้งในราคาประจาํปและราคาคงที่ ณ ป พ.ศ. 2550  พรอมทั้ง
วิเคราะหความสอดคลองระหวางสาขา อธบิายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงระหวางปในภาพรวม 
และรายสาขา โดยจะตองสอดคลองกับสถานการณจริงในพืน้ที ่

5  สํานักงานคลังจังหวัดจัดการประชุมพิจารณาผลการจัดทาํเบื้องตนรวมกันระหวางผูจัดทาํและ
หนวยงานตางๆ เชน ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย-ภาค สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั หอการคา
จังหวัด สมาคมธนาคาร สมาคมโรงแรม สศช.-ภาค คลังเขตที่รับผิดชอบพื้นที่ นักวิชาการใน
จังหวัด และ/หรือ ผูประกอบการรายสําคัญ เปนตน เพื่อปรับปรุงการจัดทํามูลคาเพิ่มรายสาขา
ใหมีความถูกตอง และสะทอนภาวะที่เปนจริงในพืน้ที ่
 สํานักงานคลังจังหวัดจัดประชุมเพือ่นาํเสนอสถิติผลติภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เบื้องตน 

ของอนุกรมป พ.ศ. 2546 – 2554 และประมาณการภาวะเศรษฐกิจจังหวัด ป พ.ศ. 2555  
แกคณะกรรมการ GPP จังหวัด ภายหลังจากการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และ/หรือ
ขอคิดเห็นจากการประชุมพิจารณาผลการจัดทําเบือ้งตนรวมกัน (ถามี) 
 ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามความเห็นของคณะกรรมการ GPP จังหวัด (ถามี) บนพื้นฐานของ

ความถูกตองของขอมูล และหลักการการจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  
 สํานักงานคลังจังหวัดเผยแพรสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดชุดสุดทายที่ปรับปรุงแลว (ถามกีาร

ปรับปรุง) ผาน website โดยใหเรียกวา “สถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด..(ระบุชื่อจังหวัด)...  
แบบ Bottom up ประจําป พ.ศ. 2554 และประมาณการภาวะเศรษฐกิจจังหวัด ป พ.ศ. 
2555” ที่ประกอบดวย ภาคบทวิเคราะห และภาคตารางสถิติ 
 รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

 
หมายเหตุ   1.  IC/GO หมายถึง สัดสวนของคาใชจายข้ันกลางตอมูลคาผลผลิต 
 2.  VA/GO หมายถึง สัดสวนของมูลคาเพิ่มตอมูลคาผลผลิต  
 
 การพิจารณาระดับคะแนนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ข้ันตอน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ระดบั คะแนน 

ระดับที่ 1 0.5 

ระดับที ่2 1.5 

ระดับที่ 3 1.0 

ระดับที่ 4 1.0 

ระดับที่ 5 1.0 

รวม 5 
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ข้ันตอนที่ 1
1.1 ประชุมทบทวนผลการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในปทีผ่านมา ระบุปญหาอุปสรรค พรอมทั้ง 

วางแผนดําเนินการปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลที่เก่ียวของในการจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดราย
สาขา และกระบวนการดําเนินงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

  (0.5 คะแนน) 

ข้ันตอนที่ 2  (1.5 คะแนน) 
มิติเชิงปริมาณ
2.1 รวบรวมกิจกรรมการผลิตที่มีในจังหวัด รวมถึงกิจกรรมการผลิตที่เพิ่มขึน้จากปกอนหนา จําแนกเปน

รายสาขา (ตามรหัส TSIC) และขอมูลผูประกอบการหรือหนวยงานที ่มีในจังหวัดทั ้งหมดตามแนว
ทางการจัดทํา GPP ของสาขานัน้ๆ  โดยจําแนกขอมูลผูประกอบการแบงตามขนาดกิจการ (หรือแบง
ตามพื้นทีใ่นกรณีสาขาเกษตรกรรมหมวดการปลูกพืช) เพื่อใชเปนฐานขอมูลประชากร (population 
frame หรือ N) ของจังหวัด ประจําป 2548 – 2555 โดยระบุแหลงที่มา และหลักเกณฑการจําแนก
ขนาดกิจการ เชน พิจารณาจากรายได และ/หรือ ประเภทเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และ/หรือ พื้นที่  

 ( 0.5 คะแนน) 

2.2 การกําหนดขนาดตัวอยาง (n) และขอมูลผูประกอบการหรือหนวยงานที่เลือกเปนตัวอยางในการสํารวจ
จัดเก็บขอมูล จําแนกเปนรายสาขา (ตามรหัส TSIC) ประจําป 2548 – 2555 โดยแบงตัวอยางตาม
ขนาดกิจการ ทีส่อดคลองกับฐานขอมลูประชากรในขอ 2.1   

โดยเกณฑคะแนนขอ 2.1 และ 2.2 พิจารณาใหคะแนนจากจํานวนกิจกรรมการผลิตที่จัดเก็บขอมูล (ตามรหัส 
TSIC) ทั้ง 16 สาขาเทียบกับจํานวนกิจกรรมการผลิตทั้งหมดที่มีในจังหวัด ดังนี้ 

คะแนนที่ไดรับ 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
กิจกรรมการผลติ

ที่จัดเก็บได
ทั้งหมด 

จัดเก็บขอมูลได
ตั้งแตรอยละ 
41 - 50 จาก
กิจกรรมการ
ผลิตทั้งหมด 
ที่มีในจังหวัด 

จัดเก็บขอมูลได
ตั้งแตรอยละ 
51 - 60 จาก
กิจกรรมการ

ผลิตทั้งหมดที่มี
ในจังหวัด 

จัดเก็บขอมูลได
ตั้งแตรอยละ 
61 - 70 จาก
กิจกรรมการ
ผลิตทั้งหมด 
ที่มีในจังหวัด 

จัดเก็บขอมูลได
ตั้งแตรอยละ 
71 – 80 จาก
กิจกรรมการ
ผลิตทั้งหมด 
ที่มีในจังหวัด 

จัดเก็บขอมูลได
ตั้งแตรอยละ 
81 ขึ้นไป จาก
กิจกรรมการ
ผลิตทั้งหมด 
ที่มีในจังหวัด 

มิติคุณภาพ
2.3 มีความรวมมือในการใหขอมูลของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดที่ใชสําหรับจัดทําผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัด ในแตละสาขาการผลิต เชน ขอมูลปริมาณการผลิต ราคาผลผลิต ขอมูลจากการจัดเก็บภาษี 
จําแนกตามรหัสอุตสาหกรรมการผลิต (TSIC หรือ ISIC) ขอมูลพื้นฐานตางๆ จากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ขอมูลจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจและองคกรอิสระในจังหวัด ฯลฯ (0.20 คะแนน) 

 (1.0 คะแนน) 

2.4 รวบรวมผลการสํารวจจัดเก็บขอมูล ทั้งในกรณีที่เก็บขอมูลผูประกอบการทุกราย และกรณีที่สุมตัวอยาง 
โดยมีการจัดทําฐานขอมูลเปนแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic file) อยางเปนระบบเปนอนุกรม
รายป พ.ศ. 2546 - 2555 (อยางนอยป พ.ศ. 2548 เปนตนไป) (0.4 คะแนน) 

2.5 ทําการตรวจสอบความสอดคลองในรายละเอียดของขอมูลที่จัดเก็บได (Editing) และทําการประเมิน
คาที่ไมสอดคลองกับขอเท็จจริง ในกรณีที่สํารวจตัวอยาง ใหแสดงการประมาณคาผลการสํารวจของ
กิจกรรมจากตวัอยาง (n) ใหเปนคาตามจํานวนประชากรทั้งหมด (N) ในแตละขนาดกิจการของกิจกรรม
การผลิตนั้นๆ ตามหลักวิชาสถิติ
โดยการใหคะแนนในขั้นตอนที่สูงขึ้น จะตองผานการดําเนินงานในขั้นตอนระดับตนมากอน  

 ซึ่งตองสอดคลองกับมิติเชิงปริมาณ (0.4 คะแนน) 
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ข้ันตอนที่ 3
3.1 นําขอมูลจากข้ันตอนที่ 2 มาทําการคํานวณในแบบคํานวณ GPP-3 โดยตรวจสอบความถูกตองของการ

คํานวณ และ สามารถปรับปรุงสูตรการคํานวณเองได ตามความเหมาะสมของขอมูลที่จัดเก็บมาได (0.2 
คะแนน) 

 (1.0 คะแนน) 

3.2 สามารถทําการเชื่อมโยงขอมูลจากแบบคํานวณ GPP-3 ไปยังแบบคํานวณ GPP-2 และ GPP-1 ไดอยาง
ถูกตอง และครบถวนทุกกิจกรรมการผลิตที่มีในแตละสาขา พรอมทัง้แสดงอัตราการเติบโต (Growth 
Rate) ระหวางป  โครงสรางการผลิต (Structure) ที่มาของการขยายตัว (Source of Growth) ทั้งใน
ราคาประจําปและราคาคงที่ ณ ป พ.ศ. 2550 รวมถึงดัชนีราคา (Implicit Price Index) พรอมอัตรา
การเติบโตของดัชนีราคา และ สัดสวน IC/GO, VA/GO (0.2 คะแนน) 

3.3 ประมาณการผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) และมูลคาเพิ่มทั้ง 16 สาขาการผลิตของป พ.ศ. 2555 
(0.6 คะแนน) 

 โดยการใหคะแนนในขั้นตอนที่สูงขึ้น จะตองผานการดําเนินงานในขั้นตอนระดับตนมากอน  
ข้ันตอนที่ 4
4.1 สํานักงานคลังจังหวัดรวบรวม GPP ทั้ง 16 สาขา อนุกรมป 2546 - 2555 พรอมทั้งดําเนินการพิจารณา

ตรวจสอบวิเคราะหผลการจัดทํา GPP รายกิจกรรม ภาพรวมของสาขา และภาพรวมจังหวัด ใน
สาระสําคัญ  1)  ความครอบคลุมของกิจกรรมการผลิตที่มีในจังหวัด  2) การจัดทําฐานขอมูลที่ถูกตอง
ทั้งในดานกระบวนการจัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล และความสอดคลองของฐานขอมูลกับ
สถานการณจริงในพื้นที่  3) ความถูกตองของการจัดทํา worksheet ประมวลผล GPP ในขัน้ตอนที ่2 
และ 3 ทั้งในดานรายการขอมูล สูตรการคํานวณ และการเชื่อมโยงไฟลขอมูล และ 4) ตรวจสอบความ
เปนไปไดของสัดสวน IC/GO  สัดสวน VA/GO  อัตราขยายตัวและโครงสรางของมูลคาเพิ่ม ณ ราคา
ประจําปและราคาคงที่ ณ ป พ.ศ. 2550  และดัชนีราคา (Implicit Price Index) (0.5 คะแนน) 

 (1.0 คะแนน) 

4.2 สํานักงานคลังจังหวัด ดําเนินการจัดทําบทวิเคราะห (เบื้องตน) ของอนุกรมป พ.ศ. 2546 – 2554 และ
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจจังหวัด ป พ.ศ. 2555 โดยแสดงอัตราการเติบโต และโครงสรางการผลิต 
ทั้งในราคาประจําปและราคาคงที่  ณ  ป พ.ศ. 2550 พรอมทั้งวิเคราะหความสอดคลองระหวางสาขา 
อธิบายสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงระหวางปในภาพรวม และรายสาขา โดยจะตองสอดคลองกับ
สถานการณจริงในพืน้ที่ (0.5 คะแนน) 

 โดยการใหคะแนนในขั้นตอนที่สูงขึ้น จะตองผานการดําเนินงานในขั้นตอนระดับตนมากอน  
ข้ันตอนที่ 
5.1 สํานักงานคลังจังหวัดจัดการประชุมพิจารณาผลการจัดทําเบื้องตนของ GPP อนุกรมป พ.ศ. 2546 – 

2554 และ ประมาณการภาวะเศรษฐกิจจังหวัด ป พ.ศ. 2555  รวมกันระหวางผูจัดทําและหนวยงาน
ตางๆ เชน ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย-ภาค สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด สมาคม
ธนาคาร สมาคมโรงแรม สศช.-ภาค คลังเขตที ่รับผิดชอบพื ้นที ่ นักวิชาการในจังหวัด และ/หรือ
ผูประกอบการรายสําคัญ เปนตน เพื่อปรับปรุงการจัดทํามูลคาเพิ่มรายสาขาใหมีความถูกตอง และ 
สะทอนภาวะที่เปนจริงในพื้นที่ (0.25 คะแนน) 

5 (1.0 คะแนน) 

5.2 สํานักงานคลังจังหวัดจัดประชุมนําเสนอสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เบื้องตน แกคณะกรรมการ
GPP จังหวัด ภายหลังจากการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และ/หรือขอคิดเห็นจากการประชมุ
พิจารณาผลการจัดทาํเบื้องตนรวมกัน (ถามี) (0.125 คะแนน) 
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5.3 ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามความเห็นของคณะกรรมการ GPP จังหวัด (ถามี) บนพื้นฐานของความ
ถูกตองของขอมูล และหลักการการจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

 สํานักงานคลังจังหวัดเผยแพรสถิติผลิตภัณฑจังหวัดชุดสุดทายที ่ปรับปรุงแลวตามความเห็นของ
คณะกรรมการ GPP จังหวัด (ถามีการปรับปรุง) ผาน website โดยใหเรียกวา “สถิติผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด…(ระบุชื่อจังหวัด)... แบบ Bottom up ประจําป 2554 และ ประมาณการภาวะเศรษฐกิจจังหวัด 
ป พ.ศ. 2555” ที่ประกอบดวย ภาคบทวิเคราะห ซึ่งมี (1) บทสรุปผูบริหาร ป พ.ศ. 2554 (2) ประมาณการ
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด ป พ.ศ. 2555 (3) ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด ป พ.ศ. 2554 ทั้งภาพรวม และ
รายสาขาการผลิต  และภาคตารางสถิติ (0.125 คะแนน) 

5.4 รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ( 0.5 คะแนน) 
 พิจารณาจากรอยละการเปลีย่นแปลงของประมาณการผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ป พ.ศ. 2555 

เทียบกับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ป พ.ศ. 2554 
 

สตูรการคํานวณ : 
 
  

X 100 

 ประมาณการผลิตภณัฑมวลรวมจงัหวัด ป พ.ศ. 2555 –
มูลคาผลติภณัฑมวลรวมจังหวัด ป พ.ศ. 2554 

 มูลคาผลติภณัฑมวลรวมจังหวัด ป พ.ศ. 2554 
  

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

0.1 คะแนน 0.2 คะแนน 0.3 คะแนน 0.4 คะแนน 0.5 คะแนน 
x - 2 x - 1 x x + 1 x + 2 

 
โดยที่  
x หมายถึง รอยละเฉลี่ยของอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 3 ป (ป พ.ศ. 2552 - 2554)  

 

หมายเหตุ:  

1.  การดําเนินงานขัน้ตอนที ่2 สามารถดาวนโหลดแบบสําหรับนับจํานวนกิจกรรมและประเมินคุณภาพ
ขอมูล ไดที่เว็บไซตของ สศช. http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=149 หัวขอ “KPI จังหวัด แบบ
สําหรับนับจํานวนกิจกรรมและประเมินคุณภาพขอมูล” 

2.  การดําเนินงานขั้นตอนที่ 3 และ 4 สามารถดาวนโหลดตัวอยางแนวทางการจัดทํา GPP ทั้ง 16 สาขาจาก
เว็บไซตของ สศช. http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=149 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  

จัดเก็บขอมูลโดยเจาหนาที่ สศช. ดําเนินการประเมินผลการจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดของแตละ
จังหวัด เปนรายสาขาการผลิต 16 สาขา มีแบบประเมินผล โดยสัมภาษณเจาหนาที่คลังจังหวัด พรอมทั้งพิจารณา
ฐานขอมูล กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส การอธิบายการเปลีย่นแปลงในแตละสาขาการผลิต และการอธิบายภาพรวม
เศรษฐกิจของจังหวัด 

หนวยงานรับผิดชอบ:  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

 

กรมบัญชีกลาง 

 
 

 
สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

นางจุฑารัตน  ชมภูพันธุ  โทร 0 2280 4085 ตอ  6206 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

นางสาวสุดา  ดุลยประพันธ  โทร 0 2271 2894 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาวสาวิตรี    เพ็งผาสุข 0 2356 9999 ตอ 8867 
2. นางสาวอุษา       ปญญาวด ี 0 2356 9969 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3  : ระดับความสําเร็จของการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

นํ้าหนัก : รอยละ 2.5 

คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากผลสําเร็จของการปฏิบัติงานของจังหวัด และ/หรือการสงเสริม อุดหนุนและสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใหสามารถดําเนินการตามอํานาจและหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิน่ในการแกไข
ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเปนการประเมินผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม (คุณภาพน้าํ อากาศ และการจัดการขยะมูลฝอย) ตามวิธีการที่กรม
ควบคุมมลพิษกําหนด 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  คุณภาพนํ้า : พิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําของแหลงน้ําผิวดินของกรมควบคุม

มลพิษ จากจุดเก็บตัวอยางน้าํในกลุมจังหวัดลุมน้ํา โดย 
- มีปริมาณออกซิเจนละลายน้าํ (DO) เทากับหรือมากกวาคาเปอรเซ็นไทลที่ 20 ของปริมาณ 

DO ยอนหลงั 3 ป จาํนวนนอยกวารอยละ 30

- มีคาความสกปรกในรูปของสารอินทรีย (BOD) เทากับหรือนอยกวาคาเปอรเซ็นไทลที่ 80 
ของปริมาณ BOD ยอนหลงั 3 ป 

 ของจาํนวนจดุเก็บตัวอยางน้ําทั้งหมดในกลุม
จังหวัดลุมน้ํา 

จํานวนนอยกวารอยละ 30

 คุณภาพอากาศ : พิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (เฉพาะปริมาณฝุนละออง
ขนาดเลก็กวา 10 ไมครอน) เฉลี่ยรายวัน จากสถานีตรวจวัดอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 
โดยรอยละของจํานวนวนัทีป่ริมาณฝุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยูในเกณฑมาตรฐานใน
รอบปงบประมาณ 

 ของจํานวนจุดเก็บตัวอยางน้ํา
ทั้งหมดในกลุมจังหวัดลุมน้ํา 

ลดลงมากกวารอยละ 1.0

 การจัดการขยะมูลฝอย : พิจารณาจากความสําเร็จของจังหวัดในการสนบัสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปาหมายทั้งหมด ใหมีการจัดการขยะมูลฝอยไดอยางถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ โดย 

 เมื่อเทียบกับรอยละของจํานวนวันที่ปริมาณ 
ฝุนละอองเฉลี่ยรายวันอยูในเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 3 ป 

- มีปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปกําจัดไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวา
รอยละ 40 ของปริมาณที่เกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. เปาหมาย 

- มีปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลบัมารีไซเคิลได
หรือ 

ไมนอยกวารอยละ 10 ของปริมาณ 
ที่เกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. เปาหมาย 

2  คุณภาพนํ้า : พิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําของแหลงน้ําผิวดินของกรมควบคุม
มลพิษ จากจุดเก็บตัวอยางน้าํในกลุมจังหวัดลุมน้ํา โดย 
- มีปริมาณออกซิเจนละลายน้าํ (DO) เทากับหรือมากกวาคาเปอรเซ็นไทลที่ 20 ของ

ปริมาณ DO ยอนหลงั 3 ป จํานวนมากกวาหรือเทากับรอยละ 30 ของจํานวนจุดเก็บ
ตัวอยางน้าํทั้งหมดในกลุมจงัหวัดลุมน้ํา 
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ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
- มีคาความสกปรกในรูปของสารอินทรีย (BOD) เทากับหรือนอยกวาคาเปอรเซ็นไทลที่ 80 

ของปริมาณ BOD ยอนหลงั 3 ป จํานวนมากกวาหรือเทากับรอยละ 30

 คุณภาพอากาศ : พิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (เฉพาะปริมาณฝุนละออง 
ขนาดเลก็กวา 10 ไมครอน) เฉลี่ยรายวัน จากสถานีตรวจวัดอากาศของกรมควบคุมมลพิษ  
โดยรอยละของจํานวนวนัทีป่ริมาณฝุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยูในเกณฑมาตรฐานใน 
รอบปงบประมาณ 

 ของจํานวนจดุ
เก็บตัวอยางน้าํทั้งหมดในกลุมจงัหวัดลุมน้ํา 

ลดลงมากกวารอยละ 0.50

 การจัดการขยะมูลฝอย : พิจารณาจากความสําเร็จของจังหวัดในการสนบัสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อปท.) เปาหมายทัง้หมด ใหมีการจัดการขยะมูลฝอยไดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ โดย 

 เมื่อเทียบกับรอยละของจํานวนวนัที่ปริมาณ 
ฝุนละอองเฉลี่ยรายวันอยูในเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 3 ป 

- มีปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปกําจัดไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ของปริมาณที่เกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. เปาหมาย 

- มีปริมาณขยะมูลฝอยที่สามาถนาํกลับมารีไซเคิลได 
หรือ 

ไมนอยกวารอยละ 15 ของปริมาณที่
เกิดข้ึนในพื้นที่รับผดิชอบของ อปท. เปาหมาย  

3  คุณภาพนํ้า : พิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําของแหลงน้ําผิวดินของกรมควบคุม
มลพิษ จากจุดเก็บตัวอยางน้าํในกลุมจังหวัดลุมน้ํา โดย 
- มีปริมาณออกซิเจนละลายน้าํ (DO) เทากับหรือมากกวาคาเปอรเซ็นไทลที่ 20 ของปริมาณ 

DO ยอนหลงั 3 ป จํานวนมากกวาหรือเทากับรอยละ 50

- มีคาความสกปรกในรูปของสารอินทรีย (BOD) เทากับหรือนอยกวาคาเปอรเซ็นไทลที่ 80 
ของปริมาณ BOD ยอนหลงั 3 ป 

 ของจํานวนจุดเก็บตัวอยางน้าํ
ทั้งหมดในกลุมจังหวัดลุมน้ํา 

จํานวนมากกวาหรือเทากับรอยละ 30

 คุณภาพอากาศ : พิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (เฉพาะปริมาณฝุนละออง
ขนาดเลก็กวา 10 ไมครอน) เฉลี่ยรายวัน จากสถานีตรวจวัดอากาศของกรมควบคุมมลพิษ โดย
รอยละของจํานวนวันทีป่ริมาณฝุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวนัอยูในเกณฑมาตรฐานใน 
รอบปงบประมาณ 

 ของจํานวนจดุ
เก็บตัวอยางน้าํทั้งหมดในกลุมจงัหวัดลุมน้ํา 

ลดลงไมเกินรอยละ 0.50

 การจัดการขยะมูลฝอย : พิจารณาจากความสําเร็จของจังหวัดในการสนบัสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อปท.) เปาหมายทัง้หมด ใหมีการจัดการขยะมูลฝอยไดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ โดย 

 เมื่อเทียบกับรอยละของจํานวนวนัที่ปริมาณ 
ฝุนละอองเฉลี่ยรายวันอยูในเกณฑมาตรฐาน ยอนหลัง 3 ป 

- มีปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปกําจัดไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวา
รอยละ 60 ของปริมาณที่เกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. เปาหมาย 

- มีปริมาณขยะมูลฝอยที่สามาถนาํกลับมารีไซเคิลไดไมนอยกวารอยละ 20 ของปริมาณขยะ
มลูฝอยที่เกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. เปาหมาย 

หรือ 
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ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4  คุณภาพนํ้า : พิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําของแหลงน้ําผิวดินของกรมควบคุม

มลพิษ จากจุดเก็บตัวอยางน้าํในกลุมจังหวัดลุมน้ํา  โดย 
- มีปริมาณออกซิเจนละลายน้าํ (DO) เทากับหรือมากกวาคาเปอรเซ็นไทลที่ 20 ของปริมาณ 

DO ยอนหลงั 3 ป จํานวนมากกวาหรือเทากับรอยละ 50

- มีคาความสกปรกในรูปของสารอินทรีย (BOD)  เทากับหรือนอยกวาคาเปอรเซ็นไทลที่ 80 
ของปริมาณ BOD ยอนหลงั 3 ป 

 ของจํานวนจุดเก็บตัวอยางน้าํ
ทั้งหมดในกลุมจังหวัด 

จํานวนมากกวาหรือเทากับรอยละ 50

 คุณภาพอากาศ : พิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (เฉพาะปริมาณฝุนละออง
ขนาดเลก็กวา 10 ไมครอน) เฉลี่ยรายวัน จากสถานีตรวจวัดอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 
โดยรอยละของจํานวนวนัทีป่ริมาณฝุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยูในเกณฑมาตรฐานใน
รอบปงบประมาณ 

 ของจาํนวนจดุเก็บ
ตัวอยางน้าํทั้งหมดในกลุมจงัหวัดลุมน้ํา 

เทากับหรือเพิ่มข้ึนไมเกินรอยละ 0.50

 การจัดการขยะมูลฝอย : พิจารณาจากความสําเร็จของจังหวัดในการสนบัสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปาหมายทั้งหมด ใหมีการจัดการขยะมูลฝอยไดอยางถูกตองตาม
หลกัวชิาการ โดย 

 เมื่อเทียบกับรอยละของจาํนวนวันที่
ปริมาณฝุนละอองเฉลี่ยรายวนัอยูในเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 3 ป 

- มีปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปกําจัดไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวา 
รอยละ 70 ของปริมาณที่เกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. เปาหมาย 

- มีปริมาณขยะมูลฝอยที่สามาถนาํกลับมารีไซเคิลได 
หรือ 

ไมนอยกวารอยละ 25 ของปริมาณที่
เกิดข้ึนในพื้นที่รับผดิชอบของ อปท. เปาหมาย 

5  คุณภาพนํ้า : พิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําของแหลงน้ําผิวดินของกรมควบคุม
มลพิษ จากจุดเก็บตัวอยางน้าํในกลุมจังหวัดลุมน้ํา โดย 
- มีปริมาณออกซิเจนละลายน้าํ (DO) เทากับหรือมากกวาคาเปอรเซ็นไทลที่ 20 ของปริมาณ 

DO ยอนหลงั 3 ป จํานวนมากกวาหรือเทากับรอยละ 65 ของจํานวนจุดเก็บตัวอยางน้าํ
ทั้งหมดในกลุมจังหวัดลุมน้ํา 

- มีคาความสกปรกในรูปของสารอินทรีย (BOD)  เทากับหรือนอยกวาคาเปอรเซ็นไทลที่ 80 
ของปริมาณ BOD ยอนหลงั 3 ป จํานวนมากกวาหรือเทากับรอยละ 65 ของจํานวนจดุเก็บ
ตัวอยางน้าํทั้งหมดในกลุมจงัหวัดลุมน้ํา 

 คุณภาพอากาศ : พิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (เฉพาะปริมาณฝุนละออง
ขนาดเลก็กวา 10 ไมครอน) เฉลี่ยรายวัน จากสถานีตรวจวัดอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 
โดยรอยละของจํานวนวนัทีป่ริมาณฝุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยูในเกณฑมาตรฐานใน
รอบปงบประมาณ เพิ่มข้ึนมากกวารอยละ 0.5

 การจัดการขยะมูลฝอย : พิจารณาจากความสําเร็จของจังหวัดในการสนบัสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปาหมายทั้งหมด ใหมีการจัดการขยะมูลฝอยไดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ โดย 

 เมื่อเทียบกับรอยละของจํานวนวนัทีป่ริมาณ
ฝุนละอองเฉลี่ยรายวันอยูในเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 3 ป 
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ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
- มีปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปกําจัดไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวารอย

ละ 80 ของปริมาณที่เกิดข้ึนในพื้นที่รับผดิชอบของ อปท. เปาหมาย 
- พิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยที่สามาถนํากลับมารีไซเคิลได 

หรือ 
ไมนอยกวารอยละ 30 ของ

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในพื้นที่รับผดิชอบของ อปท. เปาหมาย 
 

เงื่อนไขการประเมินผล : 
1) ดานคุณภาพนํ้า :  

- ใหเปนตัวชี้วัดภาคบังคับสําหรับ 17 จังหวัดในพื้นที่ลุมน้ําวิกฤต โดยพิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพ
น้ําแบบกลุมจังหวัดลุมน้าํ ไดแก  

 
1) เจาพระยาตอนบน  นครสวรรค ชยันาท สิงหบุรี อางทอง 
2) เจาพระยาตอนกลาง พระนครศรีอยธุยา ปทมุธานี นนทบรุี  
3) เจาพระยาตอนลาง สมทุรปราการ    
4) ทาจนีตอนกลาง สพุรรณบรุ ี    
5) ทาจนีตอนลาง นครปฐม สมทุรสาคร   
6) บางปะกง ปราจนีบรุี นครนายก ฉะเชงิเทรา  
7) ลาํตะคอง นครราชสมีา    
8) ทะเลสาบสงขลา พัทลุง สงขลา   

 
2) ดานคุณภาพอากาศ  

- พืน้ที่เปาหมาย ไดแก พื ้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน 
พะเยา แพร และนาน) และสระบุรี  โดยพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ พิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกลุม
จังหวัด จํานวน 2 กลุม ไดแก 1) เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน และ 2) เชียงราย แพร พะเยา นาน  โดยใช
คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป หรือเทาที่มีฐานขอมูลของแตละกลุมจังหวัด   

3) ดานการจัดการขยะมูลฝอย 
- กําหนดใหเปนตัวชี ้วัดภาคบังคับของทุกจังหวัด โดยจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

เปาหมายในแตละจังหวัด ข้ึนกับความพรอมและความสมัครใจของ อปท.    
- จังหวัดตองแจงชื ่อ อปท. เปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 

อปท. ทีเ่ขารวมโครงการเสริมสรางสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของกรมควบคุมมลพษิ ใหกรมควบคุมมลพิษ
ทราบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 เพื่อใชสําหรับการประเมินผลลัพธดานการจัดการขยะมูลฝอย   
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เหตุผล :  
1. เพื่อแสดงถึงความสนใจของจังหวัดในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชน 
2. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตราที่ 52/1 กําหนดใหจังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด และ (5) จัดใหมีการสงเสริม 
อุดหนุน และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และใหมีขีดความสามารถพรอมที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  

1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

2)  

 เปนหนวยงานหลักในภูมิภาคที่ใหการสนบัสนนุการ
ดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดทั้งดานปฏิบัติการและวชิาการ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1-16

3) 

 เปนหนวยงานสนับสนุนขอมูลทางเทคนิคและวชิาการประกอบการ
ดําเนินงานและการประมวลผลการดําเนินงาน 

สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

4) 

 เปน
หนวยงานติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามตวัชี้วัดจงัหวัด 

กรมควบคุมมลพิษ

หนวยงานรับผิดชอบ :  กรมควบคุมมลพิษ  

 เปนหนวยงานหลักในการใหคําแนะนาํ ปรึกษาและสนบัสนุนการดาํเนินงาน พรอมทั้ง 
ประเมินผลลัพธดานสิ่งแวดลอม (คุณภาพน้าํ อากาศ แลการจัดการขยะมูลฝอย) เปนรายจังหวดั และสรุปผลคะแนนใน
ภาพรวมการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดของแตละจังหวัด ใหสาํนักงาน ก.พ.ร.  

ผูรับผิดชอบ หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 
1. นายปณณธร  แกวยอด  กองแผนงานและประเมินผล 0 2298 2496 
2. นายปยะภัทร  เลศิศิริแสนยากร สํานักจัดการคุณภาพน้ํา 0 2298 2078 
3. นางสาวภัทริยา  เกตุสิน  สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 0 2298 2383 
4. นางสาวพนัธนสัถ  พงษขวัญ  สาํนกัจดัการกากของเสยีและสารอันตราย 0 2298 2451 

 
สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

 

 
 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาวสาวิตรี    เพ็งผาสุข 0 2356 9999 ตอ 8867 
2. นางสาวอุษา       ปญญาวด ี 0 2356 9969 
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การประเมินประสทิธภิาพ  
 
ตัวชี้วัดที่ 7  รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ 

นํ้าหนัก :  รอยละ 2.5 

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณแบงการประเมินเปน  2 กรณ ีดังตาราง 

กรณีที่ 1
 
  จังหวัดไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน วัดผล 4 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 
 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 1.0 
 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 6 เดอืนแรก 0.5 
 รอยละความสาํเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดอืน 0.5 
 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 0.5 

 

กรณีที่ 2
 
  จังหวัดไมไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน วัดผล 3 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 
 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.75 
 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดอืน 0.75 
 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 1.0 

 

ตารางแสดงสัดสวนนํ้าหนัก (รอยละ 2.5) 
 

กรณีที่ 
งบประมาณประจําป 

รวม 
รายจายลงทุน 

รายจายภาพรวม 
แผน 

6 เดอืนแรก 12 เดือน 
กรณีที่ 1 1.0 0.5 0.5 0.5 2.5 
กรณีที่ 2 - 0.75 0.75 1.0 2.5 
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ตัวชี้วัดที่ 7.1   รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  

คําอธิบาย : 

• การพจิารณาผลสาํเร็จของการเบกิจายเงนิงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนของจังหวัด เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของจังหวัด ทั้งนี้ไมรวม
เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการ
บริหารการเงนิการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนกิส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของจังหวัด
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนทีจ่ังหวัดไดรับ หากมีการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณระหวางป (รายจาย
ประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลีย่นแปลงแลวมาเปน
ฐานในการคํานวณ  

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพยสินที่
ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายทีรั่ฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผูรับไมตองจายคืนให
รัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณรายจาย รหัส
ลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 

 
สูตรการคํานวณ :   
 

 
                                
                                    วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่จังหวัดไดรับ 

เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่จังหวัดเบิกจาย  x 100 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
72 74 76 78 80 

 
เงื่อนไข :  

1. กําหนดคะแนนระดับ 3 เทากับรอยละ 76 โดยคํานวณจากอัตราเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) โดยยกเวนปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากเปนปที่
ประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ลาชา (ประกาศใชวันที่ 8 กุมภาพันธ 
2555) ดังนี้  
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ปงบประมาณ 
อัตราการเบกิจาย 

เงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 75.78 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 79.15 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 72.79 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 75.91 

เฉลี่ย 75.91 
 
2. กําหนดระดับคะแนน 5 เทากับ รอยละ 80 ซึ่งเปนคาเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน

ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
3. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่จังหวัดไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ

จัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ  
4. จังหวัดสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนผานทางเว็บไซตของ

กรมบญัชกีลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 
 

เหตุผล :   
ตามที ่ประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556 เมื่อวันที่  

1 ตุลาคม 2555 ประกอบกับรัฐบาลมแีนวทางการบริหารจดัการรายจายภาครัฐ โดยใหความสําคัญกับการเรงรัดการใช
จายงบประมาณ เพื่อใหแผนงาน/โครงการภายใตงบประมาณบรรลวุตัถุประสงคตามกรอบระยะเวลา  
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูลผลการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของจงัหวดั จากระบบการบริหารการเงนิการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1.  นางสาวปทุมมาลย   ไมเรียง 0 2127 7132 
2.  นางสาวทิวาพร    ผาสุข   0 2127 7000 
3.  นางสาวจุลลิกา    พานิชเจริญ   ตอ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ิมเติม 

 

            
16 

 

ตัวชี้วัดที่ 7.2   รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 6 เดอืนแรก 

คําอธิบาย : 

• การพจิารณาผลสาํเร็จของการเบกิจายเงนิงบประมาณรายจายภาพรวม 6 เดือนแรก จะใชอัตราการ
เบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของจังหวัด เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของจังหวัด ทั้งนี้ไมรวม
เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการ
บริหารการเงนิการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของ
จังหวัดเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่จังหวัดไดรับตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 หาก
มกีารโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํา
ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
 
สูตรการคํานวณ :   
 

 เงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีจังหวัดเบิกจาย 
ตั้งแตเดือนตลุาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556       X 100 

    วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีจังหวัดไดรับ 
 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

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

 
เงื่อนไข :  

1.  กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 48.91  โดยคํานวณจากอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวม 6 เดือนแรก เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) โดยยกเวนปงบประมาณ พ.ศ. 
2555 เนื ่องจากเปนปที ่ประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ลาชา 
(ประกาศใชวันที่ 8 กุมภาพันธ 2555) ดังนี้ 

 

ปงบประมาณ 
อัตราการเบกิจาย 

เงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
6 เดอืนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 46.24 
6 เดอืนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 48.78 
6 เดอืนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 51.71 

เฉลี่ย 48.91 
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2.  การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณ  

3. จังหวัดสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทางเว็บไซตของ
กรมบญัชกีลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 

 
เหตุผล :   

ตามที ่ประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556 เมื่อวันที่  
1 ตุลาคม 2555 ประกอบกับรัฐบาลมแีนวทางการบริหารจดัการรายจายภาครัฐ โดยใหความสําคัญกับการเรงรัดการใช
จายงบประมาณ เพื่อใหแผนงาน/โครงการภายใตงบประมาณบรรลวุตัถุประสงคตามกรอบระยะเวลา 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ ่งจะใชขอมูลผลการ 
เบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของจังหวัด ตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 จากระบบการ
บริหารการเงนิการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนกิส (GFMIS)  
 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1.  นางสาวปทุมมาลย   ไมเรียง 0 2127 7132 
2.  นางสาวทิวาพร    ผาสุข   0 2127 7000 
3.  นางสาวจุลลิกา    พานิชเจริญ   ตอ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ตัวชี้วัดที่ 7.3   รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน 

คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน จะใชอัตราการ 
เบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของจังหวัด เปนตัวชี ้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของจังหวัด ทั้งนี ้
ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบ
การบริหารการเงนิการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนกิส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของจังหวัด
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่จังหวัดไดรับตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 หากมีการ
โอนเปลีย่นแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํา
ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
 
สูตรการคํานวณ :   
 

 เงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีจังหวัดเบิกจาย 
ตั้งแตเดือนตลุาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556       X 100 

    วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีจังหวัดไดรับ 
 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

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

 
เงื่อนไข :  

1. กําหนดระดับคะแนน 4 เทากับ รอยละ 94 ซึง่เปนคาเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณ  

3. จังหวัดสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทางเว็บไซตของ
กรมบญัชกีลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 

 
เหตุผล :   

ตามที่ประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2555 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจายภาครัฐ โดยใหความสําคัญกับการเรงรัดการใชจาย
งบประมาณ เพื่อใหแผนงาน/โครงการภายใตงบประมาณบรรลวุตัถุประสงคตามกรอบระยะเวลา 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ ่งจะใชขอมูลผลการ 
เบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของจังหวัด ตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 จากระบบการ
บริหารการเงนิการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนกิส (GFMIS)  
 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1.  นางสาวปทุมมาลย   ไมเรียง 0 2127 7132 
2.  นางสาวทิวาพร    ผาสุข   0 2127 7000 
3.  นางสาวจุลลิกา    พานิชเจริญ   ตอ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ตัวชี้วัดที่ 7.4   รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 

คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน จะใชผลการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวมของจังหวัด เทียบกับแผนการใชจายเงินงบประมาณในแตละไตรมาสเปนตัวชี้วัดความสามารถในการ
เบิกจายเงินงบประมาณของจังหวัด ทั้งนี้ ขอมูลแผนการใชจายเงินงบประมาณที่จังหวัดบันทึกตามหลักเกณฑและวิธีการ
ทีส่ํานักงบประมาณกําหนดภายใตวงเงินงบประมาณทีไ่ดรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จะเปนแผนตั้งตนในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื ่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแลวจะตองติดตาม
ประเมินผลเพือ่ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไมเปนไปตามแผนการใชจายเงินทีไ่ดทําไวใหปรับปรุงแผนการใช
จายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปจจุบันและเดือนถัดไป โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หรือภายใน
เดือนมิถุนายน 2556 

• การใหคะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงินตาม
แผนการใชจายเงินแตละไตรมาส และคํานวณคาเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเปนผลการดําเนินงานของจังหวัด 
 

สูตรการคํานวณ  : 
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กําหนดให  X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจายภาพรวมของเงินงบประมาณจังหวัดแตละไตรมาส 

Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ในระบบ GFMIS แตละไตรมาส  
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

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

 

หมายเหตุ :  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เทากับ คาเฉลี่ยรอยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยูที่รอยละ 94 และระดับ 5 

คะแนน เทากับ คาเฉลี่ยรอยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยูที่รอยละ 96  
ตัวอยาง จังหวัดไดรับเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 315 ลานบาท โดย

ไดทําแผนการใชจายเงินเพื่อใหสํานักงบประมาณเห็นชอบแลว ตั้งแตตนปงบประมาณ (แผนตั้งตน) ตอมาวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2555 กรมบัญชีกลางเปดระบบใหปรับปรุงแผนการใชจายเงิน ซึ่งหนวยงานประเมินผลแลวไมสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนการใชจายเงินเดิม จึงไดปรับปรุงแผนการใชจายเงิน (แผนปรับปรุง) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 
2555 ซึ่งประมาณการวาจะเบิกจายเงินงบประมาณไดภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวนทั้งสิ้น 308 ลานบาท 
โดยผลการเบิกจายเงินจริงของแตละไตรมาส เปนดังนี้ 
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รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 รวมทั้งสิ้น 
แผนตั้งตน  78 70 67 100 315 
แผนปรับปรุง (1) 40 75 78 115 308 
ผลการเบิกจาย (2) 39 69 74 115 297 
รอยละผลการเบิกจายเงินเทียบกับ

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

  
 ดังนั ้น เมื ่อคํานวณคาเฉลี ่ยรอยละของทั ้ง 4 ไตรมาส คิดเปนผลการดําเนินงานของจังหวัดเทากับ 

(97.50% + 92.00% + 94.87% + 100.00% ) / 4 = 96.09% อยูที่ระดับคะแนน 5 คะแนน 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไมรวมเงินงบประมาณ

ที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ  
3. จังหวัดสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมเปรียบเทียบกับแผนการใช

จายเงินผานทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 
 

เหตุผล :   
ตามที่ประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 

2555 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจายภาครัฐ โดยใหความสําคัญกับการเรงรัดการใชจาย
งบประมาณ เพื่อใหแผนงาน/โครงการภายใตงบประมาณบรรลวุตัถุประสงคตามกรอบระยะเวลา 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ ่งจะใชขอมูลผลการ 
เบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของจังหวัด จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) และขอมูลแผนการใชจายงบประมาณของจังหวัดจากระบบของสํานักงบประมาณและระบบ GFMIS 
 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1.  นางสาวปทุมมาลย   ไมเรียง 0 2127 7132 
2.  นางสาวทิวาพร    ผาสุข   0 2127 7000 
3.  นางสาวจุลลิกา    พานิชเจริญ   ตอ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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การพัฒนาองคการ 

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 

นํ้าหนัก : รอยละ 5   

คําอธิบาย :  

• การพัฒนาบุคลากรเปนการดําเนินงานเกีย่วกับการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรู  
ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที ่ดีในการทํางาน อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงาน ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ 

• ความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

11.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ 2 
11.2 สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 1.5 
11.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 1.5 

รวม 5 
 

ตัวชี้วัดที่  11.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ 

นํ้าหนัก : รอยละ 2  

คําอธิบาย :  

• การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ เปนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภาพรวมในปจจุบัน
ของจังหวัดทั้งโครงสรางของหนวยงานในจังหวัด จํานวนบุคลากร สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานกับผูรับบริการ สวนราชการอื่น และประชาชน ความทาทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตรที่จังหวัดเผชิญ
อยู รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของจังหวัด ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
เพื่อนําไปใชประกอบเปนขอมูลการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified 
Fl) และวางแผนพัฒนาบุคลากรไดครอบคลุมทุกกลุม  

เกณฑการใหคะแนน :   

วัดความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ เกณฑการใหคะแนนเปนดังนี ้  
 

ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการ ภายหลังวันที่ 1 เมษายน 2556   
2 - 
3 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556   
4 - 
5 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556  และรายงานมีความ

ครบถวนและทนัสมัย  
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เงื่อนไข : 
1.  จัดทําขอมูลลักษณะสําคัญขององคการ ตามแบบฟอรมที่ 1 : รายงานลักษณะสําคัญขององคการ 

(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 และสามารถดาวนโหลดไฟลไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. หัวขอ ศูนยความรู> คูมือ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556) โดยจังหวัดตองจัดทําขอมูลใหครบถวน 
และทันสมัยเปนปจจุบัน 

2. จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการตามแบบฟอรม 1 พรอมทั้งบันทึกในแผนซีดีรอม ไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556
 

   

ตัวชี้วัดที่  11.2  สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

นํ้าหนัก : รอยละ 1.5  

คําอธิบาย :  

• สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร เปนการประเมินโดย
ใชแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรขององคการ (Human Resource Development 
Survey) ผานระบบออนไลน ซึง่จะรวมอยูในแบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Deveopment Survey) 
และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญขององคการ 
(Gap) จากการสาํรวจการพฒันาองคการ คร้ังที ่1 และคร้ังที่ 2 

• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เปนการวัดที่มุงเนนในเรื่องการกําหนดนโยบายและ
เปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความกาวหนาในสายงาน และการพัฒนา
บุคลากร ทั้งนี ้จังหวัดควรใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเปนทุนขององคการ (Human Capital) เพื่อให
ไดมาซึ่งการใชประโยชน พัฒนาศักยภาพ และการสรางมูลคาอยางตอเนื่องแกบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และ
สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีตอองคการ อันนําไปสูการเพิ่มคุณคาผลผลิต
และการบริการที่มีประสิทธิภาพ และสงผลใหองคการมีความสามารถ สรางความไดเปรียบในการดําเนินงาน และ
ความสาํเร็จขององคการ  

• ขอคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร (Human Resource 
Development Survey) ประกอบดวย 10 ขอคําถาม ดังนี้ 

1. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีนโยบายและเปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีการมอบหมายบุคลากรอยางชัดเจน เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินการ
บรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของจังหวัด 

1  ทีช่ัดเจน 
และมกีารสือ่สารใหบคุลากรทราบ 

3. จังหวัด/หนวยงาน

4. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตอง ทันสมัย และนํามาใช
ประกอบการตดัสนิใจและการบริหารทรัพยากรบคุคลของจงัหวดัไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

2 ที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีแนวทางในการเสริมสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว 
ซึ่งทําใหอัตราการโอน/ลาออกมีแนวโนมลดลง 

5. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีการสงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนรูและการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางฝายบริหารกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน และระหวางผูปฏิบัติงานดวยกันเอง 

6. แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีความสอดคลองกับทิศทาง และยุทธศาสตร
ของจงัหวดั 



รายละเอียดตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ิมเติม 

 

            
24 

 

7. บุคลากรในจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทํา
ใหการปฏิบตังิานบรรลภุารกิจขององคการอยางมีประสิทธิภาพ 

8. ผูบังคับบัญชา/หัวหนางานมีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาใหขาพเจาปฏิบัติงานไดดีขึ้น เชน การ
สอนงาน (Coaching) เปนตน 

9. ขาพเจาไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความตองการ และผล
การประเมินการปฏิบัติราชการ 

10. การพัฒนาความรู ทักษะที่ขาพเจาไดรับชวยใหขาพเจามีความชํานาญ และสามารถปฏิบัติงานไดดีข้ึน 
 
หมายเหตุ : 
 1  เปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

 2  

 หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการดําเนินการดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่จังหวัดตองการบรรลุ เชน การมอบหมายงาน การเรียนรูของบุคลากร การเลือ่นขั้นเลือ่น
เงินเดือน การรักษาบุคลากรใหอยูกับจังหวัด เปนตน 

จังหวัด/หนวยงาน

 

 หมายถึง จังหวัด หรือ สํานักงานจังหวัด หนวยงานภายในจังหวัด ข้ึนอยูกับระดับหรือ
ตําแหนงของผูตอบแบบสํารวจ 

เกณฑการใหคะแนน :   

  สูตรคํานวณคะแนน เปนการนําคาเฉลี่ยของผลสํารวจสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (GAP) 
คร้ังที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของทุกจังหวัด

 

 (คาเฉลี่ยกลาง) มากําหนดเปนเกณฑการใหคะแนน โดยแบงเปน  
2 กรณี คือ  

กรณีที่ 1 :     
สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ 

ตอความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ (GAP) 
คร้ังที่ 1 นอยกวาหรือเทากับคาเฉลี่ยกลาง 

 กรณีที่ 2 :     
สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ 

ตอความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ (GAP) 
คร้ังที่ 1 มากกวาคาเฉลี่ยกลาง 

ระดบัคะแนน สตูรการคํานวณ  ระดบัคะแนน สตูรการคํานวณ 
1 X2 ≥ Xmax  1 X2  ≥ Xmax 
2  

 

 
2 

 

 
3  3 X2 = X1 
4  

4  

5 X2 ≤ X1  5 X2 ≤ คาเฉลี่ยกลาง 
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หมายเหตุ :   
X1   คือ สวนตาง (GAP) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ คร้ังที่ 1  

(17 ธันวาคม 2555 – 4 มกราคม 2556) 
X2   คือ  สวนตาง (G) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ คร้ังที่ 2  

(16 – 30 กันยายน 2556) 
Xmax  คือ  คาสูงสุดของคาเฉลี ่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (GAP) คร้ังที่ 1  

ของทุกจังหวัด
 

  

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงใหทราบคาเฉลี่ยกลาง และคา Xmax พรอมผลการสํารวจครั้งที่ 1 ผาน
ระบบออนไลน 

 
เงื่อนไข : 

1.  เพื่อใหขอมูลผลการประเมินเปนประโยชนตอการพัฒนาองคการ ผูเขาตอบแบบสํารวจออนไลนตอง
ปฏิบัติงานในจังหวัดน้ันๆ ไมนอยกวา 6 เดือน

2.  หากมีผูตอบมีจํานวนนอยกวาจํานวนกลุมตัวอยางตามหลักสถิติที่กําหนดไว (สามารถตรวจสอบจํานวน
ผูตอบขั้นต่ําของแตละจังหวัดไดจากหนาเว็บไซตระบบการสํารวจออนไลน) จะไดคะแนนเทากับ 1.0000 คะแนน 
เนื่องจากไมสามารถนําผลการสํารวจมาใชเปนตัวแทนในการประเมินผลได 

  

3. สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ (GAP) มี
คาสูงสุดเทากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนนอยสุด) ทั้งนี้หากสวนตางมีคาสูง แสดงวา สิ่งที่บุคลากรใน
องคการมีความเห็นกับความสําคัญที่องคการมุงเนนมีความแตกตางกันมาก ดังนัน้ หนวยงานควรดําเนินการพัฒนา
องคการโดยการหาสาเหตุของปญหาและดําเนินการแกไข 

 

ตัวชี้วัดที่  11.3  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

นํ้าหนัก : รอยละ 1.5  

คําอธิบาย :  

• การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เปนการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมที่ตองกําหนดในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน เชน หลักสูตร/หัวขอการพัฒนา วิธีการในการพัฒนาบุคลากรแตละกลุมเปาหมาย 
ระยะเวลาในการดําเนินการ เปนตน โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่จัดทําขึ้นควรสอดคลองกับทรัพยากรและความจําเปนใน
การพัฒนาบุคลากร และผลสํารวจตามตัวชี้วัดที่ 11.2 

• วิเคราะหขอมูลเพือ่จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจในการ
พัฒนาบุคลากรของบุคลากรในองคการ ซึ่งไดจากแบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development 
Survey) ผานระบบออนไลน คร้ังที่ 1 ประกอบกับขอมูลกรอบโครงสรางอัตรากําลังของบุคลากรในองคการ และพันธกิจ
หนาที่ของจังหวัด 
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เกณฑการใหคะแนน :   

วัดความสําเร็จของผลลัพธจากการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
โดยเกณฑการใหคะแนนเปนดังนี ้ 

  
ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดสงแผนพัฒนาบุคลากรของจงัหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

2 แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไมครบถวนตามประเดน็ 
ในแบบฟอรม และไมสอดคลองกับขอมูลปจจัยนาํเขาทีใ่ชในการวเิคราะห 

3 แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตามประเด็น 
ในแบบฟอรม แตไมสอดคลองกับขอมูลปจจัยนาํเขาที่ใชในการวิเคราะห หรือ ไมครบถวน 
ตามประเด็นในแบบฟอรม แตสอดคลองกับขอมูลปจจัยนาํเขาทีใ่ชในการวเิคราะห 

4 แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตามประเด็น 
ในแบบฟอรม และสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะห  

5 แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตามประเด็น 
ในแบบฟอรม และสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะหและผลการสาํรวจ 
คร้ังที่ 2  

 
เงื่อนไข : 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขา และ
แผนการปฏิบัติราชการของจังหวัด โดยขอมูลปจจัยนําเขา

2. จัดสงแผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอรมที่ 2 : แผนพัฒนา
บุคลากร/แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดยจังหวัดตองระบุขอมูลใหครบถวน 
และสอดคลองกับปจจัยนําเขาทีใ่ชในการวิเคราะหเพือ่จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พรอมบันทึกในแผนซีดีรอม ไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. 

 ไดแก ผลการสํารวจออนไลนครั้งที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 และลักษณะสําคัญขององคการ 

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 ทั้งนี้ 
 3. ผลการสํารวจครั้งที่ 2 จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร หาก GAP จาก
การประเมนิความพงึพอใจของบคุลากรภายในองคการลดลงในประเดน็ทีต่รงกับกิจกรรมการพฒันาบคุลากร จงัหวดัจะ
ไดคะแนนตัวชี้วัดนี้เทากับ 5.0000 

หากจังหวัดสงขอมูลลาชาจะถูกหักคะแนน 0.2000 คะแนน 

 
การคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 11 : 

การคํานวณตัวชี้วัดที่ 11 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เปนการคํานวณจากคา
คะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 11.1 ตัวชี้วัดที่ 11.2 และตัวชี้วัดที่ 11.3 ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด 
น้ําหนกัรอยละ 

(Wi) 
คะแนนทีไ่ดรับ 

(SMi) 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(Wi x SMi) 

11.1 ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํรายงาน
ลกัษณะสาํคัญขององคการ 

2 SM1 (W1 x SM1) 

11.2 สวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจในการ
พัฒนาบุคลากร 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

11.3 ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํ
แผนพัฒนาบุคลากร 

1.5 SM3 (W3 x SM3) 

 รวม ∑ Wi 
 

∑ Wi 
∑ (Wi x SMi) 

 
โดยที่ : 

W   หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด  

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด 

i     หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดข้ึนตามแนวทางการดําเนินงาน 

ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร ∑ (Wi x SMi) 
     ∑ Wi  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 ม.ค. 
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ตัวช้ีวัดท่ี 12  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

นํ้าหนัก : รอยละ 3 

คําอธิบาย :  

• ระบบสารสนเทศ เปนทุนขององคการที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู (Knowledge) และ
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององคการ  

• การพัฒนาทุนสารสนเทศใหมีคุณคาและทันสมัย มีความตอเนื่องทันเหตุการณ และสามารถใชสารสนเทศ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการนําขอมูลเขา ผานระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะหและแปลความหมายเปน
ขอความทีส่ามารถนําไปใชประโยชนได  จะชวยใหองคการสามารถนําขอมูลมาตัดสินใจแกไขปญหาทีเ่กิดขึน้ไดอยาง
ถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม ดังนัน้ ทุนสารสนเทศจึงเปน
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญขององคการ ไมวาจะเปนดานขอมูล ระบบ และเครือขาย ที่จะสามารถสงเสริมใหคนใน
องคการมีศักยภาพเพิ่มข้ึน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เปนการประเมินผลโดยใชการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชงานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับการประเมินขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
เพื่อวัดเรื่องการจัดการสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยดานประสิทธิผลจะมุงเนนทีป่ระโยชนของ
การใชงานสารสนเทศทีส่ะทอนในรูปแบบความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศตอระบบสารสนเทศ (Systems) 
ระบบฐานขอมูล (Database) และระบบเครือขาย (Network) และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ จะมุงเนนที่
คุณลักษณะจําเปนตอการใชงานระบบสารสนเทศผานเว็บไซตและระบบ Intranet ของหนวยงาน 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

12.1 สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงาน
สารสนเทศ 

1.5 

12.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธภิาพของระบบสารสนเทศ 1.5 
รวม 3 
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ตัวชี้วัดที่  12.1  สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ 

นํ้าหนัก : รอยละ 1.5  

คําอธิบาย :  

• สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ เปนการประเมิน
โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ ผานระบบออนไลน ซึ่งจะรวมอยูในแบบสํารวจ
การพัฒนาองคการ (Organization Deveopment Survey)  

• ขอคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ ประกอบดวย 6 ขอคําถาม ดังนี้ 
11.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ3 ของจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีความพรอมใชงาน

12.  จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูสามารถจัดการแกไขปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมือ่เกิด
สถานการณฉุกเฉินไดในระยะเวลาที่เหมาะสม (เชน ไฟดับ ไวรัส เปนตน) 

4 ชวยให
ขาพเจาปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 

13.  ขอมูลและสารสนเทศ

14.  

5 ของจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูไดถูกนํามาใชประโยชนในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของขาพเจา 

ฐานขอมูล

15.  ฐานขอมูลของจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูสามารถสนับสนุนการสื่อสารองคความรู (KM) และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในเร่ืองของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) 

6 ของจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยู สามารถใชงานไดอยางสะดวก เขาถึงไดงาย คนหา
ขอมูลที่ตองการไดรวดเร็ว 

16.  จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื ่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงาน และนํามาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานได 

 
หมายเหตุ : 
 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 4 

 หมายถึง ระบบขอมูลและสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณดานฮารดแวรที่
เก่ียวของกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งโปรแกรมปฏิบัติการซอรฟแวร
ตางๆ ภายในจังหวัด 

ความพรอมใชงาน

 5 

 หมายถึง การทีร่ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูใชงานไดเมื่อตองการ โดยสามารถเขาถึงหรือเรียกใชงานไดอยางราบร่ืน 

ขอมูลและสารสนเทศ
  ขอมูล (Data) หมายถึง ขาวสาร เอกสาร ขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณในรูปแบบของ

ตัวเลข ภาพ เสียง ตัวอักษร และสัญลักษณตางๆ ของจังหวัด 

  

       สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลตาง ๆ ที่ไดผานการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือ
วิเคราะหสรุปผลดวยวิธีการตาง ๆ แลวเก็บรวบรวมไว เพื่อนํามาใชประโยชนตามตองการ 
 6 ฐานขอมูล

 

 หมายถึง การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกันเขาไวดวยกันอยางมีระบบมีความสัมพันธระหวาง
ขอมูลตาง ๆ ที่ชัดเจน โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรในการชวยเก็บ รวมทั้งจัดเก็บอยูในแหลงที่ผูเกี่ยวของสามารถเขาใชได
โดยสะดวก (อยูในรูปแบบไฟล Microsoft Excel เปนอยางต่ํา) 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ิมเติม 

 

            
30 

 

เกณฑการใหคะแนน :   

การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคลองกับผลการสํารวจสวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ (GAP) คร้ังที่ 1 โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

 
กรณีที่ 1 :     

สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ 
ตอความพึงพอใจของบคุลากรภายในองคการ (GAP) 

คร้ังที่ 1 นอยกวาหรือเทากับคาเฉลี่ยกลาง 

 กรณีที่ 2 :     
สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ 

ตอความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ (GAP)  
คร้ังที่ 1 มากกวาคาเฉลี่ยกลาง 

ระดบัคะแนน สตูรการคํานวณ  ระดบัคะแนน สตูรการคํานวณ 
1 X2 ≥ Xmax  1 X2  ≥ Xmax 
2 

 

 
2 

 

 
3  3 X2 = X1 
4  

4  

5 X2 ≤ X1  5 X2 ≤ คาเฉลี่ยกลาง 
 
หมายเหตุ :   

X1   คือ  สวนตาง (GAP) จากการประเมนิความพงึพอใจของบคุลากรภายในองคการ คร้ังที่ 1  
(17 ธันวาคม 2555 – 4 มกราคม 2556) 

X2   คือ  สวนตาง (GAP) จากการประเมนิความพึงพอใจของบคุลากรภายในองคการ คร้ังที่ 2  
                 (16 – 30 กันยายน 2556) 
Xmax  คือ  คาสูงสุดของคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสาํคัญ (GAP) คร้ังที่ 1  

ของทุกจังหวัด
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงใหทราบคาเฉลี่ยกลาง และคา Xmax พรอมผลการสาํรวจคร้ังที่ 1 ผานระบบ

ออนไลน 

  

 

เงื่อนไข :  
1. ตัวชี้วัด 12.1 หากมีจํานวนผู ตอบนอยกวาจํานวนกลุ มตัวอยางตามหลักสถิติที ่กําหนดไว (สามารถ           

ตรวจสอบจํานวนผูตอบขัน้ต่าํของแตละจังหวัดไดจากหนาเว็บไซตระบบการสํารวจออนไลน) จะไดคะแนนตัวชี้วัดนี้
เทากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไมสามารถนําผลการสํารวจมาใชเปนตัวแทนในการประเมินผลได 

2. สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ (GAP) มีคาสูงสุด
เทากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนนอยสุด) ทั้งนี้ หากสวนตางมีคาสูง แสดงวาสิ่งที่บุคลากรในองคการมี
ความเห็นกับความสําคัญที่องคการมุงเนนมีความแตกตางกันมาก ดังนั้น หนวยงานควรดําเนินการพัฒนาองคการโดย
การหาสาเหตุของปญหาและดําเนินการแกไข 
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ตัวชี้วัดที่  12.2  จํานวนขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

นํ้าหนัก : รอยละ 1.5  

คําอธิบาย : 

• จํานวนขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เปนการประเมินจากหลักฐาน  
ณ จังหวัด ใน 10 ขอ โดยมีแนวทางการตรวจประเมนิ ดังนี้  

 
ขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ 
เกณฑการตรวจประเมิน 

1. มีฐานขอมูลที ่ครอบคลุมที ่ใช สนับสนุนการ
 ปฏิบัติงาน  

 

� มีฐานขอมูลที่ครอบคลุมอยางนอยทุกประเด็นยุทธศาสตร
ของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนบัสนุนการปฏิบัติงานภายใน
จังหวัดไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

1. มีระบบสนับสนนุการวิเคราะหผลการดําเนนิการ � มีการนําขอมูลและสารสนเทศของจังหวัด มาใชในการ
วิเคราะหผลการดําเนนิการ และนําไปปรับปรุง/พฒันางาน 

2. มีระบบตรวจสอบความถูกตอง และความ
นาเชื่อถือของขอมูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานขอมูล 

 

� มีการกําหนดผูรับผดิชอบในการตรวจสอบขอมูลและการ
จัดเก็บขอมูล รวมถึงการดําเนินการตามแผนการจัดเก็บ
และตรวจสอบขอมูลแตละประเภทในระบบฐานขอมูล  
ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

� มรีะบบการตรวจสอบสทิธิก์ารเขาถึง (Login) ทีส่ามารถ 
Verify User name และ Password  

3. มีการอัพเดทขอมูลที่จําเปนอยางสม่ําเสมอและ
ทันทวงท ี

� มกีารตรวจรอบของการจดัเก็บขอมลูแตละประเภท พรอม
ที่จะนาํไปใชประโยชนอยูเสมอ  

4. มีระบบสบืคนขอมูลบนเว็บไซตของจังหวัดที่มี
ประสิทธิภาพ 

� มีระบบการสบืคนขอมูล (Search Engine) บนเว็บไซตของ
จังหวัด ที่สามารถคนหาไดถูกตองสอดคลองกับความ
ตองการ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

5. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศจาก
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนของผูใชงาน 

� มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนจากผูใชงาน
สารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงใหดีข้ึน 

6. มีแนวทาง/มาตรการปองกันความเสียหายและ 
มีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (Backup) 

� มีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ 
Intranet อยางนอย 2 คร้ัง/สัปดาห และในระบบ 
Internet อยางนอย 1-2 คร้ัง/เดอืนหรือตามความ
เหมาะสมของแตละหนวยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction และสถิติความ
เสียหายที่พบในอดีตที่ผานมา 
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ขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑการตรวจประเมิน 

7. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ 

� มรีะบบการตรวจสอบการบกุรุก และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครือขายครอบคลุมทุกโฮสต (Host) รวมถึง
เสนทางที่ขอมูลอาจเดินทาง เพือ่ปองกันทรัพยากร ระบบ
สารสนเทศ และขอมูลบนเครือขายภายในจังหวัด 

� มีการติดตั้งระบบบนัทึกและตดิตามการใชงานระบบ
สารสนเทศของจังหวัด และตรวจตราการละเมิดความ
ปลอดภัยที่มีตอระบบขอมูล ที่เปนไปตาม พ.ร.บ. วาดวย
การกระทําความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

8. มีแผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ 

� มีแผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
และกระบวนการทีแ่สดงถึงการตอบสนองตอการบกุรุกที่
เสี่ยงตอการทํางานของระบบสารสนเทศ ที่ครอบคลุมถึง
การสนับสนนุการปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องภายใตภาวะ
วกิฤต (เชน ไฟไหม น้ําทวม แผนดินไหว เปนตน) เพือ่ให
สามารถลดความเสียหายไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการปองกัน
เหตุการณที่อาจเกิดข้ึนและดําเนินการตามแผน 

9.  มีระบบ Access Right ที่ถูกตองและทันสมัย � มีการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมลูให
เหมาะสมกับการเขาใชงานของผูใชงานระบบและหนาที่
ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานกอนเขาใช
ระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิ
รหัสผาน (Password) เมื่อผูใชงานระบบลาออก พนจาก
ตําแหนง หรือยกเลิกการใชงาน และมีการทบทวนสิทธิ์การ
เขาถึงอยางสม่ําเสมอ 

 
เกณฑการใหคะแนน :   

เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดที่ 12.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ มีดังนี้ 
 

การประเมิน นํ้าหนัก  
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
12.2  จํานวนขอมูลเชิงประจักษ

ดานประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 

1.5 
 

≤6 7 8 9 10 
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เกณฑการคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 12 : 

การคํานวณตัวชี้วัดที่ 12 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เปนการคํานวณจากคา
คะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 12.1 และ 12.2  ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักรอยละ 

(Wi) 
คะแนนทีไ่ดรับ 

(SMi) 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
12.1 สวนตางระหวางความเห็นและ

ความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงาน
สารสนเทศ 

1.5 SM1 (W1 x SM1) 

12.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษดาน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม ∑ Wi 
 

∑ Wi 

∑ (Wi x SMi) 

 
โดยที่ : 
 

W  หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด  

SM  หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดข้ึนตามแนวทางการดําเนินงาน 

ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ∑ (Wi x SMi) 

     ∑ Wi  
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ตัวช้ีวัดท่ี 13  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ 

นํ้าหนัก : รอยละ 3 

คําอธิบาย :  

• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ เปนการวัดที่มุงเนน 3 เร่ือง ดังนี้ 
1. ความสอดคลองเชื่อมโยงกันในองคการ ไดแก ทิศทางขององคการ (Direction) ผูนํา (Leadership) 

วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate)  
2. ความสําเร็จขององคการ ไดแก ความรับผิดชอบในหนาที่ (Accountability) การจงูใจ (Motivation) 

ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา/หัวหนางานและการกํากับติดตาม (Coordination and Control) และการทาํงาน
เปนทีม (Teamwork)  

3. การสรางสิ่งใหม ไดแก การปรับตัวใหทันกับสถานการณภายนอก (External Orientation) และการ
สรางนวตักรรมและการเรียนรู (Innovation and Learning)  

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

13.1 สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง
วฒันธรรมองคการ 

1.5 

13.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ 1.5 
รวม 3 

 

ตัวชี้วัดที่  13.1  สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องคการ 

นํ้าหนัก : รอยละ 1.5  

คําอธิบาย :  

• ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาปรับปรุงวฒันธรรมองคการ เปนการประเมนิโดยใชแบบสํารวจบรรยากาศ
ภายในองคการ (Organization Climate Survey) ผานระบบออนไลน ซึง่จะรวมอยูในแบบสํารวจการพัฒนาองคการ 
(Organization Deveopment Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสวนตางระหวาง
ความเห็นและความสําคัญขององคการ (Gap) จากการสาํรวจการพฒันาองคการ คร้ังที ่1 และคร้ังที่ 2 

• ขอคําถามในแบบสํารวจบรรยากาศภายในองคการ (Organization Climate Survey) ประกอบดวย  
14 ขอ ดังนี้ 

17. ขาพเจาเขาใจทิศทางและกลยุทธของจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยู 
18. ขาพเจาเชื่อมั่นวาผูบริหาร
19. 

8 สามารถบริหารจัดการองคการใหบรรลุเปาหมายไดตามยุทธศาสตร 
ผู บริหาร/ผู บังคับบัญชา

20. 

9 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการ
ปฏิบัติงานไดอยางอิสระ เพื่อการพัฒนาองคการใหดีข้ึน 

สภาพแวดลอมการทํางาน10 ในปจจุบันทําใหขาพเจาทํางานอยางมีความสุข 
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21. ปริมาณงานที่ขาพเจาไดรับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน 
22. ขาพเจาไดรับการสนับสนุนใหมีอุปกรณและเคร่ืองมือที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
23. ขาพเจามีความมุงมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพื่อใหจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยู

บรรลุเปาหมาย 

11 อยางเพียงพอ 

24. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมกีารใหรางวลัหรือยกยองชมเชยบุคลากรที่ทุมเทใหแกองคการอยาง
เหมาะสม 

25. ขาพเจาสามารถขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน

26. ผูบังคับบัญชา/หัวหนางานของขาพเจามักจะติดตามความคืบหนาของงาน เพื่อชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงาน 

12 ไดตลอดเวลา รวมทั้งไดรับการสนับสนุน
เพื่อใหการทํางานประสบความสําเร็จ 

27. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูสงเสริมการทํางานเปนทีม เพื่อใหเกิดความรวมมือ และการทํางานที่
มีคุณภาพดี 

28. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูสามารถปรับตัวไดไวตอการเปลี่ยนแปลง

29. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีการนําการเรียนรูจากบุคลากรภายใน ผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสียมาใชในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนทํางานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

13 ของสถานการณภายนอก
ทีส่งผลตอการบรรลภุารกิจ 

30. ขาพเจารู สึกวางานของขาพเจามีความทาทาย และชวยใหขาพเจาไดเรียนรู  พัฒนาทักษะ
ความสามารถใหม ๆ และมีประสบการณมากข้ึน 
 
หมายเหตุ : 
 8 ผูบริหาร
 9 

 หมายถึง ผูบริหารของจังหวัด ไดแก ผูวาราชการจังหวัด และรองผูวาราชการจังหวัด 
ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชา

 10 

 หมายถึง ผูบริหารของจังหวัด หรือ ผูบังคับบัญชาชั้นตน ขึ้นอยูกับระดับหรือ
ตําแหนงของผูตอบแบบสํารวจ 

สภาพแวดลอมการทํางาน

 11 

 หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวบุคลากรในจังหวัด ที่เอื้ออํานวยใหคนทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีผลตอคุณภาพชีวิตของบุคลากรดวย อาจเปนไดทั้งสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน วสัดุ
อุปกรณในการปฏิบัติงาน สถานที่ทํางาน แสง เสียง อุณหภูมิ เปนตน และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม เชน 
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา การบังคับบัญชา คาตอบแทนสวัสดิการ เปนตน และสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ 

อุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

 12 

 หมายถึง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ที่จังหวัด
จัดหาใหบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยใหพิจารณาตามความจําเปน 

ผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน
 13 

 หมายถึง ผูบังคับบัญชาชั้นตน (หัวหนาสํานักงานจังหวัด หัวหนากลุม/ฝาย) 
ปรับตัวไดไวตอการเปลี่ยนแปลง

 

 หมายถึง การที่จังหวัดมีความตื่นตัว สามารถยืดหยุนและปรับตัวใหทัน
ตอเหตุการณตาง ๆ ที่มีผลตอการดําเนินการตามยุทธศาสตร เชน การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปลี่ยนแปลง
นโยบายรัฐบาล เปนตน 
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เกณฑการใหคะแนน :   
  การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคลองกับผลการสํารวจสวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพงึพอใจของบคุลากรภายในองคการ (GAP) คร้ังที่ 1 แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 
 

กรณีที่ 1 :     
สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ 

ตอความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ (GAP) 
คร้ังที่ 1 นอยกวาหรือเทากับคาเฉลี่ยกลาง 

 กรณีที่ 2 :     
สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ 

ตอความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ (GAP)  
คร้ังที่ 1 มากกวาคาเฉลี่ยกลาง 

ระดบัคะแนน สตูรการคํานวณ  ระดบัคะแนน สตูรการคํานวณ 
1 X2 ≥ Xmax  1 X2  ≥ Xmax 
2 

 

 
2 

 

 
3  3 X2 = X1 
4  

4  

5 X2 ≤ X1  5 X2 ≤ คาเฉลี่ยกลาง 
หมายเหตุ :   

X1   คือ  สวนตาง (GAP) จากการประเมนิความพงึพอใจของบคุลากรภายในองคการ คร้ังที่ 1  
(17 ธันวาคม 2555 – 4 มกราคม 2556) 

X2   คือ  สวนตาง (GAP) จากการประเมนิความพงึพอใจของบคุลากรภายในองคการ คร้ังที่ 2  
                 (16 – 30 กันยายน 2556) 
Xmax  คือ  คาสูงสุดของคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสาํคัญ (Gap) คร้ังที่ 1  

ของทุกจังหวัด
 

  

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงใหทราบคาเฉลี่ยกลาง และคา Xmax พรอมผลการสํารวจคร้ังที่ 1 ผานระบบ
ออนไลน 

เงื่อนไข :  
1. ตัวชี้วัด 13.1 หากมีจํานวนผูตอบนอยกวาจํานวนกลุ มตัวอยางตามหลักสถิติที ่กําหนดไว (สามารถ

ตรวจสอบจํานวนผูตอบขัน้ต่าํของแตละจังหวัดไดจากหนาเว็บไซตระบบการสํารวจออนไลน) จะไดคะแนนตัวชี้วัดนี้
เทากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไมสามารถนําผลการสํารวจมาใชเปนตัวแทน ในการประเมินผลได 

2. สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ (GAP) มีคาสูงสุด
เทากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนนอยสุด) ทั้งนี้ หากสวนตางมีคาสูง แสดงวาสิ่งที่บุคลากรในองคการมี
ความเห็นกับความสําคัญที่องคการมุงเนนมีความแตกตางกันมาก ดังนั้น หนวยงานควรดําเนินการพัฒนาองคการโดย
การหาสาเหตุของปญหาและดําเนินการแกไข 
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ตัวชี้วัดที่  13.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ 

นํ้าหนัก : รอยละ 1.5  
คําอธิบาย :  

• ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ เปนการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของจังหวัดทีม่ีความสอดคลองกับผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาองคการ 
(Organization Development Survey) ผานระบบออนไลน ประกอบกับขอมูลทีเ่กีย่วของทีไ่ดจากการคนหาสาเหตุ 
และวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญ จังหวัดอาจจัดทําเปนแผนพัฒนาองคการ เพื่อกําหนดกิจกรรมและผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน โดยเนนดําเนินการในเร่ืองที่สําคัญที่มีผลกระทบตอองคการสูง นอกจากนี้ในการทําแผนตองคํานึงถึงระยะเวลา
ของการจัดกิจกรรม  ควรกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดปงบประมาณ และควรมี
การติดตามวาแผนดําเนินการครบถวน ตรงตามกําหนดระยะเวลาหรือไม ควรมีการรายงานใหผูบริหารทราบเปนระยะๆ 
การทําแผนที่ดีควรทําใหครอบคลุม โดยสิ่งสําคัญที่จะตองคํานึงถึง คือการสื่อสารภายในองคการใหรูวาจังหวัดมีแผนที่
จะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการสรางบรรยากาศที่ดีภายในองคการ 
 
เกณฑการใหคะแนน :   

วัดความสําเร็จของผลลัพธจากการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 โดยเกณฑการใหคะแนนดงันี้   

 

ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดสงแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

2 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไมครบถวนตามประเด็น 
ในแบบฟอรม และขาดความสอดคลองกับขอมูลปจจัยนาํเขาทีใ่ชในการวเิคราะห 

3 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตามประเดน็ 
ในแบบฟอรม แตไมสอดคลองกับขอมูลปจจัยนาํเขาทีใ่ชในการวเิคราะห หรือ ไมครบถวนตาม
ประเด็นในแบบฟอรม แตสอดคลองกับขอมูลปจจัยนาํเขาทีใ่ชในการวเิคราะห 

4 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตามประเดน็ 
ในแบบฟอรม และสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะห  

5 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตามประเดน็ 
ในแบบฟอรม และสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะหและผลการสาํรวจคร้ังที ่2  
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เงื่อนไข : 

1. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ โดยวิเคราะหขอมูลปจจัยนําเขาที่เปนผลการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรในองคการ ซึง่ไดจากแบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey) 
ผานระบบออนไลน ในครั้งที่ 1 มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให
สอดคลองกับทรัพยากรและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  

2. จัดสงแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอรม 
ที่ 2 : แบบฟอรมแผนพัฒนาบุคลากร/แผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดยจังหวัด
ตองระบุขอมูลใหครบถวน ถูกตอง และสอดคลองกับปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะหเพือ่จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองคการ ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 พรอมทั้งบันทึกในแผนซีดีรอม ทั้งน้ี 

3. ผลการสํารวจครั้งที่ 2 จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคลองกับแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ 
หาก GAP จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ลดลงในประเด็นที่ตรงกับกิจกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงวฒันธรรมองคการจังหวัดจะไดคะแนนในตัวชี้วัดนี้เทากับ 5.0000 

หาก
จังหวัดสงขอมูลลาชาจะถูกหักคะแนน 0.2000 คะแนน 

เกณฑการคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 13 : 

การคํานวณตัวชี้วัดที่ 13 ตัวชีว้ัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ เปนการ
คํานวณจากคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 13.1 และตัวชี้วัด 13.2  ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักรอยละ 

(Wi) 
คะแนนทีไ่ดรับ 

(SMi) 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
13.1 สวนตางระหวางความเห็นและ

ความสาํคัญตอความพึงพอใจในการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ 

1.5 SM1 (W1 x SM1) 

13.2 ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํ
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

 
รวม ∑ Wi  

∑ Wi 

∑ (Wi x SMi) 

 
โดยที่ : 

W  หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด 

SM  หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทยีบกับเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดข้ึนตามแนวทางการดําเนินงาน 

ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ∑ (Wi x SMi) 

     ∑ Wi  
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คําอธิบายเพ่ิมเติม การประเมินผานระบบสาํรวจออนไลน (Survey Online) : 

  

• ผูตอบแบบสํารวจตองตอบครบทุกประเด็นขอคําถาม ทั้งในสวนความเห็น และสวนความสําคัญ 
-  ความเห็น หมายถึง ความรูสกึของผูตอบแบบสาํรวจตอขอคําถามในขณะทีต่อบ  แบบสาํรวจ 
-  ความสําคัญ หมายถึง ผูตอบแบบสํารวจรูสึกวาขอคําถามนั้นเปนเรื่องสําคัญในขณะที่ตอบ

แบบสํารวจ 

• ผู ตอบแบบสํารวจตองเปนขาราชการสวนภูมิภาคสังกัดจังหวัดนั ้นๆ หรือหากเป น
ขาราชการในอัตราชวยราชการ ตองปฏิบัติราชการในจังหวัดนั้นๆ ไมนอยกวา 6 เดือน

• จํานวนผูตอบแบบสํารวจตองมีไมนอยกวาจํานวนกลุมตัวอยางที่คํานวณไดตามหลักสถิติ  ซึ่ง
สํานักงาน ก.พ.ร. ใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางของ Taro Yamane เนื่องจากเปนหลักสถิติที่
ยอมรับและนิยมใชกันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรที่แนนอน โดยใชขอมูลจํานวน
ขาราชการจากรายงานลกัษณะสาํคัญองคการของจงัหวดั  

 
(ตองเปนขาราชการสวนภูมิภาคเทานั้น) 

• สตูรของ Taro Yamane ที่ใชในการคํานวณ คือ  
 
 

  

 โดยที ่ n = ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ 

            N = ขนาดของประชากร        

             e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได  

(ใชที่ระดับความเชื่อมั่น = 95%) 

• จังหวัดสามารถตรวจสอบจํานวนผูตอบแบบสํารวจขัน้ต่าํของแตละจังหวัดไดจากหนาเว็บไซต
ระบบสํารวจออนไลน  

• ขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดสามารถเขามาตอบแบบสํารวจได 1 ครั้ง ในแตละรอบการ
ประเมิน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไมไดระบุกลุมตัวอยางไว เพียงแตกําหนดจํานวนขั้นต่าํทีจ่ะเขา
ตอบแบบสํารวจที่สามารถเปนตัวแทนของประชากร ทั้งนี ้หากขาราชการเขามาตอบแบบสํารวจ
จํานวนมากเทาไร จะทําใหทราบขอมูลที่เปนความจริง และนําไปสูการพัฒนาไดดียิ่งข้ึน 
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หลักการประเมินจากการสํารวจ Organization Development Survey คือการทําให GAP นอยทีสุ่ด  
ซึ่งเปนสวนตางระหวางปจจัยดานระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากรภายในองคการ (Gap)  
 

ความสําคญั

คว
าม
เห
็นด
วย

 
 

• การใหคะแนนจะประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ซึง่เปนการเปรียบเทียบ
สวนตางระหวางปจจัยดานระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากรภายในองคการ และ
นํามาหาคาเฉลี่ยของสวนตางระหวางปจจัยดังกลาวตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

 

 หรือ    

 
โดยที่  

x หมายถึง คาระดับความเห็นของแตละขอคําถาม 
(ความเห็น หมายถึง ความรูสึกของผูตอบแบบสํารวจตอขอคําถามในขณะที่ตอบแบบ
สาํรวจ) 

Y หมายถึง คาระดับความสําคัญของแตละขอคําถาม 
(ความสําคัญ หมายถึง ผู ตอบแบบสํารวจรูสึกวาขอคําถามนั ้นเปนเรื่องสําคัญที ่มี
ประโยชนหรือมีผลกระทบตอองคการในขณะที่ตอบแบบสํารวจ) 

i หมายถึง ลําดับที่ของขอคําถามที่กําหนดข้ึน 

 
 

 
 

"เครื่องมือการประเมินผลดานการพัฒนาองคการนี้ จะเปนกลไกสําคัญสูการพัฒนาองคการ 
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ทั้งนี้ จังหวัดสามารถพิจารณาดําเนินการในข้ันตอนตาง ๆ ตามปฏิทินการดําเนินการดังตอไปนี้  

กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

1. บุคลากรของจังหวัดตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคการ   

   (Organization Development   Survey) ครั้งที่ 1 

   (Pre-test) ผานระบบสาํรวจออนไลน  

(17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56) 

2. สกพร. ประมวลผล  Organization Development   

  Survey และจังหวัดเขาตรวจสอบผลการสํารวจผานระบบ 

  สํารวจออนไลน เพ่ือนําไปจัดทําแผนพัฒนาองคการ  

5 - 15 ม.ค. 56 

3. จังหวัดจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ ประจําป 

   งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอรมที่ 1 ใหครบถวนและ 

   ทนัสมัย  

 ธ.ค. 55 – มี.ค. 56 

4. จังหวัดนําขอมูลปจจัยนําเขาที่สําคัญตามผลการสํารวจมา 

   จัดทําแผนพัฒนาองคการ ซึ ่งประกอบดวยแผนพัฒนา  

   บุคลากร แผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และแผนพัฒนา 

   ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

   เพ่ือใหผลสํารวจคร้ังที่ 2 มี GAP ลดลง 

ธ.ค. 55 – มี.ค. 56  
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5. จังหวัดจัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการ ตาม   

   แบบฟอรมที่ 1 แผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาปรับปรุง 

  วัฒนธรรมองคการ ตามแบบฟอรมที ่2 พรอมทั ้งบันทึกใน 

  แผนซีดีรอม ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

 ภายใน 1 เม.ย. 56 

6. จังหวัดดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการเพือ่ลดสวนตาง 

   ระหวางปจจัยดานระดับความสําคัญและความเห็นของ 

  บุคลากรภายในองคการ (Gap)  ทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากร  

  ระบบสารสนเทศ และวัฒนธรรมองคการใหดขีึน้ 

ม.ค. – 15 ก.ย. 56 

7. บุคลากรของจังหวัดตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคการ  

  (Organization Development Survey) คร้ังที่ 2   

  (Post-test) ผานระบบสาํรวจออนไลน   

(16 – 30 ก.ย. 56) 
 

8. สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลและแจงผลสํารวจการพัฒนา 

   องคการ (Organization Development Survey) คร้ังที่ 2  

   ผานระบบออนไลน เพ่ือใหจังหวัดไดนําไปใชประโยชนในการ 

   พัฒนาองคการตอไป 

ภายใน 15 ต.ค. 56 

9. ผูตรวจประเมินเขาตรวจขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพ 

   ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ จังหวัด ในรอบ 12 เดือน 

ภายใน ธ.ค. 56 
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หนวยงานผูรับผิดชอบ : กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาววิริยา      เนตรนอย 0 2356 9942 
2. นางมนัสสิรี      เจียมวิจิตร 0 2356 9999 ตอ 8985 
3. นางสาวอรญาณี  สุนทรัช 0 2356 9999 ตอ 8916 
4. นางนิธินุช      จรุงเกียรติ 0 2356 9999 ตอ 8804 
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Article I. ภาคผนวก 
 
 
 

ภาคผนวก 1  -  แบบฟอรมที่ 1 รายงานลักษณะสําคัญขององคการ 
 - แบบฟอรมที่ 2 แผนพัฒนาบคุลากร/แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ 
   
 ภาคผนวก 2     

- แบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey) 
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ภาคผนวก 1 
แบบฟอรมที่ 1 รายงานลักษณะสําคัญขององคการ 

 
 

 

 

 

 

รายงานลักษณะสําคัญขององคการ 
 

จังหวัด............................ 
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คําอธิบายการตอบคําถาม 
รายงานลักษณะสําคัญขององคการ  

 

 สวนราชการในที่นี้ หมายถึง “จังหวัด” ที่ดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้  

 การจัดทําลักษณะสําคัญขององคการ ใหสวนราชการพิจารณาบทบาทหนาที่ ผูรับบริการ หรือการบริหาร
จัดการครอบคลุมทุกหนวยงานที่อยูในสังกัดของสวนราชการ 

 การตอบคําถามจะตองพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคลองกันทั้งในสวนของลักษณะสําคัญขององคการ 
และระหวางหมวดตาง ๆ ตามเกณฑคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

 คําถามที่มีเครื่องหมาย (#) เปนคําถามบังคับที่สวนราชการตองตอบคําถาม โดยมีขอมูลสารสนเทศที่
เก่ียวของในเร่ืองนั้น ๆ จึงจะถือวาไดตอบคําถามในขอนั้น ๆ แลว 

 คําถามที่ ไมมี เครื่องหมาย (#) เปนคําถามทีส่วนราชการตองตอบคําถาม  แตการตอบคําถามดังกลาว
อาจจะยังไมมีความสมบูรณก็ได ทั้งนี้ อาจเนื่องจากตองใชเวลาในการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ หรือดวยเหตุใด ๆ 
ก็ตาม สําหรับกรณีคําถามใดสวนราชการยังไมไดดําเนินการ ใหสวนราชการตอบวา “ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจาก...” 
(ใหระบุปญหาหรือสาเหตุที่ยังไมไดดําเนินการ) 

 คําถามที่สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้น ใหตอบวา “สวนราชการมีลักษณะงานไม
เก่ียวของกับคําถามในขอนี้”  

 การตอบคําถาม ใหสวนราชการอธิบายบริบทที่สําคัญขององคการ

 

ที่เกี่ยวของในแตละคําถาม โดยใช
วิธีการพรรณาความ ใชแผนภาพประกอบ หรือใชตาราง ตามความเหมาะสมในแตละคําถาม  
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Article II. ลักษณะสําคัญขององคการ 

 

ลักษณะสําคัญขององคการแสดงใหเห็นภาพรวมของสวนราชการ บงบอกถึงสภาพแวดลอมดานการ
ปฏิบัติการของสวนราชการ ความสัมพันธทีส่ําคัญภายในและภายนอกสวนราชการ สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
และความ   ทาทายเชิงยุทธศาสตร รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ลักษณะสําคัญขององคการแสดงบริบทเพือ่ใหเขาใจสวนราชการมากขึ้น และเพื ่อชี ้นําและจัดลําดับ
ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศที่สวนราชการควรนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1 - 7 ตอไป 

กรุณาตอบคําถามดังตอไปน้ี 

 
1. ลักษณะองคการ  
 

เปนการกลาวถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ และความสัมพันธทีส่ําคัญกับประชาชน

ผูรับบริการ สวนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม 

 

ก. ลักษณะพ้ืนฐานของสวนราชการ 

(1) 

-  พันธกิจหรือ

- มแีนวทางและวธิกีารอยางไรในการใหบริการแกผูรบับริการ (#) 

หนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง (#) 

(2)  

- วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก คานิยม และวฒันธรรมของสวนราชการคืออะไร  

(3) 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับ

ตําแหนง ขอกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เปนตน (#) (ใหใชขอมูลบุคลากรของสวนราชการ ณ วันปจจุบันที่

สวนราชการทําการประเมนิ) 

(4) 

สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญอะไรบาง ในการใหบริการและ

การปฏิบัติงาน (#) 

(5) 

สวนราชการดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับทีส่ําคัญอะไรบาง (#) (ใหระบุเฉพาะที่

สําคัญที่เก่ียวของกับการสงมอบบริการหลกั

 

ของสวนราชการเทานัน้) 
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ข. ความสัมพันธภายใน ภายนอกองคการ 

(6) 

โครงสรางองคการ และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเปนเชนใด (#) 

(7) 

สวนราชการหรือองคการทีเ่ก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกันมหีนวยงานใดบาง  

มีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน (#) 

-  ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง 

-  มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันอยางไร 

(8) 

-  กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคือใครบาง (#) 

-  กลุ มผู รับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียเหลานี ้มีความตองการและความคาดหวังทีส่ําคัญ

อะไรบาง (#)  

-  แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันคืออะไร (#) 
 

 

2. ความทาทายตอองคการ 
 

 เปนการตอบคําถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแขงขัน ความทาทายทีส่ําคัญในเชิงยุทธศาสตร และระบบการ

ปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ 

 

ก. สภาพการแขงขนั 

(9) 

- สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปนเชนใด (ใหสวนราชการตอบตาม

ความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ)   

- ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด  

-  ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันในประเด็นดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบ

กับคูแขงเปนอยางไร  

(10) 

- ปจจัยสําคัญที่ทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันคืออะไร  

- ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลตอสภาพการแขงขันของสวนราชการคืออะไร  

(11) 

ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูที่ใดบาง  

 

 

(12) 

ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขันมีอะไรบาง (ถามี) 
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ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

(13) 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการคืออะไร (#)  

- ความทาทายตามพันธกิจ 

- ความทาทายดานปฏิบัติการ  

- ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาํเนินการ 

(14) 

แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพื่อใหเกิดผลการดําเนินการที่ดีอยาง

ตอเนื่องมีอะไรบาง (#) 

 

 (15) 

ภายในองคการมแีนวทางในการเรียนรูขององคการและมกีารแลกเปลีย่นความรูอยางไร (#) 

 

 

 

 

************************** 
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แบบฟอรมที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ 
 

ชื่อสวนราชการ/จังหวัด _____________________________________ ชื่อผูรับผิดชอบหลัก/หนวยงาน ____________________________________ 

 
  แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556                  แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
ปจจัยการสํารวจ คําถามการสํารวจ

ออนไลน 
Gap โครงการ/กจิกรรมในการพัฒนา ขอมูลปจจัยนําเขาในการ

จัดทําแผนพัฒนาฯ * 
ตัวชี้วัด เปาหมาย/

ผลลัพธ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
หมายเหตุ
                     ผลการสํารวจที่มี Gap สูง  ยุทธศาสตร พันธกิจ และ 

 :     * ขอมูลปจจัยนําเขาในการจัดทําแผน ไดแก 

                     ความทาทายองคการ ฯลฯ  
 
 

 
ความเห็นเพ่ิมเติมของผูบริหาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ลงนาม   .......................................................  ผูบริหาร          วันที่อนุมัติ    ......................................... 
 
          (                                             ) 
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แผนการดาํเนินงานตาม            แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556       แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
โครงการ/กจิกรรมในการพัฒนา………………………………………………………………………………………………… 
 

กจิกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

ผลผลิต ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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ภาคผนวก 2 
แบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey) 

 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศในสวนของการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน
สารสนเทศ และระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ วัดจากผลการประเมินของบุคลากรใน
องคการ โดยใชแบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey) ซึ่งแบงการวัดเปน 2 สวน 
คือ ระดับความเห็นและระดับความสําคัญ โดยแตละสวนแบงระดับการประเมิน (Scale) เปนระดับ 1 - 10 (นอยไป
หามาก) 

 

ปจจยัการสาํรวจ คําถาม 

ระดับความเห็น ระดับความสาํคัญ 
 
1                 10 
นอย             มาก 

 
1                 10 
นอย            มาก 

Human Capital Survey 
HRM 1. จังหวัดท่ีขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีนโยบายและเปาหมายดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล
 

1 ท่ีชัดเจน และมีการสื่อสารให
บุคลากรทราบ 

 

2. จังหวัดท่ีขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีการมอบหมายบุคลากร
อยางชัดเจน เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินการบรรลุ
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของจังหวัด 

  

3. จังหวัด/หนวยงาน  
2 ท่ีขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีแนวทางใน

การเสริมสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรไว ซึ่งทําใหอัตรา
การโอน/ลาออกมแีนวโนมลดลง 

 

4. จังหวัดท่ีขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีฐานขอมูลทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีความถูกตอง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการ
ตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดได
อยางมีประสิทธิภาพ 

  

5. จังหวัดท่ีขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีการสงเสรมิใหมีกิจกรรม
การเรยีนรูและการสรางความสมัพันธอันดีระหวางฝาย
บริหารกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน และระหวางผูปฏิบัติงาน
ดวยกันเอง 

  

HRD 6.  แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัดท่ีขาพเจาปฏิบัติงานอยูมี
ความสอดคลองกับทิศทาง และยทุธศาสตรของจังหวัด 

  

7.  บุคลากรในจังหวัดท่ีขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีความรู ทักษะ 
และสมรรถนะท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะทําใหการ
ปฏิบัติงานบรรลภุารกิจขององคการอยางมีประสิทธิภาพ 

  

8.  ผูบังคับบัญชา/หัวหนางานมีบทบาทในการสงเสริมและ
พัฒนาใหขาพเจาปฏิบัติงานไดดีข้ึน เชน การสอนงาน 
(Coaching) เปนตน 

  

9.  ขาพเจาไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความตองการ และผลการ
ประเมินการปฏบัิติราชการ 
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ปจจยัการสาํรวจ คําถาม 

ระดับความเห็น ระดับความสาํคัญ 
 
1                 10 
นอย             มาก 

 
1                 10 
นอย            มาก 

10. การพัฒนาความรู ทักษะท่ีขาพเจาไดรับชวยใหขาพเจามี
ความชํานาญ และสามารถปฏิบัตงิานไดดีข้ึน 

  

Information Capital Survey 
System 11. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ3 ของจังหวัดท่ีขาพเจา

ปฏิบัติงานอยูมคีวามพรอมใชงาน
 

4 ชวยใหขาพเจา
ปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง 

 

12. จังหวัดท่ีขาพเจาปฏิบัติงานอยูสามารถจดัการแกไข
ปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ
ฉุกเฉินไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม (เชน ไฟดบั ไวรสั 
เปนตน) 

  

Database 13. ขอมูลและสารสนเทศ  
5 ของจังหวัดท่ีขาพเจาปฏิบัติงาน

อยูไดถูกนํามาใชประโยชนในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของขาพเจา 

 

14. ฐานขอมูล  
6 ของจังหวัดท่ีขาพเจาปฏิบัติงานอยู สามารถ

ใชงานไดอยางสะดวก เขาถึงไดงาย คนหาขอมูลท่ี
ตองการไดรวดเรว็ 

 

15. ฐานขอมลูของจังหวัดท่ีขาพเจาปฏิบัติงานอยูสามารถ
สนับสนุนการสื่อสารองคความรู (KM) และการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูในเรื่องของวิธีการปฏิบัติท่ีดี 
(Best/Good Practices) 

  

Network 16. จังหวัดท่ีขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสามารถเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน 
และนํามาใชสนับสนุนการปฏบิตังิานได 

  

Organization Climate Survey 

ความสอดคลองเชือ่มโยงกนัในองคการ (Alignment) 
ทิศทางของ
องคการ 
(Direction) 

17. ขาพเจาเขาใจทิศทางและกลยทุธของจังหวัดท่ีขาพเจา
ปฏิบัติงานอยู 

  

ผูนํา 
(Leadership) 

18. ขาพเจาเช่ือมั่นวาผูบริหาร  
8 สามารถบรหิารจดัการ

องคการใหบรรลุเปาหมายไดตามยุทธศาสตร 
 

19. ผูบรหิาร/ผูบังคับบัญชา  
9 เปดโอกาสใหบุคลากรมสีวน

รวมในการแสดงความคดิเห็นตอการปฏิบัติงานไดอยาง
อิสระ เพ่ือการพัฒนาองคการใหดข้ึีน 

 

วัฒนธรรม และ
บรรยากาศในการ
ทํางาน (Culture 
& Climate) 

20. สภาพแวดลอมการทํางาน  
10 ในปจจุบันทําใหขาพเจา

ทํางานอยางมีความสุข 
 

21. ปริมาณงานท่ีขาพเจาไดรับมอบหมาย มีความสมดุลกับ
เวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
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ปจจยัการสาํรวจ คําถาม 

ระดับความเห็น ระดับความสาํคัญ 
 
1                 10 
นอย             มาก 

 
1                 10 
นอย            มาก 

 
22. ขาพเจาไดรับการสนับสนุนใหมีอุปกรณและเครื่องมือท่ี

จําเปนตอการปฏิบัติงาน
 

11 อยางเพียงพอ 
 

ความสาํเร็จขององคการ (Execution) 

ความรับผิดชอบ
ในหนาท่ี 
(Accountability) 

23. ขาพเจามีความมุงมั่นตั้งใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติงานอยาง
เต็มท่ีเพ่ือใหจังหวัดท่ีขาพเจาปฏิบัติงานอยูบรรลุ
เปาหมาย 

  

การจงูใจ 
(Motivation) 

24. จังหวัดท่ีขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีการใหรางวัลหรือยกยอง
ชมเชยบุคลากรท่ีทุมเทใหแกองคการอยางเหมาะสม 

  

ความสมัพันธระหวาง
ผูบงัคับบัญชา/
หัวหนางาน และ
การกาํกบัติดตาม 
(Coordination 
& Control) 

25. ขาพเจาสามารถขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชา/หัวหนา
งาน

 
12 ไดตลอดเวลา รวมท้ังไดรับการสนับสนุนเพ่ือให

การทํางานประสบความสําเร็จ 

 

26. ผูบังคับบัญชา/หัวหนางานของขาพเจามักจะตดิตาม
ความคืบหนาของงาน เพ่ือชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 

  

การทํางานเปนทีม 
(Team) 

27. จังหวัดท่ีขาพเจาปฏิบัติงานอยูสงเสริมการทํางานเปนทีม 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือ และการทํางานท่ีมีคุณภาพด ี

  

การสรางสิง่ใหม (Renewal)  

การปรับตัวใหทัน
กับสถานการณ
ภายนอก 
(External 
Orientation) 

28. จังหวัดท่ีขาพเจาปฏิบัติงานอยูสามารถปรับตัวไดไวตอ
การเปลีย่นแปลง

 
13 ของสถานการณภายนอกท่ีสงผลตอ

การบรรลุภารกิจ 

 

การสราง
นวัตกรรม และ
การเรียนรู 
(Innovation & 
Learning) 

29. จังหวัดท่ีขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีการนําการเรียนรูจาก
บุคลากรภายใน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียมา
ใชในการปรบัปรงุกระบวนการ ระบบงาน ข้ันตอน
ทํางานใหดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

  

30. ขาพเจารูสึกวางานของขาพเจามีความทาทาย และชวย
ใหขาพเจาไดเรียนรู พัฒนาทักษะความสามารถใหมๆ  
และมีประสบการณมากข้ึน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจงัหวดั 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ิมเติม 

 

55 

 

ตัวชี้วัดที่ 14  ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสรางความโปรงใสในการปฏิบตัิราชการ 

นํ้าหนัก : รอยละ 4 

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ เปนการวัดประเมิน
จากระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการเมื่อ
เทียบกับคาเปาหมายในแผนการดําเนินการ (Action Plan) 

• เพือ่ใหสอดคลองกับการดําเนินการขับเคลือ่นยุทธศาสตรและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่นตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
รวมทัง้สอดคลองกับแนวทางดําเนินการตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพือ่การบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีอยางยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ตลอดจนเปนการผลักดันให
สวนราชการและจังหวัดดําเนินการตามขอเสนอการเปลีย่นแปลงฯ ของสวนราชการและจังหวัด อันจะเปนการสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ปองกันความเสี่ยงและลดการทุจริตคอรรัปชั่นภายในหนวยงาน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขัน้ของความสําเร็จในการดําเนินการระดับคะแนนที ่1 (Milestone) และระดับ
ความสําเร็จถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับคาเปาหมายที่กําหนดในระดับคะแนนที่ 2-5 

 
ระดบั รายละเอียด เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการไดตามแผนงานที่วางไว และมีการรายงานผลความกาวหนา
ครบถวนตามที่กําหนด (ผานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และเอกสารสง
สํานักงาน ก.พ.ร.) 

เทากับ 1 คะแนน 

2 
คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามตวัชี้วัด 
เมื่อเทียบกับคาเปาหมาย 

เทากับ 2 คะแนน 
3 เทากับ 3 คะแนน 
4 เทากับ 4 คะแนน 
5 เทากับ 5 คะแนน 
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ตารางและสูตรการคํานวณ  : 

 

 

การคํานวณคะแนนเฉลี่ยความสาํเร็จถวงน้ําหนักของการดําเนนิการตามตัวชี้วดัเมื่อเทียบกับคาเปาหมาย 
(ระดับคะแนนที่ 2-5) 

KPI 
(n) 

ความสําเร็จเม่ือ
เทียบกับคา
เปาหมาย 

คา
คะแนน 
(Xi) 

n1 ต่ํากวา 0 

n2 เทากับ 1 

n3 สูงกวา 2 

 
คาเฉลีย่คะแนน  
 

คะแนนทีไ่ด 
(C) 

การ 
จัดกลุม 

นํ้าหนัก 
(Wi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงนํ้าหนัก 
(C x Wi) 

 

P1 2.0 

(C x Wi) + 
1.0 

P2 1.5 

P3 1.5 

P4 1.0 
 

 
 
หมายเหตุ :   

 การถวงน้ําหนักเปนไปตามการวิเคราะหจัดกลุมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของสวนราชการและจังหวัด 
ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ โดยพิจารณาจากผลกระทบของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชน 
(Process Impact) และประสิทธิภาพของแผนการดําเนินการ (Effectiveness of Proposed Action) สามารถ
จัดแบงออกไดเปน 4 กลุม ดังนี้ 

P1  –  เปนขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบสูงและแผนการดําเนินการมีประสิทธิภาพสูง 
P2  –  เปนขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบสูงแตแผนการดําเนินการยังไมมีประสิทธิภาพ   

 เทาที่ควร 
P3  –  เปนขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบต่ําแตแผนการดําเนินการมีประสิทธิภาพสูง 
P4  –  เปนขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบต่ําและแผนการดําเนินการไมมีประสิทธิภาพ 

(รายชือ่หนวยงานและกระบวนงานตามการจัดกลุมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงใหทราบ
ภายในเดือนมกราคม 2556 ทางเว็บไซต) 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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เกณฑที่ใชในการจัดแบงกลุมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ มีดังนี้ 

 ลาํดับความสาํคัญตํ่า (Low) ลําดับความสําคัญสูง (High) 
ผลกระทบของ
ขอเสนอการ

เปลีย่นแปลงฯ 

1) ผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนต่ํา 

2) ผลกระทบตอสังคมต่ํา 

3) ผลกระทบตอมลูคาทางเศรษฐกิจต่ํา 

4) ผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศต่ํา 

5) จํานวนขอรองเรียนต่ําหรือไมอยูในความสนใจ
ของประชาชน 

1) ผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนสูง 

2) ผลกระทบตอสังคมสูง 

3) ผลกระทบตอมลูคาทางเศรษฐกิจสูง 

4) ผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศสูง 

5) จํานวนขอรองเรียนสูงหรืออยูในความสนใจของ
ประชาชน 

ประสิทธิภาพ
ของแผนการ
ดําเนนิการ 

 

1) ยังระบุปญหาไดไมชัดเจน 

2) แนวทางแกไขยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เชน  
- เนนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะดานการอบรม

คณุธรรม จรยิธรรม  
- เนนการสื่อสาร ประชาสมัพันธเพียงดานเดียว  
- เนนการซื้อวัสดุอุปกรณ 

 

1) ระบุปญหาไดถูกตองชัดเจน 

2) แนวทางแกไขมีประสิทธิภาพสูง เชน  
- การปรบัข้ันตอนกระบวนงาน  
- การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา

สนับสนุนการดาํเนินงาน  
- การลดดุลยพินิจของเจาหนาท่ี  
- การสรางกลไกตรวจสอบท่ีมีประสทิธิภาพ  
- การใหประชาชนมสีวนรวม  
- การพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับกระบวนงาน

ใหม  
3) ตัวช้ีวัดการดําเนินงานมีความทาทายและสอดคลอง

กับเปาหมายท่ีกําหนด 
 

เงื่อนไข  :   

• รายงานผลไมตรงตามความเปนจริง (รายละเอียดทีร่ายงานผานระบบสารสนเทศไมตรงกับทีไ่ปตรวจ
จริง) หัก 0.5000 คะแนน 

 

เหตุผล  :  

 การดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
และจังหวัด เปนสวนสําคัญในการขับเคลือ่นยุทธศาสตรและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลขอ 1.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
อยางจริงจัง และแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางยั่งยืน 
จึงตองมีการติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและจังหวัดใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 
 

หนวยงานรับผิดชอบ :  กลุมวิชาการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาวมนวดี จนัทิมา 0 2356 9923 
2. นางโชติมา สงวนพนัธ เวชพร 0 2356 9999 ตอ 8933 
3. นางสาวกฤษณา แกวดวง 0 2356 9932 
4. นายบัณฑิต ตัง้โภคานนท 0 2356 9999 ตอ 8978 
5. นางสาวจีริสดุา จอมพลาพล 0 2356 9907 

 


	น้ำหนัก  : ร้อยละ 5
	คำอธิบาย :
	 พิจารณาความสำเร็จใน 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพิจารณาความสำเร็จของคุณภาพการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด และส่วนที่สองพิจารณาจากอัตราการเติบโตของประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี พ.ศ. 2554
	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) หมายถึง มูลค่าเพิ่มหรือผลตอบแทนปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิต 16 สาขา (เกษตรกรรมฯ ประมง  เหมืองแร่ฯ  อุตสาหกรรม ไฟฟ้า-ประปาฯ ก่อสร้าง การค้าฯ โรงแรม-ภัตตาคาร ขนส่ง-ค
	 ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 กำหนดให้จังหวัดต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนั้น จังหวัดควรมีเครื่องมือที่จะใช้
	 จังหวัดได้เริ่มจัดทำ GPP ตั้งแต่ปี 2547 โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำบางส่วนจากจังหวัด กรมบัญชีกลาง และ สศช. ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การจัดทำ GPP ของแต่ละจังหว
	 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 เห็นชอบให้ปรับปรุงกระบวนการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด  โดยมอบหมาย สศช. เป็นผู้กำกับคุณภาพของการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจัง
	การประเมินประสิทธิภาพ
	ตัวชี้วัดที่ 7  ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
	น้ำหนัก :  ร้อยละ 2.5
	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแบ่งการประเมินเป็น  2 กรณี ดังตาราง
	Uกรณีที่ 1U  จังหวัดได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 4 ตัวชี้วัด
	Uกรณีที่ 2U  จังหวัดไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 3 ตัวชี้วัด
	คำอธิบาย :
	สูตรการคำนวณ :
	1. กำหนดคะแนนระดับ 3 เท่ากับร้อยละ 76 โดยคำนวณจากอัตราเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) โดยยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากเป็นปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ล่า...
	2. กำหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
	3. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่จังหวัดได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ
	4. จังหวัดสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ
	เหตุผล :
	แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
	ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของจังหวัด จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
	หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
	คำอธิบาย :
	สูตรการคำนวณ :
	1.  กำหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 48.91  โดยคำนวณจากอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) โดยยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากเป็นปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีง...
	2.  การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ
	3. จังหวัดสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ
	เหตุผล :
	แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
	ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของจังหวัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
	หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
	คำอธิบาย :
	สูตรการคำนวณ :
	1. กำหนดระดับคะแนน 4 เท่ากับ ร้อยละ 94 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
	2. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ
	3. จังหวัดสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ
	เหตุผล :
	แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
	ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของจังหวัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
	หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
	ตัวชี้วัดที่ 7.4   ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
	คำอธิบาย :
	1. กำหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 94 และระดับ 5 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 96
	Uตัวอย่างU จังหวัดได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 315 ล้านบาท โดยได้ทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้สำนักงบประมาณเห็นชอบแล้ว ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (แผนตั้งต้น) ต่อมาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 กรมบัญชีกลางเปิดระบบให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่...
	2. การคำนวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ
	3. จังหวัดสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ
	เหตุผล :
	แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
	หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
	การพัฒนาองค์การ
	2.  หากมีผู้ตอบมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กำหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจำนวนผู้ตอบขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสำรวจออนไลน์) จะได้คะแนนเท่ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม่สามารถนำผลการสำรวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้
	คำอธิบายเพิ่มเติม การประเมินผ่านระบบสำรวจออนไลน์ (Survey Online) :
	 ผู้ตอบแบบสำรวจต้องตอบครบทุกประเด็นข้อคำถาม ทั้งในส่วนความเห็น และส่วนความสำคัญ
	 จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจต้องมีไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณได้ตามหลักสถิติ  ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ใช้สูตรการคำนวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane เนื่องจากเป็นหลักสถิติที่ยอมรับและนิยมใช้กันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรที่แน่นอน โดยใช้ข้อมูลจำนวนข้าราชการจาก&
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	Article I. ภาคผนวก
	Article II. ลักษณะสำคัญขององค์การ
	1. ลักษณะองค์การ
	ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ
	-  พันธกิจUหรือUหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (#)
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