
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจงัหวัด  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีน้ําหนักรวม
ร้อยละ 100 ดังนี้ 

มิติภายนอก (น้ําหนักร้อยละ 70) 
การประเมินประสิทธิผล น้ําหนักร้อยละ 60 ประกอบด้วย 

(1) นโยบายสําคัญเร่งดว่นของรฐับาล น้ําหนักร้อยละ 25  
(2) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด น้ําหนักร้อยละ 10 
(3) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของจงัหวดั น้ําหนักรอ้ยละ 15 
(4) ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา (สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม) น้ําหนักรอ้ยละ 10 

การประเมินคุณภาพ น้ําหนักร้อยละ 10 

มิติภายใน (น้ําหนักร้อยละ 30) 
การประเมินประสิทธิภาพ น้ําหนักร้อยละ 15 

การพัฒนาองค์การ น้ําหนักร้อยละ 15 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจงัหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ประเด็นการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(%) 

มิติภายนอก 70 
การประเมินประสิทธิผล 1. นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 25 
 1.1 ระดับความสําเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (10) 
 1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดทําผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมจังหวัด  
(5) 

 1.3 ระดับความสําเร็จของโครงการรบัจํานําข้าวเปลือก (10) 
 หมายเหตุ จังหวัดใดท่ีไม่มีตัวชี้วัดท่ี 1.3 ให้นําน้ําหนักไปรวมไว้ท่ีตัวชี้วัด

ท่ี 1.1 ร้อยละ 5 และตัวชี้วัดท่ี 1.2 ร้อยละ 5 
 

 2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 10 
 2.1  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดใน

ลําดับท่ี 1  
 

 2.2  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดใน
ลําดับท่ี 2  

 

 หมายเหตุ ในแต่ละยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดมีตัวชี้วัดได้ไม่เกิน  
2 ตัวชี้วัด 

 

 3. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของจังหวัด 15 
 3.1  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

ในลําดับท่ี 1  
 

 3.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
ในลําดับท่ี 2 

 

 3.3 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Readiness) 

 

 หมายเหตุ  - ในแต่ละยุทธศาสตร์ของจังหวัดมีตัวชี้วัดได้ไม่เกิน  
2 ตัวชี้วัด 

  - จังหวัดใดที่มีตัวชี้วัดท่ี 3.3 ให้ใช้น้ําหนักร้อยละ 3 

 

 4. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา (สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 
 

 4.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระทําผิด 
ในคดีแต่ละกลุ่มท่ีเกิดขึ้น 

(2.5) 
 

 4.2 ระดับความสําเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจร
ทางบก 

(2.5) 

 4.3 ระดับความสําเร็จของการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

(2.5) 

 4.4 ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่
มีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 

(2.5) 

 หมายเหตุ จังหวัดใดท่ีไม่มีตัวชี้วัดท่ี 4.4 ให้นําน้ําหนักไปรวมไว้ท่ีตัวชี้วัด
ท่ี 4.1 ร้อยละ 1 ตัวชี้วัดท่ี 4.2 ร้อยละ1 และตัวชี้วัดท่ี 4.3 ร้อยละ 0.5 
 

 

การประเมินคุณภาพ 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 8 
 6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการ 2 
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ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(%) 
ประชาชน 

มิติภายใน  
การประเมินประสิทธิภาพ 7. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2.5 

 
8. ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
2.5 

 
9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ของจังหวัด 
3 

 
10. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการให้บริการ 
7 

การพัฒนาองค์การ 11. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 5 
 12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 3 
 13. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 3 

 
14. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใส 

ในการปฏิบัติราชการ 
4 

รวม 100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติภายนอก 
การประเมินประสิทธผิล 
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ตัวชี้วัดที่ 1 นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 
• นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล จะพิจารณาจากผลสําเร็จของดําเนินการตามนโยบายสําคัญของ

รัฐบาล ประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการ การสนับสนุนเพื่อให้การดําเนินโครงการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ที่กําหนด  

 การประเมินผลสําเรจ็ของการบริหารจัดการตามนโยบายสําคัญเรง่ดว่นของรัฐบาล ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 กําหนดตัวชี้วดัทัง้หมด 3 ตวัชี้วัด คือ 
1.1 ระดับความสําเร็จในการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดทําผลิตภัณฑม์วลรวมจงัหวัด 
1.3 ระดับความสําเร็จของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก 
โดยมีรายละเอยีด ดังนี ้

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
น้ําหนัก ร้อยละ 10  
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากความสามารถในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านปราบปราม
ผู้ค้ายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการแพร่กระจายของตัวยา การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้า
ไปใช้ยาเสพติด และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดต้องอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชน โดย
กําหนดวัดผลการดําเนินงานจากระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
ดังต่อไปนี้ 

1.1.1  ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของจํานวนผูต้้องหาคดยีาเสพติดขอ้หาสําคัญ 
ถูกดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 

ร้อยละ 3 

1.1.2  ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นทีไ่ด้รับการส่งเสรมิกิจกรรมปอ้งกนั แก้ไข
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพตดิเทียบกับค่าเป้าหมาย          

ร้อยละ 3 

1.1.3  ความพึงพอใจของประชาชนตอ่การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของจงัหวัด 

ร้อยละ 4 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนเฉลี่ย
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ตารางและสูตรการคํานวณ :  
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ 
     

 Σ   (Wi x Ci)         หรือ                  (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 
     Σ Wi                   W1 + W2 + W3 +...+ Wi 

 
 
โดยที่ : 
W  หมายถงึ น้ําหนักความสําคัญที่ใหก้ับแตล่ะตัวชี้วัดการดาํเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

และผลรวมของน้ําหนักของทุกการดําเนินการ เท่ากับ 1 
C  หมายถงึ คะแนนที่ได้จากการเทยีบกับผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
i   หมายถงึ ลําดับที่ของตัวชี้วัดทีก่ําหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Wi) 1 2 3 4 5 ที่ได้  
(Ci) 

ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x Ci) 

1.1.1  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวน
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้อหา
สําคัญถูกดําเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม 

0.30 -5.0 -2.5 0 2.5 5.0 C1 (W1 x C1) 

1.1.2  ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน 
แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหา 
ยาเสพติดเทียบกับค่าเป้าหมาย    

0.30 50 60 70 80 90 C3 (W3 x C3) 

1.1.3  ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การดําเนินงานปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของจังหวัด 

0.40 -10 -5 ผลการ
สํารวจ
ฯ ของ
จังหวัด
ในปี 55

+5 +10 C 4 (W4 x C4) 

น้ําหนักรวม Σ Wi 

=1 
ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ Σ (Wi x Ci) 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.1  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้อหาสําคัญถูกดําเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรม 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากจํานวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในคดียาเสพติด 
ในฐานความผิด ผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย ครอบครองเพื่อจําหน่าย ถูกดําเนินการตามกฎหมาย
เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2556 เปรียบเทียบกับปริมาณที่จับกุมได้ในปีงบประมาณ 2555 

สูตรการคํานวณ : 
 

  

X 100 
 จํานวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้อสําคัญถูกดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 

จํานวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้อสําคัญถูกดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 จํานวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้อสําคัญถูกดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

ระดับ 1 2 3 4 5 
ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของจํานวนผูต้้องหาคดี
ยาเสพติดข้อหาสําคัญถูกดําเนนิการตาม
กระบวนการยตุธิรรม 

- 5  - 2.5 0 2.5 5 

 
เงื่อนไข :  

• ค่า 3 เท่ากับ 0  หมายถงึ ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
• ข้อมูลการจับกมุ จาก ระบบ POLIS ของสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.2  ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวงัปัญหา 
ยาเสพติดเทยีบกับค่าเป้าหมาย          

คําอธิบาย :  
• สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดโดยเป็นสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(สพฐ./สช./สอศ./กศน./สกอ.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวง
วัฒนธรรม ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส (ป.1 – ม.3) โรงเรียนมัธยมศึกษา และ
โรงเรียนอาชีวศึกษา โดยไม่นับรวมสถานศึกษาที่มีสถานะดังต่อไปนี้  
1. โรงเรียนพระปรยิัติธรรม 
2. โรงเรียนศึกษาพิเศษ 
3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์
4. กศน. 

• สถานศึกษาเป้าหมายกําหนดโดยสํานักงาน ป.ป.ส. ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัดในจังหวัด โดยศูนย์อํานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัด สามารถดูข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเป้าหมายได้จากระบบ
รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ NISPA) ของสํานักงาน ป.ป.ส. 
ที่ www.nccd.go.th   

• การส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังยาเสพติด หมายถึง หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.) ศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติดอําเภอ 
(ศพส.อ.) สาธารณสุข จังหวัด สถานีตํารวจ ฯลฯ ให้การส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเฝ้า
ระวังยาเสพติดในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น การสนับสนุนวิทยากร งบประมาณ บุคลากร ฯลฯ 

• กิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังยาเสพติด หมายถึง กิจกรรมเพื่อการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน ดังนี้ 
1.  วิทยากรป้องกันยาเสพติดเข้าสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรยีน 
2.  ตํารวจปฏิบัตหิน้าที่ประจําโรงเรียนเพือ่เฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด  
3.  สํารวจ ค้น กลุ่มเส่ียง ผู้เสพ/ผู้ติด ผู้ค้า  
4.  จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน/นักศึกษา ที่มีกลุ่มเสี่ยง  
5.  ทําจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน (ผู้เสพ)  
6.  ศูนย์เพื่อนใจ To Be No.1  
7.  ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาดต้านยาเสพติด  
8.  การจัดกิจกรรมหลังเรียน/กิจกรรมช่วงเวลาหลังเลิกเรียน  
9.  การจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน  
10.  จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษาและชุมชน  
11.  จัดตั้งกลุ่มเพื่อนที่ปรึกษาเพื่อน (ห้องเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติ)  
12.  ครูแกนนําที่รับผิดชอบด้านยาเสพติด  
13.  นักเรียนแกนนําต่อต้านยาเสพติด  
14.  กิจกรรมต้านยาเสพติดของสภานักเรียน  
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สูตรการคํานวณ : 
 

  

X 100  จํานวนสถานศกึษาในพื้นที่ได้รบัการส่งเสริมกจิกรรมป้องกัน/เฝ้าระวังปัญหาเสพติด 
 จํานวนสถานศกึษาเป้าหมาย   
   

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

 
 
 
เงื่อนไข :     

• การพิจารณาคณุภาพการจัดกจิกรรมป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา : 
สถานศึกษามกีารจดักิจกรรมปอ้งกัน/เฝ้าระวงัยาเสพตดิอย่างน้อย 4 กจิกรรม โดยจะต้องเป็นกิจกรรม
ตามยุทธศาสตรพ์ลังแผ่นดิน อยา่งน้อย 2 กิจกรรม จากชดุกิจกรรม ดงันี*้ 
1.  วิทยากรป้องกันยาเสพติดเข้าสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรยีน 
2.  ตํารวจปฏิบัตหิน้าที่ประจําโรงเรียนเพือ่เฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด  
3.  สํารวจ ค้น กลุ่มเส่ียง ผู้เสพ/ผู้ติด ผู้ค้า  
4.  จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นร./นศ. ที่มีกลุ่มเสี่ยง  
5. ทําจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน (ผู้เสพ)  
6. ศูนย์เพื่อนใจ To Be No.1  
7.  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดต้านยาเสพติด  
8.  การจัดกิจกรรมหลังเรียน/กิจกรรมช่วงเวลาหลังเลิกเรียน  
9.  การจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน  
10. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษาและชุมชน  
11. จัดตั้งกลุ่มเพื่อนที่ปรึกษาเพื่อน (ห้องเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติ)  
12. ครูแกนนําที่รับผิดชอบด้านยาเสพติด  
13. นักเรียนแกนนําต่อต้านยาเสพติด  
14. กิจกรรมต้านยาเสพติดของสภานักเรียน  

*   กิจกรรมลําดับที่ 1 - 9 เปน็กิจกรรมสําคัญตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินฯ (รวม 9 กิจกรรม) ลําดับที่  
10 -14 เป็นกิจกรรมทั่วไป (รวม 5 กิจกรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
50 60 70 80 90 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

9 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด  

คําอธิบาย :  
• พิจารณาจากคะแนนผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับคะแนนผลการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยใช้แนวทางตามที่จังหวัดได้ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ความพึงพอใจของประชาชนตอ่การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่ํากว่า 

ปีที่ผ่านมาร้อยละ 10 
2 ความพึงพอใจของประชาชนตอ่การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่ํากว่า 

ปีที่ผ่านมาร้อยละ 5 
3 ความพึงพอใจของประชาชนตอ่การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเท่ากับ 

ปีที่ผ่านมา 
4 ความพึงพอใจของประชาชนตอ่การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสูงกว่า 

ปีที่ผ่านมาร้อยละ 5 
5 ความพึงพอใจของประชาชนตอ่การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสูงกว่า 

ปีที่ผ่านมาร้อยละ 10 
 
เงื่อนไข :   

• การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
จังหวัด ขอให้จังหวัดดําเนินการตามแนวทางที่จังหวัดได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

• หากผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
จังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เท่ากับร้อยละ 75 ขึ้นไป ให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ความพึงพอใจของประชาชนตอ่การดําเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของจงัหวดั 

65 70 75 80 85 

 
เหตุผล :  

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นนโยบายด้านความมั่นคงของชาติที่รัฐบาลให้
ความสําคัญตลอดมา มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศชัดเจน 
โดยมีจังหวัดเป็นกลไกสําคัญที่จะร่วมผลักดันการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้คือ ปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับเบาบาง 
หรือในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและการดําเนินชีวิตของประชาชน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 
 

 
 

สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
1. ด้านการปราบปรามยาเสพตดิ 

นางสาวอภิญญา    นาคสวัสดิ์ 
นางสาวสิริพรรณ   โพธิ์ทอง 

 
0 2245 9081  

0 2247 0901-19 ตอ่ 1607 
2.  ด้านสถานศึกษา 

นางสาวอรอนงค์   ลาภภูวนารถ 
 

0 2247 0901-19 ตอ่ 2502 
3. ด้านการประเมนิผลความพึงพอใจ  
 นายศิริสุข   ยืนหาญ 0 2247 0901-19 ตอ่ 1323 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
1. นางสาวสาวติรี    เพง็ผาสุข 0 2356 9999 ต่อ 8867 
2. นางสาวอุษา       ปัญญาวด ี 0 2356 9969 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดทําผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการหารือรายละเอยีดกับเจ้าภาพตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3   ระดับความสําเร็จของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก 

น้ําหนัก  :    รอ้ยละ 10 
คําอธิบาย :  
 
 

อยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอยีดตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 

น้ําหนัก :   ร้อยละ 10  
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ําหนัก   

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 
KPISM 1 W1 1 2 3 4 5 SM1 (W1 x SM1) 
KPISM 2 W2 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2) 

 Σ Wi = 1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากบั Σ (Wi x SMi) 
 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 
     
 
 
 
โดยที่ : 
 

W     หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหก้ับตัวชี้วัดทีก่ําหนดขึน้จากยทุธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด และ
ผลรวมของน้ําหนักของทกุตัวชีว้ัด (Σ Wi ) เทา่กับ 1   

SM หมายถงึ คะแนนที่ได้จากการเทยีบกับระดับความสําเรจ็ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 
  I  หมายถงึ ลําดับที่ของตัวชี้วัดทีก่ําหนด  

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานกังาน ก.พ.ร. 

Σ (Wi x SMi) 
Σ Wi 

(W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ...... + (Wi x SMi)  
W1 + W2 + …….. + Wi 

หรือ 
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ตัวชี้วัดที่ 3  รอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของจังหวดั 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 15  
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ําหนัก   

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 
KPISM 1 W1 1 2 3 4 5 SM1 (W1 x SM1) 
KPISM 2 W.2 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2) 

 Σ Wi = 1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากบั Σ (Wi x SMi) 
 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 
     
 
 
 
โดยที่ : 
 

W     หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหก้ับตัวชี้วัดทีก่ําหนดขึน้จากยทุธศาสตร์ของจงัหวดั และ
ผลรวมของน้ําหนักของทกุตัวชีว้ัด (Σ Wi ) เทา่กับ 1   

SM หมายถงึ คะแนนที่ได้จากการเทยีบกับระดับความสําเรจ็ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 
  I  หมายถงึ ลําดับที่ของตัวชี้วัดทีก่ําหนด  

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานกังาน ก.พ.ร. 
 

Σ (Wi x SMi) 
Σ Wi 

(W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ...... + (Wi x SMi)  
W1 + W2 + …….. + Wi 

หรือ 
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เงื่อนไข : 
1. กรณีจังหวัดใดมีโครงการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน น้ําหนัก

ตัวชี้วัด “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของจังหวัด” จะเท่ากับร้อยละ 12 
และน้ําหนักของตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Readiness)” จะเท่ากับร้อยละ 3 

2. กรณีจังหวัดใดมีโครงการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ให้จังหวัด
เสนอตัวชี้วัดพร้อมรายละเอียดตัวชี้วัด (ตามแบบฟอร์มการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด) ส่งให้
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 และสํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งผลการพิจารณาให้
จังหวัดทราบพร้อมผลการตรวจสอบรายละอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) 
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ตัวชี้วัดที่ 4  ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา (สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

น้ําหนัก : ร้อยละ 10 
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

4.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัของร้อยละการจับกุมผู้กระทาํผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น 
4.2 ระดับความสําเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก 
4.3 ระดับความสําเร็จของการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.4 ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่ากวา่

เกณฑ์ จปฐ. 
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัของร้อยละการจับกุมผู้กระทาํผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการหารือรายละเอยีดกับเจ้าภาพตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัดที ่4.2  ระดับความสําเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก 

น้ําหนัก : 2.5 

คําอธิบาย :   
• พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 

แบ่งเป็นขั้นของความสําเร็จ 5 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 เป็นการประเมินผลความสําเร็จของ
การกําหนดและการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
สําหรับขั้นตอนที่ 4 ถึง 5 จะประเมินผลลัพธ์ของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ดังกล่าว โดยวัดผลร้อยละการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทียบกับค่าเฉลี่ยของจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกย้อนหลัง 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555) 

• มาตรการ/แผนปฏิบัติการ หมายถึง มาตรการ/แผนปฏิบัติการต่างๆ ที่จังหวัดกําหนดขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก โดยบูรณาการการทํางานร่วมกันทั้ง
ภาครัฐ เอกชน องค์กรประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 
2556 – 2559 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
กําหนดเป็นระดบัขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาํเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี ้
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ทบทวนผลการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ วเิคราะห์สาเหตขุองการเกดิอุบัติเหตุ

และการเสียชีวติจากจราจรทางบกของปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
 จัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการ เพื่อปอ้งกันและลดอุบัติเหตจุราจรทางบกทัง้ในช่วงปกต ิ
และช่วงเทศกาลของจงัหวดัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้ข้อมูลจากผลการวเิคราะห์ฯ 
ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

 มาตรการ/แผนปฏิบัติการของจังหวดัประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับความเห็นชอบ 
จากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวดั (ที่ได้รับมอบหมาย) 

2 ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตจุราจรทางบกของจงัหวัด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้เสร็จครบถ้วน 

3 
 

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนนิงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกนัและลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบกของจงัหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยระบุปัจจยัสนับสนุน ปัญหา 
อุปสรรค ในการดําเนินงาน และแนวทางการปรับปรงุมาตรการ/แผนปฏิบัติการ สําหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

4 ร้อยละของจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ลดลง  
เทียบกับค่าเฉลี่ยจํานวนผู้เสียชวีิตจากอุบัติเหตจุราจรทางบก ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 - 2555) เท่ากับ รอ้ยละ 3 

5 ร้อยละของจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ลดลง  
เทียบกับค่าเฉลี่ยจํานวนผู้เสียชวีิตจากอุบัติเหตจุราจรทางบกยอ้นหลัง 3 ปี (ปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2553 - 2555) เท่ากับ รอ้ยละ  5 
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สูตรการคํานวณ :  
การคํานวณผลการดําเนินงานในระดับขั้นตอนที่ 4 ถึง 5 ใช้สูตรการคํานวณ ดงันี ้

 
   

 จํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  - 
ค่าเฉลี่ยจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 X 100 

 ค่าเฉลี่ยจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 
   

 
เงื่อนไข :   

1.  ในกรณีที่จํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่เปลี่ยนแปลง
หรือลดลงน้อยกว่าร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ค่าคะแนนที่จะได้รับสูงสุดไม่เกินระดับคะแนน 3 

2.  ในกรณีที่จํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ลดลงอยู่ระหว่างร้อยละ 3 - 5 จะคิดคะแนนที่ได้โดยใช้วิธีบัญญัติไตรยางศ์  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
1. นายธีรชัย    อังรตัสกุล 0 2637 3718 
2. นางสาวเกศราภรณ์  หมันหลี 0 2637 3713 
3. นางวรภัค    เครือใจวัง 0 2637 3659 
4. นางสาวณัฐนันท์  เมฐาเกษร 0 2637 3662 

 
สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
1. นางสาวสาวติรี    เพง็ผาสุข 0 2356 9999 ต่อ 8867 
2. นางสาวอุษา       ปัญญาวด ี 0 2356 9969 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3  ระดับความสําเร็จของการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการหารือรายละเอยีดกับเจ้าภาพตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัดที ่4.4 ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่ากวา่
เกณฑ์ จปฐ. 

น้ําหนัก : ร้อยละ 2.5 
คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือน พิจารณาจากการดําเนินการวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. การกําหนดแนวทางความ
ช่วยเหลือร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด และการดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการได้อย่างชัดเจน 

• ผลสําเร็จของการดําเนินการ พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของจํานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มี
รายได้เฉลี่ยต่ํากว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับจํานวน
ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

• จํานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. หมายถึง ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่เหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 รวมกับครัวเรือนยากจนที่เกิดขึ้นใหม่
จากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จังหวดัสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มลูครัวเรอืนยากจนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยจดักลุ่ม 

ของครัวเรือนยากจนตามสภาพปัญหาไดอ้ย่างครบถ้วน 
2 คณะทาํงานในระดับจงัหวัดและอําเภอ ที่มีองคป์ระกอบจากหนว่ยงานต่างๆ กําหนดแผนและ

ดําเนนิการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบรูณาการ โดยมีกจิกรรมดําเนนิการรว่มกับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น หรอืภาคเอกชนในจังหวดั 

3 ดําเนินการติดตามสํารวจขอ้มูลของกลุ่มครัวเรอืนยากจนเป้าหมาย และมีฐานข้อมูลสําหรับสรุป
ประเมินรายไดค้รัวเรอืนได้ ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อย่างชัดเจน 

4 ร้อยละของจํานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายทีม่ีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลงร้อยละ 30 
5 ร้อยละของจํานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายทีม่ีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลงร้อยละ 50 

 
เงือ่นไข :  

1. การประเมินผลการดําเนินงานในระดับขั้นตอนที่ 1 - 3 เป็นการพิจารณาความสมบูรณ์ครบถ้วนของการ
ดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
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2. การประเมินผลการดาํเนนิงานในระดับขัน้ตอนที่ 4 - 5 เปน็การพจิารณาผลสําเรจ็จากการดําเนินการ  

ตามสูตรการคํานวณ คือ 
 

 
3. หาก ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดใดไม่มีจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่า

เกณฑ์ จปฐ. ให้นําน้ําหนักไปเพิ่มให้กับ 

 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระทําผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่
เกิดขึ้น : ร้อยละ 1 

 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสําเรจ็ของการรกัษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัตเิหตจุราจรทางบก : 
ร้อยละ 1 

 ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสําเรจ็ของการจัดการแก้ไขปญัหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม : 
ร้อยละ 0.5 

 
เหตุผล :  

เพื่อให้สามารถขจัดความยากจนของประเทศให้หมดส้ินไป ควรมีการแก้ไขปัญหาความยากจนตั้งแต่
ระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงรุกเพื่อให้คนยากจนมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ มีความมั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะขจัดความยากจนให้หมด
ส้ินไป 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :สํานักติดตามและประเมินผลการพฒันาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 
ท่ีมีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.  

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 
- 

จํานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 
ท่ีมีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.  

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2556) X 100 
จํานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายท่ีมีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.  

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
1. นางสาวสาวติรี    เพง็ผาสุข 0 2356 9999 ต่อ 8867 
2. นางสาวอุษา       ปัญญาวด ี 0 2356 9969 
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การประเมินคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 5  รอ้ยละความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 8 
คําอธิบาย :  

• ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มารับบริการจากจังหวัด 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัด โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็น
ผู้ดําเนินการสํารวจ  

• การสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ดังนี้  
1.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
2.  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
3.  ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
4.  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
5.  ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
• งานบริการที่กําหนดให้มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รบับริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 

5 งานบริการ โดยกําหนดน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากันในแต่ละงานบริการ ดังนี้   
1. งานบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร  
2. งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
3. งานบริการผู้ป่วยนอก 
4. งานบริการจัดหางาน 
5. งานถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางการเกษตร 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85 

 

เงื่อนไข :  
 1. ประเด็นข้อสังเกตของผู้ประเมิน จะนํามาใช้ประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
 2. กรณีงานบริการที่ถูกคัดเลือกมีจุดให้บริการหลายแห่ง ผู้ประเมินขอสงวนสิทธิ์ ในการสุ่มจุดบริการใน
การสํารวจความพึงพอใจ 
 

เหตุผล :  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การ

บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่
จําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :สํานักติดตามและประเมินผลการพฒันาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
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ตัวชี้วัดที่ 6  ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 
น้ําหนัก  : ร้อยละ 2 
คําอธิบาย :  

• ศูนย์บริการร่วม เป็นหน่วยให้บริการประชาชนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การกํากับดูแลของจังหวัด โดยความ
ร่วมมือของหน่วยงานในจังหวัดทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานในกํากับของรัฐ (รัฐวิสาหกิจ) หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน นํางานบริการของแต่ละ
หน่วยงานทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมาร่วมให้บริการ ณ จุดบริการเดียว และมีการจัดระบบงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งสามารถปฏิบัติงานให้บริการแทนกันได้ ณ ศูนย์บริการร่วม เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้สามารถรับบริการได้หลายเรื่องพร้อมกันในคราวเดียวไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม การขอทราบ
ข้อมูล/ข่าวสาร การยื่นเรื่อง และการขออนุญาตหรือการขออนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกันโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ 
ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว 

• การจัดบริการในรูปแบบศูนย์บริการร่วมของจังหวัด อาจทําได้หลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
 ศูนย์บริการร่วมสถานที่ราชการ หรือเรียกว่า ศูนย์บริการร่วม เป็นหน่วยให้บริการ ประชาชนที่

มีสถานที่ให้บริการ ตั้งอยู่ในสถานที่ราชการ โดยนํางานบริการที่หลากหลายซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการหลาย
ขั้นตอนหรือต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหลายหน่วยงานในจังหวัดแต่อยู่ต่างพื้นที่หรือในพื้นที่เดียวกันแต่ต่าง
อาคารหรือต่างชั้นมารวมไว้ ณ จุดเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วมอาจ
ให้บริการเฉพาะในเวลาราชการหรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  

 เคาน์เตอร์บริการประชาชน เป็นหน่วยให้บริการประชาชนที่มีสถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่ง
ชุมชน โดยนํางานบริการของหลายหน่วยงานในจังหวัดที่มีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนหรือต้องติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหลายจุดบริการมาร่วมให้บริการ ณ จุดเดียวในแหล่งชุมชนที่มีประชาชนสัญจรไปมาจํานวน
มาก เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟ สถานีอนามัย สถานีขนส่ง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ทั้งนี้ เคาน์เตอร์บริการประชาชนอาจมีการให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการเพื่อ
เพิ่มโอกาส ช่องทาง และทางเลือกให้แก่ประชาชนในการรับบริการจากรัฐ 

 ศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่ เป็นหน่วยบริการที่เคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ชนบทที่อยู่
ห่างไกล โดยรวมงานบริการของหลายหน่วยงานในจังหวัดไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ซึ่งประชาชนเข้าถึงจุด
บริการปกติได้ยาก ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วมเคล่ือนที่อาจให้บริการเฉพาะในเวลาราชการหรือทั้งในและนอกเวลา
ราชการได้ 

  งานบริการของศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน/ศูนย์บริการร่วมเคล่ือนที่ประกอบด้วย
งานบริการทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ งานบริการข้อมูล/ข่าวสาร งานบริการรับเรื่อง-ส่งต่อ และงานบริการเบ็ดเสร็จ  
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชนหรือ
ศูนย์บริการร่วมเคล่ือนที่ ตามเกณฑ์และค่าคะแนนของศูนย์บริการร่วมแต่ละประเภท ดังนี้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การจัดการบริการเพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
 (การจัดการบริการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท้ายทาย

หมายถึง การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อ
แก้ไขปัญหา อุปสรรคในการให้บริการของ
ศูนย์บริการร่วม  

0.5  แสดงให้เห็นการปรับปรุงรูปแบบการบริการ
ศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชนหรือ
ศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาใน
รอบปีท่ีผ่านมา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
 กรณีท่ีไม่มีการปรับปรุงการบริการ จะต้องแสดงผล

สําเร็จในการดําเนินการในปีท่ีผ่านมาในระดับดีมาก
และคะแนนตัวชี้วัดศูนย์บริการร่วมฯ ต้องมีค่า
คะแนนตั้งแต่ 4.5 ขึ้นไป) 

2. การจัดบริการที่เข้าถึงง่าย และสะดวก 
 

0.5 กรณีศูนย์บริการร่วมสถานที่ราชการ 
 การให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ (0.25 คะแนน)
 มีการจัดสถานที่ในการให้บริการอย่างเหมาะสม  
(0.25 คะแนน) 

กรณีเคาน์เตอร์บริการประชาชน 
 การให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ  
(0.25 คะแนน) 

 มีการจัดบริการในแหล่งชุมชนที่ประชาชน สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และสะดวกในการเดินทาง  
(0.25 คะแนน) 

กรณีศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่  
 มีการจัดบริการในแหล่งชุมชนที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และสะดวกในการเดินทาง  
(0.25 คะแนน) 

  มีการให้บริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมาย 
(0.25 คะแนน) 

3. การบริการที่หลากหลาย 0.5  มีงานบริการที่มาจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และ/
หรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 10 งาน
บริการ 

4. การจัดระบบงานที่เบ็ดเสร็จและให้เจ้าหน้าท่ีทําแทน
กันได้ 

1.0  งานบริการที่สามารถให้บริการที่เบ็ดเสร็จได้ไม่น้อย
กว่า  5 งานบริการ ซ่ึงไม่เป็นงานบริการข้อมูล
ข่าวสาร (0.5 คะแนน) 

 เจ้าหน้าท่ีสามารถให้บริการแทนกันได้ ไม่น้อยกว่า  
5 งานบริการ (0.5 คะแนน) 

5. การจัดทําฐานข้อมูลการบริการในรูปแบบดิจิตอล 
 (ระบบฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล หมายถึง

ฐานข้อมูล (Database) คือการรวบรวมข้อมูลท่ีมี
ความสัมพันธ์กันโดยจะเก็บอยู่ภายใต้หัวเรื่องหรือ
จุดประสงค์ท่ีสอดคล้องกับงานบริการ และต้องใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการช่วยเก็บ รวมทั้งเก็บอยู่ใน
แหล่งที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้ได้โดยสะดวก) 

0.5  มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลเพื่อ
อํานวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ 

 

6. การปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ 0.5  มีระบบเทคโนโลยีหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
นํามาใช้ในการสนับสนุนการให้บริการของศูนย์บริการ
ร่วมแล้วสามารถลดระยะเวลาการให้บริการ/การ
อนุมัติ/การอนุญาต และ/หรืออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน และ/หรือได้รับความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
7. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรม 
 (นวัตกรรมการให้บริการ หมายถึง ความคิดริเริ่มท่ี

เกิดขึ้นใหม่ในการปรับปรุงงานเพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน เพื่อลดระยะเวลา  
ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย) 

0.5  มีการติดตามและประเมินผลและนําผลการประเมิน
มาใช้ปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ (0.25 คะแนน) 

 มีนวัตกรรมการให้บริการ (0.25 คะแนน) 
 

8. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 0.5 กรณีศูนย์บริการร่วมสถานที่ราชการ และเคาน์เตอร์
บริการประชาชน 

 แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์เพื่อให้
เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีและความนิยมในการใช้บริการ 

กรณีศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่ 
 ความถี่ในการออกให้บริการต้องสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ี
ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

9. จํานวนผู้รับบริการ 0.25  จํานวนผู้ใช้บริการรายไตรมาสเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
10. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 0.25  มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อศูนย์บริการ

ร่วมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย 
ค่าคะแนนรวม 5.0000  

 

เงื่อนไข : 
1.  ให้จังหวัดแจ้งรูปแบบศูนย์บริการร่วมที่ดําเนินการ รายชื่อกระบวนงานที่ให้บริการของศูนย์บริการ

ร่วม และสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) รายละเอียดตามแบบฟอร์ม 1 ใน
รูปแบบเอกสาร จํานวน 1 ชุด โดยจัดส่งพร้อมกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ 6 เดือน 
ทั้งนี้หากจังหวัดไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด จะปรับลด 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับ
ของตัวชี้วัดนี้ 

2.  ให้จังหวัดรายงานสถิติการให้บริการของศูนย์บริการร่วมตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม 2 แบบ
รายงานสถิติการให้บริการของศูนย์บริการร่วมในรอบ 12 เดือน โดยจัดส่งในรูปแบบเอกสาร จํานวน 1 ชุด และ
ไฟล์ข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดี จํานวน 1 ชุด โดยจัดส่งพร้อมกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 12 
เดือน ทั้งนี้ หากจังหวัดไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด จะปรับลด 0.5000 คะแนน จากคะแนน
ที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้ 

 
เหตุผล :  

การพัฒนาศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน/ศูนย์บริการร่วมเคล่ือนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนารูปแบบการให้บริการของรัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับความสะดวกจากการขอรับบริการ โดย
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานกังาน ก.พ.ร. 
 

 ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
1. นางสาวณพรรษธ์สรฌ์  เสมสันต์ 
2. นางสาวภัทรอาภา   จินดาวงศ์ 
3. นางขนษิฐา    งามวงศ์สถติ 
4. นางอารยี์พันธ์   เจริญสขุ 

0 2356 9999 ต่อ 8939 
0 2356 9999 ต่อ 8915 
0 2356 9999 ต่อ 8981 

0 2356 9942 
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มิติภายใน 
การประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 7   ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการหารือรายละเอยีดกับเจ้าภาพตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัดที่  8  ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตทีท่ําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย 

น้ําหนัก :   2.5 
คําอธิบาย :    

• วัดผลสําเร็จจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุเป้าหมายผลผลิตของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดทีไ่ด้รบัการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้าหมายของตัวชี้วัดกิจกรรม/โครงการภายใต้
ผลผลิตที่กําหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของจังหวัด  

 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด  
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ      
ร้อยละของเป้าหมาย 

ที่กําหนด 
คะแนนที่ได้ 

 (Ci) 

คะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก  
(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

ผลผลิต : ………………….. 
ตัวชี้วัด : ……………………………………………………………. 
กิจกรรม/โครงการที่ 1 : …………………………………………………………. 

ตัวชี้วัดท่ี 1 W1 80 85 90 95 100 SM1 (W1 x SM1) 
ตัวชี้วัดท่ี 2 W2 80 85 90 95 100 SM2 (W2 x SM2) 

กิจกรรม/โครงการที่ 2 : …………………………………………………………. 
ตัวชี้วัดท่ี 3 W3 80 85 90 95 100 SM3 (W3 x SM3) 

. . 80 85 90 95 100 . . 
กิจกรรม/โครงการที่ .... : …………………………………………………………. 

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

น้ําหนักรวม Σ Wi =1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ Σ (Wi x SMi)
 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกั เท่ากับ 
     

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

 
โดยที่ : 
W หมายถงึ น้ําหนักความสําคัญที่ใหก้ับแตล่ะตัวชี้วัดกิจกรรม/โครงการภายใต้ผลผลิต และผลรวมของน้ําหนัก

ของทุกตัวชี้วัดกจิกรรม/โครงการในแต่ละผลผลิต เท่ากับ 1 
SM หมายถงึ คะแนนที่ได้จากการเทยีบกับรอ้ยละของเป้าหมายที่กําหนด 
i  หมายถงึ ลําดับที่ของตัวชี้วัดกิจกรรม/โครงการในแต่ละผลผลิต ;  1, 2,…, i  
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
ตัวอย่าง : 

จังหวดั ก. มีรายงานผลการปฏบิัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ตามแบบรายงาน สงป. 301 ดงันี ้

 

 
 
ดังนั้น การรายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน และการคํานวณระดับผลคะแนนของตัวชีว้ัดระดับ

ความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามเปา้หมายผลผลิตของจังหวัด (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ)  
ดังแสดงในตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
4 
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด  
(i) น้ําหนัก 

(Wi) 

 
เป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ         
ร้อยละของเป้าหมายที่กําหนด 

 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนนที่ได้

 (Ci) 

คะแนน 
ถ่วง

น้ําหนัก 
(Wi x Ci) 

1 2 3 4 5 

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
กิจกรรม : โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อชุมชนหรือชนบท           
ตัวชี้วัดที่ 1 : จํานวนน้ําต้นทุนเพิ่มขึ้น 0.2 60,000 

ลบ.ม. 
80 85 90 95 100 60,000 

ลบ.ม. 
5.0000 1.0000 

กิจกรรม : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเทคโนโลยีการ
ผลิตโรงสีข้าว 

          

ตัวชี้วัดที่ 2 : ประสิทธิภาพการสีข้าวเพิ่มขึ้น 0.2 ร้อยละ 10 80 85 90 95 100 ร้อยละ 10 5.0000 1.0000 
กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าวหอม
มะลิ 

          

ตัวชี้วัดที่ 3 : จํานวนเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ได้รับการปรับปรุง
คุณภาพต่อปี 

0.2 750 ตัน 80 85 90 95 100 750 ต้น 5.0000 1.0000 

ผลผลิต : การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม : โครงการศึกษาและจัดทําแผนแม่บทการแก้ไข
ปัญหาน้ํา 

          

ตัวชี้วัดที่ 4 : จํานวนแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาน้ํา 0.2 1 แผน 80 85 90 95 100 1 แผน 5.0000 1.0000 
ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  

          

ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของจํานวนคดีที่เกิดขึ้นลดลง 0.2 ร้อยละ 10 80 85 90 95 100 ร้อยละ 8 1.0000 0.2000 
น้ําหนักรวม 1 ค่าคะแนนของตัวชีว้ัดนี้เท่ากับ 4.2000 

 

เงื่อนไข :  
1. กรณีที่จังหวัดเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการหรือเปลี่ยนแปลงโครงการภายใต้ผลผลิตที่

กําหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดจะต้องประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดกิจกรรม/โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงข้างต้นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 

2. กรณีที่จังหวัดใดมีตัวชี้วัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดที่ซ้ําซ้อน
กับตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
กลุ่มจังหวัด และจังหวัด หรือตัวชี้วัดอื่นตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด จังหวัดไม่ต้อง
ประเมินผลตามตัวชี้วัดดังกลา่ว 
หมายเหต ุ: 

การกําหนดน้ําหนักที่จัดสรรให้แต่ละตัวชี้วัดกิจกรรม/โครงการภายใต้ผลผลิต ให้ถ่วงน้ําหนัก
ตามลําดับความสําคัญของกิจกรรม/โครงการ หากไม่ระบุน้ําหนัก ให้ถือว่าทุกตัวชี้วัดกิจกรรม/โครงการภายใต้
ผลผลิตมีน้ําหนักเท่ากัน 
เหตุผล :  

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเป็นการผลักดันให้จังหวัดปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
สํานักงานเลขานุการ ก.น.จ. สาํนักงาน ก.พ.ร. 0 2356 9999 

1 
2 

3 
4 
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ตัวชี้วัดที่  9  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจงัหวัด 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 3 
คําอธิบาย :  

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด หมายถึง การที่จังหวัด
สามารถจัดการการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงของหน่วยงานในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  

• พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง   

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของจังหวัดคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานในจังหวัด
ทั้งหมด โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
 

1.  ด้านไฟฟ้า รวม 2.5 คะแนน 
   เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า มีรายละเอยีด ดังนี ้
 
ระดับคะแนน ประเด็น คะแนน 

1 มีการตดิตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 
ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) และ
รอบ 12 เดอืน (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบที่สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานขอ้มูลพื้นฐานสําหรับการประเมนิปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นบัตั้งแต่เดอืน
ตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานขอ้มูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าทีใ่ช้จริง (kWh; กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วน 12 เดือน นับตัง้แตเ่ดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ตามสูตรการคํานวณที ่สนพ. กาํหนด โดยอยูใ่นช่วง -0.200 ถงึ -0.333 

0.5000 

4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ตามสูตรการคํานวณที ่สนพ. กาํหนด โดยอยูใ่นช่วง -0.091 ถงึ -0.199 

0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ตามสูตรการคํานวณที ่สนพ. กาํหนด โดยอยูใ่นช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟา้ มากกว่า 0 จงัหวัดจะได้คะแนนระดับที่ 
3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.5000 
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2.  ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน 
     เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านน้ํามันเชื้อเพลิง มรีายละเอียด ดงันี้ 
 
ระดับคะแนน ประเด็น คะแนน 

1 มีการตดิตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ํามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) 
และรอบ 12 เดอืน (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบที่ สนพ. กาํหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานขอ้มูลพื้นฐานสําหรับการประเมนิปริมาณการใชน้้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ สนพ. กําหนดไดแ้ล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2555 ถงึเดือนกันยายน 2556  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานขอ้มูลปริมาณการใช้น้ํามันเชือ้เพลิงทีใ่ช้จรงิ (ลิตร) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถว้น 12 เดือน นบัตั้งแต่เดอืนตุลาคม 2555 ถงึ
เดือนกันยายน 2556  

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ตามสูตรการคํานวณที ่สนพ. กาํหนด อยูใ่นช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.5000 

4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ตามสูตรการคํานวณที ่สนพ. กาํหนด อยูใ่นช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ตามสูตรการคํานวณที ่สนพ. กาํหนด อยูใ่นช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการคํานวณค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 จงัหวัดจะได้คะแนน
ระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.5000 

 
สูตรการคํานวณคะแนนระดับที่ 3 ถงึ 5 ของแต่ละหน่วยงาน : 

1. ดัชนีการใช้ไฟฟ้า (Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

ดัชนีการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= 
(90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

  
กําหนดให ้  
 

-  ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Standard Electricity Utilization ; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้า
ที่ควรจะเป็นของหน่วยงานนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2555 ถงึ 30 กันยายน 
2556 รวม 12 เดือน ที่จดัทําขึน้จากการนําปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้า
ของหน่วยงานนัน้ เช่น พื้นทีใ่ชส้อย จํานวนบุคลากร เวลาที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น ของแตล่ะเดอืน แล้วนําไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ให้ครบ 12 เดือน 

-  90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน  
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

ตัวเลขประมาณการการใช้ไฟฟา้ที่ควรจะเป็น (SEU) ของหน่วยงานนั้นและมี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
20 มีนาคม 2555 
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- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจรงิ 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จํานวนหน่วยไฟฟ้าที่ใชไ้ปจริงในกจิการ
ของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2555 ถงึ 30 กันยายน 2556 รวม 12 
เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจง้หนี้การใช้ไฟฟ้าทีก่ารไฟฟ้าเรยีกเก็บแต่ละเดือน 
แล้วนําไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

 
2.  ดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลงิ (Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 
ดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง 

(Energy Utilization Index, EUI) 
= 

(90% ของปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงจริง
ปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงจริง 

 

 กําหนดให ้  
 

- ปริมาณการใช้น้าํมันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน (ลิตร) 

Standard Fuel Utilization ; SFU หมายถึง ตัวเลขประมาณการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของหน่วยงานนั้น ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 
กันยายน 2556 รวม 12 เดอืน ที่จัดทําขึ้นจากการนําปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ 
การใช้น้ํามันเชือ้เพลิงของหน่วยงานนั้น เช่น พื้นที่รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) 
จํานวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วนําไปรายงานผา่น  
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดอืน 

- 90% ของปริมาณการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐาน (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการการใช้น้ํามนัเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของหน่วยงานนัน้
และมีปริมาณการใช้น้ํามันเชือ้เพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติ
คณะรัฐมนตรเีมือ่วันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้น้าํมันเชื้อเพลิง
จริง (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จํานวนน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้ไปจริงใน
ยานพาหนะของหน่วยงาน ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถงึ 30 กันยายน 2556 
รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาต ิ
(NGV) โดยรวบรวมจํานวนหนว่ยของเชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะ 
ของหน่วยงานทกุคันในแต่ละเดอืน แล้วนําไปรายงานผ่าน  
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดอืน 
กรณทีี่ส่วนราชการใช้น้ํามันเชือ้เพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล (ใน 1 ลิตร  
มีน้ํามันเบนซินอยู่ 90%) น้ํามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ํามันดีเซลอยู่ 95%) 
และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใชแ้ทนเบนซินหรอืดีเซล 100% นั้น การคํานวณ
ปริมาณการใช้น้าํมันเชื้อเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะจํานวนปริมาณน้ํามนั
เบนซิน น้ํามันดเีซล เท่านั้น ตามสูตรการคํานวณดังตอ่ไปนี้ : 
AFU =  ปริมาณน้ํามันเบนซิน + ปริมาณน้ํามันดีเซล + (0.90 x ปริมาณน้ํามัน

แก๊สโซฮอล) + (0.95 x ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ 
NGV) 
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แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5 

 
 
 
เงื่อนไข :  

1. ในการประเมินผลตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
จังหวัด”  สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่หน่วยงานในจังหวัดรายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

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

 
2. หน่วยงานต้องส่งผลการดําเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่าน

เว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น.  
3. สนพ. จัดทําผลสรุปการดําเนินงานของจังหวัดส่งถึงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 

2556 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 
5 ผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น. 

 
 

AEU > 90% SEU 

AEU = 90% SEU 

AEU > 90% SEU > รอยละ50 

AEU < 90% SEU 
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4. การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
หน่วยงานในจังหวัด หมายรวมถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎกระทรวง รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวง ทั้งนี้ การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการนั้นๆ ให้พิจารณาจากสถาน
ที่ตั้งของส่วนราชการ ว่าตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น ทั้งนี้ ไม่นับ
รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดที่มีจํานวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผลการ
ประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่ได้รับ โดยส่วนราชการ
นั้นจะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจํานวนหน่วยงานทั้งหมด  

ตัวอย่าง : จังหวัด A มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบทุกขั้นตอน 55 
หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั้งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 * 4.2634 
เท่ากับ 0.2132 คะแนน สรุปคะแนนของจังหวัด A ได้เท่ากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 

5. หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผล
ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 

6. การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบค่าดัชนีการใช้พลังงาน (EUI) แล้ว จะนําไป
เทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน 

7. กรณีที่ค่าดัชนีการใช้พลังงาน  (EUI)  ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด มีค่าน้อยกว่า -0.333 หน่วยงานจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 

8. การประมวลคะแนนของจังหวัด  
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในจังหวัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของจงัหวดั โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในจงัหวัดทั้งหมด  

(= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในจังหวัดทั้งหมด/จํานวนหน่วยงานในจงัหวัดทัง้หมด) 
เหตุผล : 

พลังงานเป็นปัจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่
ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทําให้ต้องพึ่งพาพลังงานจาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางสําคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความ
ต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการดําเนินมาตรการลดใช้พลังงาน
ลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดย
ลดการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน    
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
1. นางสาวชนานัญ  บัวเขยีว 0 2612 1555 ต่อ 364, 358 

 

สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
1. นางสาวสาวติรี    เพง็ผาสุข 0 2356 9999 ต่อ 8867 
2. นางสาวอุษา       ปัญญาวด ี 0 2356 9969 
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ตัวชี้วัดที่  10  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
น้ําหนัก :  ร้อยละ 7 
คําอธิบาย :  

• การดําเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ริการตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา
เป็นการให้จังหวัดคัดเลือกกระบวนงานที่ได้ดําเนินการลดรอบระยะเวลาการให้บริการได้ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
มาดําเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการจํานวน 20 กระบวนงาน 

• ผลการติดตามการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พบว่าการดําเนินการในมาตรา 24  เรื่องการกําหนดขั้นตอน และระยะเวลาพิจารณา
เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติตามกฎหมายที่ต้องดําเนินการร่วมกันระหว่างส่วนราชการให้แจ้งผลการพิจารณาภายใน 
15 วัน กรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาเกิน 15 วัน ให้ประกาศกําหนดระยะเวลาการพิจารณาให้ส่วนราชการอื่นทราบ ยัง
ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากกระบวนงานดังกล่าวเป็นกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลาย 
ส่วนราชการจึงต้องใช้ระยะเวลา และการบูรณาการการทํางานระหว่างส่วนราชการ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ส่วนราชการดําเนินการตามมาตราดังกล่าว  จึงกําหนดให้การดําเนินการตามตัวชี้วัดร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการประจําปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 2 เรื่อง คือ 

1.  การดําเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการของกระบวนงานที่ได้ดําเนินการลดรอบ
ระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

2.  การลดรอบระยะเวลามาตรฐานการให้บรกิารของกระบวนงานที่มีความเชือ่มโยงหลายส่วนราชการ
ในจังหวัด 

ประกอบดว้ย 2 ตัวชี้วัดยอ่ย คือ 

ตัวชี้วัดที่ 10.1  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัในการดําเนินการตามมาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ น้ําหนกัร้อยละ 3.5 และ 

ตัวชี้วัดที่ 10.2  ระดับความสําเร็จของการลดรอบระยะเวลามาตรฐานของกระบวนงานที่มีความ
เชื่อมโยงหลายส่วนราชการของจังหวัด น้ําหนกัร้อยละ 3.5 
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ตัวชี้วัดที่ 10.1   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลา 
การให้บริการ 

น้ําหนัก :  ร้อยละ 3.5 

คําอธิบาย:  
• ระดับคะแนนพิจารณาจากระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของผู้รับบริการที่ได้รับ

บริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผู้รับบริการทั้งหมดในแต่ละกระบวนงาน 
• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาให้บริการตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ซึ่งได้มาจาก

การพิจารณาระยะเวลามาตรฐานของกระบวนงานที่กําหนดโดยส่วนราชการเจ้าของกระบวนงาน 
ประกอบกับผลการวิเคราะห์ระยะเวลาการให้บริการที่ทุกจังหวัดสามารถดําเนินการได้จริง และได้
แจ้งระยะเวลาให้บริการดังกล่าวเป็นผลการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง กระบวนงานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
ซึ่งคัดเลือกมาจากกระบวนงานหลักของจังหวัดที่ได้ดําเนินการลดรอบระยะเวลาได้ตั้งแต่ร้อยละ 30  
ขึ้นไป ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2554 จํานวน 10 กระบวนงาน โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาจากกระบวนงานที่ดําเนินการทุกจังหวัด และมีผู้รับบริการจํานวนมาก  

• กระบวนงานที่สํานักงาน ก.พ.ร. นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556  มีดังนี้ 

  

รายชื่อกระบวนงาน หน่วยงาน ระยะเวลามาตรฐานการ
ให้บริการ 

1 การขอต่อใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด 30 นาที 
2 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัด 30 นาที 
3 การจดทะเบียนคนพิการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
30 นาที 

4 การโอนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สํานักงานขนส่งจงัหวัด 2 ชั่วโมง 
5 การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน  ท่ีทําการปกครองจังหวัด 20 นาที 
6 การตรวจคัด และรับรองสําเนาทะเบียนราษฎร ท่ีทําการปกครองจังหวัด 10 นาที 
7 การจดทะเบียนจํานอง สํานักงานที่ดินจงัหวัด 1 ชั่วโมง 30 นาที 
8 การให้บริการจัดหางานในประเทศ (แก่คนหางาน) สํานักงานจัดหางานจังหวัด 1 ชั่วโมง 15 นาที 
9 การรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 สํานักงานประกนัสังคมจังหวัด 65 นาที 
10 การให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก  

(ไม่นับระยะเวลาพบแพทย์) 
โรงพยาบาลประจําจังหวัด 1 ชั่วโมง 20 นาที 

 
 
 
 

 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
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งานบริการ  
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผู้รับบริการ 
ที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับ 

จํานวนผู้รับบริการทั้งหมด 

คะแนน
ที่ได้  
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก  
(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

1 W1 80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1) 
2 W2 80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2) 
. . 80 85 90 95 100 . . 
i Wi 80 85 90 95 100 C i (Wi x Ci) 

 น้ําหนักรวม Σ Wi =1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ Σ (Wi x Ci) 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

   

 จํานวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
 X 100 

 จํานวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในแต่ละงานบริการ
   

 

งานบริการ  
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการ
ตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวนผู้รับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
ที่ได้  
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก  
(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

1 W1 80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1) 
2 W2 80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2) 
. . 80 85 90 95 100 . . 
i Wi 80 85 90 95 100 C i (Wi x Ci) 

 น้ําหนักรวม Σ Wi =1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ Σ (Wi x Ci) 
 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ 
     

 Σ   (Wi x Ci)         หรือ              (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 
     Σ Wi                   W1 + W2 + W3 +...+ Wi 

 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญของแต่ละกระบวนงาน โดยกําหนดให้แต่ละกระบวนงานมีน้ําหนักเท่ากัน 
ทุกกระบวนงาน และผลรวมของน้ําหนักของทกุงานบริการ เทา่กับ 1 

C หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทยีบกับรอ้ยละของผูร้ับบริการที่ไดร้ับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน
เทียบกับจํานวนผู้รับบริการทัง้หมด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ ;  1, 2,…, i  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5 

 
เงื่อนไข: 

1.  ให้จังหวัดประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบระยะเวลา
มาตรฐานให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน 

2.  กระบวนงานของจังหวัดที่มีสาขาเพื่อให้บริการหลายแห่ง ให้จังหวัดดําเนินการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการให้ครบทุกสาขา (ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดแสดงข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการราย
กระบวนงานของแต่ละสาขา ตามแบบฟอร์ม 1 โดยขอให้เก็บเอกสารหลักฐานไว้ที่ทําการของหน่วยงานพร้อมให้ 
ผู้ประเมินสุ่มตรวจ) 

3.  กระบวนงานบริการอื่น ๆ ที่จังหวัดได้ดําเนินการแต่ไม่ได้กําหนดให้เป็นตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ขอให้จังหวัดยังคงดําเนินการต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 37 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 
หมายเหตุ :  

1.  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กําหนดให้จังหวัดจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2556 เพื่อใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ โดยให้จังหวัดจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด คือ สัปดาห์ละ 1 วัน 
เริ่มต้นจากสัปดาห์ที่ 1 ในเดือนมกราคมจนถึงสัปดาห์ที่ 39 ในเดือนกันยายนตามปฏิทินของปี พ.ศ. 2556 รวม
ทั้งส้ิน 39 วัน กรณีวันที่กําหนดตรงกับวันหยุดราชการหรือเป็นวันที่ไม่มีผู้มารับบริการให้จังหวัดจัดเก็บข้อมูลในวัน
ทําการถัดไป โดยมีตารางการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัปดาห์ มกราคม พ.ศ. 2556 สัปดาห์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สัปดาห์ มีนาคม พ.ศ. 2556 
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ที่ จ อ พ พฤ ศ ที่ จ อ พ พฤ ศ ที่ จ อ พ พฤ ศ 
1  1 2 3 4      1      1 
2 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8  4 5 6 7 8 
3 14 15 16 17 18  11 12 13 14 15  11 12 13 14 15
4 21 22 23 24 25  18 19 20 21 22  18 19 20 21 22
5 28 29 30 31   25 26 27 28   25 26 27 28 29

สัปดาห์ 
ที่ 

 เมษายน พ.ศ. 2556 สัปดาห์
ที่ 

พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สัปดาห์
ที่ 

มิถุนายน พ.ศ. 2556 
จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ 

14 1 2 3 4 5    1 2 3  3 4 5 6 7 
15 8 9 10 11 12  6 7 8 9 10  10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19  13 14 15 16 17  17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26  20 21 22 23 24  24 25 26 27 28
18 29 30     27 28 29 30 31       

สัปดาห์ 
ที่ 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 สัปดาห์
ที่ 

สิงหาคม พ.ศ. 2556 สัปดาห์
ที่ 

กันยายน พ.ศ. 2556 
จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ 

27 1 2 3 4 5     1 2  2 3 4 4 5 
28 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9  8 9 10 11 12
29 15 16 17 18 19  12 13 14 15 16  15 16 17 18 19
30 22 23 24 25 26  19 20 21 22 23  22 23 24 25 26
31 29 30 31    26 27 28 29 30  29 30    

ทั้งนี้ การจัดเก็บข้อมูลจํานวนผู้รับบริการให้พิจารณา ดังนี้  
- กรณีมีผู้มารับบริการเฉพาะช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น การชําระภาษีรายได้บุคคลธรรมดา 

ซึ่งเป็นงานบริการที่ให้บริการเพียงระยะเวลา 1-2 เดือนต่อปี เป็นต้น ให้เก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 
วันต่อสัปดาห์ โดยวิธีการสุ่ม และไม่น้อยกว่า 30 รายต่อวัน (หากมีผู้รับบริการจํานวนมาก) หรือ
ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานบริการ 

- กรณีมีผู้มารับบริการต่อวันจํานวนมากให้จัดเก็บข้อมูลตามวันในปฏิทิน โดยเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 
30 รายต่อวัน หากไม่ถึง 30 รายต่อวัน ให้เก็บข้อมูลทุกราย 

- กรณีมีผู้รับบริการต่อปีจํานวนน้อยมากให้เก็บทุกรายตลอด 9 เดือน 
- หรือพิจารณาเก็บข้อมูลตามความเหมาะสมของลักษณะการให้บริการ 

 

2.  หากจังหวัดไม่มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน จะปรับลด 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้ 

3.  หากจังหวัดไม่สามารถแสดงทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการให้บริการตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดให้จัดเก็บข้อมูลได้ จะปรับลด 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้ 

4.  หากผู้ประเมินสุ่มกระบวนงานเพื่อประเมินผล ณ สถานที่จริง และพบว่าทะเบียนหรือบันทึก
ระยะเวลาการให้บริการตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้จัดเก็บข้อมูล ขาดความสมบูรณ์ หรือขาด
ความน่าเชื่อถือ จะปรับลด 0.2000 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้ 
 
 
 
เหตุผล :   
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เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐาน 
จังหวัดควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process) การให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆ ที่หลากหลาย 
โดยให้คํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ คุณภาพของเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก และคุณภาพการให้บริการในภาพรวม ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และความคาดหวังของประชาชน หรือผู้ใช้บริการด้วย ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงาน 
ก.พ.ร. จึงกําหนดให้จังหวัดรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการต่อไป เพื่อสร้างความไว้วางใจในคุณภาพการ
บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานกังาน ก.พ.ร. 
 

 ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
1. นางสาวณพรรษธ์สรฌ์  เสมสันต์ 
2. นางสาวภัทรอาภา   จินดาวงศ์ 
3. นางขนษิฐา    งามวงศ์สถติ 
4. นางอารยี์พันธ์   เจริญสขุ 

0 2356 9999 ต่อ 8939 
0 2356 9999 ต่อ 8915 
0 2356 9999 ต่อ 8981 

0 2356 9942 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 1 การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการรายกระบวนงาน  
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กระบวนงานลําดับที่ .......... ชื่อกระบวนงาน ........................................................................... 

หน่วยงานในจงัหวัดทีร่ับผิดชอบ ........................................................................................................ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ...................................................... หมายเลขโทรศัพท์ .............................................. 

จํานวนขั้นตอนให้บรกิารทั้งหมด...........................ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ให้บริการ ….... วัน/ชั่วโมง/นาท ี

ข้อมูลผู้ใช้บรกิารและระยะเวลาให้บรกิารจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(1) 

ลําดับที ่
(2) 

ผู้รับบริการ 
(3) 

เวลาเริ่มต้น
ให้บรกิาร 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ให้บรกิาร 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(6) 
ผลเปรียบเทยีบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1      
2      
3      
…      
…      
10      

 
หมายเหต ุ: 
คอลัมน์ (2) :  ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

    :  ให้จังหวัดจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการทุกรายตามวันที่กําหนดในปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้  
- กรณีที่มีผู้ใช้บริการในแต่ละวันจํานวนมาก ให้ส่วนราชการจัดเก็บข้อมูล โดยวิธีการสุ่ม และ 
  ไม่น้อยกว่า 30 รายต่อวัน  
- กรณีมีผู้ใช้บริการไม่ถึง 30 รายต่อวัน ให้เก็บข้อมูลทุกรายตามวันที่กําหนดในปฏิทิน 
- กรณีมีผู้ใช้บริการต่อปีจํานวนน้อยมากให้เก็บข้อมูลทุกรายตลอดช่วงเวลา 9 เดือน 
- กรณีงานบริการที่คัดเลือกมาประเมินผลมีการให้บริการเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของปี เช่น  
การชําระภาษีรายได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น ให้เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ โดยเก็บแบบสุ่ม  
ไม่น้อยกว่า 30 รายต่อวัน  

- กรณีวันในปฏิทินไม่มีผู้มารับบริการให้เก็บข้อมูลในวันถัดไปที่มีผู้มารับบริการ 

คอลัมน์ (6) ให้กรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาให้บริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานด้วยตัวเลข ดังนี้ 
1 แทน  ผู้ใช้บริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
0 แทน  ผู้ใช้บริการที่ได้รับบริการเกินกว่ารอบระยะเวลามาตรฐาน 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 2  ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
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ชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา   
มาตรฐาน 

จํานวน
ผู้รับบริการ    

ที่ได้รับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผู้รับบริการ
ทั้งหมด 

ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่ได้รับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผู้รับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถ่วง 

น้ําหนัก 

1.         
2.         
3.         
4.         
...         
...         
10.         
 รวม 1.00 ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถ่วงน้ําหนักของทุกกระบวนงาน) 
 

 
ตัวอย่างการรายงานวธิีการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลาการให้บริการ 

 
 ชื่อกระบวนงาน วิธีการเก็บขอ้มูล 

ระยะเวลาการให้บริการ 
ตัวอย่างเอกสารในการเก็บข้อมูล

ระยะเวลาการให้บริการ 
1. การขอต่อใบอนญุาตค้าสัตว์และ

ซากสัตว ์
ประมวลผลข้อมูลจากใบบันทกึ 
การเข้ารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประมวลผลข้อมูลจากใบบันทกึ 
การเข้ารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

…    
 ...    
10. การให้บริการรกัษาผู้ป่วยนอก ประมวลผลข้อมูลจากใบบันทกึ 

การเข้ารับบริการ 
เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 1 การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการรายกระบวนงาน  
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กระบวนงานลําดับที่ 4 ชื่อกระบวนงาน  การโอนรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต ์
หน่วยงานในจงัหวัดทีร่ับผิดชอบ  สํานักงานขนส่งจังหวัด           จังหวดั บึงกาฬ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  นายขนส่ง   ทางบก                                     หมายเลขโทรศัพท์ 0xx xxx xxx 
จํานวนขั้นตอนให้บรกิารทั้งหมด  6  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ให้บริการ  3 ชั่วโมง 30 นาที  

                                              (210 นาที) 
ข้อมูลผู้ใช้บรกิารและระยะเวลาให้บรกิารจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

(1) 
ลําดับที ่

(2) 
ผู้รับบริการ 

(3) 
เวลาเริ่มต้น
ให้บรกิาร 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ให้บรกิาร 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ให้บรกิารจรงิ 

(6) 
ผลเปรียบเทยีบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1 นายภูมิ  รัฐฟิล์ม 9.56 น. 15.00 น. 244 นาท ี 0 
2 นางสุดา  วัยแจม่ใส 14.20 น. 16.10 น. 110 นาท ี 1 
3 นางสาวน้ําหวาน  ซุปตาร ์ 9.05 น. 13.45 น. 225 นาที 0 
4 นางสาวสมใจ  นึกคิด 13.30 น. 15.10 น. 100 นาท ี 1 
5 นายคะณิต  พอเพียง 9.30 น. 10.15 น. 102 นาท ี 1 
…     … 
…     … 
60 พ.ต.ประจกัษ์ มหศักดิ ์ 13.15 น. 15.55 น. 220 นาท ี 0 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (4)x100/(5) = (6) (7) (7)x(2) 
= (8) 

ชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา 
มาตรฐาน

จํานวน
ผู้รับบริการ   

ที่ได้รับบริการ
ตามรอบ 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผู้รับบริการ 
ทั้งหมด 

ร้อยละของผู้รับบริการ
ที่ได้รับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผู้รับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 

1. การขอต่อใบอนุญาต
ค้าสัตว์และซากสัตว์ 

0.1 30 นาที 80 100 80.00 1 0.1000 

2. การต่ออายุ
ใบอนุญาตขายยา
แผนปัจจุบัน ยาแผน
โบราณ ยาสัตว์ 

0.1 …. 40 50 80.00 1 0.1000 

3. การจดทะเบียน 
คนพิการ 

0.1 30 นาที 100 100 100.00 5 0.5000 

4. การโอนรถ ตาม
กฏหมายว่าด้วย
รถยนต์ 

0.1 2 ชั่วโมง 285 300 95.00 4 0.4000 

5. การจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชน  

0.1 30 นาที 950 1000 95.00 4 0.4000 

6. การจดทะเบียน
จํานอง 

0.1 1 ชั่วโมง 
30 นาที 

100 100 100.00 5 0.5000 

7. การให้บริการจัดหา
งานในประเทศ 
(แก่คนหางาน) 

0.1 1 ชั่วโมง 
15 นาที 

80 100 80.00 1 0.1000 

8. การรับขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกันตน  
ตามมาตรา 39 

0.1 65 นาที 100 100 100.00 5 0.5000 

9. การให้บริการรักษา
ผู้ป่วยนอก (ไม่นับ
ระยะเวลาพบแพทย์) 

0.1 1 ชั่วโมง 
20 นาที 

900 1000 90.00 3 0.3000 

10. การรับลงบัญชีทหาร
กองเกิน ตามมาตรา 
16 

0.1 8 วัน 
ทําการ 

180 200 90 3 0.3000 

 รวม 1.00 ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถ่วงน้ําหนักของทุกงานบริการ) 3.2000 
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ตัวชี้วัดที่ 10.2   ระดับความสําเร็จของการลดรอบระยะเวลามาตรฐานของกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยง
หลายส่วนราชการของจังหวดั 

น้ําหนัก :  ร้อยละ 3.5 
คําอธิบาย:  
 •  เป็นการลดรอบระยะเวลามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่มีความเชือ่มโยงหลายส่วนราชการ

ของจังหวัด 
 •  กระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ หมายถึง กระบวนงานที่ต้องผ่านการพิจารณา

หลายส่วนราชการในการดําเนินการอนุมัติ อนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ 
 •  ให้จังหวัดวิเคราะห์กระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ และนํามาลดรอบระยะเวลา

มาตรฐานการให้บริการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 
  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 วิเคราะห์กระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการของจังหวัด และจดัทํารายชื่อ

กระบวนงานทีม่ีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการของจังหวัด พร้อมทั้งรายละเอียดของ
กระบวนการดงักล่าวในปัจจุบัน ประกอบดว้ย ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ   

2 จัดทําแผนการพัฒนาเพื่อลดรอบระยะเวลามาตรฐานการใหบ้ริการของกระบวนงานที่มีความ
เชื่อมโยงหลายส่วนราชการอยา่งน้อย 1 กระบวนงาน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบ   

3 การดําเนินการลดระยะเวลามาตรฐานการใหบ้ริการของกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลาย
ส่วนราชการ จํานวน 1 กระบวนงาน โดยมีผลการลดรอบระยะเวลามาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
ที่ดําเนินการไดจ้ริงอย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 ของระยะเวลาการดําเนินการทั้งหมด 

4 การดําเนินการลดระยะเวลามาตรฐานการใหบ้ริการของกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลาย
ส่วนราชการ จํานวน 1 กระบวนงาน โดยมีผลการลดรอบระยะเวลามาตรฐานการให้บรกิารที่
ดําเนินการได้จริงอย่างน้อยร้อยละ 20 ของระยะเวลาการดําเนินการทั้งหมด 

5 การดําเนินการลดระยะเวลามาตรฐานการใหบ้ริการของกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลาย
ส่วนราชการ จํานวน 1 กระบวนงาน โดยมีผลการลดรอบระยะเวลามาตรฐานการการให้บรกิาร
ที่ดําเนินการไดจ้ริงอย่างนอ้ยรอ้ยละ 30 ของระยะเวลาการดําเนินการทั้งหมด 

 
เงื่อนไข: 

1.  ให้จงัหวัดส่งรายงานผลการดําเนินการในระดบัคะแนนที่ 1 และ 2 ให้สํานักงาน ก.พ.ร. พร้อม
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ 6 เดือน ตามแบบฟอร์มที ่1 และ 2  

2.  ให้จังหวัดประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบระยะเวลา
มาตรฐานให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน 
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3.  ให้จังหวัดจัดเก็บข้อมูลระยะเวลาที่สามารถดําเนินการได้จริงของกระบวนการเชื่อมโยงหลาย 
ส่วนราชการที่จังหวัดคัดเลือกมาลดรอบระยะเวลามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถลดระยะเวลา
มาตรฐานได้ตามที่กําหนดไว้จริง โดยมีตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 ทั้งนี้ ให้จังหวัดเก็บ
ข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ จังหวัด เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินตรวจสอบ 

4.  หากจังหวัดไม่มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน จะปรับลด 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้ 

5.  หากผู้ประเมินสุ่มกระบวนงานเพื่อประเมินผล ณ สถานที่จริง และพบว่าทะเบียนหรือบันทึก
ระยะเวลาการให้บริการขาดความสมบูรณ์ หรือขาดความน่าเชื่อถือ จะปรับลด 0.2000 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับ
ของตัวชี้วัดนี้ 
 
เหตุผล :   

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐาน 
จังหวัดควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process) การให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีการใหม่ที่หลากหลาย โดย
ให้คํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ คุณภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก และคุณภาพการให้บริการในภาพรวม ให้สอดคล้องกับความต้องการ และความ
คาดหวังของประชาชน หรือผู้ใช้บริการด้วย ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงาน ก.พ.ร. จึงกําหนดให้
จังหวัดพัฒนากระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการ เพื่อให้การบริการประชาชนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานกังาน ก.พ.ร. 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
1. นางสาวณพรรษธ์สรฌ์  เสมสันต์ 
2. นางสาวภัทรอาภา   จินดาวงศ์ 
3. นางขนษิฐา    งามวงศ์สถติ 
4. นางอารยี์พันธ์   เจริญสขุ 

0 2356 9999 ต่อ 8939 
0 2356 9999 ต่อ 8915 
0 2356 9999 ต่อ 8981 

0 2356 9942 
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แบบฟอร์มประกอบการดําเนินการตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 10.2   ระดับความสําเร็จของการลดรอบระยะเวลามาตรฐานของกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลาย

ส่วนราชการของจังหวัด 
 

แบบฟอร์ม 1  รายชื่อกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงระหวา่งส่วนราชการ 
 
จังหวัด ................................................ 

 
รายชื่อกระบวนงาน ขั้นตอน หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ระยะเวลา 

1.    
   
   
   

ระยะเวลารวม  
2.    

   
   
   

ระยะเวลารวม  
… 
 

   
   
   
   
   

ระยะเวลารวม  
…    

   
   
   
   

ระยะเวลารวม  
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แบบฟอร์ม 2  แผนการพัฒนากระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงระหว่างสว่นราชการ 
 

จังหวัด .................................................................... 
 
ชื่อกระบวนงานที่คัดเลือกมาปรับปรุง ............................................................................................ 
 
เจ้าภาพหลักในการดําเนินการ …………………………………………………………………………………………….. 

 
ก่อนการปรับปรุง (เดิม) แผนการปรับปรุง (ใหม่) 

ขั้นตอน หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ระยะเวลา ขั้นตอน หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ระยะเวลา 

      
      
      
      
      
      
      
      
ระยะเวลารวม  ระยะเวลารวม  
อธิบายวิธีการปรับปรุง และ แนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
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แบบฟอร์ม 3  แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ 
 

จังหวัด .................................................................... 
 
ชื่อกระบวนงานที่คัดเลือกมาปรับปรุง ............................................................................................. 
 
รายชื่อผู้รับบริการ……………………………………………… 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาที่ปรับปรุงใหม่ ระยะเวลาที่ใหบ้ริการจริง 
ขั้นตอน หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 
ระยะเวลา

การ
ให้บริการ 

วันที่รับบริการ ระยะเวลา
เริ่มต้น 

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
ระยะเวลารวม  ระยะเวลารวม  
หมายเหตุ  ระยะเวลาเริ่มต้นหมายถึงระยะเวลาที่หน่วยงานเริม่ต้นให้บริการในแต่ละขั้นตอน 
              ระยะเวลาสิ้นสุดหมายถึงระยะเวลาที่ส้ินการให้บริการแต่ละขั้นตอน 
    ระยะเวลารวมหมายถงึระยะเวลาการให้บริการรวมทุกขั้นตอน 
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ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสาํเร็จของการพฒันาบคุลากร 

ประเด็นการประเมินผล: การพัฒนาองค์การ 
 
 
 

น้ําหนัก : ร้อยละ 5   
คําอธิบาย :  

 การพัฒนาบุคลากร เป็นการดําเนินงานเก่ียวกับการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น 3 ตัวช้ีวัดย่อย ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

11.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 2 
11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 1.5 
11.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 1.5 

รวม 5 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 11.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

น้ําหนัก : ร้อยละ 2  

คําอธิบาย :  
 การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรวมใน

ปัจจุบันของจังหวัดทั้งโครงสร้างของหน่วยงานในจังหวัด จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชน ความท้าทายที่สําคัญในเชิง
ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของจังหวัด ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือนําไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลการตรวจประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified Fl) และวางแผนพัฒนาบุคลากรได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม  

เกณฑ์การให้คะแนน :   
วัดความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนน

แบ่งออกเป็นดังน้ี   
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2556   
2 - 
3 จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ ภายในวันที ่31 มีนาคม 2556   
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556  และรายงานมี

ความครบถ้วนและทันสมัย  
 
เงื่อนไข : 

1. จัดทําข้อมูลลักษณะสําคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. โดยเข้าที่เมนู ศูนย์
ความรู้> คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)  โดยจังหวัดต้อง
จัดทําข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

2. จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การตามแบบฟอร์ม 1 พร้อมทั้งบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556   

 
ตัวชี้วัดที่ 11.2  ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

น้ําหนัก : ร้อยละ 1.5  

คําอธิบาย :  
 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร เป็นการ

ประเมินโดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ (Human Resource 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Deveopment Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียส่วนต่างระหว่างความเห็น
และความสําคัญขององค์การ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2 

 การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดนโยบาย
และเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การส่ือสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน 
และการพัฒนาบุคลากร ทั้งน้ี จังหวัดควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนขององค์การ 
(Human Capital) เพ่ือให้ได้มาซึ่งการใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเน่ืองแก่
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน  รวมถึงแรงจูงใจและความ
จงรักภักดีต่อองค์การ อันนําไปสู่การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมี
ความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการดําเนินงาน และความสําเร็จขององค์การ   

 ข้อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร (Human Resource 
Development Survey) ประกอบด้วย 10 ข้อคําถาม ดังน้ี 
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1. จังหวัดของข้าพเจ้ามีนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ที่ชัดเจน และมี
การสื่อสารให้บุคลากรทราบ 

2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน/จังหวัด2 ของข้าพเจ้ามีความชัดเจน และ
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 

3. ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความรู้ 
ความสามารถ และผลงาน 

4. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 
5. หน่วยงาน/จังหวัดของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทํา

ให้อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง 
6. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น 

การสอนงาน (Coaching) เป็นต้น 
7. แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัดมีความสอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
8. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการ 

และผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
9. การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ข้าพเจ้าได้รับช่วยให้ข้าพเจ้ามีความชํานาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
10. บุคลากรในจังหวัดของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทําให้

การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
หมายเหตุ : 
 1เป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการ
ดําเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีจังหวัดต้องการบรรลุ เช่น การสรรหาคนดี คนเก่ง เข้ามาทํางาน 
การรักษาบุคลากรให้อยู่กับจังหวัด เป็นต้น 
 2หน่วยงาน/จังหวัด หมายถึง สํานักงาน หรือ จังหวัด ขึ้นอยู่กับระดับหรือตําแหน่งของผู้ตอบ
แบบสํารวจ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
  สูตรคํานวณคะแนน เป็นการนําค่าเฉลี่ยของผลสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ 
(GAP) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของทุกจังหวัด (ค่าเฉลี่ยกลาง) มากําหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนน 
โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ  
       กรณีที่ 1 :    ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายใน

องค์การ (GAP) ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2 ≥ Xmax 
2  

 
3 
4 
5 X2 ≤ X1 
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       กรณีที่ 2 :    ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
องค์การ (GAP)  ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 

 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2  ≥ Xmax 

2 
 

 
3   X2 = X1 

4 
 

5 X2 ≤ ค่าเฉลีย่กลาง 
 
หมายเหตุ :   

X1  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 1 (15 – 30 ธ.ค. 55) 
          X2  คอื Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2 (1 – 15 ก.ย. 56) 
 Xmax คือ ค่าสงูสุดของค่าเฉล่ียส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกจังหวัด  

 

ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉล่ียกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการสํารวจคร้ังที่ 1 ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
 
เงื่อนไข : 

1. เพ่ือให้ข้อมูลผลการประเมินเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การ ผู้เข้าตอบแบบสํารวจ
ออนไลน์ต้องปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 2. หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กําหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจํานวน
ผู้ตอบขั้นตํ่าของแต่ละจังหวัดได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) จะได้คะแนนเท่ากับ 1.0000 คะแนน 
เน่ืองจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 

3. ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 
(GAP) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 5 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งน้ีหากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า สิ่งที่
บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสําคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังน้ัน หน่วยงานควร
ดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 
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ตัวชี้วัดที่ 11.3  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
น้ําหนัก : ร้อยละ 1.5  
คําอธิบาย :  

 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องกําหนด
ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน เช่น หลักสูตร/หัวข้อการพัฒนา วิธีการในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่จัดทําขึ้นควรสอดคล้องกับ
ทรัพยากรและความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร และผลสํารวจตามตัวช้ีวัดที่ 11.2 

 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจใน
การพัฒนาบุคลากรของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประกอบกับข้อมูลกรอบโครงสร้างอัตรากําลังของ
บุคลากรในองค์การ และพันธกิจหน้าที่ของจังหวัด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   

วัดความสําเร็จของผลลัพธ์จากการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังน้ี   
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2 แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม และไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
3 แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็น

ในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ 

4 แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็น
ในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจยันําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์  

5 แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็น
ในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจยันําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
และ ผลการสํารวจครั้งที่ 2 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด 

 
เงื่อนไข : 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้า 
และแผนการปฏิบัติราชการของจังหวัด โดยข้อมูลปัจจัยนําเข้า ได้แก่ ผลการสํารวจออนไลน์ครั้งที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และลักษณะสําคัญขององค์การ 

2. จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์มที่ 2 : 
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของจังหวัด (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดย
จังหวัดต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดทํา
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แผนพัฒนาบุคลากร พร้อมบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ทั้งน้ี 
หากจังหวัดส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน 
 3. ผลการสํารวจคร้ังที่ 2 จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร หาก Gap 
จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ลดลงในประเด็นที่ตรงกับกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร จังหวัดจะได้คะแนนในตัวช้ีวัดน้ีเท่ากับ 5 
 
เกณฑ์การคาํนวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 11 : 

การคํานวณตัวช้ีวัดที่ 11 ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการคํานวณจากค่า
คะแนนถ่วงนํ้าหนักของตัวช้ีวัดที่ 11.1 ตัวช้ีวัดที่ 11.2 และตัวช้ีวัดที่ 11.3 ดังน้ี 
 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงนํ้าหนัก 

(Wi x SMi) 
11.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
2 SM1 (W1 x SM1) 

11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจในการ
พัฒนาบุคลากร 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

11.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

1.5 SM3 (W3 x SM3) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 

โดยที่ : 
W หมายถึง นํ้าหนักของตัวช้ีวัด  
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด 
i หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 

      Wi  
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ตัวชี้วัดที่ 12  ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาปรับปรงุสารสนเทศ 
 

 
 
น้ําหนัก : ร้อยละ 3 
คําอธิบาย :  

 ระบบสารสนเทศ  เ ป็นทุนขององค์การ ท่ีรวมถึงสารสนเทศ  ( Information) ความรู้ 
(Knowledge) และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ  

 การพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเน่ืองทันเหตุการณ์ และสามารถใช้
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนําข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์และแปล
ความหมายเป็นข้อความที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  จะช่วยให้องค์การสามารถนําข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
ดังน้ัน ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย 
ที่จะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การสํารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับการประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ เพ่ือวัดเรื่องการจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผล
จะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศที่สะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) และการทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจําเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ 
Intranet ของหน่วยงาน 

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ตัวช้ีวัดย่อย ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

12.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ 

1.5 

12.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 1.5 
รวม 3 
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ตัวชี้วัดที่ 12.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

น้ําหนัก : ร้อยละ 1.5  

คําอธิบาย :  
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ เป็นการ

ประเมินโดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจ
การพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey)  

ข้อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ประกอบด้วย  6 ข้อคําถาม ดังน้ี 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ3 ของจังหวัดมีความพร้อมใช้งาน4 ช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้

อย่างต่อเน่ือง 
2. จังหวัดของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิด

สถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) 
3. ข้อมูลและสารสนเทศ5 ของจังหวัดของข้าพเจ้าได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 
4. ฐานข้อมูล6 ของจังหวัด สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

ได้รวดเร็ว 
5. ฐานข้อมูลของจังหวัดสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ (KM) และการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) 
6. เครือข่ายคอมพิวเตอร์7 (Network) ของจังหวัด ช่วยอํานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน

ของข้าพเจ้า 
หมายเหตุ : 
 3ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์ด้าน
ฮาร์ดแวร์ที่เก่ียวข้องกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งโปรแกรม
ปฏิบัติการซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ ภายในจังหวัด 
 4ความพร้อมใช้งาน หมายถึง การที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานได้เมื่อต้องการ โดยสามารถเข้าถึงหรือเรียกใช้งานได้อย่างราบรื่น 
 5ข้อมูลและสารสนเทศ  

 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเก่ียวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ใน
รูปแบบของตัวเลข ภาพ เสียง ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของจังหวัด 

      สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ
ประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ตามต้องการ 
 6ฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการช่วยเก็บ รวมทั้งจัดเก็บอยู่ในแหล่งที่
ผู้เก่ียวข้องสามารถเข้าใช้ได้โดยสะดวก (อยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel เป็นอย่างตํ่า) 
 7เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ โปรแกรม เครื่องพิมพ์ หรือ
อุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกันภายในจังหวัด เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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เกณฑ์การให้คะแนน :   
การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งที่ 1 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
 
       กรณีที่ 1 :    ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคญัต่อความพึงพอใจของผู้ใชง้านสารสนเทศ 

(GAP) ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรอืเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2 ≥ Xmax 
2  

 
3 
4 
5 X2 ≤ X1 

 
       กรณีที่ 2 :    ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคญัต่อความพึงพอใจของผู้ใชง้านสารสนเทศ 

(GAP) ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2  ≥ Xmax 

2 
 

 
3   X2 = X1 

4 
 

5 X2 ≤ ค่าเฉลีย่กลาง 
 
หมายเหตุ :   

X1  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 1 (15 – 30 ธ.ค. 55) 
          X2  คอื Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2 (1 – 15 ก.ย. 56) 
 Xmax คือ ค่าสงูสุดของค่าเฉล่ียส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกจังหวัด  

 

ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉล่ียกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการสํารวจคร้ังที่ 1 ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
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เงื่อนไข :  
1. ตัวช้ีวัด 12.1 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กําหนดไว้ (สามารถ           

ตรวจสอบจํานวนผู้ตอบข้ันตํ่าของแต่ละจังหวัดได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) จะได้คะแนน
ตัวช้ีวัดน้ีเท่ากับ 1.0000 คะแนน เน่ืองจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการประเมินผลได้ 

2. ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 5 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งน้ี หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่าสิ่งที่
บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสําคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังน้ัน หน่วยงานควร
ดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 

 
ตัวชี้วัดที่ 12.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

น้ําหนัก : ร้อยละ 1.5  

คําอธิบาย : 
 การคํานวณตัวช้ีวัดที่ 12.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ   

เป็นการประเมินจากหลักฐาน ณ จังหวัด ว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ใน 
10 ข้อ โดยมีแนวทางการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ดังน้ี  

 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 

ของระบบสารสนเทศ 
เกณฑ์การตรวจประเมิน 

1. มีฐานข้อมูลทีค่รอบคลุมทีใ่ช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  
 

 มีฐานข้อมูลทีค่รอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

2. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินการ 

 มีการนําข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัด มาใช้ในการ
วิเคราะห์ผลการดําเนินการ และนําไปปรับปรุง/พัฒนา
งาน 

3. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบ
ฐานข้อมูล 

 

 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและ
การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการดําเนินการตามแผนการ
จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลแต่ละประเภทในระบบ
ฐานข้อมูล ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 มีระบบการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึง (Login) ที่สามารถ 
Verify User name และ Password  

4. มีการอัพเดทข้อมูลที่จําเป็นอย่างสมํ่าเสมอและ
ทันท่วงที 

 มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท 
พร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ  

5. มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของจังหวัดที่มี
ประสิทธิภาพ 

 มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) บนเว็บไซต์
ของจังหวัด ทีส่ามารถค้นหาได้ถูกต้องสอดคล้องกับ
ความต้องการ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมิน 

6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้งาน 

 มีการนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจาก
ผู้ใช้งานสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

7. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและ
มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

 มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ 
Intranet อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ และในระบบ 
Internet อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/เดือนหรือตามความ
เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction และสถิติความ
เสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 

8. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

 มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครือข่ายครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) 
รวมถึงเส้นทางที่ข้อมูลอาจเดินทาง เพ่ือป้องกัน
ทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และข้อมลูบนเครือข่าย
ภายในจังหวัด 

 มีการติดต้ังระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบ
สารสนเทศของจังหวัด และตรวจตราการละเมิดความ
ปลอดภัยที่มีต่อระบบขอ้มลู ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

9. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และกระบวนการที่แสดงถึงการตอบสนอง
ต่อการบุกรุกที่เสี่ยงต่อการทํางานของระบบสารสนเทศ 
ที่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเน่ืองภายใต้ภาวะวิกฤต (เช่น ไฟไหม้ นํ้าท่วม 
แผ่นดินไหว เป็นต้น) เพ่ือให้สามารถลดความเสียหายได้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และดําเนินการตามแผน 

10.  มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมยั  มีการกําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้
เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบและหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้า
ใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบลาออก พ้น
จากตําแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน และมกีารทบทวน
สิทธ์ิการเข้าถึงอย่างสมํ่าเสมอ 
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เกณฑ์การให้คะแนน :   
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดที่ 12.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศ   มีดังน้ี 

การประเมิน น้ําหนัก  
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
12.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 

1.5 
 

≤6 7 8 9 10 

 
เกณฑ์การคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 12 : 

การคํานวณตัวช้ีวัดที่ 12 ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการ
คํานวณจากค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักของตัวช้ีวัดที่ 12.1 และ 12.2  ดังน้ี 
 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงนํ้าหนัก 

(Wi x SMi) 
12.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความสําคัญต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ 

1.5 SM1 (W1 x SM1) 

12.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 
 

โดยที่ : 
W หมายถึง นํ้าหนักของตัวช้ีวัด  
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด 
i หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

      Wi  
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ตัวชี้วัดที่ 13  ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาปรับปรงุวัฒนธรรมองค์การ 
 
 
 
น้ําหนัก : ร้อยละ 3 
คําอธิบาย :  

 การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน 
3 เรื่อง ดังน้ี 

 1. ความสอดคล้องเช่ือมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction) ผู้นํา 
(Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate)  

 2. ความสําเร็จขององค์การ ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) การจูงใจ 
(Motivation) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการกํากับติดตาม (Coordination and 
Control) และ การทํางานเป็นทีม (Teamwork)  

 3. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External Orientation) 
และการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning)  

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ แบ่งออกเป็น 2 ตัวช้ีวัดย่อย ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

1.5 

13.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 1.5 
รวม 3 

 
ตัวชี้วัดที่ 13.1  ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง

วัฒนธรรมองค์การ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 1.5  
คําอธิบาย :  

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบสํารวจ
บรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจ
การพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใช้การ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญขององค์การ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนา
องค์การ ครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2 

 ข้อคําถามในแบบสํารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey)  
ประกอบด้วย 14 ข้อ ดังน้ี 

1. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของจังหวัด 
2. ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าผู้บริหาร8 สามารถบริหารจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ตาม

ยุทธศาสตร์ 
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3. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา9 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพ่ือการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น 

4. สภาพแวดล้อมการทํางาน10 ในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข 
5. ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
6. ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน11 อย่าง

เพียงพอ 
7.  ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นต้ังใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพ่ือให้จังหวัดบรรลุ

เป้าหมาย 
8. จังหวัดของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทใหแ้ก่องค์การอย่าง

เหมาะสม 
9. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน12 ได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับ

การสนับสนุนเพ่ือให้การทํางานประสบความสําเร็จ 
10. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตามความคืบหน้าของงาน เพ่ือช่วยเหลือ

ในการปฏิบัติงาน 
11. จังหวัดของข้าพเจ้าส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และการทํางานที่มี

คุณภาพดี 
12. จังหวัดของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง13 ของสถานการณ์ภายนอกที่

ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ 
13. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ

ความสามารถใหม่ ๆ และมีประสบการณ์มากขึ้น 
14. จังหวัดของข้าพเจ้ามีการนําการเรียนรู้จากบุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วน

เสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนทํางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
หมายเหตุ : 
 8ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
 9บริหาร/ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้บริหารของจังหวัด หรือ ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ขึ้นอยู่กับ
ระดับหรือตําแหน่งของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 10สภาพแวดล้อมการทํางาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวบุคลากรในจังหวัด ที่เอ้ืออํานวยให้
คนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้วย อาจเป็นได้ทั้งสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สถานที่ทํางาน แสง เสียง อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การบังคับบัญชา ค่าตอบแทนสวัสดิการ และ
สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ 
 11อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ ที่
จังหวัดจัดหาให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาตามความจําเป็นเท่าน้ัน 
 12ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น (หัวหน้าสํานักงานจังหวัด หัวหน้า
กลุ่ม/ฝ่าย) 
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 13ปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การท่ีจังหวัดมีความต่ืนตัว สามารถยืดหยุ่นและ
ปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ เช่น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล เป็นต้น 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
  การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) ครั้งที่ 1 แบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
 
       กรณีที่ 1 :    ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายใน

องค์การ (GAP) ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2 ≥ Xmax 
2  

 
3 
4 
5 X2 ≤ X1 

 
 
       กรณีที่ 2 :    ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายใน

องค์การ (GAP)  ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2  ≥ Xmax 

2 
 

 
3   X2 = X1 

4 
 

5 X2 ≤ ค่าเฉลีย่กลาง 
หมายเหตุ :   

X1  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 1 (15 – 30 ธ.ค. 55) 
          X2  คอื Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2 (1 – 15 ก.ย. 56) 
 Xmax คือ ค่าสงูสุดของค่าเฉล่ียส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกจังหวัด  

 

ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉล่ียกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการสํารวจคร้ังที่ 1 ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
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เงื่อนไข :  
1. ตัวช้ีวัด 13.1 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กําหนดไว้ (สามารถ           

ตรวจสอบจํานวนผู้ตอบข้ันตํ่าของแต่ละจังหวัดได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) จะได้คะแนน
ตัวช้ีวัดน้ีเท่ากับ 1.0000 คะแนน เน่ืองจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการประเมินผลได้ 

2. ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 5 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งน้ี หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่าสิ่งที่
บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสําคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังน้ัน หน่วยงานควร
ดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 13.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  
น้ําหนัก : ร้อยละ 1.5  
คําอธิบาย :  

 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ เป็นการจัดทําแผนพัฒนาวัฒนธรรม
องค์การของจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับข้อมูลที่เก่ียวข้องที่ได้จากการค้นหาสาเหตุ และ
วิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญ จังหวัดอาจจัดทําเป็นแผนพัฒนาองค์การ เพ่ือกําหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน โดยเน้นดําเนินการในเรื่องที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อองค์การสูง นอกจากน้ีในการทําแผนต้องคํานึงถึง
ระยะเวลาของการจัดกิจกรรม  ควรกําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตลอด
ปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่าแผนดําเนินการครบถ้วน ตรงตามกําหนดระยะเวลาหรือไม่ ควรมีการ
รายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ การทําแผนที่ดีควรทําให้ครอบคลุม โดยสิ่งสําคัญที่จะต้องคํานึงถึง คือการ
สื่อสารภายในองค์การให้รู้ว่าจังหวัดมีแผนที่จะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญอย่างย่ิงในการ
สร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์การ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
วัดความสําเร็จของผลลัพธ์จากการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังน้ี   
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม และขาดความสอดคล้องกับข้อมลูปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
3 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ 

4 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับขอ้มูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์  
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5 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับขอ้มูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
และ ผลการสํารวจครั้งที่ 2 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของ
จังหวัด 

เงื่อนไข : 
1. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่เป็นผลการประเมิน

ความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development 
Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งที่ 1 มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับทรัพยากรและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด  

2. จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์มที่ 2 : 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดย
จังหวัดต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 พร้อมทั้งบันทึกใน
แผ่นซีดีรอม  ทั้งน้ี หากจังหวัดส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน 

3. ผลการสํารวจครั้งที่ 2 จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ หาก Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ลดลงในประเด็นที่ตรงกับ
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การจังหวัดจะได้คะแนนในตัวช้ีวัดน้ีเท่ากับ 5 

 
เกณฑ์การคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 13 : 

การคํานวณตัวช้ีวัดที่ 13 ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็น
การคํานวณจากค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักของตัวช้ีวัดที่ 13.1 และตัวช้ีวัด 13.2  ดังน้ี 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงนํ้าหนัก 

(Wi x SMi) 
13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความสําคัญต่อความพึงพอใจในการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

1.5 SM1 (W1 x SM1) 

13.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 

โดยที่ : 
W หมายถึง นํ้าหนักของตัวช้ีวัด 
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด 
i หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

      Wi  
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21 Ne

N
n




 
 
 

คําอธิบายเพิ่มเติม การประเมินผ่านระบบสํารวจออนไลน์ (Survey Online) : 
  

 ผู้ตอบแบบสํารวจต้องตอบครบทุกประเด็นข้อคําถาม ทั้งในส่วนความเห็น และส่วน
ความสําคัญ 

- ความเห็น หมายถึง ความรู้สึกของผู้ตอบแบบสํารวจต่อข้อคําถามในขณะที่ตอบ  
แบบสํารวจ 

- ความสําคัญ หมายถึง ผู้ตอบแบบสํารวจรู้สึกว่าข้อคําถามน้ันเป็นเรื่องสําคัญใน
ขณะที่ตอบแบบสํารวจ 

 ผู้ตอบแบบสํารวจต้องเป็นข้าราชการสังกัดจังหวัดนั้นๆ หรือช่วยราชการที่
จังหวัดนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ต้องเป็นข้าราชการเท่าน้ัน) 

 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจต้องมีไม่น้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่คํานวณได้ตามหลัก
สถิติ  ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ใช้สูตรการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane เน่ืองจากเป็นหลัก
สถิติที่ยอมรับและนิยมใช้กันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอน โดยใช้ข้อมูลจํานวน
ข้าราชการจากรายงานลักษณะสําคัญองค์การของจังหวัด  

 สูตรของ Taro Yamane ที่ใช้ในการคํานวณ คือ  
 
 

  
  เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

            N = ขนาดของประชากร        
             e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้  

(ใช้ที่ระดับความเช่ือมั่น = 95%) 
 จังหวัดสามารถตรวจสอบจํานวนผู้ตอบแบบสํารวจขั้นตํ่าของแต่ละจังหวัดได้จาก

หน้าเว็บไซต์ระบบสํารวจออนไลน์  
 ข้าราชการทุกคนในจังหวัดสามารถเข้ามาตอบแบบสํารวจได้ 1 ครั้ง ในแต่ละรอบ

การประเมิน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไม่ได้ระบุกลุ่มตัวอย่างไว้ เพียงแต่กําหนดจํานวนขั้นตํ่าที่จะเข้า
ตอบแบบสํารวจที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากร ทั้งน้ี หากข้าราชการเข้ามาตอบแบบสํารวจ
จํานวนมากเท่าไร จะทําให้ทราบข้อมูลที่เป็นความจริง และนําไปสู่การพัฒนาได้ดีย่ิงขึ้น 
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 หลักการประเมินจากการสํารวจ Organization Development Survey คือการทําให้ 

GAP น้อยที่สุด ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากร
ภายในองค์การ (Gap)  

ความสําคญั

คว
าม
เห็น

ด้ว
ย

 
 

 การให้คะแนนจะประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากรภายใน
องค์การ และนํามาหาค่าเฉล่ียของส่วนต่างระหว่างปัจจัยดังกล่าวตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
 

 หรือ    

 
โดยที่  

x หมายถึง ค่าระดับความเห็นของแต่ละข้อคําถาม 
(ความเห็น หมายถึง ความรู้สึกของผู้ตอบแบบสํารวจต่อข้อคําถามในขณะที่ตอบ
แบบสํารวจ) 
 

Y หมายถึง ค่าระดับความสําคัญของแต่ละข้อคําถาม 
(ความสําคัญ หมายถึง ผู้ตอบแบบสํารวจรู้สึกว่าข้อคําถามน้ันเป็นเรื่องสําคัญที่มี
ประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อองค์การในขณะที่ตอบแบบสํารวจ) 
 

i หมายถึง ลําดับที่ของข้อคําถามที่กําหนดขึ้น 
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ทั้งน้ี จังหวัดสามารถพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามปฏิทินการดําเนินการดังต่อไปน้ี  
กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

1. บุคลากรของจังหวัดตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development  Survey) ครั้งท่ี 1 (Pre-test) ผ่าน
ระบบสํารวจออนไลน์  

15 - 30 ธ.ค. 55 

2. สกพร. ประมวลผล Organization Development  Survey และ
จังหวัดเข้าตรวจสอบผลการสํารวจผ่านระบบสํารวจออนไลน์ เพ่ือนําไป
จัดทําแผนพัฒนาองค์การ  

1 - 15 ม.ค. 56 

3. จังหวัดจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์มท่ี 1 ให้ครบถ้วนและทันสมัย  

 ธ.ค. – มี.ค. 56 

4. จังหวัดนําข้อมูลปัจจัยนําเข้าท่ีสําคัญตามผลการสํารวจมาจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การ ซ่ึงประกอบด้วยแผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ และแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ผลสํารวจครั้งท่ี 2 มี Gap 
ลดลง 

ธ.ค. – มี.ค. 56  

5. จังหวัดจัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มท่ี 1 
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ตาม
แบบฟอร์มท่ี 2 พร้อมท้ังบันทึกในแผ่นซีดีรอม ให้สํานักงาน ก.พ.ร. 

 ภายใน 31 มี.ค. 56 

6. จังหวัดดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การเพ่ือลดส่วนต่างระหว่าง
ปัจจัยด้านระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากรภายในองค์การ 
(Gap)  ท้ังเรื่องการพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศ และวัฒนธรรม
องค์การให้ดีขึ้น 

ก.พ. – ส.ค. 56 

7. บุคลากรของจังหวัดตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ครั้งท่ี 2  (Post-test) ผ่าน
ระบบสํารวจออนไลน์   

1 - 15 ก.ย. 56 

8. สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลและแจ้งผลสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ครั้งท่ี 2 ผ่านระบบออนไลน์ 
เพ่ือให้จังหวัดได้นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การต่อไป 

ภายใน ก.ย. 56 

9. ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ จังหวัด ในรอบ 12 เดือน 

ภายใน ธ.ค. 56 

 

 
"เครื่องมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเปน็กลไกสาํคัญสู่การพัฒนาองค์การ 

ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดมากที่สุด" 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ : กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
1. นางสาววิริยา  เนตรน้อย 0 2356 9942 
2. นางมนัสสิรี  เจียมวิจิตร 0 2356 9999 ต่อ 8985 
3. นางสาวอรญาณี  สุนทรัช 0 2356 9999 ต่อ 8916 
4. นางนิธินุช  จรุงเกียรติ 0 2356 9999 ต่อ 8804 
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ภาคผนวก 
 
 
 

ภาคผนวก 1  -  แบบฟอร์มที่ 1 รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
 - แบบฟอร์มที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
   
 ภาคผนวก 2     

- แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัด มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ 
    

 

     
  

 

ภาคผนวก 1 
แบบฟอร์มที่ 1 รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

 
 

 

 

 

 

รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
 

จังหวัด............................ 
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คําอธบิายการตอบคําถาม 
รายงานลักษณะสาํคญัขององค์การ  

 
 ส่วนราชการในที่น้ี หมายถึง “จังหวัด” ที่ดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ี  
 การจัดทําลักษณะสําคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการ 

หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 

 การตอบคําถามจะต้องพิจารณาถึงความเช่ือมโยงและสอดคล้องกันทั้งในส่วนของลักษณะ
สําคัญขององค์การ และระหว่างหมวดต่าง ๆ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 คําถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นคําถามบังคับที่ส่วนราชการต้องตอบคําถาม โดยมีข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้องในเรื่องน้ัน ๆ จึงจะถือว่าได้ตอบคําถามในข้อน้ัน ๆ แล้ว 

 คําถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นคําถามที่ส่วนราชการต้องตอบคําถาม  แต่การตอบ
คําถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม สําหรับกรณีคําถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ดําเนินการ ให้ส่วนราชการตอบ
ว่า “ยังไม่ได้ดําเนินการ เน่ืองจาก...” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ดําเนินการ) 

 คําถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ัน ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมี
ลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับคําถามในข้อน้ี”  

 การตอบคําถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทที่สําคัญขององค์การที่เก่ียวข้องในแต่ละ
คําถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละคําถาม  
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ลักษณะสําคญัขององค์การ 

 
ลักษณะสําคัญขององค์การแสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้านการ

ปฏิบัติการของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่สําคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน และความ   ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมท้ังแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ลักษณะสําคัญขององค์การแสดงบริบทเพ่ือให้เข้าใจส่วนราชการมากขึ้น และเพ่ือช้ีนําและจัดลําดับ
ความสําคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่ส่วนราชการควรนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1 - 7 ต่อไป 

กรุณาตอบคําถามดังต่อไปนี ้
 
1. ลักษณะองค์การ  
 

เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ที่สําคัญกับ
ประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 
 
ก. ลักษณะพืน้ฐานของส่วนราชการ 

(1) 
-  พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (#) 
- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (#) 

(2)  
- วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการคืออะไร  

(3) 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน 

ระดับตําแหน่ง ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น (#) (ให้ใช้ข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการ ณ 
วันปัจจุบันที่ส่วนราชการทําการประเมิน) 

(4) 
ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญอะไรบ้าง ในการ

ให้บริการและการปฏิบัติงาน (#) 
(5) 

ส่วนราชการดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญอะไรบ้าง (#) (ให้ระบุ
เฉพาะที่สําคัญที่เก่ียวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่าน้ัน) 
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ข. ความสัมพนัธ์ภายใน ภายนอกองค์การ 

(6) 
โครงสร้างองค์การ และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด (#) 

(7) 
ส่วนราชการหรือองค์การที่เก่ียวข้องกันในการให้บริการหรอืส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงาน

ใดบ้าง  
มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน (#) 

-  ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
-  มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร 

(8) 
-  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง (#) 
-  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ีมีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญ

อะไรบ้าง (#)  
-  แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (#) 

 
 
2. ความท้าทายต่อองค์การ 
 
 เป็นการตอบคําถาม เพ่ืออธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และระบบ
การปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ 
 
ก. สภาพการแข่งขัน 

(9) 
- สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด (ให้ส่วนราชการตอบ

ตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)   
- ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด  
-  ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเมื่อ

เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร  
(10) 

- ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ส่วนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร  
- ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคืออะไร  

(11) 
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง  

(12) 
ข้อจํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 
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ข. ความทา้ทายเชิงยุทธศาสตร ์
(13) 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร (#)  
- ความท้าทายตามพันธกิจ 
- ความท้าทายด้านปฏิบัติการ  
- ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 

(14) 
แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลการดําเนินการที่ดี

อย่างต่อเน่ืองมีอะไรบ้าง (#) 
 
 (15) 

ภายในองค์การมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์การและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร (#) 
 

 

 

 
************************** 
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แบบฟอรม์ที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  
 

ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด _____________________________________ ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/หน่วยงาน  
 

แผนพัฒนาบคุลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ปัจจัยการสํารวจ คําถามการสํารวจ

ออนไลน์ 
Gap โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ข้อมูลปัจจัยนําเข้าในการ

จัดทําแผนพัฒนาฯ * 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย/

ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 

 
หมายเหตุ :     * ข้อมูลปัจจยันําเข้าในการจัดทําแผน ได้แก่ 
                     ผลการสํารวจที่มี Gap สูง  ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ 
                     ความท้าทายองค์การ ฯลฯ  
 
 

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้บริหาร 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงนาม   .......................................................  ผู้บริหาร          วันที่อนุมัติ    ......................................... 
 

          (                                             ) 
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แผนการดําเนนิงานตาม            แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556       แผนพัฒนาปรับปรงุวัฒธรรมองคก์าร ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556 
 

โครงการ/กิจกรรมในการพฒันา………………………………………………………………………………………………… 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 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 
แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 

 

 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ และระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  วัดจากผลการประเมิน
ของบุคลากรในองค์การ โดยใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ซึ่ง
แบ่งการวัดเป็น 2 ส่วน คือ ระดับความเห็นและระดับความสําคัญ โดยแต่ละส่วนแบ่งระดับการประเมิน 
(Scale) เป็นระดับ 1 - 10 (น้อยไปหามาก) 

 

ปัจจัยการสํารวจ คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
 
1                     10 
น้อย                มาก 

 
1                     10 
น้อย                มาก

Human Capital Survey 
HRM 1. จังหวัดของข้าพเจ้ามีนโยบายและเป้าหมายด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล1 ท่ีชัดเจน และมีการสื่อสารให้
บุคลากรทราบ 

  

2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน/จังหวัด
2 ของข้าพเจ้ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ 

  

3. ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้าย
บุคลากรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความรู้ ความสามารถ 
และผลงาน 

  

4. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงาน
ของตนเอง 

  

5. หน่วยงาน/จังหวัดของข้าพเจ้ามีแนวทางในการ
เสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรไว้ ซ่ึงทําให้อัตรา
การโอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง 

  

HRD 6. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริม
และพัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีข้ึน เช่น การสอน
งาน (Coaching) เป็นต้น 

  

7. แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัดมีความสอดคล้องกับ
ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

  

8. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการ และผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ 

  

9. การพัฒนาความรู้ ทักษะท่ีข้าพเจ้าได้รับช่วยให้
ข้าพเจ้ามีความชํานาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 

  

10. บุคลากรในจังหวัดของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะทําให้การปฏิบัติงาน
บรรลุภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปัจจัยการสํารวจ คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
 
1                     10 
น้อย                มาก 

 
1                     10 
น้อย                มาก

Information Capital Survey 
System 11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ3 ของจังหวัดมีความ

พร้อมใช้งาน4 ช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
  

12. จังหวัดของข้าพเจ้าสามารถจดัการแก้ไขปัญหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) 

  

Database 13. ข้อมูลและสารสนเทศ5 ของจังหวัดของข้าพเจ้าได้ถูก
นํามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ข้าพเจ้า 

  

14. ฐานข้อมูล6 ของจังหวัด สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการได้รวดเร็ว 

  

15. ฐานข้อมูลของจังหวัดสามารถสนับสนุนการสื่อสาร
องค์ความรู้ (KM) และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่องของ
วิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best/Good Practices) 

  

Network 16. เครือข่ายคอมพิวเตอร์7 (Network) ของจังหวัด ช่วย
อํานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 

  

Organization Climate Survey 
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ Alignment 
ทิศทางของ
องค์การ 
Direction 

17. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของจังหวัด   

ผู้นํา 
Leadership 

18. ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่าผู้บริหาร8 สามารถบริหารจัดการ
องค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ตามยุทธศาสตร์ 

  

19. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา9 เปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้
อย่างอิสระ เพ่ือการพัฒนาองค์การให้ดีข้ึน 

  

วัฒนธรรม และ
บรรยากาศในการ
ทํางาน 
Culture & 
Climate 

20. สภาพแวดล้อมการทํางาน10 ในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้า
ทํางานอย่างมีความสุข 

  

21. ปริมาณงานท่ีข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุล
กับเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

  

22. ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน11 อย่างเพียงพอ 

  

ความสําเร็จขององค์การ Execution 

ความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ี 
Accountability 

23. ข้าพเจ้ามีความมุ่งม่ันต้ังใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติงาน
อย่างเต็มท่ีเพ่ือให้จังหวัดบรรลุเป้าหมาย 

  

การจูงใจ 
Motivation 

24. จังหวัดของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชย
บุคลากรท่ีทุ่มเทให้แก่องค์การอย่างเหมาะสม 
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ปัจจัยการสํารวจ คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
 
1                     10 
น้อย                มาก 

 
1                     10 
น้อย                มาก

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา/
หัวหน้างาน และ
การกํากับติดตาม 
Coordination 
& Control 

25. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/
หัวหน้างาน12 ได้ตลอดเวลา รวมท้ังได้รับการสนับสนุน
เพ่ือให้การทํางานประสบความสําเร็จ 

  

26. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตาม
ความคืบหน้าของงาน เพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

  

การทํางานเป็น
ทีม Team 

27. จังหวัดของข้าพเจ้าส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และการทํางานท่ีมีคุณภาพดี 

  

Renewal การสร้างสิ่งใหม่ 

การปรับตัวให้ทัน
กับสถานการณ์
ภายนอก 
External 
Orientation 

28. จังหวัดของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ไวต่อการ
เปลี่ยนแปลง13 ของสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการ
บรรลุภารกิจ 

  

การสร้าง
นวัตกรรม และ
การเรียนรู้ 
Innovation & 
Learning 

29. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และ
ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถใหม่ 
ๆ และมีประสบการณ์มากข้ึน 

  

30. จังหวัดของข้าพเจ้ามีการนําการเรียนรู้จากบุคลากร
ภายใน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ข้ันตอนทํางานให้ดีข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 
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ตัวชี้วัดที่ 14  ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
น้ําหนัก : ร้อยละ 4 
คําอธบิาย : 

 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เป็นการวัดประเมิน
จากระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายในแผนการดําเนินการ (Action Plan) 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางดําเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างย่ังยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2555 ตลอดจน
เป็นการผลักดันให้ส่วนราชการและจังหวัดดําเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของส่วนราชการและ
จังหวัด อันจะเป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ป้องกันความเสี่ยงและลดการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ภายในหน่วยงาน 

 
เหตุผล : 
การดําเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและ
จังหวัด เป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อ 1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐอย่างจริงจัง และแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีอย่างย่ังยืน จึงต้องมีการติดตามผลการดําเนินงานของส่วนราชการและจังหวัดให้บังเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็น
รูปธรรม 
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ตารางและสูตรการคํานวณ  : 
การคํานวณคะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเม่ือเทียบกับค่าเป้าหมาย (ระดับคะแนนท่ี 2-5)

KPI 
(n) 

ความสําเร็จเม่ือ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 
(Xi) 

n1 ตํ่ากว่า 0 

n2 เท่ากับ 1 

n3 สูงกว่า 2 

 
ค่าเฉลี่ยคะแนน  
 

คะแนนท่ีได้ 
(C) 

การ 
จัดกลุ่ม 

น้ําหนัก 
(Wi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ําหนัก 
(C x Wi) 

 

P1 2.0 

(C x Wi) + 1.0 
P2 1.5 

P3 1.5 

P4 1.0  

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการระดับคะแนนที่ 1 (Milestone) และระดับความสําเร็จ
ถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามตัวช้ีวัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนดในระดับคะแนนที่ 2-5 

1 ดําเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ และมีการรายงานผลความก้าวหน้าครบถ้วน
ตามท่ีกําหนด (ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเอกสารส่งสํานักงาน ก.พ.ร.) 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 
คะแนนเฉล่ียความสําเร็จถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามตัวช้ีวัดเมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ 2 คะแนน 
3 เท่ากับ 3 คะแนน 
4 เท่ากับ 4 คะแนน 
5 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
หมายเหตุ :   

การถ่วงนํ้าหนักเป็นไปตามการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของส่วนราชการและจังหวัด ตามที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกล่ันกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ โดยพิจารณาจากผลกระทบของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและ
ประชาชน (Process Impact) และประสิทธิภาพของแผนการดําเนินการ (Effectiveness of Proposed 
Action) สามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 
P1 – เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบสูงและแผนการดําเนินการมีประสิทธิภาพสูง 
P2 – เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบสูงแต่แผนการดําเนินการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
P3 – เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบตํ่าแต่แผนการดําเนินการมีประสิทธิภาพสูง 
P4 – เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบตํ่าและแผนการดําเนินการไม่มีประสิทธิภาพ 

(รายช่ือหน่วยงานและกระบวนงานตามการจัดกลุ่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ตามเอกสารแนบ) 
เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดแบ่งกลุ่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ มีดังน้ี 

1 

2 

3 
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 ลําดับความสําคัญตํ่า (Low) ลําดับความสําคัญสูง (High) 
ผลกระทบของ
ข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงฯ 

1) ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนต่าํ 
2) ผลกระทบต่อสังคมต่ํา 
3) ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ํา 
4) ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศต่ํา 
5) จํานวนข้อร้องเรียนต่ําหรือไม่อยู่ในความ

สนใจของประชาชน 

1) ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนสูง 
2) ผลกระทบต่อสังคมสูง 
3) ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 
4) ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศสูง 
5) จํานวนข้อร้องเรียนสูงหรืออยู่ในความสนใจ

ของประชาชน 

ประสิทธิภาพ
ของแผนการ
ดําเนินการ 

 

1) ยังระบุปัญหาได้ไม่ชัดเจน 
2) แนวทางแก้ไขยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น 

- เน้นการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม  

- เน้นการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์เพียงดา้นเดียว  
- เน้นการซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 

3) ตัวช้ีวัดการดําเนินงานไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมายท่ีกําหนด 

1) ระบุปัญหาได้ถูกต้องชัดเจน 
2) แนวทางแก้ไขมีประสิทธิภาพสูง เช่น  

- การปรับขั้นตอนกระบวนงาน  
- การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา

สนับสนุนการดําเนินงาน  
- การลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  
- การสร้างกลไกตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ  
- การให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
- การพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ

กระบวนงานใหม่  
3) ตัวช้ีวัดการดําเนินงานมีความท้าทาย

และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนด 

 
เงื่อนไข :  รายงานผลไม่ตรงตามความเป็นจริง (รายละเอียดที่รายงานผ่านระบบสารสนเทศไม่ตรงกับที่ไปตรวจ
จริง) 
 
แนวทางการประเมินผล :   

 ประเมินผลตามความสําเร็จในการดําเนินงาน เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ในแผนการ
ดําเนินงาน (Action Plan) ในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยประมวล
จาก 

o ผลการรายงานความก้าวหน้าผา่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
o เอกสารที่ส่งสํานักงาน ก.พ.ร.  
o ผลจากการตรวจติดตามในพ้ืนที่จริง 
o ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานรอบ 3 6 และ 9 

เดือน 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ :  กลุ่มวิชาการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
1. นางสาวมนวดี จันทิมา 0 2356 9923 
2. นางโชติมา สงวนพันธ์ เวชพร 0 2356 9999 ต่อ 8933 
3. นางสาวกฤษณา แก้วด้วง 0 2356 9932 
4. นายบัณฑิต ต้ังโภคานนท์ 0 2356 9999 ต่อ 8978 
5. นางสาวจีริสุดา จอมพลาพล 0 2356 9907 
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