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ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

 
ประเด็นกำรประเมินผล 

กำรปฏิบัติรำชกำร 
กรอบกำรประเมินผล 2558 

น  ำหนัก 
(%) 

มิติภำยนอก 75 
กำรประเมินประสิทธิผล 
(65) 
  

1. ตัวชี วัดภำรกิจหลักของกระทรวงตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศ/
แผนยุทธศำสตร์กระทรวงและตัวชี วัดระหว่ำงกระทรวงท่ีมีเป้ำหมำย
ร่วมกัน (Joint KPIs) 
1.1 พัฒนำสุขภำพตำมกลุ่มวัย 

1.1.1ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัย 
1.1.2ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
1.1.3อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อพันคน   
1.1.4อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(ต่อแสนประชากร) 

1.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์และ
บริกำรสุขภำพ 
1.2.1ร้อยละของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงามได้รับการตรวจ
และด าเนินการตามกฎหมาย 
1.2.2ร้อยละของเรื่องร้องเรียนคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลได้รับการด าเนินตามกฎหมาย 
1.2.3ร้อยละของโฆษณาด้านสุขภาพท่ีผิดกฎหมายได้รับการจัดการ 

1.3 ร้อยละของสถำนพยำบำลผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ HA/JCI 
1.3.1ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA 
1.3.2ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA 
1.3.3ร้อยละของเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ 
1.3.4 ร้อยละของสถานบริการในสังกัดกรมการแพทย์ ผ่าน HA 
1.3.5ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนผ่านการรับรองคุณภาพ (HA/JCI) 

1.4 ร้อยละกำรส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริกำรสุขภำพลดลง 
1.5 ร้อยละของกำรติดเชื อเอชไอวีลดลง (Impact JKPI : เร่ืองกำรยุติปัญหำเอดส์

ด้วยหน่วยงำนภำครัฐ) 
     1.5.1 ร้อยละของเยาวชนอาย ุ15-24 ปีท่ีติดเชื้อเอชไอวี 
1.6 ร้อยละของผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดที่เข้ำสู่ระบบบ ำบัดรักษำ (Outcome JKPI : 

เร่ือง กำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด) 
1.7 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำหรือปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวกับอำเซียน และใบอนุญำตต่ำงๆ 

(65) 
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กำรประเมินคุณภำพ 
(10) 

2. คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน (Service Level Agreement: SLA) 
2.1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

- ตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(10) 
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ประเด็นกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติรำชกำร 

กรอบกำรประเมินผล 2558 
น  ำหนัก 
(%) 

 
2.2 กรมการแพทย์  

- ตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของหน่วยงานบริการในสังกัด
กรมการแพทย์ 

2.3 กรมสุขภาพจิต  
- ตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของหน่วยงานบริการในสังกัดกรม
สุขภาพจิต 

2.4 กรมควบคุมโรค  
- งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม 

2.5 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- งานคลินิกบริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย 

2.6 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
- การรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและการรายงานผลวิเคราะห์ 

2.7 กรมอนามัย 
- งานบริการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

2.8 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
- งานควบคุมก ากับรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ 

2.9 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
- การขอตั้งโรงงานผลิตอาหาร  

          - การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 
มิติภำยใน 25 
กำรประเมินประสิทธิภำพ 
(15) 

3. กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ (5) 
4. กำรประหยัดพลังงำน (5) 
5. กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ (5) 

กำรพัฒนำองค์กำร 
(10) 

6. กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร  (5) 

7. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (5) 
รวม 100 
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มิติภำยนอก: กำรประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 65) 
ตัวชี วัดที่ 1: ตัวชี วัดภำรกิจหลักของกระทรวงตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศำสตร์กระทรวงและตัวชี วัดระหว่ำงกระทรวงที่มีเป้ำหมำยร่วมกัน (Joint KPIs) (ร้อยละ 65) 
1.1 พัฒนำสุขภำพตำมกลุ่มวัย (ร้อยละ 10) 

1.1.4 อัตรำกำรตำยจำกโรคหลอดเลือดหัวใจ (ต่อแสนประชำกร) (ร้อยละ2.5) 

นโยบำยกระทรวง/
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

จุดเน้น/ 
Positioning 

ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
พัฒนาสุขภาพตาม
กลุ่มวัย 

 1.1.4อัตราตายจากโรคหลอด
เลือดหัวใจ (ต่อแสนประชากร) 

2.5 26.64 24.59 24.81 26.91 27.86 27.25 26.64 26.04 25.43  

ค ำอธิบำย: การตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง การตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจรหัส ICD-10-TM=120-125) ในทุกกลุ่มอายุ 

สูตรกำรค ำนวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)   ช่วง: ผลการด าเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)     
ระดับ ( Level: L)             อันดับ: ผลการด าเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)   อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร.................................................................................................................  โครงการ/แผนงาน 

จ านวนการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส I20 - I25)x 100,000 
จ านวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน 

เงื่อนไข: ระยะเวลาการประเมินผล ปลีะ 1 ครั้ง 
รำยละเอียดข้อมูลพื นฐำน: 

 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปี พ.ศ. 
ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ. 2557 

24.59 24.81 26.91 

รำยละเอียดตัวชี วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 
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ง 

นโยบำยกระทรวง/
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

จุดเน้น/ 
Positioning 

ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: ฐานข้อมูลการตายจากมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (รวมทุกกลุ่มอายุ) 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด/ผู้จัดเก็บขอ้มูล   ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/Email 

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 
1.ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ   
2. แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ    
ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. นางศรีเพ็ญ สวสัดิมงคล  
2. นางนิตยา  พันธุเวทย ์  

 
ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ   
รองผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ 
 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักโรคไม่ติดต่อ    
หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ส านักโรคไม่ติดต่อ   

 
โทรศัพท์ : 0 2590 3982  
โทรศัพท์ : 0 2590 3985 
 
โทรศัพท์ : 0 2590 3974 
โทรศัพท์ : 0 2590 3986  

หมำยเหตุ: - 
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จ 

1.5 ร้อยละของกำรติดเชื อเอชไอวีลดลง (Impact JKPI : เรื่องกำรยุติปัญหำเอดส์ด้วยหน่วยงำนภำครัฐ)(ร้อยละ 10) 
1.5.1 ร้อยละของเยำวชนอำยุ 15 - 24 ปีที่ติดเชื อเอชไอวี (ร้อยละ 10) 

นโยบำยกระทรวง/
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

จุดเน้น/ 
Positioning 

ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
  1.5.1 ร้อยละของเยาวชนอายุ 

15-24 ปีที่ติดเชื้อเอชไอวี 
10 0.53 0.53 0.57 N/A 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53  

ค ำอธิบำย: 1) เยาวชน อายุ 15 – 24 ปี หมายถึง ผู้หญิงที่อายุ 15 -24 ปี ที่มารับบริการฝากครรภ์  
2) ผู้หญิง อายุ 15 -24 ปี ที่มารับบริการฝากครรภ์ หมายถึง ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ 15-24 ปี ที่มารับบริการฝากครรภ์เป็นครั้งแรกที่สถานพยาบาลของรัฐ 
และมีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยส ารวจในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมทุกปี 
3) การติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง การที่บุคคลที่มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แล้วมีผลการตรวจการติดเชื้อให้ผลเป็นบวก 
4) ร้อยละของเยาวชน อายุ 15 -24 ปี ที่ติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในผู้หญิงที่มาฝากครรภ์ ที่มีอายุ 15-24 ปี 

สูตรกำรค ำนวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)   ช่วง: ผลการด าเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)     
ระดับ ( Level: L)             อันดับ: ผลการด าเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)   อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A)     
Hybrid ใช้สูตร.................................................................................................................  โครงการ/แผนงาน 

จ านวนหญิงที่มาฝากครรภ์ที่มี อายุ 15-24 ปีรายใหม่ (ที่มารับบริการฝากครรภ์เป็นคร้ังแรก)และได้รบัการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ที่มีผลเลือดเป็นบวก 
จ านวนหญิงที่มาฝากครรภ์ที่มี อายุ 15-24 ปีรายใหม่ (ที่มารับบริการฝากครรภ์เป็นคร้ังแรก)และได้รบัการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ทั้งหมด 

ทุกราย  ในช่วงเดือนมิถนุายน- กรกฎาคม (ไม่จ ากัดจ านวนตัวอย่าง) 
เงื่อนไข: มีการวัดทุกปี 
รำยละเอียดข้อมูลพื นฐำน: ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน เป็นการก าหนดค่าเกณฑ์คะแนน  

 

 
 
 
 

ปี 2554 2555 2556 2557 

ร้อยละของเยาวชนอายุ 15 -24 ปีที่ติดเชื้อเอชไอวี 0.53% 0.53% 0.57% N/A 
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ฉ 

นโยบำยกระทรวง/
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

จุดเน้น/ 
Positioning 

ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุ 15-24 ปีที่ติดเชื้อเอชไอวี เป็นตัวเลขที่ใช้ตอบตัวชี้วัด ร้อยละของเยาวชนอายุ 15 -24 ปีที่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็น proxy 
indicator ในการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่  (การติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดลง )  
ที่ใช้ตัวชี้วัดนี้ เนื่องจาก ประเทศไทยมีการส ารวจ และมีข้อมูลการติดตามสถานการณ์ความชุกการติดเชื้อเอชไอวีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงข้อมูล
ความชุกการติดเชื้อเอชไอวีของหญิงที่ฝากครรภ์รายใหม่ที่มีอายุน้อย (15-24ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีการติดเชื้อฯมาไม่นาน  จะสามารถสะท้อน
แนวโน้มการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้ (เหตุผลเสริมอ่ืนๆ ที่ใช้หญิงตั้งครรภ์ได้กล่าวแล้วในslideที่ได้ส่งให้ เมื่อวันที่ 12 ธค )ซึ่ง  
ค่าร้อยละเป็นการวัดความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งได้ จากการส ารวจของส านักระบาดวิทยา   กรมควบคุมโรค  ที่ด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน -
กรกฏาคม ของทุกปี  โดยเก็บข้อมูลในกลุ่มประชากรหญิงที่มารับบริการฝากครรภ์ จากทุกจังหวัด ทั้งนี้ในแต่ละปี จะมีการรายงานจังหวัดเข้ามาอย่าง
น้อยประมาณ 65 –68 จังหวัดเป็นอย่างน้อย    

 

 
 
  
 
 
 
 

วิธีกำรค ำนวน 2554 2555 2556 
ตัวตั้ง : จ านวนหญิงท่ีมาฝากครรภ์ที่มี อายุ 15-24 ปีรายใหม่ (ที่มารับบริการฝากครรภ์เป็นครั้งแรก)
และได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ท่ีมีผลเลือดเป็นบวก (ภาพรวมประเทศ )  *100 

137 รำย 117 รำย 166 รำย 

ตัวหาร : จ านวนหญิงท่ีมาฝากครรภ์ท่ีมี อายุ 15-24 ปีรายใหม่ (ที่มารับบริการฝากครรภ์เป็นครั้ง
แรก)และได้รบัการตรวจหาการตดิเชื้อเอชไอวี ท้ังหมดทุกราย  ในช่วงเดือนมิถุนายน- กรกฏาคม  

26,068 รำย  22,231 รำย 29,176 รำย 

                                         ค่ำเฉลี่ย (Mean) 0.53% 0.53% 0.57% 

แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: แหล่งข้อมูล : ส านักระบาดวิทยา   กรมควบคุมโรค 

วิธีการจัดเก็บ :  จากการส ารวจในช่วงเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม ของทุกปี  โดยเก็บข้อมูลจากทุกจังหวัด   
โดยจ าแนกช่วงอายุ  (15-19 ปี , 20-24 ปี )  จ าแนกรายจังหวัด 
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ช 

นโยบำยกระทรวง/
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

จุดเน้น/ 
Positioning 

ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด/ผู้จัดเก็บขอ้มูล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/Email 
ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 
1. ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการบริหารจัดการ
ปัญหาเอดส์แห่งชาติ  
ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา   

 
 

 
โทรศัพท์ : 0 2590 1781 
 
 
โทรศัพท์ : 0 2590 1781 

    
หมำยเหตุ: ประชากรหญิงที่มารับบริการฝากครรภ์ เป็นกลุ่มที่ใช้ติดตามสถานการณ์ความชุกการติดเชื้อเอชไอวีของประชาชนทั่วไป มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องทั้ง

ระดับประเทศและนานาชาติ ข้อมูลความชุกการติดเชื้อเอชไอวีของหญิงที่ฝากครรภ์รายใหม่ที่มีอายุน้อย คือเยาวชน อายุ 15-24ป ีจึงสะท้อนการ 
ติดเชื้อฯใหม่ทางเพศสัมพันธ์มาไม่นาน และน ามาใช้เป็นตัวชี้วัดอ้อมบอกผลกระทบบอกแนวโน้มการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้ 
ความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลมายังส านักระบาดวิทยา  ยังไม่ถึง  100%   เก็บข้อมูล เพียงช่วงเวลาเดียวของปี  แต่หญิงตั้งครรภ์มาใช้บริการ
และมีการตรวจหาการติดเชื้อฯ ที่โรงพยาบาล ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดนี้มีการส ารวจทุกปี  และมีการเก็บเป็นฐานข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน  สามารถดูแนวโน้มในการด าเนินงานได้ดี และสามารถจ าแนกข้อมูลในระดับพื้นที่ และตามอายุครรภ์ และ ตามกลุ่มอายุได้ และที่ส าคัญเป็น
ข้อมูลที่สะท้อนแนวโน้มของการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้ 
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กรมควบคุมโรค - 1 
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กรมควบคุมโรค - 2 

 
 

แผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค 
 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรชั้นน ำระดับนำนำชำติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วำงใจ เพ่ือปกป้องประชำชนจำกโรคและภัยสุขภำพด้วย

ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ภำยใน ปี 2563 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมกระบวนกำรประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำยในและระหว่ำงประเทศในกำรผลิตและพัฒนำผู้เชี่ยวชำญ 

องค์ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำร เครื่องมือ กฎหมำยกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ รวมทั้งกำรบริกำรเฉพำะที่ได้
มำตรฐำนสำกล 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยนควำมรู้ ให้เครือข่ำยและประชำชน 
3. ผลักดัน และติดตำมกำรบังคับใช้กฎหมำยที่จ ำเป็นต่อกำรปกป้องประชำชนจำกโรคและภัยสุขภำพ 
4. เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรภำวะคุกคำมและภัยสุขภำพใหม่ๆ ได้ทันกำรณ์ 
5. พัฒนำและประเมินศักยภำพระบบ กลไกของเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนำระบบข่ำวกรอง กำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ เตรียมพร้อม ตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
2. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยและกลุ่มเสี่ยงได้รับบริกำร ป้องกัน รักษำ ฟ้ืนฟูสภำพ  
3. พัฒนำระบบกลไกกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภำพเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียน 
4. พัฒนำระบบกลไกกำรวิจัย และพัฒนำด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
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กรมควบคุมโรค - 3 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค 
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ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมินผล 2558 
น  าหนัก  
(%) 

มิติภายนอก 75 

การประเมินประสิทธิผล (65) 
 

1. ตัวชี วัดตามภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint 
KPIs) 
1.1 ร้อยละของเยำวชนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วรำยงำนว่ำใช้ถุงยำงอนำมัยในกำรมี

เพศสัมพันธ์ครั้งล่ำสุด 

65 
 
 

10 

 1.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบำหวำน/ควำมดันโลหติสูงที่ควบคมุระดบัน้ ำตำล/ควำม
ดันโลหติได้ด ี

15 

      1.2.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนท่ีควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดไดด้ ี (5) 

      1.2.2 ร้อยละของผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมควำมดันโลหิตได้ดี (10) 

 1.3 ร้อยละของอ ำเภอชำยแดนสำมำรถควบคุมโรคติดต่อส ำคัญของพื้นที่ชำยแดน 15 

 1.4 ร้อยละของอ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภำยใตร้ะบบสุขภำพอ ำเภอ 
(DHS) 

15 

 1.5 ควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีน dT ในประชำกรอำยุ 20-50 ปี 10 

การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) 10 

มิติภายใน 25 

การประเมินประสิทธิภาพ (15) 3.   ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ 
3.1 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจำ่ยลงทุน 
3.2 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจำ่ยภำพรวม 

5 
(2.5) 
(2.5) 

4.   การประหยัดพลังงาน 
4.1 ด้ำนไฟฟ้ำ 
4.2 ด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิง 

5 
(2.5) 
(2.5) 

5.  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 5 
การพัฒนาองค์การ (10) 6.  การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร 
6.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร 

5 
(1) 
(4) 

7.  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของกรมควบคุมโรค 5 

        รวม 100 
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กรมควบคุมโรค - 4 

 
 
 มิติภายนอก: (ร้อยละ 75) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 65) 

ตัวชี วัดที่ 1: ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี วัดระหว่างกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี วัด
ภารกิจหลักของกรม  

 1.1 ร้อยละของเยาวชนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วรายงานว่าใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั งล่าสุด 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5  
  1.1 ร้อยละของเยำวชนที่มี

เพศสัมพันธ์แล้วรำยงำนว่ำใช้
ถุงยำงอนำมัยในกำรมี
เพศสัมพันธ์ครั้งล่ำสุด 

10 ร้อยละ 
75 

49.75 54.42 66.09 55 60 65 70 75  

ค าอธิบาย: 1) กำรใช้ถุงยำงอนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่ำสุด หมำยถึง กำรสวมใส่ถุงยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่ำสุด คิดจำกค่ำมัธยฐำนที่ได้จำกผล
กำรส ำรวจจำกทุกจังหวัดที่ด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง  
2) ครั้งล่ำสุด หมำยถึง กำรมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนทุกประเภทครั้งล่ำสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ  
3) กลุ่มเยำวชน หมำยถึง ประชำกรที่ด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง  ได้แก่  กลุ่มนักเรียนชาย-หญิง ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  และชั นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั นปีที่ 2 ในสถานศึกษาขั นพื นฐานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สูตรการค านวณ:  
 
 
 

 ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)           ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     
 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิง่น้อยยิ่งดี (Rating: RT)     อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค 
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กรมควบคุมโรค - 5 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5  
สูตรการค านวณผลการส ารวจ: 
     ใช้ค่ำมัธยฐำน ของผลกำรส ำรวจจำกระบบเฝ้ำระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับกำรติดเชื้อเอชไอวี (Behavioral Sentinel Surveillance : BSS) 
ในกลุ่มนักเรียนชำย-หญิงในสถำนศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  อำยุ 16-17 ปี ทั้งผู้ชำย และผู้หญิง และนักเรียนชำย-หญิงในสถำนศึกษำ ชั้นอำขีวศึกษำ   
ปีที ่2 อำยุ 16-17 ปี ทั้งผู้ชำย และผู้หญิง ที่ได้จำกกำรส ำรวจ ในพ้ืนที่เฝ้ำระวังทั้ง 24 จังหวัด โดยมีวิธีกำรค ำนวณดังนี้  
 

วิธีการค านวณ: 
1) ค ำนวณค่ำร้อยละของกำรใช้ถุงยำงอนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่ำสุดตำมค ำจ ำกัดควำมของแต่ละกลุ่มประชำกรข้ำงต้น ในแต่ละจังหวัดที่
ด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ดังนี้  
      จ ำนวนผู้ที่สวมถุงยำงอนำมัยในกำรมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่ำสุด ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ x 100 
                จ ำนวนผู้ที่รำยงำนว่ำมีเพศสัมพันธ์กับคู่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 
  

2) ค ำนวณค่ำมัธยฐำนของค่ำร้อยละของกำรใช้ถุงยำงอนำมัยของทุกจังหวัดที่ด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง จ ำแนกตำมรำยละเอียดของแต่ละกลุ่มประชำกร
ข้ำงต้น 
3) วิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย โดยเทียบค่ำถ่วงน้ ำหนักจำกของฐำนประชำกรที่กระจำยตำมกลุ่มอำยุ เพื่อหำค่ำเฉลี่ยของร้อยละของกำรใช้ถุงยำงอนำมัย
เฉลี่ยภำพรวมกลุ่มเยำวชนอำยุ 15-24 ปี 
 

วิธีการประเมินผล: เปรียบเทียบผลกำรส ำรวจกับค่ำเป้ำหมำย 
เอกสารสนับสนุน: รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับกำรติดเชื้อเอชไอวี ส ำรวจโดยส ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค (ปี 2555 – 
2557) 

เงื่อนไข:          - 
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กรมควบคุมโรค - 6 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5  
รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน: 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2555 2557 
49.75 54.42 66.09 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: แหล่งข้อมูล:  จำกรำยงำนผลกำรส ำรวจกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับกำรติดเชื้อเอชไอวี (Behavioral Sentinel Surveillance : BSS)  ใน
กลุ่มนักเรียนชำย-หญิงในสถำนศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 และชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 2 ใน 24 จังหวัด  ของส ำนักระบำดวิทยำ กรม
ควบคุมโรค 
 

เครื่องมือ:  แบบสอบถำมและโปรแกรมบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือที่ใช้ ส ำหรับให้กลุ่มประชำกำรที่ด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง ตอบเอง ของ
ส ำนักระบำดวิทยำ  ตำมกระบวนกำรในระบบเฝ้ำระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับกำรติดเชื้อเอชไอวี (Behavioral Sentinel Surveillance : BSS) ใน
กลุ่มนักเรียนชำย-หญิงในสถำนศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 และ นักเรียนชำย-หญิงในสถำนศึกษำ ชั้นอำชีวะศึกษำปีที่ 2 ซึ่งมีรำยละเอียดวิธีกำร
จัดเก็บดังนี้ 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล:   โดยกำรส ำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับกำรติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชำย -หญิงชั้นมัธยมปีที่ 5 และชั้นประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นปีที่ 2  โดยใช้แบบสอบถำมมำตรฐำนของส ำนักระบำดวิทยำ  ให้นักเรียนตอบแบบสอบถำมด้วยตนเอง   ช่วงเปิดภำคเรียนที่ 1 ของปี
กำรศึกษำ ในพ้ืนที่ 24 จังหวัด ได้แก่  
    - จังหวัดนนทบุรี ปทุมธำนี ลพบุรี ตรำด ฉะเชิงเทรำ นครนำยก นครรำชสีมำ บุรีรัมย์  ศรีสะเกษ อุบลรำชธำนี ยโสธร อุดรธำนี  ล ำปำง  แพร่ 
เชียงรำย ตำก  สุโขทัย พิษณุโลก รำชบุรี สมุทรสงครำม พังงำ สุรำษฎร์ธำนี  สงขลำและตรัง 
 

โดยในแต่ละจังหวัดให้ใช้วิธีสุ่มเลือกตัวอย่ำง ดังนี้ 
1. ค ำนวณขนำดตัวอย่ำงที่จะต้องด ำเนินกำรเก็บข้อมูล โดยจ ำนวนตัวอย่ำงส ำหรับกำรเฝ้ำระวังที่เหมำะสมเพ่ือใช้ในกำรติดตำมข้อมูลในระดับ

จังหวัดนั้นสำมำรถค ำนวณได้จำกสูตร    n = (Z2PQ/d2)  
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กรมควบคุมโรค - 7 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5  
โดย ค่ำ Z = ค่ำมำตรฐำนจำกตำรำง Z ที่ระดับ Type I Error ที่   

เมื่อ  = 0.05 ค่ำ Z จะเท่ำกับ 1.96  
 ค่ำ P = สัดส่วนที่คำดว่ำจะพบในประชำกร ในที่นี้หมำยถึงควำมชุกของพฤติกรรมสุขภำพ 

ที่ส ำคัญของประชำกรในแต่ละพ้ืนที่  
ค่ำ Q = 1 – P  

         ค่ำ d  = ช่วงกว้ำงของควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้โดยมีหน่วยกำรวัดเดียวกับค่ำ P 
2. ก ำหนดจ ำนวนโรงเรียนที่ต้องกำรด ำเนินกำรเก็บข้อมูล  
3. จัดท ำรำยชื่อโรงเรียน (Sampling frame) โดยใช้แบบ P.2 และท ำกำรสุ่มโรงเรียนขึ้นมำตำมจ ำนวนที่ต้องกำรด้วยวิธี Simple random 

sampling  
4. ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลเฉพำะในโรงเรียนที่เลือกได้ 
5. ค ำนวณจ ำนวนนักเรียนที่จะต้องด ำเนินกำรเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียนแยกตำมเพศ โดยอำศัยสูตร 

 

จ านวนนักเรียนชายท่ีจะต้องด าเนินการเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียน เท่ากับ 
 

 จ ำนวนตัวอย่ำงนักเรียนชำยที่ค ำนวณได้  
 จ ำนวนโรงเรียนที่จะด ำเนินกำรเก็บข้อมูล  

 
 

จ านวนนักเรียนหญิงที่จะต้องด าเนินการเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียน เท่ากับ 
 
 จ ำนวนตัวอย่ำงนักเรียนหญิงที่ค ำนวณได้  
 จ ำนวนโรงเรียนที่จะด ำเนินกำรเก็บข้อมูล  
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5  
เช่น จังหวัดหนึ่งค ำนวณขนำดตัวอย่ำงเพศชำยได้ 250 คน และเพศหญิงค ำนวณได้ 200 คน และจะด ำเนินกำรเก็บข้อมูลใน 10 โรงเรียน 

ดังนั้น จังหวัดจะต้องด ำเนินกำรเก็บข้อมูลในนักเรียนชำย โรงเรียนละ 25 คน (250/10 คน) และนักเรียนหญิง โรงเรียนละ 20 คน (200/10 คน) 
6. เมื่อทรำบจ ำนวนนักเรียนที่จะต้องเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียนจ ำแนกตำมเพศแล้ว ให้จัดท ำบัญชีห้องเรียนในแต่ละโรงเรียน จ ำแนกตำมเพศ   

กรอกลงในแบบ P.3  
7. สุ่มเลือกห้องเรียนขึ้นมำ ครั้งละ 1 ห้อง ด้วยวิธี Simple random sampling    
8. เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนทุกคน (ท้ังชำยและหญิง) ในห้องเรียน 
หำกจ ำนวนตัวอย่ำงในห้องเรียนนั้น  ยังไม่ครบตำมจ ำนวนขนำดตัวอย่ำงที่ต้องกำร  ให้ท ำกำรสุ่มเลือกห้องเรียนต่อไป จนกว่ำจะได้จ ำนวน

นักเรียนครบตำมจ ำนวนขนำดตัวอย่ำงที่ต้องกำร อนึ่ง ถ้ำเก็บข้อมูลของเพศใดเพศหนึ่งครบแล้ว แต่อีกเพศหนึ่งยังไม่ครบ ให้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูล
ในห้องถัดไปเฉพำะเพศท่ียังเก็บข้อมูลได้ยังไม่ครบเท่ำนั้น 

ผู้รับผิดชอบ: นำยแพทย์สุเมธ  องค์วรรณดี   ผู้อ ำนวยกำส ำนักโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
โทร. 0 2590 3201  มือถือ  08 4378 3913 

ผู้จัดเก็บข้อมูล: 1. นำงเพ็ญศรี สวัสดิ์เจริญยิ่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์  
โทร. 0 2590 3208  มือมือ  08 7936 0159 โทรสำร  0 2590 8413 
2. นำงสำวศิริลักษณ์  กองพลี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ส ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
3. นำยสำมำรถ พันธ์เพชร  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร ส ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์  โทร. 02 590 3208 
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1.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับน  าตาล/ความดันโลหิตได้ดี 
    1.2.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน  าตาลในเลือดได้ดี 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5  
  1.2.1 ร้อยละของผู้ป่วย

เบำหวำนที่ควบคุม 
ระดับน้ ำตำลในเลือดได้ดี 

5 ร้อยละ 
40 

- - 37.9 35 36.25 37.5 38.75 40  

ค าอธิบาย: ระดับค่ำน้ ำตำลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ หมำยถึง 
1. ค่ำระดับ HbA1c คร้ังสุดท้ำย น้อยกว่ำร้อยละ 7 ในปงีบประมำณที่วิเครำะห์ หรือ 
2. ค่ำระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG) 2 คร้ังสุดท้ำยที่มีข้อมูลมีค่ำระหว่ำง 70 - 130 มก./ดล. ทั้งสองครั้ง ในปีงบประมำณทีว่ิเครำะห์ 
หมำยเหตุ ในกำรตรวจติดตำม อำจใช้ Fasting Capillary Glucose แทน FPG  ได ้

สูตรการค านวณ:  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)           ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     
 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)      อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................... ............................................................................ .... 
 

สูตรการค านวณ =  (A/B) x 100 
รายการข้อมูล A = จ ำนวนผูป้่วยโรคเบำหวำนที่สุ่มจำกข้อมูลที่ลงทะเบียนและอยู่ในพืน้ที่รบัผิดชอบ  ในคลนิิกบริกำรเครือข่ำยทั้งหมดที่ได้รบักำรตรวจ 
และมีผลดงันี ้
1. ค่ำระดบั HbA1c คร้ังสุดท้ำย น้อยกว่ำร้อยละ 7 ในปงีบประมำณที่วิเครำะห์ หรือ 
2. ค่ำระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG) 2 คร้ังสุดท้ำยที่มีข้อมูล มีค่ำระหว่ำง70 - 130 มก./ดล. ทั้งสองครั้ง ในปีงบประมำณที่วิเครำะห์ 
 

หมำยเหตุ ในกำรตรวจติดตำม อำจใช้ Fasting Capillary Glucose แทน FPG  ได้ 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5  
รายการข้อมูล B =จ ำนวนผู้ปว่ยโรคเบำหวำนที่สุ่มจำกข้อมูลที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ  ในคลินิกบริกำรเครือข่ำยทั้งหมด (Type area 1,3) 
:  ผู้ป่วยเบำหวำนเป็นผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยด้วยรหัสโรค ICD10  = E10 -E14  และ Type area 1,3 

เงื่อนไข:      - 
รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน:  

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

- - 37.9 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล: 

แหล่งข้อมูล :  MedResNet 
 

หมายเหตุ:      - 

ผู้รับผิดชอบ: 1. ดร.นำยแพทย์ภำนุวัฒน์ ปำนเกตุ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักโรคไม่ติดต่อ    
โทร. 0 2590 3982 มือถือ 08 1801 8896  E-mail: joongpank@yahoo.com  
2. แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักโรคไม่ติดต่อ   
โทร. 0 2590 3985 มือถือ 08 1341 5408 E-mail: jurekong@gmail.com  

ผู้จัดเก็บข้อมูล: 1. นำงศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล  หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักโรคไม่ติดต่อ   
โทร. 0 2590 3974 มือถือ 08 6383 9384 E-mail: sripen_ncd@yahoo.com  
2. นำงนิตยำ  พันธุเวทย์  หวัหน้ำกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ส ำนักโรคไม่ติดต่อ   
โทร. 0 2590 3986 มือถือ 08 5199 3202 E-mail: nitayabh@yahoo.com  

     
 
 

mailto:joongpank@yahoo.com
mailto:jurekong@gmail.com
mailto:sripen_ncd@yahoo.com
mailto:nitayabh@yahoo.com
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1.2.2 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5  
  1.2.2 ร้อยละของผู้ป่วยควำม

ดันโลหิตสูงที่ควบคุมควำมดัน
โลหิตได้ดี 

10 ร้อยละ 
50 

- - 42.7 35 38.75 42.50 46.25 50  

ค าอธิบาย: ควบคุมระดับความดันโลหิตไดต้ามเป้าหมาย หมำยถึง 
1. ในผู้ป่วยควำมดนัโลหิตสูงทั่วไป ทีไ่ม่มีเบำหวำนร่วม มีระดบัควำมดันโลหิต 2 คร้ังสุดท้ำยทีต่ิดต่อกันในรอบปีงบประมำณ <140/90 มม.ปรอท.  
2. ในผู้ป่วยควำมดนัโลหิตสูงที่มเีบำหวำนร่วม  มีระดบัควำมดันโลหิต 2 คร้ังสุดท้ำยติดต่อกันในรอบปีงบประมำณ <140/80 มม.ปรอท 

สูตรการค านวณ:  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)           ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     
 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)      อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร............................................................................................. .........................................................................................................  
 

สูตรการค านวณ =  (A1+A2/B) x 100 
รายการข้อมูล A = จ ำนวนผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง ที่สุ่มจำกข้อมูลที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ในคลินิกเครือข่ำยทั้งหมดที่ได้รับกำรตรวจ และมี
ผลดังนี้ 
A1 : ในผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงทั่วไป ที่ไม่มีเบำหวำนร่วม  มีระดับควำมดันโลหิต 2 คร้ังสุดท้ำยที่ติดต่อกันในรอบปีงบประมำณ <140/90 มม.ปรอท. 
 (1. ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงที่ได้รับกำรวินิจฉัยโรคด้วยรหัส = I10-I15, I67.4, H35.0 และมี SBP/DBP<140/90 mmHg ที่ติดต่อกัน 2 คร้ังในปีงบประมำณ
ที่วิเครำะห์) 
A2 : ในผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงที่มีเบำหวำนร่วม มีระดับควำมดันโลหิต 2 คร้ังสุดท้ำยติดต่อกันในรอบปีงบประมำณ <140/80 มม.ปรอท  
 (2. ผู้ป่วยควำมดนัโลหิตสูงที่มโีรคเบำหวำนร่วมทีไ่ด้รับกำรวนิิจฉัยโรคด้วยรหัส= I10-I15, I67.4, H35.0 ร่วมรหัส E10-E14 และม ีSBP/DBP<140/80 
mmHg ที่ติดต่อกัน 2 คร้ังในปีงบประมำณที่วิเครำะห์) 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5  
รายการข้อมูล B = จ ำนวนผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงที่สุ่มจำกข้อมูลที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ในคลินิกบริกำรเครือข่ำยทั้งหมด (Type area 1,3) 
: ผู้ป่วยควำมดนัโลหิตสูงทีไ่ด้รับกำรวินิจฉัยโรคด้วยรหัส = I10-I15, I67.4,H35.0 และ Type area 1,3 

เงื่อนไข:      - 
รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน:  

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

- - 42.7 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล: 

แหล่งข้อมูล :  MedResNet  
 

หมายเหตุ:      - 

ผู้รับผิดชอบ: 1. ดร.นำยแพทย์ภำนุวัฒน์ ปำนเกตุ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักโรคไม่ติดต่อ    
โทร. 0 2590 3982 มือถือ 08 1801 8896  E-mail: joongpank@yahoo.com  
2. แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักโรคไม่ติดต่อ   
โทร. 0 2590 3985 มือถือ 08 1341 5408 E-mail: jurekong@gmail.com  

ผู้จัดเก็บข้อมูล: 1. นำงศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล  หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักโรคไม่ติดต่อ   
โทร. 0 2590 3974 มือถือ 08 6383 9384 E-mail: sripen_ncd@yahoo.com  
2. นำงนิตยำ  พันธุเวทย์  หัวหน้ำกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ส ำนักโรคไม่ติดต่อ   
โทร. 0 2590 3986 มือถือ 08 5199 3202 E-mail: nitayabh@yahoo.com  

 
 
 

mailto:joongpank@yahoo.com
mailto:jurekong@gmail.com
mailto:sripen_ncd@yahoo.com
mailto:nitayabh@yahoo.com
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1.3 ร้อยละของอ าเภอชายแดนสามารถควบคุมโรคติดต่อส าคัญของพื นที่ชายแดน 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5  
  1.3 ร้อยละของอ ำเภอชำยแดน

สำมำรถควบคุมโรคติดต่อส ำคัญ
ของพ้ืนที่ชำยแดน 

15 ร้อยละ 
50 

เป็นตัวช้ีวัดใหม่ เริม่ด ำเนินกำร
ในปี 2558 

40 45 50 55 60  

ค าอธิบาย: 1. อ ำเภอชำยแดน หมำยถึง อ ำเภอที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน  
2. ควบคุมโรคได้ หมำยถึง สำมำรถควบคุมโรคได้ภำยใน 2 รุ่น (2 เท่ำของระยะฟักตัวที่ยำวที่สุดของโรค) ของกำรระบำดนับจำกวันที่พบผู้ป่วยรำยแรก  
3. โรคติดต่อส ำคัญของพ้ืนที่ชำยแดน ได้แก่ โรคติดต่อที่ถูกระบุว่ำเป็นโรคที่มีควำมส ำคัญสูง (Priority Disease) ของอ ำเภอนั้นๆ 2 ล ำดับแรก 
ยกเว้นกรณีของโรคเรื้อรัง เช่น วัณโรค หรือโรคประจ ำถิ่น เช่น scrub typhus เป็นต้น 

สูตรการค านวณ:  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ชว่ง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)           ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     
 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิง่น้อยยิ่งดี (Rating: RT)      อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................................................................................................... 
 

จ ำนวนอ ำเภอชำยแดนที่สำมำรถควบคุมโรคติดต่อที่มีควำมส ำคัญสูง ล ำดับที่ 1 และ ล ำดับที่ 2 X 100 
จ ำนวนอ ำเภอชำยแดนทั้งหมด  

 

เงื่อนไข:      - 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5  
รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน:  

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 
เป็นตัวชี้วัดใหม่ เริ่มด ำเนินกำรในปี 2558 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: แหล่งข้อมูล: 
1. ฐำนข้อมูลรำยงำน 506 ของส ำนักระบำดวิทยำ 
2. รำยชื่อ และล ำดับของโรคที่มีควำมส ำคัญสูงของอ ำเภอชำยแดนในแต่ละจังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
จำกรำยงำนผู้ป่วยโรคติดต่อที่มีควำมส ำคัญสูงล ำดับที่ 1 และ 2 ในระบบเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำโรคติดต่อ (ระบบรำยงำน 506) 

หมายเหตุ: หำกไม่มีกำรเกิดโรคในอ ำเภอตลอดทั้งปี ให้ถือว่ำควบคุมโรคได้ 

ผู้รับผิดชอบ: แพทย์หญิงพจมำน  ศิริอำรยำภรณ์  ส ำนักระบำดวิทยำ 
โทร. 0 2590 1876  มือถือ  08 9637 9012  E-mail: potjamansiri@gmail.com   

ผู้จัดเก็บข้อมูล: 1. แพทย์หญิงพจมำน  ศิริอำรยำภรณ์  ส ำนักระบำดวิทยำ 
โทร. 0 2590 1876  มือถือ  08 9637 9012  E-mail: potjamansiri@gmail.com   
2. นำงสำววรำงคณำ  จันทรสุข   ส ำนักระบำดวิทยำ 
โทร. 0 2590 1882  มือถือ 08 9297 6106  E-mail: Ch.warangkana@gmail.com   

 
 
 

mailto:potjamansiri@gmail.com
mailto:potjamansiri@gmail.com
mailto:Ch.warangkana@gmail.com
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1.4 ร้อยละของอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5  
  1.4 ร้อยละของอ ำเภอควบคุม

โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภำยใต้
ระบบสุขภำพอ ำเภอ (DHS) 

15 ร้อยละ 
80 

83 89 82.63 70 75 80 85 90  

ค าอธิบาย: 1. อ ำเภอ หมำยถึง กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่อยู่ในพ้ืนที่อ ำเภอ หน่วยนับวัดที่อ ำเภอ จ ำนวน 878 อ ำเภอ ใน 76 จังหวัด  
2. อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC) หมำยถึง อ ำเภอที่มีกำรด ำเนินงำนตำมคุณลักษณะ 2 ด้ำนที่ก ำหนด ส ำหรับปี 2558 ได้คะแนนรวม
เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 80 (รำยละเอียดเกณฑ์คุณลักษณะอ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน สำมำรถ download ได้ที่เวปไซด์ของส ำนัก
จัดกำรควำมรู้ กรมควบคุมโรค http://www.kmddc.go.th)  
 

สูตรการค านวณ:  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ชว่ง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)           ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     
 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิง่น้อยยิ่งดี (Rating: RT)      อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................................................................................................... 
 

จ ำนวนอ ำเภอท่ีผ่ำนเกณฑ์คุณลักษณะ “อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC)” X 100 
จ ำนวนอ ำเภอที่ท ำกำรประเมิน “อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC)”  

 

โดยท่ี จ ำนวนอ ำเภอที่ผ่ำนเกณฑ์คุณลักษณะ "อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC)” และจ ำนวนอ ำเภอท่ีท ำกำรประเมิน “อ ำเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC)” ใช้ข้อมูลจำกระบบกำรประเมินระบบสุขภำพอ ำเภอ (DHS)/อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC) ออนไลน์ รอบที่ 2 
ปี 2558, ส ำนักจัดกำรควำมรู้ http://www.kmddc.go.th/ โดยนับรวมทุกอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ 
 

เงื่อนไข:        - 

http://www.kmddc.go.th/
http://www.kmddc.go.th/


                                                                                     ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรมควบคุมโรค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 
 

 

กรมควบคุมโรค - 16 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5  
รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน:  

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
ร้อยละของอ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืนภำยใต้ระบบสุขภำพอ ำเภอ 

ร้อยละ 83 89 82.63 
จ ำนวน 
(อ ำเภอ) 

729 781 690 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: แหล่งข้อมูล:  เวปไซด์ของส ำนักจัดกำรควำมรู้ กรมควบคุมโรค http://www.kmddc.go.th 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  กองแผนงำนรวบรวมข้อมูลจ ำนวนอ ำเภอที่ผ่ำนเกณฑ์คุณลักษณะ "อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC)” และจ ำนวน
อ ำเภอที่ท ำกำรประเมิน “อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC)” จำกระบบกำรประเมินระบบสุขภำพอ ำเภอ (DHS) / อ ำเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC) ออนไลน์ รอบที่ 2 ปี 2558 http://www.kmddc.go.th/ ส ำนักจัดกำรควำมรู้ กรมควบคุมโรค 

หมายเหตุ:      - 

ผู้รับผิดชอบ: 1. นำงสำวพรทิพย์  ศิริภำนุมำศ    ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน     
โทร. 0 2590 3081  มือถือ 08 9032 4599 E-mail: siporntip@gmail.com  
2. แพทย์หญิงวรรณำ  หำญเชำว์วรกุล   ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัจัดกำรควำมรู้   
โทร. 0 2590 3251-3 ต่อ 10  มือถือ 08 1442 7959  E-mail: loah12@hotmail.com  

ผู้จัดเก็บข้อมูล: 1. นำงนำถลดำ  ประสงค์ศรี    กองแผนงำน  โทร. 0 2590 3084 
2. นำยนัฐวุธ  แก้วสมบัติ         กองแผนงำน  โทร. 0 2590 3091 
3. นำยชำญคณินต์  ธีระสูตร    กองแผนงำน  โทร. 0 2590 3091 

 
 
 

http://www.kmddc.go.th/
http://www.kmddc.go.th/
mailto:siporntip@gmail.com
mailto:loah12@hotmail.com
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1.5 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน dT ในประชากรอายุ 20-50 ปี 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5  
บูรณำกำร
พัฒนำด้ำน
สุขภำพ 

เพ่ือเพ่ิมระดับ
ภูมิคุ้มกันต่อโรค
คอตีบใน
ประชำกรผู้ใหญ่
อำยุ 20-50 ปี 

1.5 ควำมครอบคลุมกำรได้รับ
วัคซีน dT ในประชำกรอำยุ  
20-50 ปี 

10 ร้อยละ 
85 

เป็นตัวชี้วัดใหม่ ที่ด ำเนินกำร
ในปี 2558 

80 82.5 85 87.5 90  

ค าอธิบาย: ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน dT หมำยถึง ร้อยละของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยอำยุ 20-50 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดที่ได้รับวัคซีนรวม
ป้องกันโรคคอตีบ-บำดทะยัก (Diphtheria - tetanus toxoids vaccine: dT Vaccine) จ ำนวน 1 เข็ม ในภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคใต้ รวม 57 
จังหวัด (เดือนมกรำคม-เมษำยน 2558)   
กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) หมำยถึง ประชำกรกลุ่มอำยุ 20-50 ปี ที่อำศัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ทั้งหมดในช่วงที่มีกำรรณรงค์กำรให้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บำดทะยัก (dT) (ผู้ที่เกิดระหว่ำงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2508 ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ.
2538) ในภำคเหนือ ภำคกลำงและภำคใต้ รวม 57 จังหวัด ซึ่งไม่นับรวมประชำชนที่ได้รับ dT บำดแผล และไม่นับรวมหญิงตั้งครรภ์ 

สูตรการค านวณ:  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ชว่ง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)           ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     
 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิง่น้อยยิ่งดี (Rating: RT)      อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................................................................................................... 
ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก (dT) ในประชากรอายุ 20-50 ปี  
    dT   =   (A/B) X 100 
 A = จ ำนวนประชำกรอำยุ 20-50 ปี ในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมดที่ได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ -บำดทะยัก (dT) ในภำคเหนือ        
ภำคกลำง และภำคใต้  
 B = จ ำนวนประชำกรอำยุ 20-50 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดในภำคเหนือ ภำคกลำง และภำคใต้ 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5  
เงื่อนไข: - ประชำกรกลุ่มอำยุ 20-50 ปี ที่อำศัยในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมดในช่วงที่มีกำรรณรงค์กำรให้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ -บำดทะยัก (dT) (ผู้ที่เกิด

ระหว่ำงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2508 ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ.2538) ในภำคเหนือ ภำคกลำงและภำคใต้ รวม 57 จังหวัด ซึ่งไม่นับรวมประชำชนที่ได้รับ 
dT บำดแผล และไม่นับรวมหญิงตั้งครรภ์ 
แนวทางการประเมินผล: 
การรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในประชากรอายุ 20-50 ปี 
- สถำนบริกำรทุกระดับ (รพสต. ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล รพช. รพท. รพศ.) ส ำรวจจ ำนวนกลุ่มประชำกรเป้ำหมำย เบิกวัคซีน 
ประชำสัมพันธ์กับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย รณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ -บำดทะยัก (dT) โดยให้บริกำรทั้งในรูปแบบกำรตั้งรับที่สถำน
บริกำร และออกหน่วยให้บริกำรในพ้ืนที่ ตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรรณรงค์กำรให้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บำดทะยัก (dT) แก่ประชำชนอำยุ 
20 ถึง 50 ปี ในภำคเหนือ ภำคกลำง และภำคใต้ รวม 57 จังหวัด (ในช่วงรณรงค์วันที่ 1 มกรำคม ถึง 30 เมษำยน 2558)  
- สถำนบริกำรติดตำมตรวจสอบประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ วำงแผนติดตำม และด ำเนินกำรเก็บตกให้วัคซีน
ให้ครบถ้วนได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
- สถำนบริกำรจัดท ำรำยงำนควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีน dT ในพ้ืนที่รับผิดชอบส่งให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ (ภำยในวันที่ 11 พฤษภำคม 
2558) 
- ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอรวบรวมรำยงำนควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีน dT รำยต ำบล ส่งให้ สสจ.(ภำยในวันที่ 15 พฤษภำคม 2558) 
- กำรจัดส่งข้อมูลควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีน dT ระดับจังหวัด เป็นไปตำมล ำดับขั้นตอน ดังนี้ 

 สสจ. ส่งข้อมูลควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีน dT ระดับจังหวัด (ภำยในวันที่ 20 พฤษภำคม 2558) ให้ส ำนักงำนเขตบริกำรสุขภำพ    
ที่รับผิดชอบ 

 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคประสำนข้อมูลควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีน dT จำกส ำนักงำนเขตบริกำรสุขภำพ และสรุปรำยงำน    
ส่งให้ ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 

ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค สรุปวิเครำะห์ผลควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บำดทะยัก (dT) ในประชำกรอำยุ 20-
50 ปี ในภำคเหนือ ภำคกลำงและภำคใต้ รวม 57 จังหวัด 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5  
รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน:  

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 
เป็นตัวชี้วัดใหม่ ที่ด ำเนินกำรในปี 2558 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: แหล่งข้อมูล:  จำกข้อมูลประชำกรอำยุ 20-50 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด (ผู้ที่เกิดระหว่ำงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2508 ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ.
2538) ในภำคเหนือ ภำคกลำง และภำคใต้ รวม 57 จังหวัด จำกฐำนข้อมูลของจังหวัด 
 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  รำยงำนผลกำรให้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บำดทะยัก (dT) (ผู้ที่เกิดระหว่ำงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2508 ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ. 
2538) ในภำคเหนือ ภำคกลำง และภำคใต้ รวม 57 จังหวัด 

หมายเหตุ:       - 
ผู้รับผิดชอบ: แพทย์หญิงอรรถยำ  ลิ้มวัฒนำยิ่งยง  หัวหน้ำกลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  

โทร. 0 2590 3196-9 ต่อ 101 มือถือ 08 9734 4379 E-mail: attaya@gmail.com  

ผู้จัดเก็บข้อมูล: 1. นำงพอพิศ  วรินทร์เสถียร     โทร. 0 2590 3196-9                     
2. นำยเผด็จศักดิ์  ชอบธรรม     โทร. 0 2590 3196-9 
 

 
 
 
 
 

mailto:attaya@gmail.com
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มิติภายนอก: การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 
ตัวชี วัดที่ 2: คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
  ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ

ข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร  
งำนบริกำรตรวจวิเครำะห์ทำง
ห้องปฏิบัติกำรโรคจำกกำรประกอบ
อำชีพและสิ่งแวดล้อม 

10 5 
 

- - 5 1 2 3 4 5  

ค าอธิบาย 
 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ หมำยถึง ส่วนรำชกำรจัดท ำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (Service Level Agreement : 

SLA) ในงำนบริกำรที่ส ำคัญตำมที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด โดยมีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงกระบวนงำนบริกำร เพ่ือให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตำม
ข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (SLA) ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร และควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรซึ่งกำรปรับปรุงกระบวนงำนต้องพิจำรณำให้ครอบคลุม
ใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ระยะเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำรจนแล้วเสร็จ 2) ขั้นตอนกำรกำรให้บริกำร 3) คุณภำพของบริกำรที่ส่งมอบและกำรให้บริกำร       
4) รูปแบบ/กำรเขำ้ถึงบริกำร 5) ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน และ 6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก ำหนดเป็นระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร ที่ต้องมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปรับปรุงกระบวนงำนที่น ำไปสู่ข้อตกลง

ระดับกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุง/พัฒนำงำนบริกำร และมีผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรปรับปรุงฯ  
ส่วนราชการที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

เป็นกำรประเมินควำมต่อเนื่องของกำรปรับปรุง/พัฒนำงำนบริกำรที่น ำมำจัดท ำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร โดยมีเกณฑ์กำรประเมินเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย 
ดังนี้ 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
  

ตัวชี วัดย่อย เกณฑ์การให้คะแนน 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

1.1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับปรุง/พัฒนำงำนบริกำรที่ได้จัดท ำข้อตกลงระดับ
กำรให้บริกำร 

1 

1.2  ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส ำเร็จของกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนงำนบริกำร เทียบกับแผนกำรปรับปรุงฯ เกณฑ์
กำรประเมินเป็น ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลส ำเร็จของกำรปรับปรุง

บริกำรฯ (เฉลี่ย)  
ร้อยละ 

60 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 
100  

5 

1.3  ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำรให้บริกำรตำมข้อตกลงระดับกำรให้บริกำรเกณฑ์กำร
ประเมินเป็น ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลส ำรวจควำมพึงพอใจ ร้อยละ 

65 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

75 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85  

4 

รวม 10  
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
 เกณฑ์การค านวณคะแนน: 

 
   โดยท่ี  

W    หมำยถึง น้ ำหนักของตัวชี้วัด  
SM   หมำยถึง คะแนนที่ได้จำกกำรเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด 
i      หมำยถึง ล ำดับที่ของตัวชี้วัดที่ก ำหนดขึ้นตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร 

 Wi   

ตัวชี วัด 
น  าหนัก 

ร้อยละ(Wi) 
คะแนนที่

ได้รับ(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน  าหนัก  
(Wi x SMi) 

1.1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับปรุง/พัฒนำงำน
บริกำร ที่ได้จัดท ำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร 

1 SM1 (W1 x SM1) 

1.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส ำเร็จของกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนงำนบริกำร เทียบกับ
แผนกำรปรับปรุงฯ 

5 SM2 (W2 x SM2) 

1.3 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำรให้บริกำรตำมข้อตกลง
ระดับกำรให้บริกำร 

4 SM3 (W3 x SM3) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
เงื่อนไข 1. ให้ทุกส่วนรำชกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับปรุง/พัฒนำงำนบริกำรที่ได้จัดท ำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร ตำมแบบฟอร์ม 1 

และจัดส่งให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทำงอีเมล์ goodservice@opdc.go.th หรือเป็นหนังสือรำชกำร ภำยในรอบกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 6 เดือน 
2. ให้ทุกส่วนรำชกำรรำยงำนผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรปรับปรุงงำนบริกำรตำมแผนกำรปรับปรุงฯ ตำมแบบฟอร์ม 2 ในระบบกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร (e-SAR) รอบ 12 เดือน   
3. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ต่อกระบวนกำรให้บริกำรตำมข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำน ก.พ.ร.  
แนวทางการประเมินผล : 

การประเมิน แนวทางการประเมินผล 
ส่วนราชการที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรปรับปรุง/พัฒนำงำนบริกำรที่ได้จัดท ำข้อตกลงระดับกำร
ให้บริกำร 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ดังนี  
 ส่วนรำชกำรจัดส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำฯตามแบบฟอร์ม 1ทำงอีเมล์ 

goodservice@opdc.go.thหรือหนังสือรำชกำร ไปยังส ำนักงำน ก.พ.ร.ในรอบ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 6 เดือน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 ร้อยละ  ) เฉลี่ย (ผลส ำเร็จของกำรปรับปรุง/
พัฒนำกระบวนงำนบริกำร เทียบกับแผนกำรปรับปรุงฯ 

 ส่วนรำชกำรจัดส่งรำยงำนผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริกำร 
ตามแบบฟอร์ม 2 ไปยังส ำนักงำน ก.พ.ร. ภำยในรอบรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 12 
เดือน(ในระบบ e-Sar) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อ
กระบวนกำรให้บริกำรตำมข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร 
 
 

 ส ำนักงำน ก.พ.ร. เป็นผู้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้ 
คะแนน 1 2 3 4 5 

ผลส ำรวจ  ร้อยละ  65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
 

 

mailto:goodservice@opdc.go.th
mailto:goodservice@opdc.go.th
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
หมายเหตุ 1. ส ำนักงำน ก.พ.ร. จะจัดส่งผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรให้บริกำรแก่ส่วนรำชกำร เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรำชกำรในกำรน ำข้อมูลไปใช้ใ น

กำรปรับปรุงกระบวนงำน รวมถึงกำรปรับปรุงข้อตกลงระดับกำรให้บริกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร และควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรต่อไป 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน     - 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ศูนย์อ้ำงอิงทำงห้องปฏิบัติกำรและพิษวิทยำ ส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค รวบรวมข้อมูลจำกระบบฐำนข้อมูลศูนย์
อ้ำงอิงฯ 

 ผู้ก ากับตัวชี วัด:  นำยแพทย์ปรีชำ  เปรมปรี  โทร. 0 2590 4382 
ผู้จัดเก็บตัวชี วัด: นำงสำวศิริพร  สิงห์ทอง    โทร. 0 2968 7630 
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มิติภายใน: การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 
ตัวชี วัดที่ 3: การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 5) 
3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (2.5) 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
  3.1 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 
2.5 87 66.27 67.77 65.61 75 78 81 84 87 ประเมินผลตามรายละเอียด

ตัวชี วัดที่เจ้าภาพก าหนด 

ค าอธิบาย  กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน จะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของส่วนรำชกำรทั้งที่
เบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เป็นตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของส่วนรำชกำร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณโดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิก ส์ 
(GFMIS)  

 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน  ของส่วนรำชกำรเทียบกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ลงทนุที่ส่วนรำชกำรได้รับ หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณระหว่ำงปี (รำยจ่ำยประจ ำไปรำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำยลงทุนไปรำยจ่ำยประจ ำ) จะน ำ
ยอดงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ  

 รำยจ่ำยลงทุน หมำยถึง รำยจ่ำยที่รัฐบำลจ่ำยเพ่ือจัดหำทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่ มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรำยจ่ำยที่รัฐบำล
อุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสำหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ำยคืนให้รัฐบำลและผู้รับน ำไปใช้จัดหำทรัพย์สินประเภททุน เป็น ต้น สำมำรถ
ตรวจสอบได้จำกรหัสงบประมำณรำยจ่ำย รหัสลักษณะงำนต ำแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส ำนักงบประมำณก ำหนดให้ 

สูตรการค านวณ เงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรเบิกจ่ำย x 100 
    วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรได้รับ 

เงื่อนไข 1. ก ำหนดระดับคะแนน 5 เท่ำกับ ร้อยละ87 ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยร้อยละเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนตำมท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนด 
2. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรได้รับ ไม่รวมเงินงบประมำณ รำยจ่ำยลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณ กรณี

ส่วนรำชกำรได้รับงบประมำณไม่เต็มวงเงิน ตำม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมำณที่ส ำนักงบประมำณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 เป็นฐำนในกำรค ำนวณ 
3. ส่วนรำชกำรสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิต ิ
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
แนวทางการประเมินผล 

ที่ปรึกษาประเมินผล 
ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของส่วนรำชกำร

ทั้งท่ีเบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ส่วนราชการ 
 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสำรกำรรำยงำนกำรใช้เงินงบประมำณของส่วนรำชกำรที่ส่งให้กับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เช่น 
1. แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมผลผลิต/โครงกำร จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (แบบ สงป. 302) 
2. เอกสำร หลักฐำนแสดงกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2558 ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน  

ข้อมูลพื นฐาน (Baseline data) 
2555 2556 2557 
66.27 67.77 65.61  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของส่วนรำชกำร 
ทั้งท่ีเบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

หมายเหตุ ผู้ก ากับตัวชี วัด:   นำงละเอียด  เอี่ยมสุวรรณ   โทรศัพท์ 0 2590 3071 
ผู้จัดเก็บตัวชี วัด:  นำยนิรุติ  นิรุติธรรมธรำ     โทรศัพท์  0 2590 3065 
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3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (2.5) 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

  3.2 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 

2.5 96 90.27 90.48 96.94 88 90 92 94 96 ประเมินผลตามรายละเอียด
ตัวชี วัดที่เจ้าภาพก าหนด 

ค าอธิบาย  กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมจะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของส่วนรำชกำร ทั้ง
ที่เบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคเป็นตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินของส่วนรำชกำร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่ำงปีงบประมำณโดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของส่วนรำชกำรเทียบกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำย

ภำพรวมที่ส่วนรำชกำรได้รับ (ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 ถึงเดือนกันยำยน 2558) หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณระหว่ำงปี (รำยจ่ำยประจ ำไป
รำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำยลงทุนไปรำยจ่ำยประจ ำ) จะน ำยอดงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

สูตรการค านวณ 
 

เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 ถึงกันยำยน 2558  x 100 
                          วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรได้รับ 

เงื่อนไข 1. ก ำหนดระดับคะแนน 5 เท่ำกับ ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 
2. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ไม่รวมเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณ  กรณีส่วนรำชกำรได้รับ

งบประมำณไม่เต็มวงเงินตำม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมำณท่ีส ำนักงบประมำณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 เป็นฐำนในกำรค ำนวณ 
3. ส่วนรำชกำรสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th หัวข้อ ขอ้มูลสถิต ิ

แนวทางการประเมินผล 
ที่ปรึกษาประเมินผล 

ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลกำรเบิกจ่ำย เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของส่วน
รำชกำรทั้งที่เบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

ส่วนราชการ 
 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสำรกำรรำยงำนกำรใช้เงินงบประมำณของส่วนรำชกำรที่ส่งให้กับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เช่น 

1. แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมผลผลิต/โครงกำร จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558(แบบ สงป. 302) 
2. เอกสำร หลักฐำนแสดงกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2558 ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน  

ข้อมูลพื นฐาน (Baseline data) 
2555 2556 2557 
90.27 90.48 96.94  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

 

ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของส่วน
รำชกำร ทั้งที่เบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 ถึงเดือนกันยำยน 2558 จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

หมายเหตุ ผู้ก ากับตัวชี วัด:   นำงละเอียด  เอี่ยมสุวรรณ   โทรศัพท์ 0 2590 3071 
ผู้จัดเก็บตัวชี วัด:  นำยนิรุติ  นิรุติธรรมธรำ     โทรศัพท์  0 2590 3065 
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ตัวชี วัดที่ 4: การประหยัดพลังงาน (ร้อยละ 5) 
4.1 ด้านไฟฟ้า (2.5) 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
  4.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำร

ประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร
ด้ำนไฟฟ้ำ 

2.5 5 2.4375 1.375 1.881 1 2 3 4 5 ประเมินผลตามรายละเอียด
ตัวชี วัดที่เจ้าภาพก าหนด 
 

ค าอธิบาย ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร หมำยถึง กำรที่ส่วนรำชกำรสำมำรถจัดกำรใช้ไฟฟ้ำและน้ ำมัน
เชื้อเพลิงภำยในส่วนรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีผลกำรใช้ไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่ำงน้อยร้อยละ 10  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำรคิดจำกคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงำนทั้งหมดที่เป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำงในสังกัดกรมที่

จัดตั้งขึ้นตำมกฎกระทรวง  และส่วนรำชกำรที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงำนภำยในกรมนั้นที่ไม่ปรำกฏในกฎกระทรวง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนของแต่ ละ
หน่วยงำน เป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำม
เป้ำหมำยแต่ละระดับดังนี้ 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนด้ำนไฟฟ้ำของปีงบประมำณ 2558 รอบ 6 เดือน 
(ตุลำคม 2557 - มีนำคม 2558) และรอบ 12 เดือน (เมษำยน 2558 - กันยำยน 2558) ตำมรูปแบบที่ สนพ. ก ำหนด  

0.5000 

2 2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน และค่ำดัชนีกำรใช้ไฟฟ้ำประจ ำปี
งบประมำณ 2558 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สนพ. ก ำหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 
2557 ถึงเดือนกันยำยน 2558 

0.2500 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 ถึงเดือนกันยำยน 2558 

0.2500 

3 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตำมสูตรกำรค ำนวณที่สนพ. ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง 
-0.200 ถึง -0.333 

0.0001- 
0.5000 

4 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตำมสูตรกำรค ำนวณที่สนพ. ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง 
-0.091 ถึง -0.199 

0.0001- 
0.5000 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตำมสูตรกำรค ำนวณที่สนพ. ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง 
0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ มำกกว่ำ 0 ส่วนรำชกำรจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 
รวมกัน เท่ำกับ 1.500 คะแนน 

0.0001- 
0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนรำชกำรจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ำกับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับกำรประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) กำรประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทรำบ EUI แล้ว จะน ำไปเทียบบัญญัติไตรยำงศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีที่ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด มีค่ำน้อยกว่ำ-0.333 ส่วนรำชกำรจะได้คะแนนระดับท่ี 
3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 0.000 คะแนน 
4) กำรประมวลคะแนนกรณีส่วนรำชกำรมีหน่วยงำนในสังกัดมำร่วมในกำรประเมินผล 

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงำนในสังกัดตำมขั้นตอน เพ่ือหำคะแนนของแต่ละหน่วยงำน  
ข. พิจำรณำให้คะแนนของส่วนรำชกำร โดยคิดค่ำเฉลี่ยจำกคะแนนของหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด 

( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด / จ ำนวนหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด) 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
สูตรการค านวณ                ดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำ       =            (90% ของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน) – ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง 

                 (Energy Utilization Index, EUI)                                             ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง 
เงื่อนไข - 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน ปี 2555 ค่ำคะแนนกำรประหยัดไฟฟ้ำและน้ ำมันได้ 4.8750 
ปี 2556 ค่ำคะแนนกำรประหยัดไฟฟ้ำและน้ ำมันได้ 2.7500 
ปี 2557 ค่ำคะแนนกำรประหยัดไฟฟ้ำและน้ ำมันได้ 4.2550 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ 1. ส ำนักงำน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนรำชกำรได้รำยงำนผลผ่ำน www.e-report.energy.go.th ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) เท่ำนั้น 
ในกำรประเมินระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร  
2. ส่วนรำชกำรต้องส่งผลกำรด ำเนินงำนด้ำนไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 เวลำ 24.00 น.  
3. สนพ. จัดท ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนรำชกำรส่งถึงส ำนักงำน ก.พ.ร. ภำยในวันที่ 15 ธันวำคม 2558 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนรำชกำรส่งผล
กำรด ำเนินงำนด้ำนไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 
เวลำ 24.00 น. 
4. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน: 
หน่วยงานในส่วนราชการ 
หมำยถึง ส่วนรำชกำรที่เป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำงในสังกัดส่วนรำชกำรระดับกรมที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎกระทรวงและรวมถึงส่วนรำชกำรที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงำน
ภำยในแต่ไม่ปรำกฏในกฎกระทรวง 
ส ำหรับส่วนรำชกำรที่เป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำงในสังกัดส่วนรำชกำรระดับกรมนั้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมกฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงำนอยู่ในภูมิภำค ก ำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลของส่วนรำชกำรนั้นๆ ให้พิจำรณำจำกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรว่ำ ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รำยงำน ผลกำร
ด ำเนินงำนไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ส่วนรำชกำร ที่มีจ ำนวนหน่วยงำนในสังกัดและหรือในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบมำร่วมในกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำน มำกกว่ำ 30 หน่วยงำน จะได้รับคะแนน
ส่วนเพ่ิมอีก 0.05 เท่ำของคะแนนที่ได้รับ โดยส่วนรำชกำรนั้น จะต้องมีหน่วยงำนที่รำยงำนข้อมูลผ่ำน www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเป็น
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนหน่วยงำนทั้งหมด  

- ตัวอย่ำง: ส่วนรำชกำร A มีหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงำน รำยงำนข้อมูลครบทุกขั้นตอน 55 หน่วยงำน (เท่ำกับ 84%) ได้รับคะแนน   
ตั้งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และได้คะแนนส่วนเพ่ิมอีก 0.05 * 4.2634 เท่ำกับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของส่วนรำชกำร A เท่ำกับ 4.4766
คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 

หมายเหตุ ผู้ก ากับตัวชี วัด:    นำยสำทิต  คงสอน             โทรศัพท์ 0 2590 3021 
ผู้จัดเก็บตัวชี วัด:   นำยพรชัย  พุ่มคง        โทรศัพท ์0 2590 3280 
                     นำยวัชรศักดิ์  ค ำด้วง           โทรศัพท ์0 2590 3280                             
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4.2 ด้านน  ามันเชื อเพลิง (2.5) 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

  4.2  ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร
ด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิง 

2.5 5 2.4375 1.375 2.374 1 2 3 4 5 ประเมินผลตามรายละเอียด
ตัวชี วัดที่เจ้าภาพก าหนด 

ค าอธิบาย ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร หมำยถึง กำรที่ส่วนรำชกำรสำมำรถจัดกำรใช้ไฟฟ้ำและน้ ำมัน
เชื้อเพลิงภำยในส่วนรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีผลกำรใช้ไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่ำงน้อยร้อยละ 10  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำรคิดจำกคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงำนทั้งหมดที่เป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำงในสังกัดกรมที่

จัดตั้งขึ้นตำมกฎกระทรวง  และส่วนรำชกำรที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงำนภำยในกรมนั้นที่ไม่ปรำกฏในกฎกระทรวง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนของแต่ ละ
หน่วยงำน เป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำม
เป้ำหมำยแต่ละระดับดังนี้ 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิงของปีงบประมำณ 2558 
รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2557 - มีนำคม 2558) และรอบ 12 เดือน (เมษำยน 2558 - กันยำยน 2558) ตำมรูปแบบที่ 
สนพ. ก ำหนด  

0.5000 

2 2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงมำตรฐำน และค่ำดัชนีกำรใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สนพ. ก ำหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 ถึงเดือนกันยำยน 2558 

0.2500 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 ถึงเดือนกันยำยน 2558 

0.2500 

3 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด โดย
อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001- 
0.5000 

4 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด โดย
อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001- 
0.5000 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด โดย
อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง มำกกว่ำ 0 ส่วนรำชกำรจะได้คะแนน
ระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 1.500 คะแนน 

0.0001- 
0.5000 

 
หมายเหตุ :  
1) ส่วนรำชกำรจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ำกับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับกำรประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) กำรประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทรำบ EUI แล้ว จะน ำไปเทียบบัญญัติไตรยำงศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีที่ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด มีค่ำน้อยกว่ำ-0.333 ส่วนรำชกำรจะได้คะแนนระดับท่ี 
3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 0.000 คะแนน 
4) กำรประมวลคะแนนกรณีส่วนรำชกำรมีหน่วยงำนในสังกัดมำร่วมในกำรประเมินผล 

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงำนในสังกัดตำมขั้นตอน เพ่ือหำคะแนนของแต่ละหน่วยงำน  
ข. พิจำรณำให้คะแนนของส่วนรำชกำร โดยคิดค่ำเฉลี่ยจำกคะแนนของหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด 

( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด / จ ำนวนหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด) 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

สูตรกำรค ำนวณ                ดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง       =            (90% ของปริมำณกำรใช้น้ ำมันมำตรฐำน) – ปริมำณกำรใช้น้ ำมันจริง 
                 (Energy Utilization Index, EUI)                                                                 ปริมำณกำรใช้น้ ำมันจรงิ 

เงื่อนไข - 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน ปี 2555 ค่ำคะแนนกำรประหยัดไฟฟ้ำและน้ ำมันได้ 4.8750 
ปี 2556 ค่ำคะแนนกำรประหยัดไฟฟ้ำและน้ ำมันได้ 2.7500 
ปี 2557 ค่ำคะแนนกำรประหยัดไฟฟ้ำและน้ ำมันได้ 4.2550 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ 1. ส ำนักงำน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนรำชกำรได้รำยงำนผลผ่ำน www.e-report.energy.go.th ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) เท่ำนั้น 
ในกำรประเมินระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร  
2. ส่วนรำชกำรต้องส่งผลกำรด ำเนินงำนด้ำนไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th 
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 เวลำ 24.00 น.  
3. สนพ. จัดท ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนรำชกำรส่งถึงส ำนักงำน ก.พ.ร. ภำยในวันที่ 15 ธันวำคม 2558 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนรำชกำรส่งผล
กำรด ำเนินงำนด้ำนไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 
เวลำ 24.00 น. 
4. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน: 
หน่วยงานในส่วนราชการ 
หมำยถึง ส่วนรำชกำรที่เป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำงในสังกัดส่วนรำชกำรระดับกรมที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎกระทรวงและรวมถึงส่วนรำชกำรที่ตั้งขึ้ นเป็น
หน่วยงำนภำยในแต่ไม่ปรำกฏในกฎกระทรวง 
ส ำหรับส่วนรำชกำรที่เป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำงในสังกัดส่วนรำชกำรระดับกรมนั้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมกฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงำนอยู่ในภูมิ ภำค กำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลของส่วนรำชกำรนั้นๆ ให้พิจำรณำจำกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรว่ำ  ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

ส่วนรำชกำร ที่มีจ ำนวนหน่วยงำนในสังกัดและหรือในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบมำร่วมในกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำน มำกกว่ำ 30 หน่วยงำน จะได้รับคะแนน
ส่วนเพ่ิมอีก 0.05 เท่ำของคะแนนที่ได้รับ โดยส่วนรำชกำรนั้น จะต้องมีหน่วยงำนที่รำยงำนข้อมูลผ่ำน www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเป็น
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนหน่วยงำนทั้งหมด  

- ตัวอย่ำง: ส่วนรำชกำร A มีหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงำน รำยงำนข้อมูลครบทุกขั้นตอน 55 หน่วยงำน (เท่ำกับ 84%) ได้รับคะแนน   
ตั้งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และได้คะแนนส่วนเพ่ิมอีก 0.05 * 4.2634 เท่ำกับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของส่วนรำชกำร A เท่ำกับ 4.4766
คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 

หมายเหตุ ผู้ก ากับตัวชี วัด:    นำยสำทิต  คงสอน             โทรศัพท์ 0 2590 3021 
ผู้จัดเก็บตัวชี วัด:   นำยพรชัย  พุ่มคง        โทรศัพท ์0 2590 3280 
                     นำยวัชรศักดิ์  ค ำด้วง           โทรศัพท ์0 2590 3280                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรมควบคุมโรค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 
 

 

กรมควบคุมโรค - 37 

ตัวชี วัดที่ 5: การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (ร้อยละ 5) 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
  5. กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบ

สำรสนเทศภำครัฐ 
5 5 - - 5 1 2 3 4 5  

ค าอธิบาย  เป็นกำรบูรณำกำรเครือข่ำยสำรสนเทศภำครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนรำชกำร เพ่ือเป็นกำรลดต้นทุนและลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรใช้งบประมำณด้ำน
เครือข่ำยในภำครัฐ รวมทั้งสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงส่วนรำชกำรต่ำงๆ ในกำรพัฒนำหรือน ำระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนให้บริกำรผ่ำน
เครือข่ำยสำรสนเทศภำครัฐในกำรเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน 
 เป็นกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐมุ่งเน้นให้ส่วนรำชกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปรับปรุงงำนบริกำรและกำรท ำงำน มีกำร

ปรับปรุงกระบวนงำนหลักให้มีประสิทธิภำพ มีกำรบูรณำกำรกระบวนงำนภำยในกระทรวงให้มีกำรบริกำร ณ จุดเดียว โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์   และ
สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวทำงกำรประเมินประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ มีทั้งหมด 7 ประเด็น ดังต่อไปนี้  

1. บทบำทของผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงในกำรพัฒนำ Online e-Government Service เพ่ือให้บริกำร
ภำครัฐและประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ                   

น้ ำหนักร้อยละ 1 

2. กำรจัดท ำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติกำรระดับกรม  (Department Operation Center: DOC)   น้ ำหนักร้อยละ 0.5 
3. กำรวำงแผนใช้มำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลตำมกรอบแนวทำงกำรเชื่อมโยงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ 
(Thailand e-Government Interoperability Framework : Th e-GIF) 

น้ ำหนักร้อยละ 1 

4. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำปรับปรุงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศภำครัฐให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย (Secure 
Intranet)     

น้ ำหนักร้อยละ 0.5 

5. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศและระบบแม่ข่ำยจัดเก็บข้อมูลภำครัฐ น้ ำหนักร้อยละ 0.5 
6. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำปรับปรุงระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  น้ ำหนักร้อยละ 0.5 
7. ระดับควำมส ำเร็จในกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Data) ให้ประชำชนและภำคธุรกิจ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้      น้ ำหนักร้อยละ 1  
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
  

ประเด็นการวัด น  าหนัก 
(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ 
ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี วัด คะแนนที่ได้ 

(SM) 
คะแนนถ่วงน  าหนัก 

(W x SM) 1 2 3 4 5 
ประเด็นที่ 1 W  1 2 3 4 5 SM  (W  x SM ) 
ประเด็นที่ 2 W  1 2 3 4 5 SM  (W  x SM ) 
ประเด็นที่ 3 W  1 2 3 4 5 SM  (W  x SM ) 
ประเด็นที่ 4 W  1 2 3 4 5 SM  (W  x SM ) 
ประเด็นที่ 5 W  1 2 3 4 5 SM  (W  x SM ) 
ประเด็นที่ 6 W  1 2 3 4 5 SM  (W  x SM ) 
ประเด็นที่ 7 W  1 2 3 4 5 SM  (W  x SM ) 
 ∑W = 5  ∑(W  x SM ) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักเท่ำกับ 
∑(W  x SM ) 

หรือ 
(W  x SM )+(W  x SM )+(W  x SM )+(W  x SM )+(W  x SM )+(W  x SM )+ +(W  x SM ) 

∑W  W + W + W + W  + W + W  + W  
โดยท่ี : 

W หมำยถึง    น้ ำหนักควำมส ำคัญที่ในแต่ละประเด็นท่ีก ำหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ ำหนักของ    ทุกประเด็นเท่ำกับ 5 
SW  หมำยถึง  คะแนนที่ได้จำกกำรเทียบกับระดับควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแต่ละประเด็น 
1 - 7 หมำยถึง  ล ำดับที่ของประเด็นที่ก ำหนดขึ้น 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน /+- 1 ต่อ 1 คะแนนโดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

∑(W  x SM ) 
∑W  

2 
3 
4 
5  

เงื่อนไข                   - 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ศูนย์สำรสนเทศ รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ผู้ก ากับตัวชี วัด  :    นำยสัตวแพทย์พรพิทักษ์  พันธ์หล้ำ      โทรศัพท์ 0 2590 3093 
ผู้จัดเก็บตัวชี วัด :    นำยปรีชำ ภูมิพ้ืนผล                      โทรศัพท์ 0 2590 3093 
                       นำยวรวิทย์  พยุงเกียรติบวร              โทรศัพท์ 0 2590 3093 
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มิติภายใน: การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 10) 

ตัวชี วัดที่ 6: การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ร้อยละ 5) 
 

 กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร เป็นกำรด ำเนินกำรปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กำรที่เป็นกลไกที่ท ำให้องค์กำรมีประสิทธิภำพสูงขึ้น ประกอบด้วย 3 ด้ำนได้แก่ 

กำรก ำหนดเป้ำหมำย (Goal) กำรออกแบบระบบงำน (Design) และกำรบริหำรจัดกำร (Management) และวัดใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กำร (Organization)ระดับ

หน่วยงำน (Department)และระดับบุคคล (Individual) เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนขององค์กำร อันจะเป็นผลให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กำรควำมคำดหวังและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

 ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร แบ่งกำรประเมินออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

ตัวชี วัด น  าหนัก (ร้อยละ) 

6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร 1 

6.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร 4 

รวม 5 
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ตัวชี วัดที่ 6.1: ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ (ร้อยละ 1) 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
  6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ

รำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร 
1 5 - - 5 1 - 3 - 5  

ค าอธิบาย  กำรจัดท ำรำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำรเป็นกำรด ำเนินกำรทบทวน วิเครำะห์สถำนภำพ ในปัจจุบันของส่วนรำชกำร ทั้งโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนของส่วนรำชกำร จ ำนวนบุคลำกร สภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนกับผู้รับบริกำร ส่วนรำชกำรอ่ืน และ
ประชำชน ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญในเชิงยุทธศำสตร์ที่ส่วนรำชกำรเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทำงกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร  ตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส่วนรำชกำรเข้ำใจและน ำไปใช้ประกอบกำรวำงแผนพัฒนำองค์กำร รวมทั้งประกอบกำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ได้อย่ำงครอบคลุมทุกประเด็นที่ส ำคัญ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

วัดควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร โดยเกณฑ์กำรให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดส่งรำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำรผ่ำนระบบ e-SARภายหลังระยะเวลำกำรรำยงำนรอบ 6 เดือน 
2 - 
3 จัดส่งรำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำรผ่ำนระบบ e-SARภายในระยะเวลำกำรรำยงำนรอบ 6 เดือน 
4 - 
5 จัดส่งรำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำรผ่ำนระบบ e-SARภายในระยะเวลำกำรรำยงำนรอบ 6 เดือน และรำยงำน    

มีควำมครบถ้วนและทันสมัย  

สูตรค านวณ  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ชว่ง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)           ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     
 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิง่น้อยยิ่งดี (Rating: RT)      อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................................................................................................... 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
เงื่อนไข 1. จัดท ำข้อมูลลักษณะส ำคัญขององค์กำร ตำมแบบฟอร์มที่ 1: รำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร (รำยละเอียดตำมภำคผนวก 1 หรือดำวน์โหลดไฟล์

ได้จำกเว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ควำมรู้>คู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558) โดยส่วน
รำชกำรต้องจัดท ำข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

2. จัดส่งรำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำรตำมแบบฟอร์มที่ 1 ผ่ำนระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส ำนักงำน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรรวบรวมข้อมูลจำกรำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำน 

หมายเหตุ ผู้ก ากับตัวชี วัด:   นำงเบญจมำภรณ์  ภิญโญพรพำณิชย์    โทรศัพท์ 0 2590 3395 
ผู้จัดเก็บตัวชี วัด:  นำงนวพรรณ  สันตยำกร                  โทรศัพท์ 0 2590 3349 
                       นำงกนกนำรถ  สงค์วอน                  โทรศัพท์ 0 2590 3378 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรมควบคุมโรค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 
 

 

กรมควบคุมโรค - 43 

ตัวชี วัดที่ 6.2: ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 4) 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

  6.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำองค์กำร 

4 5 - - 5 1 2 3 4 5  

ค าอธิบาย  ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร พิจำรณำจำกกำรน ำผลกำรส ำรวจกำรพัฒนำองค์กำร (Organization Development Survey) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกำรส ำรวจผ่ำนระบบออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ในระหว่ำงวันที่ 29 กรกฎำคม –22 สิงหำคม 2557 ไปใช้
วำงแผนและด ำเนินกำรพัฒนำองค์กำรในประเด็นที่เป็นโอกำสในกำรปรับปรุง 
 แบบส ำรวจกำรพัฒนำองค์กำร (Organization Development Survey) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เป็นกำรใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์กำร       

“9 Cells” ที่ประกอบด้วยค ำถำมจ ำนวน 36 ข้อ ใน 3 ด้ำนหลัก ได้แก่ กำรก ำหนดเป้ำหมำย (Goal) กำรออกแบบระบบงำน (Design) และกำรบริหำร
จัดกำร (Management) และแบ่งกำรวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กำร (Organization) ระดับหน่วยงำน (Department) และระดับบุคคล 
(Individual) ข้อค ำถำมตำมภำคผนวก 2 
 ค าถามด้านการก าหนดเป้าหมาย (Goal) 
- ระดับองค์กำร (Organization)เป็นกลุ่มค ำถำมที่มุ่งเน้นในเรื่องกำรก ำหนดเป้ำหมำยของวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ขององค์กำรที่ชัดเจนทั้งระยะสั้น

และระยะยำว กำรสื่อสำรทิศทำงขององค์กำรอย่ำงเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั้งมีกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กำร 
- ระดับหน่วยงำน (Department) เป็นกลุ่มค ำถำมที่มุ่งเน้นในเรื่องควำมสอดคล้องระหว่ำงเป้ำหมำยขององค์กำรและเป้ำหมำยของหน่วยงำน กำรก ำหนด

กลยุทธ์และเป้ำหมำยหน่วยงำนจำกกำรรับฟังควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำร และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค ำถำมที่มุ่งเน้นในเรื่องควำมสอดคล้องระหว่ำงเป้ำหมำยของหน่วยงำนและเป้ำหมำยระดับบุคคล กำรก ำหนด

เป้ำหมำยที่ท้ำทำยมำกขึ้น กำรก ำหนดภำระงำนที่ชัดเจน และควำมเหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคคล 
 ค าถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design) 
- ระดับองค์กำร (Organization) เป็นกลุ่มค ำถำมที่มุ่งเน้นในเรื่องกำรจัดระบบงำน กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน กำรออกแบบกำร

ท ำงำนให้สำมำรถท ำงำนประสำนกัน และกำรปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กำร และช่วยสนับสนุนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

- ระดับหน่วยงำน (Department) เป็นกลุ่มค ำถำมที่มุ่งเน้นในเรื่องกำรก ำหนดภำระหน้ำที่ที่ชัดเจนของกลุ่มงำน/ทีมงำนภำยในหน่วยงำน กำร
ปรับปรุงกระบวนกำร กำรพัฒนำบริกำรใหม่ๆ กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรท ำงำน จำกควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกลุ่มงำน/ทีมงำน 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค ำถำมที่มุ่งเน้นในเรื่องกำรก ำหนดขั้นตอนกำรท ำงำนและกำรประสำนระดับบุคคลที่ชัดเจน กำรออกแบบ
ระบบงำน กระบวนกำรภำยใน กำรจัดสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ที่เอ้ือให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยได้ รวมทั้งออกแบบ
ลักษณะงำนให้สำมำรถท ำงำนแทนกันได้ 

 ค าถามด้านการบริหารจัดการ (Management) 
- ระดับองค์กำร (Organization) เป็นกลุ่มค ำถำมที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบกำรติดตำมประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ยุทธศำสตร์ กำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรให้สอดคล้องเหมำะสมกับแผนปฏิบัติกำร รูปแบบกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน และควำม
โปร่งใสของกำรบริกำรจัดกำรภำยใน 

- ระดับหน่วยงำน (Department) เป็นกลุ่มค ำถำมที่มุ่งเน้นในเรื่องกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน กำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกร กำร
ติดต่อสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมภำยในหน่วยงำน และกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีควำมจ ำเป็นในกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค ำถำมที่มุ่งเน้นในเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรให้บุคลำกรสำมำรถท ำงำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน และควำมผูกพันของบุคลำกร 

 ล าดับความส าคัญ ของการพัฒ นา เรีย งตำมล ำดั บดั งนี้   Organization Goal  Department Goal  Individual Goal  
Organization Design  Organization Management  Department Design  Department Management  Individual Design  
Individual Management 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

 แนวทางการด าเนินการ: 

 ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรส ำรวจกำรพัฒนำองค์กำรผ่ำนระบบออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ตำมจ ำนวนขั้นต่ ำและระยะเวลำที่ก ำหนด 
กรณีท่ีส่วนรำชกำรมีจ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจน้อยกว่ำจ ำนวนขั้นต่ ำ จะไม่สำมำรถตรวจสอบผลกำรส ำรวจเพ่ือน ำไปด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของตัวชี้วัดได้ 

 ส่วนรำชกำรตรวจสอบผลกำรส ำรวจกำรพัฒนำองค์กำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) ซึ่ง
แสดงผลกำรส ำรวจในรูปแบบของ “9 Cells” ที่แต่ละช่องจะมีสัญลักษณ์รูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งมีควำมหมำยดังนี้ 

 สีเขียว หมำยถึง ด ำเนินกำรแล้ว 

 สีเหลือง หมำยถึง มีเพียงบำงประเด็นที่ยังไม่มีควำมชัดเจนในกำรด ำเนินกำร 

 สีแดง หมำยถึง ยังขำดกำรด ำเนินกำร 

 ส่วนรำชกำรน ำผลกำรส ำรวจไปด ำเนินกำรพัฒนำองค์กำรตำมประเด็นในช่องที่มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดง จ ำนวน 1 ช่อง โดยมีแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรและข้อแนะน ำในภำคผนวก 3 กรณีส่วนรำชกำรมีจ ำนวนช่องที่มีสัญลักษณ์หน้ำสีเหลืองหรือสีแดงมำกกว่ำ 1 ช่องให้ด ำเนินกำรเพียง 1 ช่อง โดยมี
วิธีกำรเลือกแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 กรณีที่  1 มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงใน 3 ช่องแรก ได้แก่  Organization Goal  Department Goal  Individual Goal ส่วน
รำชกำรต้องด ำเนินกำรพัฒนำองค์กำรในช่องที่มีล ำดับกำรพัฒนำเป็นล ำดับแรก ตัวอย่ำงเช่น ช่องที่  เป็นสีเขียว ช่องที่  เป็นสีเหลือง และช่องที่  
เป็นสีแดง ส่วนรำชกำรต้องด ำเนินกำรในช่องที่  

 กรณี ที่  2 มีสัญลักษณ์ สี เหลืองหรือสีแดงใน 6 ช่องหลัง ได้ แก่   Organization Design  Organization Management  
Department Design  Department Management  Individual Design  Individual Management ให้ ส่ ว น ร ำช ก ำร เลื อ ก ช่ อ งม ำ
ด ำเนินกำรพัฒนำองค์กำรได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่จ ำเป็นต้องเรียงตำมล ำดับ 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

 กรณีส่วนรำชกำรมีผลกำรส ำรวจเป็นสัญลักษณ์สีเขียวทั้งหมด ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแบบฟอร์มที่ 2 ในภำคผนวก 1 และจัดส่งผ่ำนระบบ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส ำนักงำน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน 
โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. จะคัดเลือกหน่วยงำนเข้ำ Site Visit เพ่ือศึกษำแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และน ำไปเผยแพร่เป็นกรณีศึกษำต่อไป 
 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร วัดจำกกิจกรรมกำรพัฒนำองค์กำรที่ ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

หมายเหตุ: รำยละเอียดแนวทำงกำรด ำเนินกำรข้ึนอยู่กับผลกำรส ำรวจและสิ่งที่ส่วนรำชกำรต้องด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2558 โปรดศึกษำเพิ่มเติม
จำกภำคผนวก 3 

เกณฑ์การให้คะแนน ก ำหนดเป็นระดับควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของระดับกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 

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

1      
2      
3      
4      
5       

เงื่อนไข 1. ส่วนรำชกำรต้องจัดส่งไฟล์หลักฐำนกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนในภำคผนวก 3 ผ่ำนระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส ำนักงำน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน โดยดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรรำยงำน
ได้จำกเว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

2. ส่วนรำชกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำองค์กำรเพียง 1 ช่อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลกำรส ำรวจโดยระดับของกำรด ำเนินกำรในแต่ละช่อง เป็นดังนี้        
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในภำคผนวก 3) 
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การก าหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal: OG) 
ระดับ 1 ส่วนรำชกำรมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยที่ส ำคัญ เป้ำหมำยระยะสั้น ระยะยำวของกำรบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ 
ระดับ 2 ส่วนรำชกำรมีกำรสื่อสำรตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของส่วนรำชกำรเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรทั่วทั้งส่วนรำชกำร 
ระดับ 3 ส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ 
ระดับ 4 ส่วนรำชกำรมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและมีระบบติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ระดับ 5 ส่วนรำชกำรมีกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรและมีข้อเสนอในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำผลกำรด ำเนินกำร 
การก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal: DG) 

ระดับ 1 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยระดับหน่วยงำน 
ระดับ 2 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยระดับหน่วยงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร และพันธกิจ โดยน ำควำม

ต้องกำรของผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำพิจำรณำ 
ระดับ 3 หน่วยงำนมีจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนเพื่อผลักดันกำรบรรลุตัวชี้วัดและเป้ำหมำยระดับหน่วยงำน 
ระดับ 4 หน่วยงำนมีระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน 
ระดับ 5 หน่วยงำนมีข้อเสนอในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
การก าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 

ระดับ 1 ส่วนรำชกำรมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยระดับบุคคล 
ระดับ 2 ส่วนรำชกำรมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยของหน่วยงำนและส่วนรำชกำร 
ระดับ 3 ส่วนรำชกำรมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยระดับบุคคลที่มีควำมท้ำทำยมำกขึ้นทุกรอบปี 
ระดับ 4 ส่วนรำชกำรมีกำรสื่อสำรและกำรติดตำมกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ระดับ 5 ส่วนรำชกำรมีระบบกำรสื่อสำรและระบบกำรติดตำมกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับบุคคลระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ 
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การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design: OD) 
ระดับ 1 ส่วนรำชกำรมีกำรทบทวนระบบงำน/กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุยุทธศำสตร์/กำรท ำงำนประสำนกัน/ประสิทธิผลของส่วนรำชกำร 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำแผนระยะสั้นและระยะยำวในกำรปรับปรุงระบบงำน/กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุยุทธศำสตร์/กำรท ำงำน

ประสำนกัน/ประสิทธิผลของส่วนรำชกำร 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ส่วนรำชกำรมีผลกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมแผนระยะสั้น 
การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management: OM) 

ระดับ 1 ส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ข้อมูล เช่น ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนมำใช้เพ่ือจัดสรรทรัพยำกรให้
สอดคล้อง เหมำะสมกับแผนปฏิบัติกำร เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร 

ระดับ 2 ส่วนรำชกำรมีกำรก ำหนดแผนกำรสื่อสำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน 
ระดับ 3 ส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นที่น่ำเชื่อถือของบุคลำกรในส่วนรำชกำร 
ระดับ 4 ส่วนรำชกำรมีกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร และรำยงำนผลงำน เพ่ือให้แผน

ยุทธศำสตร์ได้รับกำรน ำไปปฏิบัติตำมที่ได้ก ำหนดไว้ 
ระดับ 5 ส่วนรำชกำรมีระบบกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำรและรำยงำนผลงำน เพ่ือให้แผน

ยุทธศำสตร์ได้รับกำรน ำไปปฏิบัติตำมที่ได้ก ำหนดไว้ 
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การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design: DD) 
ระดับ 1 หน่วยงำนมีกำรทบทวนกระบวนกำรของหน่วยงำนที่ต้องปรับปรุง โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / 

กฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มค่ำคุ้มต้นทุน 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนปรับปรุงกระบวนกำร โดยค ำนึงถึงองค์ควำมรู้ และเทคโนโลยี / ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน / กำรควบคุม

ค่ำใช้จ่ำย / ปัจจัยประสิทธิภำพและประสิทธิผล และมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงกระบวนกำร โดยค ำนึงถึงควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำใช้ 

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรและติดตำมผลกำรปรับปรุงกระบวนกำร และมีข้อเสนอในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำกระบวนกำร (อย่ำงน้อย 

3 กระบวนกำร)  
การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management: DM) 

ระดับ 1 หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนมำใช้เพ่ือกำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้สอดคล้อง เหมำะสมกับแผนปฏิบัติกำร เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน / ส่วนรำชกำร 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดรูปแบบกำรสื่อสำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงทีมงำนที่มีประสิทธิภำพ ใช้เวลำอย่ำงเหมำะสม และสำมำรถท ำ

ให้เกิดกำรรับรู้ และมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หน่วยงำนมีระบบกำรติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของทีมงำน เพ่ือให้แผนกำรปฏิบัติกำรถูกน ำไปปฏิบัติตำมที่ได้

ก ำหนดไว้ 
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การออกแบบการท างานระดับบุคคล (Individual Design:ID) 
ระดับ 1 ส่วนรำชกำรมีกำรทบทวน วิเครำะห์ และก ำหนดปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อกำรท ำงำนของระดับบุคคล โดยค ำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกำร

ด ำเนินงำน เช่น  สภำพแวดล้อม และทรัพยำกรที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ส่วนรำชกำรมีกำรออกแบบกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรท ำงำนที่ท ำให้บุคลำกรสำมำรถด ำเนินงำนได้บรรลุเป้ำหมำย อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ลดกำรสูญเสีย ลดปัญหำข้อร้องเรียน ควำมไม่พึงพอใจหรือเพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ส่วนรำชกำรมีกำรด ำเนินกำรติดตำมผลกำรปรับปรุงกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรท ำงำนและมีข้อเสนอในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำ

กระบวนกำรหรือข้ันตอนกำรท ำงำนของบุคลำกร 
การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 

ระดับ 1 ส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ปัจจัยในกำรสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกร เพ่ือให้เกิดควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยของส่วนรำชกำร 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ส่วนรำชกำรมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกรให้เกิดควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุ

เป้ำหมำยของส่วนรำชกำร 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ส่วนรำชกำรมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร และมีข้อเสนอในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำให้

บุคลำกรเกิดควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร  
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

 เกณฑ์การค านวณคะแนนตัวชี วัดที่ 6: 
กำรค ำนวณตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร เป็นกำรค ำนวณจำกค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนักของตัวชี้วัดที่ 6.1 และ

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ ำหนัก 

(Wi x SMi) 
6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ

รำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร 
1 SM1 (W1 x SM1) 

6.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
องค์กำร 

4 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 
โดยที ่

W    หมำยถึง น้ ำหนักของตัวชี้วัด  
SM   หมำยถึง คะแนนที่ได้จำกกำรเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด 
i      หมำยถึง ล ำดับที่ของตัวชี้วัดที่ก ำหนดขึ้นตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร 

      Wi   
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

 แนวทางการประเมินผล : 
การประเมินผล ส่วนราชการ 

ชื่อตัวชี วัด ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำน
ลักษณะส ำคัญขององค์กำร 

เอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรของตัวชี้วัดดังกล่ำวบรรลุผล 
ได้แก่ 
 รำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร  

 กำรคิดคะแนนจะพิจำรณำจำกระยะเวลำในกำรจัดส่งรำยงำนลักษณะส ำคัญ
ขององค์กำรผ่ำนทำงระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส ำนักงำน ก.พ.ร. ภายในการ
รายงานรอบ 6 เดือน และความครบถ้วนทันสมัยของการจัดท ารายงานฯ 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร เอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นระดับของกำรด ำเนินกำรพัฒนำองค์กำร ตำม
ภำคผนวก 2 

 กำรคิดคะแนนจะพิจำรณำจำกหลักฐำนกำรด ำเนินกำรที่ส่วนรำชกำรส่งผ่ำน
ระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส ำนักงำน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 12 เดือน  

 ผู้ก ากับตัวชี วัด:    1. นำงเบญจมำภรณ์  ภิญโญพรพำณิชย์     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  โทร. 0 2590 3395 
                        2. นำยยุทธพงษ์  เกียรติยุทธชำติ            ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่          โทร. 0 2590 3051 
ผู้จัดเก็บตัวชี วัด:   1. นำงพิชญ์สินี  พุ่มเหรียญ                    โทร. 0 2590 3049 
                        2. นำงสำวอัจฉรำ  บุญชุม                     โทร. 0 2590 3347 
                       3. นำงสำวอมรรัตน์  ศรีเจริญทรรศน์         โทร. 0 2590 3379 
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ตัวชี วัดที่ 7: ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน (ร้อยละ 5) 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
  7. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
5 5 - - - 1 2 3 4 5  

ค าอธิบาย      กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA) เป็นกำรประยุกต์
แนวคิดของกำรประเมินคุณธรรมกำรด ำเนินงำน (Integrity Assessment) ขององค์กำรต่ำงประเทศที่ประสบควำมส ำเร็จคือ องค์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จำกสำธำรณรัฐเกำหลีบูรณำกำรเข้ำกับดัชนีวัดควำมโปร่งใสของส ำนักงำน ป.ป.ช. โดยได้
ก ำหนดเป็นกรอบแนวคิดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐและสังเครำะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส ำคัญและจ ำเป็น
ในกำรประเมิน โดยจ ำแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นกำรประเมิน และแปลงไปสู่ค ำถำมที่ใช้ในกำรสอบถำมควำมคิดเห็นหรือรวบรวม
จำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนของหน่วยงำน 
     องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
     1. ควำมโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการ
จากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน   
     2. ควำมรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับ
บริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
     3. กำรทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
     4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน   
     5. คุณธรรมในกำรท ำงำน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
 เกณฑ์กำรให้คะแนน: 

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

    80-100  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 
60-79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 
40-59.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 
20-39.99คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 
    0-1.99คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 

 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 
 

 

กลุ่มเป้าหมาย* หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

จังหวัด 
สถาบัน 

อุดมศึกษา 
องค์การมหาชน 

ประเด็น 
1. ระบบประเมินที่

ด ำเนินกำร 
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร - 

 
ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 

2. ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพ
ระบบประเมินในปัจจุบนั 

ส ำนักงำน ก.พ.ร. - 
 

ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

3. รูปแบบกำรประเมิน - ตำมกรอบกำรประเมินที่ ก.พ.ร. ก ำหนดใน
รูปของค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  

- เช่นเดียวกับส่วนกลำงและจงัหวัด แต่
รูปแบบเฉพำะกับลักษณะขององค์กำร 

4. เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม 5 แบ่งเปน็ 5 ระดบั  - คะแนนเต็ม 5 แบ่งเปน็ 5 ระดบั 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
กลุ่มเป้าหมาย* 

ประเด็น 
หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

จังหวัด 
สถาบัน 

อุดมศึกษา 
องค์การมหาชน 

5. รอบระยะเวลำประเมิน ปีงบประมำณ พ.ศ.2558  - ปีงบประมำณ พ.ศ.2558  
 

6. เครื่องมือที่ใช้ประเมิน  คู่มือกำรประเมิน/แบบฟอร์ม/แบบรำยงำน/ 
ระบบ IT 

-  คู่มือกำรประเมิน/แบบฟอร์ม/แบบ
รำยงำน/ ระบบ IT 

7. ผู้ประเมิน ประเมินตนเอง/ทีป่รึกษำภำยนอก - ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก/ทีป่รึกษำภำยนอก 
8. สิ่งจูงใจ เงินรำงวัล / โล่รำงวัลและประกำศเกียรติคุณ - โล่รำงวัลและประกำศเกียรติคุณ 

 

หมายเหตุ:  ส ำนักงำน ป.ป.ช. จะมีกำรมอบโล่รำงวัล ส ำหรับหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 

เงื่อนไข 1) ส านักงาน ป.ป.ช.  ประเมินหน่วยงานกลุ่มองค์การมหาชน 
2) ส านักงาน ป.ป.ท.  ประเมินหน่วยงานกลุ่มหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัด  
3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สถาบันอุดมศึกษายังไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

รูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่  
     1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่
ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา เกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม ( Integrity Culture) และคุณธรรมในการท างาน (Work Integrity) ใช้วิธีการส ารวจ โดย
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview)หรือทางไปรษณีย์ 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
      2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หน่วยงานภาครัฐในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) และการทุจริตคอรัปชัน (Corruption) 
ใช้วิธีการส ารวจ โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview) 
     3) แบบประเมิน Evidence Base Integrity &Transparency Assessment เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบค าถามตามความเป็นจริงตาม
แบบประเมิน โดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิง โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน 

 ผู้ก ากับตัวชี วัด:       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
ผู้จัดเก็บตัวชี วัด:      นำงสำวเอ้ือมพร  เพ็ชรน้อย    โทร. 0 2590 3040   Email: tukkeelove@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tukkeelove@gmail.com
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ประเด็นกำรส ำรวจตำมองค์ประกอบ ดังนี้ 

ดัชนี ตัวชี วัด ตัวชี วัดย่อย เคร่ือง
มือ ค าถาม ประเด็นในการส ารวจ 
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มูล
 EIT Q1 กำรให้ขอ้มูลโครงสร้ำงของหน่วยงำนหน้ำทีร่ับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 

EIT Q2 เผยแพร่ขอ้มูลกำรให้บรกิำรต่ำงๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมำย ขอ้บังคับเป็นอย่ำงดี 

EIT Q3 กำรเปิดเผยขั้นตอนและมำตรฐำนระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนนิงำนให้บรกิำรต่ำงๆ 
อย่ำงเพียงพอ 

EBIT IT1 กำรประกำศเผยแพรแ่ผนจัดหำพัสดุหรอืกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 

EBIT IT2 กำรด ำเนนิงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงรำยโครงกำรทั้งหมดให้
สำธำรณชนทรำบบนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ 

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ให

้บริ
กา

ร 

EIT Q4 ให้ข้อมูลขัน้ตอน/มำตรฐำนกำรให้บรกิำรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ 
EIT Q5 กำรให้บรกิำรอย่ำงมีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนระยะเวลำที่หน่วยงำนก ำหนด 
EBIT IT3 มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลกัของหนว่ยงำน 
EBIT IT4 มีคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกจิหลักของหนว่ยงำน 

เป
็นธ

รร
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ไม่
เล

ือก
ปฏ

ิบัติ
 EIT Q6 ท ำงำนอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏิบัต ิ

EIT Q7 กำรบริหำรจัดกำร เพือ่ให้บริกำรอย่ำงเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติ 

EBIT IT5 กำรใชเ้ทคโนโลยีเพือ่ให้บริกำรตำมภำรกจิหลักเป็นมำตรฐำนเดียวกันโปร่งใสและมี
ประสิทธภิำพ 

EBIT IT6 กำรแสดงขัน้ตอนกำรให้บรกิำรตำมภำรกิจหลักอัตรำค่ำบรกิำร (ถ้ำมี)และเวลำที่ใช้ใน
กำรด ำเนนิกำรให้ประชำชนทรำบอย่ำงชัดเจน 

EBIT IT7 กำรให้บรกิำรตำมภำรกิจหลกัโดยจัดล ำดับก่อน-หลัง 

กฎ
/ร

ะเบ
ียบ

 

EIT Q8 ด ำเนนิงำนให้บรกิำรโดยปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบในกำรท ำงำนเป็นอย่ำงดี 

EBIT IT8 ระบบกำรป้องกนัหรอืกำรตรวจสอบเพื่อปอ้งกันกำรละเวน้กำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ให้บริกำร 

กา
รมี

ส่ว
นร

่วม
 

EBIT IT9 
กำรมสี่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรปรับปรุง
แก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

EBIT IT10 
กำรมสี่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรหรือในกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำร
ปฏิบัติรำชกำร 
 

EBIT IT11 กำรมสี่วนร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพฒันำกำรปฏิบัติรำชกำร 

EBIT IT12 
กำรมสี่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมนิผลโครงกำรหรอืประเมนิผลกำรปรับปรุงแก้ไข
พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

EBIT IT13 กำรมสี่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำโครงกำรตำมภำรกจิหลักของหนว่ยงำนอย่ำง
ต่อเนื่องเมื่อสิน้สุดโครงกำร 

ผล
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ฤท
ธิ์ก

าร
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 EIT Q9 ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
EBIT IT14 ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำร 

EBIT IT15 ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรบรรลเุป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัตริำชกำร/ภำรกจิหลักของกรม
หรือเทียบเท่ำ 
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รเข
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ข้อ
มูล

 EBIT IT16 กำรเข้ำถึงข้อมลูของประชำชนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
EBIT IT17 ผลกำรประเมินกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงขอ้มลูข่ำวสำรภำคประชำชน 
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ดัชนี ตัวชี วัด ตัวชี วัดย่อย เคร่ือง
มือ ค าถาม ประเด็นในการส ารวจ 
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EIT 
Q10-

1 

กำรแก้ไขข้อร้องเรียนของท่ำนอย่ำงเหมำะสม (เช่น ขั้นตอน ระยะเวลำกระบวนกำรรบั
และแก้ไขปัญหำขอ้รอ้งเรียน เป็นต้น) 
 

EBIT T18 
กำรประกำศเผยแพรข่ั้นตอนกระบวนกำรในกำรรอ้งเรียนและแก้ไขปัญหำเรือ่ง
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บรกิำร 
 

EBIT T19 กำรก ำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรเรือ่งร้องเรียนทีเ่กี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ช่อ
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าง
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เรีย
น EIT 

Q10-
2 

มีช่องทำงกำรรับขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่และควำมประพฤตขิองเจ้ำหน้ำที่
ที่เหมำะสม 
 

EIT 
Q10-

3 วิธีกำรรอ้งเรียนนัน้สำมำรถท ำได้ง่ำย 
EBIT IT20 กำรก ำหนดชอ่งทำงกำรรอ้งเรียนทีเ่กี่ยวกับกำรจดัซ้ือจัดจ้ำง 
EBIT IT21 กำรก ำหนดหน่วยงำนหรอืผูร้ับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจดัซ้ือจัดจ้ำง 
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EIT 
Q10-

4 กำรตอบกลับเรื่องร้องเรียนหรือกำรแจ้งผลด ำเนนิกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

EBIT IT22 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ผู้รอ้งเรียน
ทรำบ 
 

EBIT IT23 
มีมำตรกำรที่ตอ้งด ำเนินกำรกอ่นกำรรับเรือ่งร้องเรียนตอ้งมกีำรแจ้งรับเรือ่งรอ้งเรียน

ภำยในก ำหนดเวลำ 15 วัน 
 

EBIT IT24 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรหรอืควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนนิกำรเรื่องร้องเรียน 
EBIT IT25 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิกำรเรื่องร้องเรียนในรอบเดอืน 
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EIT Q11 ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักมำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
EIT Q12 ปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยชอบธรรมและถูกกฎหมำย 
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EIT Q13 ปฏิบัติหน้ำที่โดยด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนอย่ำงถูกตอ้ง ไม่ผิดพลำด (สำมำรถเชื่อถอืได้) 

EIT Q14 มีควำมพยำยำมเชิงรุกในกำรจัดกำรให้บรกิำร (ควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติหน้ำทีอ่ย่ำง
กระตือรือร้น เต็มใจ รวดเรว็ มีคุณภำพและมีประสทิธิภำพมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงำน) 

EIT Q15 ปฏิบัติหน้ำที่โดยมีควำมรับผิดชอบต่อผลจำกกำรด ำเนินงำนในหน้ำที่ 
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EIT Q16 
กำรรับรู้ตอ่กำรรับเงนิพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจำคหรอืรอ้งขอให้ผู้ใช้บริกำรพำไปสถำน
บันเทิงรวมถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรอืประโยชนอ์ื่นใด 
 

EIT Q17 ธรรมเนียมปฏิบัติในกำรกำรรับเงนิพิเศษ เรีย่ไร ขอรับบรจิำคหรอืผลประโยชน์ตอบ
แทนอืน่ใด 

EIT Q18 กำรเอือ้ประโยชน์/เลอืกปฏิบัติตอ่ผู้ใช้บรกิำรบำงคนเนื่องจำกควำมสัมพนัธ์ส่วนตัว 

EIT Q19 
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงไม่เป็นธรรมมกีำรใช้ชื่อหน่วยงำนหรอืต ำแหน่งอ ำนำจหน้ำที่ในทำงที่
ผิดมีกำรให้ควำมช่วยเหลอืเป็นพิเศษ เช่น กำรวิ่งเตน้ในทำงมิชอบกำรบริจำคเงินเพื่อให้
บุตรหลำนเข้ำโรงเรียน และกำรให้งำนแก่ญำติมิตรเพื่อสร้ำงประโยชน์ให้กับตนเองและ
พวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
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EIT 
Q20-

2 

ควำมถี่ในกำรให้สนิบน (เงินพเิศษ) หรือควำมบันเทิงต่ำงๆ หรือผลประโยชน์อืน่ใดแก่
เจ้ำหน้ำที่ของรฐั 
 

EIT 
Q20-

3 

จ ำนวน (มูลค่ำรวม) ในกำรเสนอให้สินบน (เงินพิเศษ) หรือควำมบันเทิงต่ำงๆหรอื
ผลประโยชนอ์ื่นใด แกเ่จ้ำหน้ำทีข่องรัฐ 
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IIT Q1 ปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตน โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

IIT Q2 ปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนอืกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตนและไม่ใช้ต ำแหน่งหรืออ ำนำจหน้ำที่ในกำรแสวงหำประโยชน์ 

IIT Q3 ปฏิบัติบทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสทิธิผลของตนด้วยควำมซือ่สัตย์
สุจริต ตำมกฎหมำย หรือนโยบำยในกำรบรหิำร 

IIT Q4 ท ำงำนในหน้ำทีร่ับผิดชอบของตนเองอย่ำงเป็นธรรม 
IIT Q5 ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถว้น ถกูต้องและไม่บิดเบอืนข้อเท็จจริง 

IIT Q6 ปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรเจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐ/รัฐวิสำหกจิ/กำรเมืองท้องถิ่น 

IIT Q7 เปิดโอกำสให้บุคลำกรใชดุ้ลยพินิจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้บริกำรที่อำจให้คุณให้โทษแก่
ผู้รับบริกำร 

IIT Q8 กำรรับเงินพเิศษ กำรเรี่ยไร กำรขอรับบรจิำคกำรอ ำนวยควำมสะดวกหรอืกำรให้ควำม
บันเทิง กำรชักชวน หรือกำรประนีประนอม 

IIT Q9 กำรรับของขวัญ/รับเงนิ/สทิธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วนัส ำคัญต่ำงๆเชน่ ปีใหม่ 
ตรุษจีน งำนมงคล งำนศพ ฯลฯ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 

IIT Q11-Q20 ควำมเชือ่มัน่ของบุคลำกรในหน่วยงำนต่องำนและบรรยำกำศในกำรท ำงำน 

IIT 
Q21-
11 ระบบกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต (Whistleblowing system) 

IIT 
Q21-
12 

ระบบกำรคุม้ครองผู้ให้เบำะแสกำรทจุริต (whistleblower protection 
system) 

IIT 
Q21-
13 ระบบกำรเปิดช่องทำงรับเรือ่งรอ้งเรียน เชน่สำยด่วน/เว็บไซต์/ตู้รับเรือ่งรอ้งเรียน ฯลฯ 

IIT 
Q21-
14 ระบบกำรให้รำงวัล/เชิดชเูกียรตแิกผู่้ซ่ือสัตย์สุจริต 

IIT 
Q21-
15 ระบบกำรลงโทษผูก้ระท ำผดิกำรทจุริต 

IIT Q22 
มีขั้นตอนกำรลงโทษผูก้ระท ำกำรทุจริตคอรร์ัปชันทีเ่หมำะสม (กำรพจิำรณำและกำร
ก ำหนดบทลงโทษ รวมถึงกำรลงโทษ) 
 

IIT Q23 กำรติดตำมตรวจสอบและลงโทษผูก้ระท ำกำรทุจริตคอรร์ัปชันสำมำรถท ำได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ 

IIT Q24 มีกำรพฒันำเครอืข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมอืกับทกุภำคสว่น (เชน่ภำคธรุกจิเอกชน ภำค
ประชำชน ภำครฐั) เพื่อกำรป้องกนักำรทุจรติคอรร์ัปชัน 

IIT Q25 กำรตรวจสอบภำยใน/ควบคุมภำยในมีกำรท ำงำนที่เป็นอิสระ 

IIT Q26 ระบบกำรตรวจสอบภำยในสำมำรถปอ้งกนักำรทุจริตได้ 
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ดัชนี ตัวชี วัด ตัวชี วัดย่อย เคร่ือง
มือ ค าถาม ประเด็นในการส ารวจ 

IIT Q27 
มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงเพื่อให้กำรท ำงำนเกิด
ประสิทธภิำพ 
และป้องกันกำรทุจริต 

IIT Q28 รับรู้ถึงแผนกำรปฏิบัตกิำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นอย่ำงดี 

IIT Q29 เปิดโอกำสให้มีกำรเผยแพร่/แลกเปลี่ยนหลกักำรแนวควำมคิดทีเ่กี่ยวข้องกับกำร
ต่อต้ำนทุจริตอย่ำงเป็นทำงกำร เชน่ มเีวที/บอร์ด 

IIT Q30 มีกำรให้ขอ้มูลระบบกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

IIT Q31 เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำทีม่ีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 

EBIT IT26 กำรด ำเนนิกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
EBIT IT27 กำรด ำเนนิกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 
EBIT IT28 กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพือ่กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 
EBIT IT29 กำรถกูชีมู้ลควำมผดิของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
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IIT 
Q32-
11 

ควำมถี่ของกำรเสนอให้เงิน/สิ่งของมีค่ำอืน่ๆ 

IIT Q32-
111 จ ำนวนของกำรเสนอให้เงนิ/สิ่งของมีค่ำอื่นๆ 

IIT 
Q32-
12 

ควำมถี่ของกำรให้ควำมบนัเทิง/กำรเสนอให้ควำมสะดวกสบำย เชน่โปรแกรมท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศ กำรออกรอบตีกอล์ฟ สถำนทีพ่ักตำกอำกำศ ฯลฯ 

IIT Q32-
121 

จ ำนวนของกำรให้ควำมบันเทิง/กำรเสนอให้ควำมสะดวกสบำย เชน่โปรแกรมท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศ กำรออกรอบตีกอล์ฟ สถำนทีพ่ักตำกอำกำศ ฯลฯ 

IIT 
Q33-
12 ควำมถี่ของกำรให้ควำมอุปถัมภ ์

IIT Q33-
121 จ ำนวนของกำรให้ควำมอุปถัมภ ์

กำ
รร

ับร
ู ้ IIT Q33 กำรให้เงนิ สิ่งของมีค่ำ หรือกำรให้ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำยและกำรให้ควำม
อุปถัมภ์ เป็นสิ่งที่ต้องให้กันตำมปกติ (ธรรมเนียมปฏิบัติ) 

IIT Q34 กำรให้เงนิ สิ่งของมีค่ำ หรือกำรให้ควำมบันเทิง ควำมสะดวกสบำยและกำรให้ควำม
อุปถัมภ์ ส่งผลกระทบในทำงลบกับกำรบริหำรงำนบุคคล 

กำ
รบ

ริห
ำร

งบ
ปร

ะม
ำณ

 (B
ud

ge
t E

xe
cu

tio
n)

 

ปร
ะส

บก
ำร

ณ์ต
รง

 

IIT 
Q39-

1 ควำมถี่ของกำรใช้จ่ำยเงนิของหนว่ยงำนเพือ่ส่งเสริมธรุกจิของตนเอง/พวกพอ้ง 

IIT 
Q39-

2 จ ำนวนของกำรใช้จ่ำยเงนิของหน่วยงำนเพือ่ส่งเสริมธรุกจิของตนเอง/พวกพอ้ง 

IIT 
Q40-

1 ควำมถี่ของกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่สมควร (เชน่ใช้เงนิผิดวัตถุประสงค์ บริหำร
งบประมำณไม่มีประสิทธิภำพ เป็นต้น) 

IIT 
Q40-

2 จ ำนวนของกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่สมควร (เชน่ใช้เงนิผิดวัตถุประสงค์ บริหำร
งบประมำณไม่มีประสิทธิภำพ เป็นต้น) 
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ดัชนี ตัวชี วัด ตัวชี วัดย่อย เคร่ือง
มือ ค าถาม ประเด็นในการส ารวจ 

กำ
รร

ับร
ู ้

IIT Q41 กำรรับรู้เกี่ยวกับกำรใชจ้่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงไม่สมควรหรือมำกเกนิควำม

จ ำเป็น (เช่น ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ บริหำรงบประมำณไม่มีประสิทธิภำพ เป็นต้น) 
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IIT Q43 ควำมถี่ของกำรได้รับค ำส่ังที่ไม่เป็นธรรม เชน่ ค ำส่ังย้ำยกำรแต่งตั้ง กำรเลื่อนต ำแหน่ง 

กำรมอบหมำยงำน เป็นตน้ โดยไม่มีสำเหตอุันควร 

IIT Q44 ควำมถี่ของกำรได้รับกำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำให้ท ำงำนส่วนตัวไม่ใช่
งำนรำชกำรซ่ึงสร้ำงประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลอืน่ 

กำ
รร

ับร
ู ้ IIT Q45 กำรร้องขอ/สั่งด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำให้ท ำงำนส่วนตัวไม่ใช่งำนรำชกำรดังกล่ำว

ส่งผลกระทบทำงลบต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำนในหน้ำที่ 

IIT Q46 
ผลเสียของกำรไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งที่ไมเ่หมำะสมจำกผู้บังคับบัญชำ 

 
EBIT= Evidence base Assessment 
EIT = External Integrity Assessment 
IIT = Internal Integrity Assessment  
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แนวทำงกำรประเมินผล 

ผู้ประเมิน ส่วนรำชกำร 
1 ) ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
2) ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพ่ือ 

- ขอรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด 
จ านวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจ า
หน่วยงาน 

- ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ของหน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 

- ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้ส่วนได้เสีย กับ
หน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 

- ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบค าถาม
และรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตามแบบ
ประเมินเชิงประจักษ์ส าหรับหน่วยงาน (แบบ
ประเมิน Evidence Base)  พร้อมแนบเอกสารหรือ
หลักฐานดังกล่าว ส่งให้ผู้ประเมินตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
3) ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ          
4) จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
เบื้องต้น 
5) รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ เบื้องต้น จากหน่วยงาน
ที่เข้ารับการประเมินฯ 
6) จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานของ
แต่ละหน่วยงาน 
7) จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
ให้แก่ ส านักงาน ก.พ.ร. 

1) จัดประชุมภายในเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมิน ดังนี้  

- รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด จ านวน 2 คน เพ่ือเป็นผู้
ประสานงานประจ าหน่วยงาน 

- รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงาน
ตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 

- ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้ส่วนได้เสีย กับหน่วยงานตาม
จ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 

- ตอบและส่งแบบประเมินเชิงประจักษ์ (แบบประเมิน 
Evidence Base)  พร้อมทั้งแนบข้อมูลหลักฐานประกอบตาม
ส าหรับหน่วยงานให้ผู้ประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3) อุทธรณผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เบื้องต้น 
ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมินก าหนด 
4) รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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ภำคผนวก 
 
 

ภำคผนวก 1  เอกสำรประกอบรำยละเอียดตัวชี้ วัด คุณ ภำพกำรให้บริกำรประชำชน 
(ServiceLevel Agreement: SLA)  
-  แบบฟอร์ม 1 รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 
-   แบบฟอร์ม 2 รายงานผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนา

งานบริการ (ทุกงานบริการ) 
 
 

ภำคผนวก 2 เอกสำรประกอบรำยละเอียดตัวชี้วัดระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำสมรรถนะ
องค์กำร  

  -  แบบฟอร์มที่ 1 รำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร 
  - แบบฟอร์มที่ 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
  -   แบบส ำรวจกำรพัฒนำองค์กำร (Organization Development Survey) 
  -   ค ำอธิบำยผลกำรวินิจฉัยองค์กำรด้วยเครื่องมือ 9 Cells 
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ภำคผนวก 1 
เอกสำรประกอบรำยละเอียดตัวชี้วัดคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน 

(ServiceLevel Agreement: SLA) 
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แบบฟอร์ม 1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนงำนบริกำร 
 

กิจกรรม/โครงการตาม
แผนฯ ที่ก าหนดไว้ 

รายละเอียดของการด าเนินการ 
ผลผลิตของกิจกรรม/

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก 

     
     
     

 

แบบฟอร์ม 2 รำยงำนผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับปรุง/พัฒนำงำนบริกำร (ทุกงำนบริกำร) 
 

ชื่องำนบริกำร ................................................................................................ 

กิจกรรม/โครงการตาม
แผนฯ ที่ก าหนดไว้ 

รายละเอียดของ
การปรับปรุงงาน 

ผลส าเร็จของการด าเนินการเทียบกับ
แผนฯ 

หลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรคจากการ
ด าเนินการ (หากไม่บรรลุตามผลผลิต

หรือไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนการปรับปรุงฯ) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการปรับปรุงฯ 

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

ให้ระบุ พร้อมแนบหลักฐาน 
เช่น โครงการที่ได้รับอนุมัติ 
รายงานการประชุม ผล
ส ารวจ ค าสั่งการ มาตรการ 
นโยบาย ผลการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
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ภำคผนวก 2 
เอกสำรประกอบรำยละเอียดตัวชี้วัดระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ

สมรรถนะองค์กำร 
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แบบฟอร์มที่ 1 รำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร 

 
 

 

 

 

 

รำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร 
 

ส่วนรำชกำร............................ 
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ค ำอธิบำยกำรตอบค ำถำม 
รำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร  

 
 ส่วนราชการในท่ีนี้ หมายถึง “ส่วนรำชกำร” ที่ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้  
 การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ 

ผู้รับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 
 การตอบค าถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน

ทั้งองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ค าถามที่มีเครื่องหมาย(#)เป็นค าถามบังคับที่ส่วนราชการต้องตอบค าถามโดยมีข้อมูล

สารสนเทศที่เก่ียวข้องในเรื่องนั้นๆ จึงจะถือว่าได้ตอบค าถามในข้อนั้น ๆ แล้ว 
 ค าถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย(#)เป็นค าถามที่ส่วนราชการต้องตอบค าถาม  แต่การตอบ

ค าถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ส าหรับกรณีค าถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ด าเนินการให้ส่วนราชการ
ตอบว่า “ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก...” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

 ค าถามทีส่่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมี
ลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับค าถามในข้อนี้” 

 การตอบค าถามให้ส่วนราชการอธิบายบริบทท่ีส ำคัญขององค์กำรที่เก่ียวข้องในแต่ละ
ค าถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละค าถาม  
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ลักษณะส าคัญขององค์การ 

 
ลักษณะส าคัญขององค์การแสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้าน

การปฏิบัติการของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่ส าคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ สภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ลักษณะส าคัญขององค์การแสดงบริบทเพ่ือให้เข้าใจส่วนราชการมากข้ึน และเพ่ือชี้น าและจัดล าดับ
ความส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศท่ีส่วนราชการควรน าเสนอในการอธิบายในหมวด 1 - 7 ต่อไป 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 
1. ลักษณะองค์กำร 
 

เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ที่ส าคัญกับ
ประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 
 
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 

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

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

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

(4) ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญอะไรบ้างรวมทั้ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน(#) 

(5) ส่วนราชการด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส ำคัญอะไรบ้าง (#)(ให้ระบุ
เฉพาะที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งมอบบริกำรหลักของส่วนราชการเท่านั้น) 

 

ข.ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์การ 

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

ใดบ้าง มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน(#) 
-  ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
-  มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร 
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(8) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง(#) 
-  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่

ส าคัญอะไรบ้าง (#) 
- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ(#) 
-  แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร(#) 

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

(9) - สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด 
(ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ) 

- ประเภทการแข่งขัน และจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 
-  ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเมื่อ

เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร 
(10) - ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร  

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

 
ข.ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

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

 
ค.ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

(14) กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของส่วนราชการมีอะไรบ้างรวมทั้งมี
แนวทางและวิธีการอะไรบ้างในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลการ
ด าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง(#) 

 (15) ภายในองค์การมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์การและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร(#) 
 

************************ 
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แบบฟอร์มที่ 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
(เฉพำะส่วนรำชกำรที่มีผลกำรส ำรวจเป็นสีเขียวทุกช่อง) 

 
วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำน 
 ขอให้ท่านส่งเอกสารตามประเด็นที่ส าคัญดังต่อไปนี้ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือเป็นการศึกษาแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่ส่วนราชการได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ส่วนรำชกำร ........................................................................ 
ประเด็นที่ 1: การก าหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ส าคัญ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาวของการบรรลุ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ข้อมูล/เอกสำรยืนยัน: 
 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ส าคัญของส่วนราชการ 
 เป้าหมายระยะสั้นของส่วนราชการที่สามารถบรรลุได้ภายใน 1 ปี  
 เป้าหมายระยะยาวของส่วนราชการที่สามารถบรรลุได้ภายใน 3-5 ปี 
 ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของส่วนราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประเด็นที่ 2: การสื่อสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของส่วนราชการเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั้ง
ส่วนราชการ 
ข้อมูล/เอกสำรยืนยัน: 
ข้อมูลยืนยันการจัดการสื่อสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของส่วนราชการให้บุคลากรทั่วทั้งส่วนราชการ 

 เนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
 ช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
 ความถี่ในการสื่อสารกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
 จ านวน/ร้อยละของบุคลากรแต่ละกลุ่มท่ีรับรู้ตัวชี้วัดและเป้าหมายของส่วนราชการ 

ประเด็นที่ 3: การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานและระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของส่วนราชการและพันธกิจ โดยน าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา ตลอดจน
ติดตามตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
ข้อมูล/เอกสำรยืนยัน: 
 รูปแบบ/วิธีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ

ส่วนราชการ (ตัวอย่าง 1 หน่วยงาน) 
 ระบบการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของทีมงานในหน่วยงาน 

ประเด็นที่ 4: การก าหนดเป้าหมายระดับบุคคลและการดูแลบุคลากรของส่วนราชการ 
ข้อมูล/เอกสำรยืนยัน: 
 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร 
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แบบส ำรวจกำรพัฒนำองค์กำร (Organization Development Survey) 
 

ส่วนที่ 1: ควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อ "ส่วนรำชกำร" ที่สังกัด  
นิยำม:  ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม หรือ เทียบเท่า 

หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้ส่วนราชการ เช่น กอง/ส านัก หรือเทียบเท่า 

ข้อ ควำมคิดเหน็ต่อกำรก ำหนดเป้ำหมำยระดับส่วนรำชกำร(Organization Goal) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

1 ส่วนราชการมีการก าหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายความส าเร็จของส่วนราชการอย่างชัดเจน    

2 ส่วนราชการมีการสื่อสารวิสัยทัศนห์รือเป้าหมายความส าเร็จของส่วนราชการอย่างเป็น
รูปธรรมให้แก่บุคลากรรับทราบอย่างท่ัวถึง 

   

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

   

4 ส่วนราชการมีการก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวท าใหส้่วน
ราชการด าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพทั้งปัจจุบันและอนาคต 

   

ข้อ ควำมคิดเหน็ต่อกำรออกแบบโครงสร้ำงระดับส่วนรำชกำร(Organization Design) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

5 โครงสร้างของส่วนราชการมีการปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
ส่วนราชการ และช่วยส่งเสรมิให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

   

6 ส่วนราชการมีหรือจดัตั้งหน่วยงานที่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม  
ท าให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

   

7 ส่วนราชการมีหรือจดัโครงสร้างใหห้น่วยงานสามารถท างานประสานกัน  
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

   

8 ส่วนราชการมีการปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบหรือประกาศ ที่มสี่วนสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ 

   

ข้อ ควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรระดับส่วนรำชกำร(Organization Management) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

9 ส่วนราชการมีระบบการตดิตามแผนยทุธศาสตร์การประเมินวดัผลงานของสว่นราชการและการ
รายงานผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ไดร้ับการน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว ้

   

10 ส่วนราชการมกีารจดัสรรงบประมาณอุปกรณเ์ทคโนโลยีและบุคลากรใหส้อดคล้องเหมาะสมกับ
แผนปฏิบตัิการ เพื่อใหบ้รรลุวิสยัทัศน์หรือเป้าหมายของส่วนราชการ 

   

11 ส่วนราชการมีการจดัท าแผนการสือ่สารตดิต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วในการท างานร่วมกัน 

   

12 การบริหารจัดการภายในของส่วนราชการมีความโปร่งใสและเป็นทีน่่าเชื่อถือของบุคลากร
ในส่วนราชการ 
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ส่วนที่ 2: ควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อ "หน่วยงำน" 
นิยำม: หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้ส่วนราชการ เช่น กอง/ส านัก หรือเทียบเท่า 

ทีมงาน หมายถึง กลุ่มย่อยภายในหน่วยงาน เช่น กลุ่มงาน 

ข้อ ควำมคิดเห็นต่อกำรก ำหนดเป้ำหมำยระดับหน่วยงำน (Department Goal) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

13 หน่วยงานมีการก าหนดตัวช้ีวัดและแผนปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับตวัช้ีวัดของส่วนราชการ    
14 หน่วยงานมีการรบัฟังและเรียนรูค้วามต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ

กลุ่ม เพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดส าคญัของหน่วยงานเองนอกเหนือจากตัวช้ีวัดที่
ถ่ายทอดมาจากระดับส่วนราชการ 

   

15 หน่วยงานมีการก าหนดแผนปฏิบตัิการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน    
16 หน่วยงานมีการก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายในการจดัการความเสี่ยงของโครงการ หรือการ

ด าเนินงาน ที่อาจน ามาซึ่งความเสยีหายต่อองค์กร หรือ ผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
อนาคต 

   

ข้อ ควำมคิดเห็นต่อกำรออกแบบโครงสร้ำงระดับหน่วยงำน (Department Design) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

17 ภายในหน่วยงานมีการก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างทีมงาน    

18 หน่วยงานมีการรบัฟังและเรียนรูค้วามต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุม่และน า
ข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงหรือการพัฒนาการบริการใหม่ ๆ  

   

19 ภายในหน่วยงานมีการออกแบบระบบงานให้แต่ละทีมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละทีม และเกิดความคิดรเิริม่ในการ
ปรับปรุงงาน หรือนวัตกรรมทีต่อบสนองความต้องการของผูร้ับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

   

20 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการท างาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอน 
และสามารถติดตามงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   

ข้อ ควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรระดับหน่วยงำน (Department Management) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

21 หน่วยงานมีระบบการตดิตามแผนงานโครงการ การประเมินวัดผลงานของหน่วยงาน และมี
การรายงานผลงาน เพื่อให้แผนงานโครงการได้รบัการน าไปปฏิบตัิตามที่ได้ก าหนดไว ้

   

22 หน่วยงานไดร้ับการจดัสรรงบประมาณอุปกรณ์การปฏิบตัิงานและบคุลากรได้อย่างเหมาะสม 
เพื่อให้ท างานบรรลเุป้าหมายของหน่วยงานได ้

   

23 หน่วยงานมีการประชุมหรือการตดิต่อสื่อสารระหว่างทีมงานต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ใช้เวลา
อย่างเหมาะสม และสามารถท าใหเ้กิดการรับรู้ มสี่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน 

   

24 หน่วยงานมีการจดัท าและวเิคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความจ าเปน็ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 3: ควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อ "กำรด ำเนินงำนระดับบุคคล" โดยรวม 
นิยำม:  ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม หรือ เทียบเท่า 

หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้ส่วนราชการ เช่น กอง/ส านัก หรือเทียบเท่า 

ข้อ ควำมคิดเห็นต่อกำรก ำหนดเป้ำหมำยระดับบุคคล (Individual Goal) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

25 เป้าหมายหรือตัวช้ีวัดผลงานของบคุลากรส่วนใหญไ่ด้ก าหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย หรือ
ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 

   

26 ผู้บังคับบัญชามีการก าหนดภาระงานท่ีชัดเจนให้ผู้ใต้บังคับบญัชาทราบว่าต้องรับผดิชอบสิ่งใด
ภายในรอบของการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เช่น ทุก 6 เดือน หรอื  
1 ปี 

   

27 ตัวช้ีวัดผลงานระดับบคุคลมีความชัดเจนและถูกก าหนดอย่างเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏบิัติงาน 

   

28 เป้าหมายหรือตัวช้ีวัดผลงานระดับบุคคลถูกก าหนดให้สูงขึ้นหรือท้าทายมากขึ้นทุกรอบปี    

ข้อ ควำมคิดเห็นต่อกำรออกแบบกำรท ำงำนระดับบุคคล(Individual Design) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

29 บุคลากรในส่วนราชการรับทราบขัน้ตอนการท างาน และหนา้ที่ความรับผดิชอบของตนที่ต้อง
ประสานกับผู้อื่นอย่างชัดเจน 

   

30 ระบบงานหรือกระบวนการภายในเอื้อให้บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานให้บรรลผุลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

   

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

   

32 ลักษณะงานภายในหน่วยงานได้ออกแบบให้สามารถท างานแทนกันได้เมื่อมีความจ าเป็น    

ข้อ ควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรระดับบุคคล (Individual Management) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

33 บุคลากรไดร้ับการจดัสรรอุปกรณ์เครื่องมือ เวลาอย่างเหมาะสมในการท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

   

34 บุคลากรไดร้ับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

   

35 บุคลากรไดร้ับความเป็นธรรมในการไดร้ับเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น    

36 บุคลากรมีความรักและผูกพันกับสว่นราชการ    

 
ขอขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมือในกำรตอบแบบส ำรวจ 
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ค ำอธิบำยผลกำรวินิจฉัยองค์กำรด้วยเครื่องมือ 9 Cells 
 

ชื่อ Cells กำรก ำหนดเป้ำหมำยระดับส่วนรำชกำร (Organization Goal:OG) 
[ข้อค ำถำม 1-4] 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรในส่วนราชการมีความเข้าใจวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของส่วนราชการไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งวิสัยทัศน์ได้ถูกก าหนด/ทบทวนจากข้อมูลที่ครอบคลุมและมีตัวชี้วัดความส าเร็จของ
วิสัยทัศน์ 

กำรแปลผล ส่วนราชการมีการใช้ข้อมูลในการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์  และสื่อสารให้
บุคลากรในส่วนราชการรับทราบ 
ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนในการใช้ข้อมูลในการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
วิสัยทัศน์ และสื่อสารให้บุคลากรในส่วนราชการรับทราบ 
ส่วนราชการยังขาดการใช้ข้อมูลในการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์ และสื่อสาร
ให้บุคลากรในส่วนราชการรับทราบ 

เครื่องมือกำร
บริหำรจัดกำร 

1. การแปลงตัววัดวิสัยทัศน์ เป็นตัววัด(VisionClarification)เชิงคุณภาพระดับผลลัพธ์
(Outcome) และผลกระทบ(Impact) 

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

3. การมุ่งเน้นเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Short and Long-Term Orientation) อย่าง
สมดุล 

4. การสื่อสาร 2 ทาง (Two-way communication) 
ข้อแนะน ำ
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

 แนวทำงกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  
เพ่ือความชัดเจนของวิสัยทัศน์ ส่วนราชการควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  
1. ส่วนราชการต้องการเป็นอะไร ซึ่งการก าหนดตัววัดจะท าให้ส่วนราชการสามารถสื่อสารแก่

บุคลากรในส่วนราชการได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
2. ส่วนราชการควรก าหนดพ้ืนที่ หรือขอบเขตความส าเร็จที่ชัดเจนเพ่ือให้เห็นความส าเร็จใน

ส่วนที่อาจเป็นส่วนส าคัญของพันธกิจหลักๆ(Mission) เท่านั้น  
3. ความส าเร็จที่เป็นตัวชี้วัดนี้ควรเป็นความส าเร็จระดับผลลัพธ์(Outcome)หรือผลกระทบ

(Impact) คือสามารถเห็นได้จากภายนอก มิใช่เป็นการกระท าภายในเท่านั้น 
4. มีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 

 กิจกรรมที่ควรด ำเนินกำร 
1. การจัดประชุมเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกิดความ

เข้าใจที่ตรงกันในกลุ่มบุคลากร 
2. การสื่อสารตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ในหลายช่องทาง เพื่อให้บุคลากรในส่วนราชการเกิดความเข้าใจ

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

2. ใช้ช่องการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) ทั้งจากบนลงล่าง และจาก
ล่างขึ้นบน คือ ให้สามารถมีการพูดคุยหรือถามตอบได้ โดยเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
กับกลุ่มบุคลากร  

3. มีการวิเคราะห์ช่องทางและก าหนดจ านวนช่องทางท่ีใช้ในการสื่อสารวิสัยทัศน์ 
 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ ส่วนราชการควรท าการวิเคราะห์ ข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบทั้งด้านเสริมแรงและด้านแรงต้านทานต่อส่วนราชการที่จะบรรลุตามตัว
วัดวิสัยทัศน์ 
หมายเหตุ: การจัดท า SWOT Analysis ควรเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับ
ข้อมูลที่ต้องการในอนาคต (วิสัยทัศน์ คือภาพอนาคตของส่วนราชการ) มิใช่การวิเคราะห์แต่
ข้อมูลปัจจุบันเท่านั้น 
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน: การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของส่วนราชการด้วยหลัก 7  Ss  

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

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

 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 
1. การด าเนินงานของส่วนราชการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี

ช่องทางการศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลข้างต้น เพ่ือท าการวิเคราะห์ผล และสามารถติดตามผลเมื่อมีการ

ปรับปรุงการท างาน หรือ ระบบงานที่ได้จัดท าไป 
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือน าผลการปฏิบัติงานมาศึกษา 

ท าให้สามารถเรียนรู้ถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน(Output)ที่ได้ท าไปว่ามีผลต่อ
ผลลัพธ์ (Outcome)ที่ต้องการหรือไม ่
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เกณฑ์กำรประเมินผล:กำรก ำหนดเป้ำหมำยระดับส่วนรำชกำร (Organization Goal:OG) 
ระดับ 1 ส่วนรำชกำรมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยที่ส ำคัญ เป้ำหมำยระยะสั้น ระยะยำว

ของกำรบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ 
ค ำอธิบำย: วิสัยทัศน์เป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดทิศทางส่วนราชการ โดยควรมีการก าหนดตัวชี้วัด
เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือประเมินความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนราชการอย่างชัดเจน  
เป้าหมายระยะสั้น หมายถึง เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายใน 1 ปี 
เป้าหมายระยะยาว หมายถึง เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายใน 3 – 5 ปี 

ระดับ 2 ส่วนรำชกำรมีกำรสื่อสำรตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของส่วนรำชกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกร
ทั่วทั้งส่วนรำชกำร 
ค ำอธิบำย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ท าให้บุคลากรทั้งส่วนราชการมีความเข้าใจ
ที่ตรงกันและมุ่งที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยส่วนราชการควร
ออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในส่วนราชการและก าหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดยการ
สื่อสารที่ดี ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร 4. ความถี่ในการสื่อสาร 
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร 5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพื่อวัดความส าเร็จของการ

สื่อสาร 
 

ระดับ 3 ส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ 
ค ำอธิบำย: การก าหนดแผนงาน โครงการที่จะสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการ 
โดยแผนงาน โครงการ ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. กิจกรรมการด าเนินการ 3. ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน โครงการ 
2. ระยะเวลาด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 4. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านอ่ืนๆ  

ระดับ 4 ส่วนรำชกำรมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและมีระบบติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ค ำอธิบำย: การก าหนดระบบในการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ส่วนราชการ ซึ่งระบบในการติดตาม ควรมีองค์ประกอบดังนี้  
1. กลไกการติดตามการด าเนินงาน 
2. แผนในการติดตามการด าเนินงานในปีต่อไป 

ระดับ 5 ส่วนรำชกำรมีกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรและมีข้อเสนอในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำผลกำร
ด ำเนินกำร 
ค ำอธิบำย: การทบทวน ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
ส่วนราชการ และประเมินความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค เพื่อน ามาจัดท าข้อเสนอในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงาน 

เอกสำร หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นท่ีก าหนด 
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ชื่อ Cells กำรก ำหนดเป้ำหมำยระดับหน่วยงำน (Department Goal:DG) 
[ข้อค ำถำม 13-16] 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้หน่วยงานมีเป้าหมายที่สอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ และมี
เป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 

กำรแปลผล หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ และมีก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานยังไม่มีความชัดเจนในการก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
และการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานยังขาดการก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ และการ
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 

เครื่องมือกำร
บริหำรจัดกำร 

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

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

ข้ อ แ น ะ น ำ
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

 ควำมสอดคล้องของเป้ำหมำยหน่วยงำนกับเป้ำหมำยส่วนรำชกำร 
1. ท าความเข้าใจต่อแผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ระดับส่วน

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

2. ก าหนดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน โดยทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่
ด าเนินอยู่ว่ามีส่วนผลักดันเป้าประสงค์ใด อย่างไร แล้วจึงก าหนดเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในการบรรลุเป้าประสงค์นั้น 

3. จัดท ารหัสเพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับหน่วยงานกับตัวชี้วัดระดับส่วนราชการ 
 กำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำรระดับหน่วยงำน 
1. ก าหนดหรือจ าแนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2. รับฟังและเรียนรู้ความคาดหวังหลักๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุ่ม  
3. น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดในการปรับปรุงและพัฒนาบริการ

ใหม่ๆ ของหน่วยงาน 
 กำรบริหำรจัดกำรแผนปฏิบัติกำรระดับหน่วยงำน 
การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นแนวทางในการวางปฏิบัติการเพ่ือให้มั่นใจ
ได้ว่าแผนที่ก าหนดจะมีผู้รับผิดชอบ มีการการสรรทรัพยากร มีการด าเนินงานภายในเวลาที่
ก าหนด รวมถึงประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติงานนั้นว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
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 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
1. ระบุความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ซึ่งอาจมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกส่วน

ราชการหรือหน่วยงาน 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจประเมินจากโอกาสในการ

เกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ก าหนด แล้วจึงจัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยง  

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

 
เกณฑ์กำรประเมินผล:กำรก ำหนดเป้ำหมำยระดับหน่วยงำน (Department Goal:DG) 
ระดับ 1 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยระดับหน่วยงำน 

ค ำอธิบำย: การก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงานเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน โดยการจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
เป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 2 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยระดับหน่วยงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยของส่วน
รำชกำร และพันธกิจ โดยน ำควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำพิจำรณำ 
ค ำอธิบำย: การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับส่วนราชการลงสู่ระดับหน่วยงานเพ่ือผลักดันให้
เกิดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ ประกอบด้วย 
1. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับส่วนราชการลงสู่ระดับหน่วยงานเพ่ือผลักดันให้เกิด

ความส าเร็จตามตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
2. การสื่อสาร ท าความเข้าใจอย่างทั่วถึงและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระผูกพัน

ต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของส่วนราชการและมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง   

3. การจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 3 หน่วยงำนมีจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนเพื่อผลักดันกำรบรรลุตัวชี้วัดและเป้ำหมำยระดับ
หน่วยงำน 
ค ำอธิบำย: การจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับส่วน
ราชการ เพ่ือให้มีกิจกรรมการด าเนินการต่างๆ ในระดับหน่วยงานที่มีความชัดเจนสามารถบรรลุ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

ระดับ 4 หน่วยงำนมีระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับ
หน่วยงำน 
ค ำอธิบำย: การก าหนดระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล
ส าเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดับ เพ่ือติดตาม ก ากับให้มีการด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมของส่วนราชการ 
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ระดับ 5 หน่วยงำนมีข้อเสนอในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ค ำอธิบำย: การน าผลวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน ามาจัดท าข้อเสนอใน
การปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เอกสำร หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นท่ีก าหนด 
 
ชื่อ Cells กำรก ำหนดเป้ำหมำยระดับบุคคล (Individual Goal:IG) [ข้อค ำถำม 25-28] 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้บุคลากรมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน สนับสนุนเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
กำรแปลผล ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุนเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนในการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุนต่อ
เป้าหมายระดับหน่วยงาน 
ส่วนราชการยังขาดการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุนเป้าหมายระดับ
หน่วยงาน 

เครื่องมือกำร
บริหำรจัดกำร 

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

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

และด้านการประเมินผลงาน (Performance Evaluation) 
4. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล

บุคลากร (People Management) 
ข้ อ แ น ะ น ำ
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

 กำรก ำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับหน่วยงำน 
1. ท าความเข้าใจต่อแผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับส่วนราชการ และ

ระดับหน่วยงาน  
2. ทบทวนรายละเอียดหน้าที่งาน(Job Description)และความรับผิดชอบหลักๆ ของแต่ละ

บุคคลในหน่วยงานมาพิจารณา ว่าตอบสนองเป้าประสงค์ในระดับส่วนราชการและ
หน่วยงานใดบ้าง  

3. ก าหนดเป้าประสงค์ท่ีบุคคลมีส่วนผลักดันเป้าประสงค์ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
4. ก าหนดเป้าประสงค์ในส่วนของงานประจ าที่บุคคลต้องพัฒนา  
5. ก าหนดเป้าประสงค์ในส่วนของงานพิเศษที่บุคคลได้รับมอบหมาย  
6. ก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในแต่ละเป้าประสงค์ 
 ควำมชัดเจนในหน้ำที่รับผิดชอบของบุคลำกร 
1. การจัดท าข้อตกลงในการท างานอาจอยู่ในรูปแบบของการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล

( Individual Scorecard)ห รื อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
(ManagementbyObjectives: MBO) เป็นต้น  
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2. ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน หารือร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายระดับ
บุคคล  

3. สรุปตัวชี้วัดระดับบุคคล เช่น การลงนามในการตั้งเป้าหมายแบบประเมินผลงานร่วมกัน 
 กำรมอบหมำยงำนที่เหมำะสมกับสมรรถนะผู้ปฏิบัติงำน 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) 
 ก าหนดสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์) เฉพาะต าแหน่งงาน 
 น าสมรรถนะมาเป็นส่ วนหนึ่ งของแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติ งาน 

(Performance Appraisal Form) 
 พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือศึกษา

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

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

Management) 
 การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างาน หรือหลักสูตรHRforNonHRเพ่ือให้หัวหน้างานและ

ผู้บริหารเข้าใจหลักการในการบริหารคนโดยมีความสามารถในการมอบหมายงานให้เหมาะสม
กับผู้ปฏิบัติงาน 

 กำรก ำหนดเป้ำหมำยงำนที่ท้ำทำย 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)   
2. ก าหนดผลการปฏิบัติงานที่มาจากตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและระดับส่วนราชการ 
3. ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มาจากงานประจ า (Job Description) ที่ต้องการพัฒนา 
4. น าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาเป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Appraisal Form) โดยมีการก าหนดเป้าหมายที่มาจาก:  
 ค่าคะแนนของผลงานในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณาให้เป้าหมายที่ตั้งนั้นสูงกว่าเดิม 

(Base Line) หรือ 
 ค่าคะแนนจากการเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงานอ่ืนที่ลักษณะงานใกล้เคียงกัน 

(Benchmarking) หรือ 
 ค่าคะแนนมาตรฐาน (Performance Standard)  

5. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการก าหนดผลงานหรือการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (Performance Management) 

การก าหนดสมรรถนะหัวหน้างานและผู้บริหารในเรื่อง"การบริหารผลการปฏิบัติงาน" 
(Performance Management) 
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เกณฑ์กำรประเมินผล:กำรก ำหนดเป้ำหมำยระดับบุคคล (Individual Goal:IG) 
ระดับ 1 ส่วนรำชกำรมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยระดับบุคคล 

ค ำอธิบำย: การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลเพ่ือให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ
เป้าหมายการท างานของตนเอง โดยการจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่สามารถ
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 2 ส่วนรำชกำรมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยของ
หน่วยงำนและส่วนรำชกำร 
ค ำอธิบำย: การก าหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับส่วนราชการลงสู่ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ระดับ 3 ส่วนรำชกำรมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยระดับบุคคลที่มีควำมท้ำทำยมำกขึ้นทุกรอบปี 
ค ำอธิบำย: การก าหนดตัวชี้วัดที่ท้าทาย อาจด าเนินการได้โดย การเพ่ิมตัววัดให้มีมุมมองที่
ครอบคลุมมากขึ้น การเพ่ิมค่าเป้าหมายของการวัด การเพ่ิมความเข้ม เป็นต้น พร้อมทั้งก าหนด
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย เพื่อกระตุ้นบุคลากร
ให้พัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนางาน 

ระดับ 4 ส่วนรำชกำรมีกำรสื่อสำรและกำรติดตำมกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ค ำอธิบำย :การสื่อสารและติดตามการบรรลุ เป้าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นครั้งคราวหรือไม่ทั่วถึง 

ระดับ 5 ส่วนรำชกำรมีระบบกำรสื่อสำรและระบบกำรติดตำมกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับบุคคล
ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ค ำอธิบำย: การก าหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพ่ือท าความเข้าใจอย่างทั่วถึง 
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระผูกพันต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของส่วน
ราชการและมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาอยู่ในความ
รับผิดชอบโดยตรง และจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

เอกสำร หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
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ชื่อ Cells กำรออกแบบระบบงำนระดับส่วนรำชกำร (Organization Design:OD) 
[ข้อค ำถำม 5-8] 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ระบบงาน/ของส่วนราชการ สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ของส่วนราชการ 

กำรแปลผล ส่วนราชการมีระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของส่วน
ราชการ 
ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนเรื่องระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
ส่วนราชการยังขาดระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของ
ส่วนราชการ 

เครื่องมือกำร
บริหำรจัดกำร 

1. การท บ ท วน และการป รั บ ระบ บ งาน /โค ร งส ร้ า งส่ วน ราช การ  (Organization 
Restructuring) 

2. การใช้ข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ 
ออกแบบระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการ การส่งมอบหรือประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงาน 

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

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

ข้ อ แ น ะ น ำ
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 
1. การด าเนินงานของส่วนราชการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี

ช่องทางการศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลข้างต้น เพ่ือท าการวิเคราะห์ผล และสามารถติดตามผลเมื่อมีการ
ปรับปรุงการท างาน หรือ ระบบงานที่ได้จัดท าไป  

3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือน าผลการปฏิบัติงานมาศึกษา 
ท าให้สามารถเรียนรู้ถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน(Output)ที่ได้ท าไปว่ามีผลต่อ
ผลลัพธ์ (Outcome)ที่ต้องการหรือไม ่

  ควำมสอดคล้องของระบบงำน/โครงสร้ำงต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ 
1. ท าความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน 
2. วิเคราะห์ระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการในปัจจุบันว่ามีความสอดคล้องสนับสนุนให้

หน้าที่ความรับผิดชอบและหน่วยงานภายใต้ระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการมีอ านาจในการ
ตัดสินใจด าเนินการให้ภาระงานส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

3. ศึกษารูปแบบระบบงาน/โครงสร้างส่วนราชการที่สามารถท าให้ส่วนราชการมีการท างานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละรูปแบบอาจมีท้ังข้อดีและข้อเสียในการด าเนินการ 

4. ออกแบบระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการใหม่เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
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 กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน 
1. วิเคราะห์ประเด็นที่เกิดขึ้นในส่วนราชการเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เช่น 

มีงานที่ไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนจนถูกละเลยไม่ได้ปฏิบัติ  มีงานที่ท าซ้ าซ้อนระหว่าง
หน่วยงานท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน  เป็นต้น  

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

3. รวมกิจกรรมที่ต้องท างานประสานงานกันอย่างใกล้ชิดให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เป็น
หน่วยงาน หรือการแบ่งกลุ่มงาน หลักเกณฑ์พ้ืนฐานที่จะใช้ส าหรับการจัดแผนก 
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามหน้าที่ (Departmentation by Function)  
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามประเภทการให้บริการ (Departmentation by Service)  
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Departmentation by Territory)  
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามกระบวนการให้บริการ (Departmentation by Process)  
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Departmentationby 

Customer/Stakeholder) 
 กำรก ำหนดระบบงำน/โครงสร้ำงที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนในระดับหน่วยงำน 
1. ใช้ข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ 

ออกแบบระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการ การส่งมอบหรือประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงาน 

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

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

 กำรปรับปรุงกฎระเบียบให้ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1. พิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบงาน/โครงสร้างหรือกระบวนงานในส่วนราชการว่า

ด าเนินการไม่ได้เนื่องจากติดกฎระเบียบในปัจจุบัน 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าวโดยเปรียบเทียบประโยชน์ที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ด าเนินการแก้ไขออกกฎระเบียบหรือประกาศที่สนับสนุนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เกณฑ์กำรประเมินผล:กำรออกแบบระบบงำนระดับส่วนรำชกำร (Organization Design:OD) 
ระดับ 1 ส่วนรำชกำรมีกำรทบทวนระบบงำน / กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุยุทธศำสตร์ 

/กำรท ำงำนประสำนกัน / ประสิทธิผลของส่วนรำชกำร 
ค ำอธิบำย: การวิเคราะห์ระบบงาน/โครงสร้าง กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ การท างานประสานกันของหน่วยงาน และประสิทธิผลของส่วนราชการ 

ระดับ 3 ส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำแผนระยะสั้นและระยะยำวในกำรปรับปรุงระบบงำน / กฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุยุทธศำสตร์ /กำรท ำงำนประสำนกัน / ประสิทธิผลของส่วน
รำชกำร 
ค ำอธิบำย: การด าเนินการจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยก าหนดเป้าหมายของการ
ปรับปรุงที่ชัดเจน เช่น การลดต้นทุน การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานประสานกัน เป็นต้น 

ระดับ 5 ส่วนรำชกำรมีผลกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมแผนระยะสั้น 
ค ำอธิบำย: การด าเนินการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น เพื่อน าไปสู่การ
ด าเนินการตามแผนระยะยาวต่อไป 

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

ชื่อ Cells กำรบริหำรจัดกำรระดับส่วนรำชกำร (Organization Management:OM) 
[ข้อค ำถำม 9-12] 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

กำรแปลผล ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ของส่วนราชการ 
ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
ส่วนราชการยังขาดการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

เครื่องมือกำร
บริหำรจัดกำร 

1. การจัดท าค ารับ รองผลการปฏิ บั ติ ราชการ(PA:PerformanceAgreement)ระดับ 
ส่วนราชการ  

2. การจั ดท าระบ บ การบ ริห ารผลการป ฏิ บั ติ งาน เชิ งกลยุ ท ธ์  (SPMS: Strategic 
Performance Management System) 

3. การบริหารโครงการ (Project Management) 
4. การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan) 
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ข้ อ แ น ะ น ำ
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

 แนวทำงกำรออกแบบระบบติดตำม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนระดับส่วนรำชกำร 
1. เลือกข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการด าเนินงานของส่วนราชการ เช่น 

เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญ(KeyPerformanceIndicator:KPI)ตามวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ในแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  

2. พิจารณาผู้ใช้ประโยชน์ตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น ผู้น า หน่วยงานหลักของส่วนราชการ 
หน่วยงานวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น 

3. ก าหนดเจ้าภาพผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่ส าคัญ อาจเป็นคนเดียวกับผู้ใช้
ประโยชน์หรือไม่ก็ได้  

4. พิจารณาแหล่งเก็บข้อมูลว่าเก็บจากภายในหรือภายนอกส่วนราชการ จากระบบ IT หรือมี
กระบวนการในการเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล  

5. พิจารณาความถี่ในการเก็บข้อมูล เช่นRealTimeรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตร
มาส หรือรายปี เป็นต้น  

6. การวิเคราะห์และรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยควรมีรูปแบบที่สื่อสาร
ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย 

  กำรจัดสรรทรัพยำกรและงบประมำณ น าแนวทางการบริหารโครงการ (Project 
Management) มาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดสรรทรัพยากรนั้นมี
ส่วนช่วยในการบรรลุวิสัยทัศน์ส่วนราชการ โดย  
1. การก าหนดแผนงาน/โครงการต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน แผนงาน/โครงการ

ต้องตอบสนองตัวชี้วัดในระดับส่วนราชการ  
2. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและจัดท าข้อเสนอโครงการ 

ประกอบด้วย ที่มา/ความส าคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตั วชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ 
ทรัพยากรที่ต้องใช้  

3. ด าเนินการคัดเลือกโครงการเพ่ือจัดล าดับความส าคัญ โดยอาจการถ่วงน้ าหนักโดยก าหนด
เกณฑ์ เช่น ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น งบประมาณ เป็นต้น เพ่ือ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

4. การด าเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ  
5. การประเมินผลโครงการ 
 กำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำน การวางแผนการสื่อสาร(Communication Plan)มีข้ันตอน

ดังนี้ 
1. ท าความเข้าใจในพันธกิจ การด าเนินงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายส่วนราชการ เพ่ือใช้

เป็นข้อมูลในการโยงกับเรื่องท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลง   
2. จัดท ารูปแบบหรือเนื้อเรื่องให้สื่อสารเกิดความเข้าใจได้ง่าย เนื้อหาที่ท าการสื่อสารจะต้อง

ปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละช่องทางการสื่อสาร 
3. ก าหนดช่องทางการสื่อสาร  ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยให้

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

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

เพราะส่วนราชการบางแห่งมีงบประมาณน้อยหรือไม่มีงบประมาณเลย ส่วนราชการนั้น
สามารถเลือกช่องทางการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม 

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

ระเบียบปฏิบัติและระบบสายการบังคับบัญชา 
2. ด้านกฎหมาย กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้โดยกลไกด้านกฎหมายตามที่ระบุไว้ ใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ซึ่งรวมไปถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานตามที่ได้ระบุไว้ใน
กฎหมาย 

3. ด้านวิชาชีพ กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ในฐานะที่เป็นการปฏิบัติการทางวิชาชีพที่
ต้องการความช านาญเฉพาะด้านและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ 

4. ด้านการเมือง กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ในระบบประชาธิปไตยที่ต้องด าเนินการเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

5. ด้านจริยธรรม คุณธรรม กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ ที่ให้ความส าคัญกับคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน 

 

เกณฑ์กำรประเมินผล:กำรบริหำรจัดกำรระดับส่วนรำชกำร (Organization Management:OM) 
ระดับ 1 ส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ข้อมูล เช่น ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

กำรด ำเนินงำนมำใช้เพื่อจัดสรรทรัพยำกรให้สอดคล้อง เหมำะสมกับแผนปฏิบัติกำร 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร 
ค ำอธิบำย:  
 การจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร  
 การวางแผนการใช้ทรัพยากรที่ดีจะท าให้การท างานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ลดเวลาการท างาน ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล ซึ่งการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการท างานต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีการ
จัดท าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร 
เช่น ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ความส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ความท้าทายของส่วนราชการ ปัจจัยความส าเร็จของคู่เทียบ 
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ระดับ 2 ส่วนรำชกำรมีกำรก ำหนดแผนกำรสื่อสำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน 
ค ำอธิบำย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจที่ตรงกัน
และมุ่งที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยหน่วยงานควร
ออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในหน่วยงานและก าหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดยการ
สื่อสารที่ดี ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร 4. ความถี่ในการสื่อสาร 
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร 5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพ่ือวัดความส าเร็จของการสื่อสาร 

 

ระดับ 3 ส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นที่
น่ำเชื่อถือของบุคลำกรในส่วนรำชกำร 
ค ำอธิบำย: การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการส่วนราชการ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการด าเนินการดังนี้ 
1. ระบุปัจจัยเสี่ยง และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหาย ความ

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

ควบคุมได้ ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
4. จัดท าแผนบริการความเสี่ยง 
5. ระบุผู้รับผิดชอบในกาดร าเนินการตามแผนในแต่ละขั้นตอน และก าหนดตัวชี้วัดผลการ

ด าเนินการ 
6. จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม และด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระดับ 4 ส่วนรำชกำรมีกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส่วน
รำชกำร และรำยงำนผลงำน เพื่อให้แผนยุทธศำสตร์ได้รับกำรน ำไปปฏิบัติตำมที่ได้ก ำหนด
ไว้ 
ค ำอธิบำย:การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ 
และรายงานผลงานเป็นครั้งคราวหรือไม่ทั่วถึง 

ระดับ 5 ส่วนรำชกำรมีระบบกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และแผนบริหำรควำมเสี่ยงของ
ส่วนรำชกำรและรำยงำนผลงำน เพื่อให้แผนยุทธศำสตร์ได้รับกำรน ำไปปฏิบัติตำมที่ได้
ก ำหนดไว้ 
ค ำอธิบำย: การก าหนดระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานและรายงานผลการติดตาม เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
และจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป 

เอกสำร หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
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ชื่อ Cells กำรออกแบบระบบงำนระดับหน่วยงำน (Department Design:DD) 
[ข้อค ำถำม 17-20] 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ระบบงานของหน่วยงาน สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
กำรแปลผล หน่วยงานมีระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของ

หน่วยงาน 
หน่วยงานยังไม่มีความชัดเจนเรื่องระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
หน่วยงานยังขาดระบบงานทีส่นับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

เ ค รื่ อ ง มื อ
กำรบริหำร
จัดกำร 

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

ข้ อ แ น ะน ำ
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

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

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

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

ผลผลิตหรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกส่วน
ราชการ 

4. Output (ผลผลิต) หมายถึง สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. Customers (ผู้รับบริการ) หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง 
หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย 

 กำรปรับปรุงกระบวนกำร 
1. ก าหนดหรือจ าแนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. รับฟังและเรียนรู้ความคาดหวังหลักๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุ่ม  
3. น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ขั้นตอน กระบวนการในการท างาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

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

ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  
2. ประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้า/ตัวแทนทีมงาน ถึงประเด็นปัญหาหรือประเด็นพัฒนา

งาน โดยอาจพิจารณาจากเป้าประสงค์ของหน่วยงาน เสียงสะท้อนของผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  

3. ก าหนดแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนางานร่วมกัน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้สนับสนุนในแต่ละแนวทาง 

4. ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด 
5. ทบทวนผลการปรับปรุงหรือพัฒนางานว่าสามารถตอบสนองเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 

หรือความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่  
 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับหน่วยงำน 
1. พิจารณาแนวทางและวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนางานหรือ

สร้างนวัตกรรมในการให้บริการงาน  
2. ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งานสารสนเทศ(Users)ว่าประกอบด้วยใครบ้าง มีความต้องการ ความ

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

อยู่เสมอ 
 
เกณฑ์กำรประเมินผล:กำรออกแบบระบบงำนระดับหน่วยงำน (Department Design:DD) 
ระดับ 1 หน่วยงำนมีกำรทบทวนกระบวนกำรของหน่วยงำนที่ต้องปรับปรุง โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำร

ของผู้รับบริกำร / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / กฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มค่ำคุ้มต้นทุน 
ค ำอธิบำย: การวิเคราะห์กระบวนการเพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความต้องการของผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กฎหมาย และประสิทธิภาพ/ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน  และน ามาจัดท าเป็นข้อก าหนดที่ส าคัญเพ่ือใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดส าหรับใช้ในการติดตามความส าเร็จและควบคุม
กระบวนการ 

ระดับ 3 หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนปรับปรุงกระบวนกำร โดยค ำนึงถึงองค์ควำมรู้ และเทคโนโลยี / 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน / กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย / ปัจจัยประสิทธิภำพและประสิทธิผล และมี
กำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงกระบวนกำร โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำใช้ 
ค ำอธิบำย:การก าหนดเป้าหมายและด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ โดยน าแนวทางต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ 
1. การแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ประสบความส าเร็จทั่วทั้งส่วนราชการเพ่ือผลักดันให้เกิดการเรียนรู้

และนวัตกรรม 
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2. การวิเคราะห์กระบวนการ เช่น การจัดท าผังกระบวนการ การทดลองเพ่ือหาจุดเหมาะสมที่สุด
ของกระบวนการ การป้องกันความผิดพลาด เป็นต้น 

3. การวิจัยและพัฒนาในด้านกระบวนการ 
4. การจัดระดับเทียบเคียงมาตรฐานของกระบวนการกับหน่วยงานอ่ืน (Benchmarking)หรือ

หน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) 
5. การใช้เทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกอ่ืนมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการ 
6. การใช้สารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการต่างๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกส่วนราชการ 
ระดับ 5 หน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรและติดตำมผลกำรปรับปรุงกระบวนกำร และมีข้อเสนอในกำร

ปรับปรุงหรือพัฒนำกระบวนกำร (อย่ำงน้อย 3 กระบวนกำร) 
ค ำอธิบำย: 
 ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการอย่างน้อย 3 กระบวนการ  
 ก าหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ  
 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ  

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

เกี่ยวกับการทบทวนกระบวนการ 
 

ชื่อ Cells กำรบริหำรจัดกำรระดับหน่วยงำน (Department Management:DM) 
[ข้อค ำถำม 21-24] 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้การบริหารจัดการระดับหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

กำรแปลผล หน่วยงานมีการบริหารจัดการทีส่นับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
หน่วยงานยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน 
หน่วยงานยังขาดการบริหารจัดการทีส่นับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

เครื่องมือกำร
บริหำรจัดกำร 

1. การติดตามโครงการ (Project Monitoring) 
2. การบริหารโครงการ (Project Management) 
3. การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
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ข้ อ แ น ะ น ำ
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

 กำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนระดับหน่วยงำน 
1. ก าหนดข้อมูลที่ใช้ในการติดตามโครงการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า วัตถุประสงค์

กระบวนการและผลของโครงการ  
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามโครงการ 
3. ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามโครงการ ขึ้นอยู่กับความส าคัญของข้อมูล เช่น ทุกวัน ทุก

สัปดาห์ ทุกเดือน เป็นต้น 
4. ด าเนินการเก็บรวบรวมและและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่วางไว้ ได้แก่ ความ

คืบหน้าของโครงการเทียบกับแผนที่วางไว้ ผลงานโครงการเทียบกับวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่วางไว้  เป็นต้น  

5. น าเสนอข้อมูลต่อหัวหน้าโครงการและผู้บริหาร เพ่ือแก้ปัญหาหรือให้การสนับสนุนให้
โครงการประสบความส าเร็จ 

 กำรจัดสรรทรัพยำกรระดับหน่วยงำน 
ใช้การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าการจัดสรรทรัพยากรนั้นมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน โดย 
1. การก าหนดแผนงาน/โครงการต้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน   
2. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและจัดท าข้อเสนอโครงการ 

ประกอบด้วย ที่มา/ความส าคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ ทรัพยากรที่ต้องใช้  

3. ด าเนินการคัดเลือกโครงการ โดยอาจการถ่วงน้ าหนักโดยก าหนดเกณฑ์ เช่น ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น งบประมาณ เป็นต้น  

4. การด าเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ  
5. การประเมินผลโครงการ 

  กำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำน 
1. พิจารณาว่าควรจัดประชุมหรือไม่ การประชุมมีความจ าเป็นเมื่อต้องตัดสินใจร่วมกัน การ

ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
2. ควรเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีอ านาจในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม  
3. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนของการประชุม ส่งก าหนดการประชุม เอกสาร

ประกอบการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า  
4. ผู้น าการประชุมต้องให้ความส าคัญในการก ากับหัวข้อในการประชุมและระยะเวลาในการประชุม  
5. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องให้ความส าคัญกับการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพในการอภิปรายและ

หัวข้อในการอภิปราย  
 กำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนระดับหน่วยงำน 
หน่วยงานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหารได้ดังนี้  
1. การวิเคราะห์สาเหตุความเบี่ยงเบนจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว้และตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน  
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการส่งมอบบริการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการหรือ

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

 



                                                     ค ำรบัรองกำรปฏบิัติรำชกำรกรมควบคุมโรค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 
 

กรมควบคุมโรค - 92 
 

 

เกณฑ์กำรประเมินผล:กำรบริหำรจัดกำรระดับหน่วยงำน (Department Management:DM) 
ระดับ 1 หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

กำรด ำเนินงำนมำใช้เพื่อกำรจัดสรรทรัพยำกรให้สอดคล้อง เหมำะสมกับแผนปฏิบัติกำร เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน / ส่วนรำชกำร 
ค ำอธิบำย: 
 การจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร  
 การวางแผนการใช้ทรัพยากรที่ดีจะท าให้การท างานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลด

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

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่ เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร เช่น 
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ความส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ความท้าทายของส่วนราชการ ปัจจัยความส าเร็จของคู่เทียบ 
 

ระดับ 3 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดรูปแบบกำรสื่อสำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงทีมงำนที่มีประสิทธิภำพ ใช้
เวลำอย่ำงเหมำะสม และสำมำรถท ำให้เกิดกำรรับรู้ และมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำน 
ค ำอธิบำย:การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจที่ตรงกันและมุ่ง
ที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยหน่วยงานควรออกแบบ
กระบวนการสื่อสารภายในหน่วยงานและก าหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดยการสื่อสารที่ดี ควรมี
องค์ประกอบดังนี้ 
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร 4. ความถี่ในการสื่อสาร 
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร 5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพ่ือวัดความส าเร็จของการ

สื่อสาร 
 

ระดับ 5 หน่วยงำนมีระบบกำรติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของทีมงำน  เพื่อให้
แผนกำรปฏิบัติกำรถูกน ำไปปฏิบัติตำมที่ได้ก ำหนดไว้ 
ค ำอธิบำย: 
 ก าหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของทีมงานและรายงานผลการติดตาม  
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการและจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงาน

ต่อไป 
เอกสำร หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
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ชื่อ Cells กำรออกแบบกำรท ำงำนระดับบุคคล (Individual Design:ID) 
[ข้อค ำถำม 29-32] 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้การออกแบบการท างานระดับบุคคลสนับสนุนเป้าหมายการท างานระดับบุคคลให้
ประสบความส าเร็จ 

กำรแปลผล ส่วนราชการมีการออกแบบการท างานท่ีสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายระดับบุคคล 
ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนในการออกแบบการท างานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย
ระดับบุคคล 
ส่วนราชการยังขาดการออกแบบการท างานท่ีสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายระดับบุคคล 

เครื่องมือกำร
บริหำรจัดกำร 

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

ความพึงพอใจหรือความผูกพันของบุคลากร 
5. การจัดท า Focus Group เพ่ือค้นหาประเด็นปัญหาที่กลุ่มบุคลากรต้องการการออกแบบ

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

ข้ อ แ น ะ น ำ
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

 ควำมชัดเจนในกำรประสำนงำนระดับบุคคล 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานจะช่วยท าให้เกิดความชัดเจนในการประสานงาน โดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์งานแล้วจึงเริ่มเขียน Work flowจากนั้นจึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและสื่อสารให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกัน 
 กำรออกแบบงำนระดับบุคคล 
ขั้นตอนการวิเคราะห์กระบวนการท างาน (Workflow analysis) เพ่ือออกแบบและปรับปรุง
การท างานให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value added)ของการท างานในกระบวนการต่าง ๆ มี
ดังนี้ 
1. ศึกษาและทบทวนออกแบบกระบวนการท างาน โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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

analysis) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสัมพันธ์ของการท างานทั้งกระบวนการ 
3. ค้นหาระบบสารสนเทศท่ีสามารถทดแทนการท างานบางขั้นตอน 
4. ศึกษาความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศท่ีสามารถทดแทนเวลา และ/หรือจ านวนบุคลากร 
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  กำรออกแบบสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
1. จัดท าแบบส ารวจเรื่องสภาพแวดล้อมในการท างานในประเด็นต่างๆ เช่น สถานที่ท างาน 

อุปกรณ์ในการท างาน เป็นต้น 
2. จัดท า Focus Group โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะงานเดียวกันเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือค้นหา

ปัญหาในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 กำรออกแบบงำนเพื่อท ำงำนทดแทนกันได้ 
1. ก าหนดนโยบายเรื่องของการเติบโตตามสายอาชีพ หรือ Career path   
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการโอนย้าย หมุนเวียนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากร

รับทราบวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจากการหมุนเวียนการปฏิบัติงานนั้น 
3. ชี้แจงถึงการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ

ที่กว้างข้ึน เพ่ือพร้อมที่จะเติบโตไปในระดับที่สูงขึ้น 

 
เกณฑ์กำรประเมินผล:กำรออกแบบกำรท ำงำนระดับบุคคล (Individual Design:ID) 
ระดับ 1 ส่วนรำชกำรมีกำรทบทวน วิเครำะห์ และก ำหนดปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อกำรท ำงำนของ

ระดับบุคคล โดยค ำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน เช่น  สภำพแวดล้อม และ
ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น 
ค ำอธิบำย:  
 การทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อการท างานของระดับบุคคล เช่น  

สภาพแวดล้อม ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
 สภาพแวดล้อม เช่น การออกแบบ-จัดวางโต๊ะท างาน การมีพ้ืนที่หรือช่องทางในการ

ปรึกษาหารือ การเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นในการท างาน เป็นต้น 
 ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ในการท างาน และเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นต้น 
ระดับ 3 ส่วนรำชกำรมีกำรออกแบบกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรท ำงำนที่ท ำให้บุคลำกรสำมำรถ

ด ำเนินงำนได้บรรลุเป้ำหมำย อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดกำรสูญเสีย ลดปัญหำข้อร้องเรียน 
ควำมไม่พึงพอใจหรือเพื่อให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
ค ำอธิบำย:  
 การน าปัจจัยที่ส าคัญที่ได้จากระดับที่ 1 มาใช้ในการออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอน

การท างาน โดยค านึงถึงลักษณะการท างานให้สามารถด าเนินงานแทนกันได้  
 การวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานที่สามารถด าเนินงานแทน

กันได้ น ามาจัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่จ าเป็น 
ระดับ 5 ส่วนรำชกำรมีกำรด ำเนินกำรติดตำมผลกำรปรับปรุงกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรท ำงำน

และมีข้อเสนอในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรท ำงำนของบุคลำกร 
ค ำอธิบำย:  
 การก าหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงระบบงานและรายงานผลการ

ติดตาม  
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการและจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ

ด าเนินงานต่อไป 
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เอกสำร หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
 
ชื่อ Cells กำรบริหำรจัดกำรระดับบุคคล (Individual Management:IM) 

[ข้อค ำถำม 33-36] 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้การบริหารจัดการระดับบุคคลสนับสนุนเป้าหมายการท างานระดับบุคคลให้ประสบ

ความส าเร็จ 
กำรแปลผล ส่วนราชการมีการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการท างานระดับ

บุคคล 
ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนในการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายการท างานระดับบุคคล 
ส่วนราชการยังขาดการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการท างาน
ระดับบุคคล 

เครื่องมือกำร
บริหำรจัดกำร 

1. แบบส ารวจความต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ในการท างาน 
2. การจัดท าFocusGroupเพ่ือสอบถามความต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ในการท างาน 
3. การฝึ ก อบ รม แล ะ พั ฒ น าต าม ห ลั ก สม รรถน ะ (Competencybasedtrainingand 

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

ข้ อ แ น ะ น ำ
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

 กำรจัดสรรงบประมำณและอุปกรณ์กำรท ำงำนระดับบุคคล 
1. จัดท าช่องทางในการได้รับข้อเสนอแนะจากบุคลากรเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ

ท างาน ซึ่งอาจใช้การจัดท าแบบส ารวจ การจัด Focus Group หรือการจัดท ากล่องรับ
ข้อเสนอแนะของบุคลากร 

2. จัดประชุมเพ่ือสรุปผลข้อมูลที่ได้รับจากบุคลากรเพ่ือจัดท าล าดับความส าคัญของการจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์ 

3. สื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบถึงแผนด าเนินการจัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์การท างาน 
4. แจ้งบุคลากรถึงผลการจัดซื้อ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์เป็นระยะ 
 กำรฝึกอบรมพัฒนำ 
1. ก าหนดความต้องการสมรรถนะที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ (Strategic Competencies)โดย

พิจารณาจากเป้าประสงค์ของส่วนราชการ และหน่วยงาน  
2. ก าหนดความต้องการสมรรถนะที่ตอบสนองการปฏิบัติงาน (Operation Competencies) 

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

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

ด้วยคอมพิวเตอร์ การสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การโค้ช เป็นต้น  
7. ประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาที่เกิดขึ้น โดยอาจใช้การประเมินสมรรถนะบุคลากรหลังการพัฒนา 

  กำรเลื่อนระดับต ำแหน่ง 
1. การก าหนดเส้นทางสายความก้าวหน้าในอาชีพของทุกสายงานและให้ โอกาสมี

ความก้าวหน้าข้ามสายงานได้ 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมในแต่ละต าแหน่งอย่าง

เท่าเทียมกัน  
3. ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้รองรับกับต าแหน่งงานที่ต้องรับผิดชอบใน

อนาคต  
4. ด าเนินการปรับต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดและประกาศไว้ โดยมีหลักฐานหรือ

ข้อมูลประกอบ เพ่ือให้เกิดการยอมรับในส่วนราชการ 
 ควำมผูกพันของบุคลำกร 
1. ก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มในเบื้องต้น  
2. ส ารวจความคิดเห็น/ความรู้สึกของบุคลากร เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและ

ความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่ม  
3. ก าหนดแผนพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
4. ด าเนินการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรตามแผนที่

ก าหนด  
5. ทบทวน วิเคราะห์ผลการพัฒนาปัจจัยส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

 
เกณฑ์กำรประเมินผล:กำรบริหำรจัดกำรระดับบุคคล (Individual Management:IM) 
ระดับ 1 ส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ปัจจัยในกำรสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกร 

เพื่อให้เกิดควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร 
ค ำอธิบำย: 
 การก าหนดปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพ่ือให้เกิดความ

ทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ ได้แก่ ทรัพยากรสนับสนุนการ
ท างาน การได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง การได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น 

 การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
 การจัดท าแผนการสร้างความผาสุกแลความผูกพันของบุคลากร 

ระดับ 3 ส่วนรำชกำรมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกร
ให้เกิดควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร 
ค ำอธิบำย:การด าเนินการตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

ระดับ 5 ส่วนรำชกำรมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร 
และมีข้อเสนอในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำให้บุคลำกรเกิดควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยของส่วนรำชกำร 
ค ำอธิบำย: 



                                                     ค ำรบัรองกำรปฏบิัติรำชกำรกรมควบคุมโรค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 
 

กรมควบคุมโรค - 97 
 

 การก าหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการติดตาม  
 การวิเคราะห์ผลการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และจัดท าข้อเสนอใน

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

หมำยเหตุ: 
1. ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม 

หน่วยงานหมายถึงหน่วยย่อยภายใต้ส่วนราชการเช่นกองส านักหรือเทียบเทา่ 
2. ข้อแนะน าแนวทางการด าเนินการ ส่วนราชการสามารถน าไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 
3. แม้ว่าผลการวินิจฉัยพบว่าผลการประเมินรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ด าเนินการแล้ว (สีเขียว) มีเพียง

บางประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนในการด าเนินการ (สีเหลือง) หรือยังขาดการด าเนินการ (สีแดง) ส่วน
ราชการจ าเป็นต้องปรับปรุงทุกประเด็นที่อยู่ในช่องนั้น เนื่องจากการด าเนินการมีความเกี่ยวเนื่องกัน 
รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการทบทวน และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้เกิดผลลัพธ์ของการปรับปรุง
และพัฒนาที่ชัดเจน 
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