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 บทที่ 1
                       

บทนำ�
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บทที่ 1
บทนำ�

1.1 หลักก�รและที่ม�

 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้ส่วนราชการมีการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงาน

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้อง

มีการด�าเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่ส�าคัญเร่งด่วน

ของรัฐบาลตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง

และเป้าหมายของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและ

ประเมินผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก�าหนด โดย

กรมควบคุมโรคได้ก�าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

และเป้าหมายสู่การด�าเนินงาน โดยได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการสู่หน่วยงานในสังกัด และมีการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคประจ�าปีงบประมาณ

ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่รัฐบาลก�าหนด โดยกรมควบคุมโรค ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายสู่การด�าเนินงาน โดยได้มีการถ่ายทอด

ตัวชี้วัด ค�ารับรองการปฏิบัติราชการสู่หน่วยงานในสังกัด และมีการจัดท�า

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคประจ�าปี

งบประมาณ ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานแต่ละไตรมาส 
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และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย แผน

และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ดังต่อไปนี้

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไป

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ�าเป็น การกระจายภารกิจและ

ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ�านาจตัดสินใจ การอ�านวยความสะดวก

และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่ง

หรือปฏิบัติหน้าที่ ต้องค�านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่

ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ให้ค�านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน

การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติ

ก็ได้”

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9(3) และมาตรา 12 ก�าหนดให้การบริหาร

ราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ โดยส่วนราชการต้องจัด

ให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
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หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก�าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน

ที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�าหนดมาตรการ

ก�ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท�าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง

มาตรา 45 ก�าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด�าเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ

คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่า

ในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ส�านักงาน ก.พ.ร.

ก�าหนด

     คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบ

ในหลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อ

เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยก�าหนด

ให้ทุกส่วนราชการจะต้องท�าการพัฒนาการปฏิบัติราชการและท�าข้อตกลง

ผลงานกับผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล

และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลง

     มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 เห็นควรให้มีการบูรณาการ

ระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพลดความซ�้าซ้อน

และภาระงานเอกสาร ให้ส่วนราชการมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดหลักเท่าที่มี

ความจ�าเป็น

     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3.4 ปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผล

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมสอดรับกับพันธกิจและลักษณะ

ของหน่วยงานของรัฐ สามารถวัดผลได้ทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคล
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รวมทั้งการพัฒนามาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจตามผลงาน และขยายผล

ระบบบริหารยุทธศาสตร์องค์การภาครัฐ (Government Strategic 

Management System : GSMS) ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการบริหาร

การเงินการคลัง ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 

Management Information System : GFMIS) เพื่อประมวลรายงาน

ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดควบคู่ไปกับรายงานผลทางการเงินได้อย่างเป็น

ระบบ

        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 

เป็นกรอบแนวทางในการผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยในการมุ่งสู่

การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

มีระบบการท�างานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท�างาน 

เน้นการท�างานที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสม สอดรับพันธกิจและลักษณะงาน

ของหน่วยงานของรัฐให้สามารถวัดผลได้

     ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) เป็นการวางแผนและ

ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อก�าหนดแนวทางการพัฒนา

ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และท�าให้ประเทศไทย

พัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ มีการถ่ายทอดแนวทาง 

การพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา อย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ 

สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลัง

ของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน และ ประชาสังคมใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ

และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
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พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้

ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ

พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคม มีความมั่นคง เสมอภาค

และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา

ประเทศไทยในระยะ 20 ปี นับจาก ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ยุทธศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องกับด�าเนินงานของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์

ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(ยุทธศาสตร์หลัก) มีเป้าหมาย ดังนี้

 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท�างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์

ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

โปร่งใส 

 2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก�าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็น

เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และ

มาตรา 259 ก�าหนดให้ท�าการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนา

ไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคปีรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต�ามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาส

ทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญก�าหนดให้เริ่มด�าเนินการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ที่ก�าหนด
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ไว้ในรัฐธรรมนูญและที่จะก�าหนดเพิ่มเติมภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศ

ใช้รัฐธรรมนูญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน 

โดยกล่าวถึงด้านที่ 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่ระบบข้อมูลภาครัฐ

มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล และขั้นตอน

การด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการได้

     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -

2564) มุ่งเน้นการปฏิรูป ประเทศโดยการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรมคุณภาพคนและแรงงานสร้างธรรมาภิบาล พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและโลจิสติกส์ ปรับปรุงกฎระเบียบพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และ

ใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือภูมิภาค เพื่อรับมือกับสถานการณ์โลก

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาพื้นฐานที่สั่งสมมายาวนาน เช่น

ความเหลื่อมล�้าในสังคม การเข้าสู่สังคมสูงวัยและการลดลงของประชากร 

วัยแรงงาน ความเสื่อมโทรมร่อยหลอของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการภาครัฐด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และปัญหา

คอรัปชั่นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเป็น 5 ปีแรกของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงถือเป็นเครื่องมือหรือกลไก

ส�าคัญในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายใน

ระยะยาวแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก�าหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุ 

ใน 5 ปีแรกโดยได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์

จากการด�าเนินการต่อไปอีกใน 5 แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 15

เพื่อบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ที่ก�าหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ชาติ
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     ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการให้ส่วนราชการต่างๆ จัดท�าค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และได้มี

การพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นกลไกหรือเครื่องมือในการผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศ

ให้บรรลุผลส�าเร็จ รวมทั้งการด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

     กรมควบคุมโรคก�าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย กรอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค ถ่ายทอดให้หน่วยงานด�าเนินการจัดท�า

ตัวชี้วัดประกอบค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และมีการติดตามประเมิน

ผลค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน โดยการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report: SAR) ในรอบ 6 และ 12 เดือน มีการประเมิน

ผลงานประจ�าปีโดยมีการพัฒนารูปแบบการประเมินผลอยู่เสมอเพื่อ

ให้มีมาตรฐานและเป็นธรรม และน�าผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

มาพัฒนาองค์การ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร สร้างองค์การแห่ง

การเรียนรู้ และใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
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1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ

     การจัดท�าคู่มือค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค 

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด แนวทางและวิธี

การประเมินผล

 2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม

 3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ก�ากับดูแลและผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

สามารถจัดท�ารายงาน และจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

และทันเวลาที่ก�าหนด

1.3 กรอบก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร

     กรมควบคุมโรคก�าหนดการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

หน่วยงานกรมควบคุมโรค ภายใต้กรอบการประเมินผลทั้ง 5 องค์ประกอบ

ตามแนวทางการประเมินของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

และก�าหนดใหน้�้าหนักทั้ง 5 องค์ประกอบรวมเท่ากับร้อยละ 100 ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจ

พื้นฐาน งานประจ�างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional 

Base)



    18         คู่มือคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รหน่วยง�นกรมควบคุมโรค  

 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกจิ

ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

เป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda 

Base)

 องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจ

พื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัดกลุ่มจังหวัด (Area Base)

 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา

นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และ

การให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 

(Innovation base)

 องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด�าเนินการของส่วนราชการ

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)

1.4 โครงสร้�งและบทบ�ทหน้�ที่ของคณะอนุกรรมก�รและคณะทำ�ง�น
ทีเ่กี่ยวข้อง

     การจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค 

ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการและคณะท�างานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1.4.1 คณะอนุกรรมการด�าเนินงานพัฒนาระบบราชการ

กรมควบคุมโรค มีหน้าที่

        1. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทาง

ในการพัฒนาระบบราชการของกรมควบคุมโรค

        2. จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดี ผลักดัน

การด�าเนินการตามนโยบายที่ก�าหนดขึ้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
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ก�าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล

องค์การที่ดี  

        3. ติดตามก�ากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance 

Agreement : PA) การประเมินผู้บริหารองค์การ และการประเมินส่วน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

        4. ก�าหนดกรอบการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ และ

แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานกรมควบคุมโรค

        5. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามก�ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาต่างๆ

ในการด�าเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการของกรมควบคุมโรค

        6. พิจารณาแต่งตั้งคณะท�างาน หรือบุคคล เพื่อมอบหมายให้

ด�าเนินการใดแทนคณะอนุกรรมการ ได้ตามความเหมาะสม

 1.4.2 แต่งตั้งคณะท�างานติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน มีหน้าที่

        1. ติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนินงาน รอบ 6 และ

12 เดือน เพื่อรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

หน่วยงานสรุปวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน

ในสังกัดกรมควบคุมโรค

        2. จัดท�าเครื่องมือ (Check Sheet) ในการประเมินผล

ตัวชี้วัดค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค 

        3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบ

รายละเอียดตัวชี้วัดค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค

ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) 

        4. ประเมินผลค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน รอบ 6 เดือน 

และรอบ 12 เดือน 
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1.5 คำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รหน่วยง�น กรมควบคุมโรค

 1.5.1 ค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค 

ถือเป็นค�ารับรองของหน่วยงานฝ่ายเดียว ไม่ใช่สัญญาและใช้ส�าหรับระยะ

เวลา 1 ปีงบประมาณ เอกสารประกอบค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

หน่วยงานประกอบด้วย

      วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนที่ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

      ตัวชี้วัด น�้าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตาม

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดให้หน่วยงาน

 1.5.2 การลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค 

เป็นการลงนามระหว่างหัวหน้าหน่วยงานและรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย

ให้ก�ากับดูแลหน่วยงานกับอธิบดี ดังนี้

          ผู้รับค�ารับรอง : อธิบดีกรมควบคุมโรค

                 ผู้ท�าค�ารับรอง : รองอธิบดีกรมควบคุมโรค/ ผู้อ�านวยการกอง/ 

ส�านัก/ สถาบัน/ ศูนย์/ กลุ่ม และ สคร. 1-12 



                                                                    คู่มือคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รหน่วยง�นกรมควบคุมโรค        21 

                      บทที่ 2
ก�รจัดทำ�คำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รหน่วยง�น 

กรมควบคุมโรค
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บทที่ 2
ก�รจัดทำ�คำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รหน่วยง�น 
กรมควบคุมโรค

2.1 ก�รเลือกตัวชี้วัดคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รหน่วยง�น

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน

งานประจ�า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักงาน

ตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional 

Base)

 1. การด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ�า งานตาม

หน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 2. การด�าเนินงานตามกฎหมาย 

 3. การด�าเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาลและมติ

คณะรัฐมนตรี 

 4. การด�าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์

แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

เป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda 

Base)
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 1. การด�าเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

 2. การด�าเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ

 3. การแก้ไขปัญหาส�าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

พิเศษจากนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่ก�ากับและ

ติดตามการปฏิบัติราชการ  

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/

ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)

 1. การด�าเนินงานตามภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 

กลุ่มจังหวัด

 2. การบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างกระทรวง/จังหวัด 

(Function - Area KPIs)

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม

ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ

ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation base)

 4.1 การพัฒนานวัตกรรม ให้เสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

เช่น 

            นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่ม

นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น พัฒนาผังเมือง

ให้เป็นย่านนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็นต้น
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             นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรม

ที่น�ามาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการ

หรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น

             นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational

Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process)

รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

ของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือการวาง

ระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ เช่น PMQA (4.0) การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

เป็นต้น

 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

             การพัฒนาและปรับปรุงการท�างานด้านการให้บริการใหม้ี

ประสิทธิภาพ เช่น การลดปริมาณเอกสาร การลดการใช้พลังงาน การลด

ภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการท�างานและปริมาณงานที่ซ�้าซ้อน 

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาทุจริต 

การเพิ่มการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด�าเนินการของส่วนราชการตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (Potential Base)

 5.1 การจัดท�าและด�าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

เป็นการจัดท�าและด�าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

             การจัดท�าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/

บทบาท ของส่วนราชการ       
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             ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาสเทียบกับการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณของส่วนราชการ จากระบบ GFMIS

 5.2 การด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิรูปองค์การ

ภาพที่ 1 แนวคิดการจัดท�าตัวชี้วัดค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
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2.2 ขั้นตอนก�รจัดทำ�คำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รหน่วยง�น กรมควบคุมโรค

ข้ันตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจงกรอบตัวช้ีวัดยุทธศาสตรกระทรวง

เจราตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย

 
เจาภาพจัดทํา KPI Template

ลงนามคํารับรองฯ ระดับกรม

รายงานผลการดําเนินงาน
รอบ 6 และ 12 เดือน

ประเมินผลการดําเนินงานจาก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมรับทราบผลการประเมิน

เจาภาพกําหนดตัวช้ีวัดและ

เกณฑประเมินระดับหนวยงาน

ช้ีแจงแนวทางและ

เกณฑประเมินการหนวยงาน

หนวยงานจัดทําคํารับรอง

เจรจาตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย

ลงนามคํารับรองฯ ระดับหนวยงาน

รายงานผลการดําเนินงานรอบ

6 เดือน และ 12 เดือน

เจาภาพประเมินผลการดําเนินงาน

หนวยงานรับทราบผลการประเมิน

หนวยงานอุทธรณผลการประเมิน

นําผลการประเมินเช่ือมกับ

การเล่ือนข้ันเงินเดือน

หนวยงานลงนามคํารับรองฯ
ระดับหนวยงานสูกลุม/ฝาย

ระดับกลุม/ฝาย 
มอบหมายงานสูบุคคล

ประเมินผลบุคคล (PMS)
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
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2.5 ประเภทของตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย

คว�มหม�ย ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

     ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือหรือดัชนีที่ใช้วัดความก้าวหน้าของการบรรลุ

แต่ละกลยุทธ์จะต้องสามารถวัดและก�าหนดเป้าหมายของความส�าเร็จได้ 

ทุกกลยุทธ์ต้องมีตัวชี้วัดเพื่อให้เห็นถึงความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

     ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงผลของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการ

ประเมินผลในระดับใด ซึ่งตัวชี้วัดทางการประเมินมีลักษณะคล้ายกับตัวแปร

ในการวิจัยคือ มีความเป็นนามธรรมและขึ้นอยู่กับทฤษฎี

     ตัวชี้วัดเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องบ่งชี้ความส�าเร็จของโครงการ

ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้หรือไม่

      ตัวชี้วัดอาจเป็นตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นใหม่หรือเป็นตัวชี้วัดที่มีอยู่แล้ว 

และน�ามาพัฒนาเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง เหมาะสมกับวัตถุประสงค์

การประเมิน

คว�มสำ�คัญ ตัวชี้วัดมีความส�าคัญ คือ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม

ประเมินผลเพื่อให้กิจกรรมนั้นบรรลุ วัตถุประสงค์ตามแผนและเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ดีสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ท�าให้สามารถแก้ปัญหา

หรือวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผล

ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจุบันภาครัฐ

ได้มีการน�าตัวชี้วัดที่เรียกว่าตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน(ผลส�าเร็จ)หลัก(Key 

Performance Indicators : KPI) มาเป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการท�างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล 
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(Bonus) และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ข้าราชการและลูกจ้างของ

ส่วนราชการต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการท�างาน

อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

ตัวชี้วัด มีลักษณะที่สำ�คัญ 2 ประก�ร ได้แก ่

 1.  ตัวชี้วัดจะต้องสามารถให้ค่าหรือบ่งบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ท�า

การวัดว่ามีปริมาณหรือคุณลักษณะเช่นไร ส่วนจะมีความหมายอย่างไรจะต้อง

น�าไปตีค่าหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานจึงจะทราบได้ว่าสิ่งนัน้

มีค่าสูงหรือต�่า ได้มาตรฐานหรือไม่เพียงใด  

 2. ค่าหรือคุณลักษณะที่ได้จากตัวชี้วัดมีความหมายภายใต้เงื่อนไข 2 

ประการ คือ 

     2.1 เงื่อนไขของเวลา คือ ตัวชี้วัดจะบ่งบอกสถานภาพของ

สิ่งที่มุ่งวัดเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 3 เดือน 

1 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้และการตีความหมาย 

     2.2 เงื่อนไขของสถานที่ คือ ตัวชี้วัดจะบ่งบอกสถานภาพของ

สิ่งที่มุ่งวัดเฉพาะในเขตพื้นที่ หรือบริเวณ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ

ที่ท�าการตรวจสอบ เช่น ระดับต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ด้านปัจจัย การะบวนการ

หรือผลลัพธ์ เป็นต้น 

2.5.1 ประเภทของตัวชี้วัด 

 1. ตัวชี้วัดมี 2 ประเภท คือ 

     1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีค่าเป็นตัวเลข เช่น จ�านวนคน น�้าหนัก

 งบประมาณ 
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     2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 2. ประเภทของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแนวทางของส�านักงาน

ก.พ.ร. ตัวชี้วัดเป็นสิ่งที่ถูกก�าหนดขึ้นเพื่อใช้วัดว่าผลการปฏิบัติราชการในเรื่อง

ที่พิจารณาอยู่ได้ผลเป็นเช่นใดนั้น อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท มีลักษณะ

ดังนี้

ภาพที่ 2 ประเภทของตัวชี้วัด

 2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ปริมาณที่ถูกก�าหนดขึ้นเพื่อใช้วัดสิ่งที่

นับได้ หรือสิ่งที่มีลักษณะเชิงกายภาพ โดยมีหน่วยการวัด เช่น จ�านวน 

ร้อยละ และระยะเวลา เป็นต้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะเหมาะสมส�าหรบั

การวัดในสิ่งที่จัดต้องได้ เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจน 
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 2.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความพึงพอใจ

ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แม้จะไม่มีลักษณะ

เชิงกายภาพที่สามารถนับเป็นจ�านวนได้อย่างชัดเจน แต่สามารถวัดเปน็

เชิงปริมาณได้ โดยสร้างเครื่องมือเพื่อใช้วัด สิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ขึ้น

เช่น การวัดความพึงพอใจอาจท�าได้โดยการพัฒนาเครื่องมือวัด ซึ่งได้แก ่

แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการเป็นผู้ประเมิน โดยประเภท

ของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้

วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 4 คะแนนสูง หมายถึง พึงพอใจมาก

ส่วนคะแนนต�่า หมายถึง พึงพอใจน้อย ทั้งนี้ คะแนนที่ได้รับมาจากผู้รับบริการ

แต่ละรายเมื่อน�ามาประมวลผลร่วมกันจะได้คะแนนเฉลี่ยที่แสดงถึงระดับ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม 

 โดยสรุปวิธีการวัดสิ่งที่เป็นนามธรรมดังกล่าว เป็นการด�าเนินการตาม

แนวทางของการวิจัยเชิงสังคม (Social Science Research) โดยผู้ก�าหนด

ตัวชี้วัดสามารถประยุกต์แนวทางของการวิจัยเชิงสังคมดังกล่าว มาใช้กับการวัด

เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ ดังนี้ 

 1. พิจารณาสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ต้องการวัด จากนั้นจึงก�าหนดชื่อ

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมนั้น ๆ 

 2. ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลในการวัด และวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น รวมถึงจ�านวนกลุ่มเป้าหมาย

ที่จะเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการวัด กลุ่มเป้าหมายที่จะ

ให้ข้อมูล และความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ข้อมูล

โดยอาจเลือกเก็บข้อมูลได้ ดังนี้ 

 1) เก็บข้อมูลทันที ณ จุดบริการหรือจุดปฏิบัติงาน เช่น เก็บข้อมูล
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วัดความพึงพอใจทันทีเมื่อให้บริการเสร็จ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสอบทันที

เมื่อท�าการฝึกอบรมแล้วเสร็จ เป็นต้น การเก็บข้อมูลแบบนี้จะเป็นการ

เก็บข้อมูลทีละรายการ(Transactional) และเมื่อจะประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการก็ให้น�าเอาข้อมูลทุกรายการที่เกิดขึ้นในรอบการประเมินนั้น ๆ 

มาประมวลผลเพี่อสรุปเป็นผลการปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้นจริง ส�าหรับรอบ

การประเมินดังกล่าว 

 2) เก็บข้อมูลเพื่อประมวลผล ณ ปลายรอบการประเมิน เช่น 

เก็บข้อมูลวัดความพึงพอใจในเดือนมีนาคม เพื่อวัดความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการในรอบการประเมินที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม) เป็นต้น การเก็บ

ข้อมูลแบบนี้เป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะรวบยอด ดังเช่นตัวอย่างจะท�าการ

ออกแบบสอบถามในครั้งเดียว เมื่อได้แบบสอบถามกลับมาแล้วก็จะน�า

ข้อมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลเพื่อสรุปเป็นผลการปฏิบัติราชการ 

ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับรอบการประเมินนั้นๆ

 ตัวชี้วัดเชิงสังคม (Social Indicators) หมายถึง สิ่งที่แสดงออก

เป็นตัวเลขที่ใช้วัดในมุมที่เกี่ยวข้องกับ แนวความคิดทางสังคม ซึ่งเป็น

เชิงนามธรรมให้เป็นตัวแปรเชิงรูปธรรมที่สามารถวัดได้ภายใต้ระบบสารสนเทศ

ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ตัวชี้วัด

ทางสังคมจึงมีลักษณะเป็นตัวแทนของสิ่งที่เป็นนามธรรม ซึ่งให้นิยาม

เชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์และติดตามผลเป็นเชิงปริมาณ ลักษณะของ

ตัวชี้วัดทางสังคม มีดังนี้ 

 1. ตัวชี้วัดทางสังคมจ�าแนกตามระดับ ได้แก่ 

     1) ตัวชี้วัดปัจจัยในกระบวนการผลิต (Input Indicators) ที่แสดง

ถึงวิธีการด�าเนินงาน เช่น จ�านวนงบประมาณ จ�านวนนักศึกษาที่สมัคร 
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     2) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) ที่แสดงถึงผลผลิตจาก

กระบวนการผลิต เช่น จ�านวน นักศึกษาที่จบหลักสูตร อาจพิจารณาเพียง

ระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นหรืออาจพิจารณาถึงผลในระยะยาวว่าสังคมได้อะไร 

 

 2. ตัวชี้วัดทางสังคมจ�าแนกตามมาตรวัด ได้แก่ 

     1) ตัวชี้วัดเชิงวัตถุวิสัย (Objective Indicators) ที่มีค่าเป็น

ตัวเลขทางคณิตศาสตร์และมีนัยทางสถิติ เช่น รายได้ ผลผลิตต่อไร่ 

     2) ตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัย (Subjective Indicators) ที่เป็นข้อมูลแสดง

ความรู้สึกทัศนคติ ความนิยม ความคิดเห็น และความเชื่อ เช่น ความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 3. ตัวชี้วัดทางสังคมจ�าแนกตามค่าของตัวชี้วัด ได้แก่ 

     1) ตัวชี้วัดเชิงบวก (Positive Indicators) ที่มีค่าตัวเลขมีแนวโน้ม

ในทางเพิ่มขึ้น แสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาสังคมในทางที่พึงประสงค์ เช่น 

อัตราการรู้หนังสือสูงขึ้น 

     2) ตัวชี้วัดเชิงลบ (Negative Indicators) ที่มีค่าตัวเลขมีแนวโน้ม

ในทางลดลง แสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาสังคมไปในทางที่พึงประสงค์ 

เช่น อัตราการป่วยลดลง

 2.3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวชี้วัดที่ใช้วัดสิ่งที่ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ

หรือเป็นหน่วยวัดใด ๆ แต่จะเป็นการวัดที่อิงกับค่าเป้าหมายที่มีลักษณะ

พรรณนาหรือเป็นค�าอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน ณ ระดับค่าเป้าหมาย

ต่าง ๆ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนี้ ท�าหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นเกณฑ์หรือ

กรอบก�ากับการใช้วิจารณญาณของผู้ประเมิน โดยทั่วไปการก�าหนดตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ ควรพิจารณาถึงค่าเป้าหมายควบคู่ไปพร้อมกัน เนื่องจาก
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ชื่อของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นค�ากว้าง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจง

ดังนั้น ค่าเป้าหมายจึงเป็นตัวที่จะช่วยบอกถึงนิยามหรือความหมายหรือ

ความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์ของงานที่ตัวชี้วัดนั้น ๆ ต้องการสะท้อนถึง 

 ในการก�าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและค่าเป้าหมาย ผู้ประเมินและ

ผู้รับการประเมินควรน�ากรอบการก�าหนดระดับค่าเป้าหมายมาประกอบการ

พิจารณาด้วยเสมอ โดยหลังจากได้ตัวชี้วัดแล้ว ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน

ควรบรรยายไล่เรียงถึงผลส�าเร็จท่ีคาดหวังจนครบทุกระดับค่าเป้าหมาย 

และควรก�าหนดค่าเป้าหมายให้มีความชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

และอีกประการหนึ่งภายใต้ตัวชี้วัดเดียวกัน เช่น ระดับความส�าเร็จในการพัฒนา

ระบบงาน ผู้ก�าหนดตัวชี้วัดสามารถก�าหนดค่าเป้าหมายในลักษณะที่แตกต่าง

กันไปได้หลายทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาและความคาดหวังที่ตกลงกัน

ระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน ตลอดจนความแตกต่างในบริบท

หรือสภาพการณ์

 นอกจากนี้ มีการจัดประเภทตัวชี้วัด (KPIs) ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านคุณภาพ (Quality) เช่น ข้อร้องเรียน ค�าชม ความพึงพอใจ

ของลูกค้า เป็นต้น 

 2. ด้านปริมาณ (Quantity) เช่น หน่วย/วัน จ�านวนโทรศัพท์/ชั่วโมง

จ�านวนหน่วยที่ผลิต เป็นต้น ปริมาณการให้บริการ จ�านวนโครงการที่ส�าเร็จ 

จ�านวนชิ้นงานที่ผลิตได้ จ�านวนโทรศัพท์ที่รับสาย เป็นต้น  

 3. ด้านก�าหนดเวลา (timeless) เช่น ตารางการท�างานส�าเร็จ

ตามแผน งานเสร็จตามวันครบก�าหนดส่งงานตามก�าหนดการ งานเสร็จภายใน 

Cycle time เป็นต้น 
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 4. ด้านความคุ้มค่าของต้นทุน (Cost-Effectiveness) เช่น จ�านวนเงิน

ที่ใช้จ่าย จ�านวนค�าแนะน�าที่มีการปฏิบัติตาม ค่าใช้จ่ายนอกเหนืองบประมาณ

ร้อยละของเงินงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเวลาที่ก�าหนด เป็นต้น

ภาพที่ 3 แนวคิดที่ใช้ในการก�าหนดตัวชี้วัด

 

     Input Indicator เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับทรัพยากรและมักให้ค่า

ในเชิงปริมาณ เช่น อาคาร/สถานที่ เงิน และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงทรัพยากร

มนุษย์ที่ถูกน�าไปใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัตินโยบาย

     Process Indicator เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนการใช้ทรัพยากร หรือ

ประโยชน์จากปัจจัยน�าเข้า ในการปฏิบัตินโยบาย รวมถึงข้อบ่งชี้ต่าง ๆ 

กระบวนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

     Output Indicator เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย

ที่เกิดขึ้นทันที วัดค่าในระยะสั้น และมักให้ค่าในเชิงปริมาณ
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     Outcome Indicator เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย 

แต่เป็นการวัดผลส�าเร็จในภาพรวมของนโยบาย ดังนั้นจึงมีระยะเวลาและ

ขอบเขตการวัดที่ยาวนานกว่า อีกทั้งให้ผลกระทบเชิงคุณภาพมากกว่า

ภาพที่ 4 ระบบการวัดเพื่อการประเมินผล

2.5.2 คุณลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี 
 การก�าหนดตัวชี้วัดตามแนวทางของ SMART Objective ดังนี้ 

 1. Specific: S = เจาะจง มีความเฉพาะเจาะจง ตัวชี้วัดควรมี

ความชัดเจนและมีความหมายมุ่งไปยังสิ่งที่วัด ควรก�าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน

ไม่ก�ากวม เพื่อมิให้เกิดการตีความผิดพลาดและเพื่อสื่อสารความเข้าใจให้

ตรงกันทั่วทั้งองค์กร 

 2. Measurable: M = วัดได้ เป็นตัวชี้วัดที่สามารถน�าไปวัดผล

การปฏิบัติงานได้จริง ข้อมูลที่ได้จากการวัดสามารถน�าไปเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลที่ได้จากตัวชี้วัดอื่นและใช้วิเคราะห์ความหมายทางสถิติได้ 
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 3. Attainable/ Achievable: A = บรรลุผล สามารถบรรลุ

ผลส�าเร็จได้ องค์กรไม่ควรใช้ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลักที่องค์กรไม่

สามารถควบคุมให้เกิดผลได้โดยตรง

 4. Realistic: R = เป็นจริงได้ มีความสมจริง ตัวชี้วัดผลการด�าเนิน

งานหลักมีความเหมาะสมกับองค์กรและไม่ใช้ต้นทุนการวัดที่สูงเกินไป 

 5. Time Bound: T = ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม สามารถใช้

วัดผลการปฏิบัติงานได้ภายในเวลาที่ก�าหนด ควรปรับปรุงตัวชี้วัดให้ทันสมัย

อยู่เสมอ

2.5.3 ลักษณะสำ�คัญของตัวชี้วัดที่ดี 
 1. ตรงประเด็น (Relevant) เป็นตัวชี้วัดที่สามารถบ่งบอกถึงสิ่งที่เรา

ต้องการทราบได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน/

โครงการ 

 2. มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เป็นตัวชี้วัดที่หลักเกณฑ์และวิธีการ

หรือสูตรค�านวณที่แน่นอน ค�านิยามของตัวแปรที่ใช้ในการค�านวณต้องชัดเจน 

ลดการใช้ดุลพินิจของผู้ประเมิน 

 3. มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกน้อย เพื่อความถูกต้องและ

เป็นธรรมกับผู้ถูกประเมิน การก�าหนดตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานควรมี

ตัวแปรเฉพาะที่ผู้รับการประเมินสามารถควบคุมได้เท่านั้น  

 4. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งสามารถจัดเก็บ

ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง และหากจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในภาพกว้าง จ�านวน

ตัวอย่างที่เก็บข้อมูลต้องมีมากพอเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้ 
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 5. เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นการประเมินผลการ

ท�างานภายในองค์กร ตัวชี้วัดที่ก�าหนดขึ้นต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน สามารถเปรียบเทียบระหว่าง

ประเทศได้

2.5.4 ขั้นตอนก�รจัดทำ�ตัวชี้วัด
 1. วิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ขององค์กร ยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการและกิจกรรมขององค์กรให้ชัดเจนว่า เป้าหมายที่เป็นผลผลิต 

(Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ในระยะสั้นระยะยาว ในกรณีที่ต้องการ

วัดผลเฉพาะระดับโครงการหรือบางกิจกรรมให้พิจารณาเฉพาะวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น 

 2. ก�าหนดประเด็น ประมวลประเด็นที่ต้องติดตามประเมินผล

ให้ครบทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการใช้ปัจจัย (Input) ที่ใช้ใน

การด�าเนินงาน กระบวนการด�าเนินงาน (Process) ไปจนถึงผลผลิตและ

ผลลัพธ์ในระยะยาวที่จะเกิดขึ้น ถ้าวัดเฉพาะผลผลิตหรือผลลัพธ์โดยไม่ได้

วัดปัจจัยก็อาจจะไม่ทราบถึงสาเหตุว่าส�าเร็จเพราะเหตุใด 

 3. เลือกประเด็นส�าคัญ ในแต่ละประเด็นให้เลือกเฉพาะประเด็น

ที่ส�าคัญที่มีผลต่อความส�าเร็จ ไม่ส�าเร็จของการด�าเนินงาน (Critical Success

Factor : CSF) หรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานมากที่สุด 

มาก�าหนดเป็นประเด็นที่ต้องติดตามหรือประเมินผล 

 4. ก�าหนดตัวชี้วัด ก�าหนดตัวชี้วัดโดยเลือกตัวชี้วัดที่ตรงประเด็น

มากที่สุดเพื่อประหยัดงบประมาณและเวลาในการเก็บรวบรวมและประมวล

ผลข้อมูลซึ่งในแต่ละประเด็นอาจมีมากกว่า 1 ตัวชี้วัดก็ได้ ในบางกรณี
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อาจจ�าเป็นต้องจัดท�าเป็นดัชน ี(Index) โดยเฉพาะกรณีที่มีตัวชี้วัดหลายตัว

หรือมีเรื่องที่เกี่ยวข้องหลายประเด็นหรือหลายมิติต้องท�าเป็นดัชนีรวม 

(Composite Index) เพื่อให้สามารถสรุปเป็นภาพรวมในประเด็นนั้น ๆ ได้ 

 ในการก�าหนดตัวชี้วัดขององค์กร โดยทั่วไปจะต้องก�าหนดจาก

ระดับบนลงมาถึงระดับล่าง กรณีขององค์กรภาครัฐตัวชี้วัดอาจเริ่มจาก

กระทรวง กรม ไปจนถึงกอง/ฝ่ายต่าง ๆ หรือในกรณีของโครงการต้อง

ก�าหนดตัวชี้วัดภาพรวมของโครงการก่อนตัวชี้วัดของกิจกรรมย่อย

แต่การค�านวณตัวชี้วัดภาพรวมระดับบนบางกรณีอาจต้องเริ่มจากระดับย่อย

ก่อน เช่น ระดับบุคคล/ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการไปจนถึงระดับโครงการ

หรือระดับพื้นที่ เช่น ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด และประเทศ ซึ่งจะต้องมี

การก�าหนดตัวชี้วัดหรือดัชนีขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนในแต่ละระดับ โดย

ตัวชี้วัดระดับล่างจะต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับบนด้วยในการค�านวณ

จากระดับย่อยมาเป็นระดับที่กว้างขวางขึ้น ส�าหรับตัวชี้วัดบางตัวอาจ

ต้องมีการถ่วงน�้าหนัก (Weight) ด้วย เนื่องจากในแต่ละประเด็นย่อย

หรือพื้นที่ย่อยอาจมีความส�าคัญไม่เท่ากัน ในบางกรณีตัวชี้วัดภาพรวม

อาจไม่จ�าเป็นต้องมาจากตัวชี้วัดระดับย่อย อาจวัดจากผลผลิตสุดท้าย

ของโครงการหรือขององค์กรที่เกิดจากการท�างานอย่างบูรณาการของทุกระดับ

ในหลายหน่วยงานภายในองค์กร 

 5. วางระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ก�าหนดรายละเอียดข้อมูล

ที่จะจัดเก็บในแต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสม เช่น ก่อน/หลังโครงการ ระหว่าง

ด�าเนินการตามโครงการ เพื่อให้สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ

ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้ง สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้นใน

แต่ละช่วงเวลาได้ ค่าของตัวชี้วัดแต่ละตัวอาจมาจากหลายตัวแปร (Variable)



                                                                    คู่มือคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รหน่วยง�นกรมควบคุมโรค        43 

ทั้งที่เป็นตัวแปรสต๊อก (Stock หรือ Inventory) ที่อ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ดังนั้นต้องก�าหนดค�านิยามให้ชัดเจนในกรณีที่ตัวชี้วัดที่เป็นอัตราส่วน (Ratio)

ที่มีลักษณะเป็นเศษส่วน ตัวแปรที่เป็นเศษอาจได้ข้อมูลมาจากแหล่งหนึ่ง 

ตัวแปรที่เป็นส่วนอาจได้ข้อมูลมาจากอีกแหล่งหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งบางรายการ

อาจเป็น ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และบางรายการเป็นข้อมูลปฐมภูมิ

(Primary Data) ซึ่งผู้ประเมินต้องจัดเก็บเองโดยการส�ารวจจากทุกรายหรือ

สุ่มตัวอย่างบางรายในบางพื้นที่โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต

หรือการวัดโดยใช้อุปกรณ์บางชนิดและด�าเนินการเป็นเรื่องเฉพาะเรื่อง

หรือบูรณาการให้อยู่ในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ด�าเนินการเป็นปกติ

อยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีการก�าหนดแหล่งข้อมูลและช่วงเวลาที่อ้างอิงให้

ชัดเจนด้วย โดยต้องค�านึงถึงความถูกต้องและความรวดเร็วของการได้มา

ซึ่งข้อมูล รวมทั้งค่าใช่จ่ายในการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วย

 กรณีที่ต้องใช้วิธีการส�ารวจด้วยตัวอย่าง (Sample Survey) จะต้องมี

การก�าหนดแบบแผนการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Design) และจ�านวน

ตัวอย่าง (Sample Size) ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ตัวแทน (ตัวอย่าง) ที่ด ี

ผลการค�านวณตัวชี้วัดที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือและไม่เกิดความเอนเอียง

(Biased) ในทางสถิต
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2.5.5 ก�รคำ�นวณผลก�รประเมิน
 1. ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้ 

            ผลการประเมิน                    ระดับคะแนนที่ได้รับ 

 มีผลการด�าเนินงานอยู่ระดับดีกว่าเป้าหมายมาก   5 

 มีผลการด�าเนินงานอยู่ระดับดีกว่าเป้าหมาย    4

 มีผลการด�าเนินงานอยู่ระดับเป็นไปตามเป้าหมาย    3 

 มีผลการด�าเนินงานอยู่ระดับต�่ากว่าเป้าหมาย    2 

 มีผลการ�าเนินงานอยู่ระดับต�่ากว่าเป้าหมายมาก    1 

 2. วิธีการประเมินผลการด�าเนินงานสามารถแบ่งได้เป็น 5 แบบ ดังนี้ 

 1.1 การประเมินผลตัวชี้วัดผลส�าเร็จ/ไม่ส�าเร็จ (Pass/Fail) 

 1.2 การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด�าเนินงาน (Milestones) 

 1.3 การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) 

      - ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต 1 ตัว 

      - ตัวชี้วัดเชิงผลผลิตมากกว่า 1 ตัว 

 1.4 การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

 1.5 การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 

      - ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหว่างตัวชี้วัดตามขั้นตอนการ

ด�าเนินงานและตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Milestones + Output) 

      - ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหว่างตัวชี้วัดตามขั้นตอนการ

ด�าเนินงานและตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Milestones + Outcome) 

      - ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหว่างตัวชี้วัดตามขั้นตอนการ

ด�าเนินงานและตัวชี้วัดเชิงผลผลิตและตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Milestones + 

Output + Outcome)
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2.5.6 ก�รกำ�หนดค่�เป้�หม�ย
 1. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของเป้าหมายของตัวชี้วัด

 1.1 แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงาน และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ

ต่อการด�าเนินงาน

 1.2 การท�าเกณฑ์เปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน (Benchmarking)

 1.3 มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

 1.4 ผลการด�าเนินงานในอดีต (Past Performance)

 1.5 แนวโน้มของผลการด�าเนินงาน

 1.6 ผลการด�าเนินงานที่ดีที่สุดของหน่วยงาน (Best Performance)

 1.7 นโยบายอย่างก้าวกระโดด (Stretch Targeting)

 1.8 ก�าหนดค่าเป้าหมายขึ้นเอง

ภาพที่ 5 ระดับค่าเป้าหมาย
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 2. แนวทางการก�าหนดค่าเป้าหมาย

    2.1 ค่าเป้าหมายไม่ควรต�่ากว่าผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา 

ได้แก่ เป้าหมายไม่ควรต�่ากว่าผลงานในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้อาจต้องพิจารณา

ถึงผลกระทบต่าง ๆ ด้วย

          - ปัจจัยภายใน เช่น งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ต้นทุน

ในการด�าเนินงานในผลผลิตหรือกิจกรรมนั้น ๆ ความพร้อมของบุคลากร

         - ปัจจัยภายนอก เช่น ระดับในการควบคุมหรือบริหาร

จัดการผลงาน การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก

ส่วนราชการ

    2.2 ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดจากผลการด�าเนินงานในอดีต ได้แก่

ก�าหนดค่าเป้าหมายจากการใช้ผลการด�าเนินงานในอดีตเป็นฐาน หรอื

หลักการ Self-improvement เพื่อใช้วัดว่าตัวชี้วัดนั้น สามารถท�าได้ดีขึ้น

กว่าเดิมหรือไม่ ซึ่งมักใช้ในกรณีที่ไม่มีหน่วยงานอื่น หรือมาตรฐานอื่น

เพื่อเปรียบเทียบผลงานจึงต้องเปรียบเทียบกับผลงานเดิม

    2.3 การก�าหนดค่าเป้าหมายโดยเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น ได้แก่

          - ก�าหนดค่าเป้าหมายจากการท�า Benchmarking โดย

เปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานเหมือนกัน

หรืออยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน รวมถึง หน่วยงานในต่างประเทศ และสถาบัน

ในระดับนานาชาติที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น IMD เป็นต้น 

         - ก�าหนดจากค่ามาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ (ถ้ามี)

    2.4 การก�าหนดค่าเป้าหมายจากค่าแนวโน้ม ได้แก่ ก�าหนด

ค่าเป้าหมายจากแนวโน้มของผลการด�าเนินงาน โดยพิจารณาว่าผลการ

ด�าเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้ ต้องมีการรวบรวมข้อมูลใน

อดีตที่เพียงพอเพื่อสร้างภาพของแนวโน้มที่เชื่อถือและน�ามาใช้งานได้
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    2.5 การก�าหนดค่าเป้าหมายจาก Best Practice ได้แก่ 

ก�าหนดจากผลการด�าเนินงานที่ดีที่สุดของหน่วยงาน (Best practice) 

เพื่อเป็นการผลักดันให้หน่วยงานมีผลการด�าเนินงานที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

โดยหากมีหลายหน่วยงานที่ด�าเนินงานในลักษณะเดียวกันก็อาจพิจารณา

ใหใ้ช้ผลการด�าเนินงานที่ดีที่สุดเป็นเป้าหมายส�าหรับทุกหน่วยงาน

 2.6 การก�าหนดค่าเป้าหมายจากนโยบายแบบก้าวกระโดด ได้แก่ 

ก�าหนด ค่าเป้าหมายจากนโยบายอย่างก้าวกระโดด (Stretch Targeting) 

เพื่อผลักดันให้องค์การมีผลการด�าเนินงานที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ทั้งนี้ 

ต้องพิจารณาถึงผลการด�าเนินงานย้อนหลัง (Baseline data) แล้วว่า

แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 2.7 การก�าหนดค่าเป้าหมายเอง ในกรณีที่ไม่ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ 

      - ก�าหนดค่าเป้าหมายขึ้นเองในกรณีที่ยังไม่มีข้อมูลที่จะน�า

มาพิจารณาก�าหนดเป้าหมายได้หรือไม่ สามารถน�าหลักการข้างต้นมา

ประยุกต์ใช้ได้ อาจก�าหนดเป้าหมายขึ้นเองก่อนแล้วค่อยพัฒนาต่อเนื่อง

โดยการสร้างระบบฐานข้อมูลส�าหรับตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อใช้วัดผลในปีต่อ ๆ ไป 

      - วิธีการก�าหนดเป้าหมายสามารถท�าได้ 2 วิธี คือ

  • Absolute Target: ก�าหนดความคาดหวังในการด�าเนินงาน

มาเป็นค่าเฉพาะเจาะจง 

  • Range Target: ก�าหนดช่วงความคาดหวังในการด�าเนินงาน 

โดยช่วงความคาดหวังขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยสิ่งแวดล้อมและ

ดุลยพินิจจากการวิเคราะห์เป็นกรณี ๆ ไป
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2.6 แนวท�งก�รดำ�เนินก�รต�มกระบวนก�รจัดทำ�คำ�รับรองก�รปฏิบัติ
ร�ชก�รหน่วยง�น กรมควบคุมโรค

 2.6.1 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

ด�าเนินการพัฒนาระบบราชการกรมควบคุมโรค

ภาพที่ 6 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด�าเนิน

การพัฒนาระบบราชการกรมควบคุมโรค
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2.6.2 การก�าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ภาพที่ 7 การก�าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงาน

     กรมควบคุมโรคแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด�าเนินการพัฒนา

ระบบราชการ เพื่อก�าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงาน

     กลุ่มพัฒนาระบบบริหารยกร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการหน่วยงาน รวมทั้งจัดท�าปฏิทิน/แผนงาน และแนวทางการก�ากับ 

ติดตาม ประเมินผลการจัดท�าค�ารับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัด

     คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการหน่วยงาน รวมทั้งจัดท�าปฏิทิน/แผนงาน และแนวทาง

การก�ากับติดตาม ประเมินผลการจัดท�าค�ารับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัด

     หน่วยงานจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปี โดยก�าหนด

ตัวชี้วัดที่รับถ่ายทอดจากกรม และตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน
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     กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดให้มีการเจรจาความเหมาะสมของ

ตัวชี้วัด โดยคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการหน่วยงาน ตัวชี้วัด น�้าหนัก เป้าหมายและเกณฑ์การ

ให้คะแนน เฉพาะตัวชี้วัดภารกิจหลักของหน่วยงานในองค์ประกอบที่ 1

Functional Base ส�าหรับตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 2 Agenda Base, 

องคป์ระกอบที่ 3 Area Base, องค์ประกอบที่ 4 Functional Base และ

องค์ประกอบที่ 5 Potential Base เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับ

1. การเตรียมการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน

ภาพที่ 8 การเตรียมการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน
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     หน่วยงานผู้ก�ากับตัวชี้วัดตามกรอบค�ารับรองการประเมินผล

การปฏิบัติราชการหน่วยงาน จัดท�าร่างรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 

ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุม

เสนอร่างรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามค�ารับรองการประเมินผล

การปฏิบัติราชการหน่วยงานต่อคณะอนุกรรมการด�าเนินการพัฒนาระบบ

ราชการ

     กรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด หน่วยงานผู้ก�ากับ

ตัวชี้วัดปรับปรุง แก้ไข และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     คณะอนุกรรมการด�าเนินการพัฒนาระบบราชการ พิจารณา

ความเหมาะสมรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามค�ารับรอง

การประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงาน และให้ความเห็นชอบ

2. การลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน

     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการหน่วยงาน ปฏิทิน/แผนงานการจัดท�าค�ารับรองฯ และแนวทาง

การก�ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้รับความเห็นชอบ

แกห่น่วยงานในสังกัด

     หน่วยงานในสังกัดด�าเนินการจัดท�าค�ารับรองฯ และส่งเอกสาร

ประกอบค�ารับรองฯ ไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อตรวจสอบและ

ยืนยันความถูกต้อง

     กลุ่มพัฒนาระบบบริหารตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของ

ตัวชี้วัดที่หน่วยงานเสนอ ให้เป็นไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ



    52         คู่มือคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รหน่วยง�นกรมควบคุมโรค  

ราชการหน่วยงาน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกรณีที่ไม่เป็นไป

ตามกรอบฯ ที่ก�าหนด

     หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนะ 

และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     จัดท�าเอกสารลงนามค�ารับรองฯ และจัดพิธีลงนามค�ารับรองฯ 

โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     อธิบดี รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก�ากับดูแลหน่วยงาน และ

หัวหน้าหน่วยงานลงนามค�ารับรองฯ ซึ่งการลงนามในค�ารับรองฯ นัน้ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อผลงานและถือเป็นเอกสารที่

แสดงถึงการท�าความตกลงถึงผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด และน�้าหนัก 

ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ�านง

ในการรับผิดชอบต่อผลส�าเร็จหรือผลงาน (Accountability)

3. การจัดท�ารายละเอียดตัวชี้วัด

     หน่วยงานจัดท�ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประกอบ

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาประเภทของตัวชี้วัดและจัดท�า

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแบบฟอร์มของตัวชี้วัดแต่ละประเภท เช่น ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ ตัวชี้วัดขั้นตอนการด�าเนินงาน เป็นต้น

     หน่วยงานจัดท�ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประกอบ

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ส่งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค

การจัดท�ารายละเอียดตัวชี้วัดประกอบด้วยหัวข้อรายละเอียดตัวชี้วัด 

(KPI Template) ดังต่อไปนี้
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 1) ล�าดับที่และชื่อตัวชี้วัด น�ามาจากเอกสารกรอบค�ารับรอง

การปฏิบัตริาชการหน่วยงาน

 2) หน่วยวัด ระบุหน่วยวัดของตัวชี้วัด เช่น ระดับ ร้อยละ จ�านวน 

สัดส่วน เป็นต้น โดยหน่วยวัดต้องสอดคล้องกับชื่อตัวชี้วัด เช่น

     • ตัวชี้วัดที่ขึ้นต้นด้วย “ร้อยละ” หน่วยวัดคือ “ร้อยละ”

     • ตัวชี้วัดที่ขึ้นต้นด้วย “ระดับความส�าเร็จ” หน่วยวัดคือ “ระดับ”

     • ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับสถานที่ หน่วยวัดคือ “แห่ง”

     • ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับคน หน่วยวัดคือ “ราย”

 3) น�้าหนักของตัวชี้วัด การระบุน�้าหนักของตัวชี้วัดต้องมีความถูกต้อง 

และตรงตามที่ระบุไว้ในค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรณีมีเงื่อนไข

เกี่ยวกับน�้าหนักต้องมีการระบุในรายละเอียดตัวชี้วัดให้ชัดเจน

 4) ค�าอธิบายตัวชี้วัด แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์/ภาพรวม

ของการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด และรายละเอียดในส่วนประกอบต่าง ๆ 

ของตัวชี้วัด

     • ค�าอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดต้องเป็นข้อความที่สื่อความหมาย

เดียวกัน เพื่อท�าให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินเข้าใจได้ตรงกัน

     • ผู้ประเมินสามารถประเมินได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของตัวชี้วัด

     • ผู้รับการประเมินสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของตัวชี้วัด

 5) สูตรการค�านวณ ระบุสูตรการค�านวณที่สอดคล้องกับวิธีการวัดผล

ของตัวชี้วัด รวมถึงอธิบายตัวแปรหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่น�ามาใช้ประกอบ

การค�านวณ ผลงาน รวมถึงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลที่น�ามาประกอบ
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การค�านวณผลการด�าเนินงาน กรณีมีการก�าหนดเงื่อนไขของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กับสูตรการค�านวณไว้จะต้องระบุเงื่อนไขการค�านวณให้ชัดเจน

 6) เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

     • เกณฑ์การให้คะแนนในเชิงปริมาณ : น�าตัวเลขเกณฑ์การให้

คะแนนมาจากค�ารับรองฯ สรุปผลการเจรจาตกลงผลการปฏิบัติราชการ

หรือบันทึกการประชุมเจรจาตกลงผลการปฏิบัติราชการ

     • กรณีไม่สามารถก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนได้ชัดเจนในวันที่

เจรจาตกลงผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ

ประเมินผลฯ อาจมีมติให้ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ตัวแปร เช่น 

X/Y ไว้ก่อน เช่น ผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา หรือค่าเป้าหมาย

จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดจากช่วงการเจรจาค่าเป้าหมายและ

เกณฑ์การให้คะแนนยังไม่ทราบค่าดังกล่าว แต่หากในช่วงการจัดท�าเอกสาร

สรุปรายละเอียดตัวชี้วัด ได้ทราบค่าตัวแปรดังกล่าว ขอให้แทนค่าและใส่ใน

เกณฑ์การให้คะแนนให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินงาน

และการประเมินผล

     • เกณฑ์การให้คะแนนในลักษณะระดับ (Milestone) หรือ

ขั้นตอนการด�าเนินงาน ผู้จัดท�าฯ ต้องคัดเลือกเนื้อหาของเกณฑ์การให้

คะแนนทั้ง 5 ระดับ จากแหล่งที่มาของตัวชี้วัดอย่างครบถ้วน โดยไม่ใช้

การสรุปหรือคัดย่อมาเพียงบางส่วน

     • หากมีการก�าหนดเงื่อนไขของตัวชี้วัดที่จะมีการพิจารณา

เชิงคุณภาพในแต่ละขั้นตอน การด�าเนินงานผู้จัดท�ารายละเอียดตัวชี้วัด

ต้องระบุไว้ในเงื่อนไขได้เกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน
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 7) เงื่อนไขของตัวชี้วัด ระบุเงื่อนไขที่จ�าเป็นซึ่งมีส่วนส�าคัญต่อ

การบรรลุผลส�าเร็จของตัวชี้วัดตรงตามค�ารับรองฯ สรุปผลการเจรจา

ตกลงผลการปฏิบัติราชการหรือบันทึกการประชุมเจรจาตกลงผล

การปฏิบัติราชการ โดยมีเงื่อนไขเชิงคุณภาพหรือเงื่อนไขประกอบการ

วัดผลนั้น

 8) ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ระบุข้อมูลผลการด�าเนินงานใน

อดีตของตัวชี้วัด ซึ่งต้องมีแนวทางการจัดเก็บข้อมูล สอดคล้องกับค�าจ�ากัด

ความของตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลปีงบประมาณปัจจุบัน โดยปกติควร

มีข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัดย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี โดยข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวชี้วัดที่น�ามาใส่ในเอกสารสรุป รายละเอียดตัวชี้วัดต้องสอดคล้อง

กับข้อมูลที่ใช้ในการเจรจาความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย และเกณฑ์

การให้คะแนน 

 • ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลเป็นปีแรกและยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล ไม่จ�าเป็น

ต้องใส่ข้อมูลพื้นฐาน

 • ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลต่อเนื่อง ควรมีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

นับจากปีงบประมาณที่ประเมินผล

 9) รายละเอียดการด�าเนินงาน ระบุขั้นตอนการด�าเนินงาน

ที่ท�าให้ตัวชี้วัดบรรลุผลส�าเร็จและระบุเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบ

การประเมินผลการด�าเนินงานรวมถึงคะแนนแต่ละขั้นตอน

 10) เป้าหมาย ระบุผลการด�าเนินงานที่ต้องการในแต่ละไตรมาส

 11) แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล จะต้องระบุแหล่งข้อมูล 

และวิธีการที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างชัดเจน



    56         คู่มือคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รหน่วยง�นกรมควบคุมโรค  

 • ตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลส่วนกลาง ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่ใช้

ส�าหรับการประเมินผลตามตัวชี้วัดนั้น ๆ

 • ตัวชี้วัดที่หน่วยงานจัดเก็บเอง ระบุชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลพร้อม

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกเพื่อให้สามารถติดต่อกับผู้ที่รับผิดชอบ

การจัดเก็บข้อมูลได้โดยตรงเมื่อมีข้อสงสัย

 12) ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ระบุเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

ในแต่ละไตรมาส โดยก�าหนด วัน เดือน ปี  ในปีงบประมาณนั้น

 13) แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย ระบุชื่อแบบฟอร์มที่ก�าหนด

ให้หน่วยงานด�าเนินการเพื่อเป็นรูปแบบเดียวกัน

 14) ชื่อผู้ก�ากับดูแลตัวชี้วัด ชื่อผู้ก�ากับดูแลตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย

ให้ท�าหน้าที่ดูแล ติดตามการด�าเนินงานให้ตัวชี้วัดบรรลุผลส�าเร็จ พร้อมทั้ง

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ติดต่อได้ การระบุชื่อผู้ก�ากับดูแลตัวชี้วัดควร

เป็นผู้ทีส่ามารถตอบค�าถาม/ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ประเมินได้จริง

 15) ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย

ให้ท�าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการด�าเนินงานของตัวชี้วัดพร้อมเบอร์โทรศัพท์

และอีเมล์ที่ติดต่อได้การระบุชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัดควรเป็นผู้ที่สามารถตอบ

ค�าถาม/ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ประเมินได้จริง
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ตัวชี้วัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน
๑. ตัวชี้วัดที ่..... : ......................................................................................
๒. หน่วยวัด : .........................................
๓. น�้าหนัก : ..........................................
๔. ค�าอธิบายตัวชี้วัด : ..............................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
๕. สูตรการค�านวณ  : ..............................................................................
(หมายเหตุ หากสูตรการค�านวณมีมากกว่า ๑ ขั้นตอน ให้ระบุสูตรทุก
ขั้นตอน และระบุด้วยว่าเป็นสูตรการค�านวณในขั้นตอนที่เท่าไร)
๖. เกณฑ์การให้คะแนน  : ก�าหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน
เป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของการด�าเนินงานตามเป้าหมาย
แต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ชื่อ

ตัวชี้วัด

ระดับ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

ขั้นตอน

ที่ ๑

ขั้นตอน

ที่ ๒

ขั้นตอน

ที่ ๓

ขั้นตอน

ที่ ๔

ขั้นตอน

ที่ ๕

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติตราชการหน่วยงาน 

กรมควบคุมโรค ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบที่ .............. : .......................................................
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๗. เงื่อนไขของตัวชี้วัด  : .........................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

๘. ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด
ผลการด�าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๙. รายละเอียดการด�าเนินงาน : 

ขั้นตอน

ที่

รายละอียดการ

ด�าเนินงาน
คะแนน

เอกสารประกอบ

การประเมิน

๑

๒

๓

๔

๕ ต้องเป็นแบบ Hybrid

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

หมายเหต ุ : ..............................................................................................
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๑๐. เป้าหมาย  : 
          ไตรมาสที่ ๒ ถึงขั้นตอนที่ .......
          ไตรมาสที่ ๔ ถึงขั้นตอนที่ .......

๑๑. แหล่งข้อมูล  : ..................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
๑๒. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ......................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
๑๓. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล  : 
     ไตรมาสที่ ๒  ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔
     ไตรมาสที่ ๔  ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๔. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย : .........................................................
...................................................................................................................
๑๕. ผู้ก�ากับดูแลตัวชี้วัด : 

ระดับกรม : .......................................... 

ชื่อผู้ก�ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail

ระดับหน่วยงาน : .......................................... 
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ชื่อผู้ก�ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail

๑๖. ผู้จัดเก็บข้อมูล  :

ระดับกรม : .......................................... 

ชื่อผูจ้ัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail

ระดับหน่วยงาน : .......................................... 

ชื่อผูจ้ัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail
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ตัวชี้วัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน
๑. ตัวชี้วัดที ่..... : ......................................................................................
๒. หน่วยวัด : .........................................
๓. น�้าหนัก : ..........................................
๔. ค�าอธิบายตัวชี้วัด : ..............................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
๕. สูตรการค�านวณ  : ..............................................................................
(หมายเหตุ หากสูตรการค�านวณมีมากกว่า ๑ ขั้นตอน ให้ระบุสูตรทุกขั้นตอน 
และระบุด้วยว่าเป็นสูตรการค�านวณในขั้นตอนที่เท่าไร)
๖. ข้อมูลด�าเนินงาน  :

รายละเอียดการด�าเนินงาน

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๗. เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ....... 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติตราชการหน่วยงาน 

กรมควบคุมโรค ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบที่ .............. : .......................................................

แบบฟอร์มตัวชี้วัดแบบ Output/Outcome
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ต่อ ๑ คะแนน โดยก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕

เงื่อนไขเกณฑ์การให้คะแนน : 
...................................................................................................................
...................................................................................................................

๘. ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด
ผลการด�าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๙. เป้าหมาย : 
              ไตรมาสที่ ๒  ถึงขั้นตอนที่ ....................
     ไตรมาสที่ ๔  ถึงขั้นตอนที่ ....................
๑๐. แหล่งข้อมูล  : ..................................................................................
...................................................................................................................
๑๑. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : ......................................................................
...................................................................................................................
๑๒. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล  : 
     ไตรมาสที่ ๒  ภายในวันที่ ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔
     ไตรมาสที่ ๔  ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๓. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย : .........................................................
...................................................................................................................
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๑๔. ผู้ก�ากับดูแลตัวชี้วัด : 

ระดับกรม : .......................................... 

ชื่อผู้ก�ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail

ระดับหน่วยงาน : .......................................... 

ชื่อผู้ก�ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail

๑๕. ผู้จัดเก็บข้อมูล  :

ระดับกรม : .......................................... 

ชื่อผูจ้ัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail

ระดับหน่วยงาน : .......................................... 

ชื่อผูจ้ัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail
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4. การตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน

ภาพที่ 9 การตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการหน่วยงาน

 •   หน่วยงานจัดท�าเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 

     ตามค�ารับรองฯ ประจ�าปีงบประมาณ และจัดส่งให้กลุ่มพัฒนา

     ระบบบริหารตรวจสอบ

 •   กลุ่มพัฒนาระบบบริหารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

     รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) (กรณีตัวชี้วัดภารกิจของ

     หน่วยงาน) และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

 •   หน่วยงานท�าความเข้าใจ ด�าเนินแก้ไข ปรับปรุง และจัดท�าเอกสาร

     รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ฉบับสมบูรณ์จัดส่งให้

     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 •   กรณีที่มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดให้ปรับแก้ไข

     รายละเอียดตัวชี้วัดหลังจากทราบผลการพิจารณาค�าขอ

     เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดแล้ว จึงจัดส่งรายละเอียด

     ฉบับสมบูรณ์ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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2.6.3 ก�รพิจ�รณ�คำ�ขอเปลี่ยนแปลงร�ยละเอียดตัวชี้วัดต�มคำ�รับรองก�ร
ปฏิบัติร�ชก�รหน่วยง�น

 

ภาพที่ 10 การพิจารณาค�าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน

 •   หน่วยงานจัดท�าค�าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดและจัดส่ง

     ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 •   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดท�าเอกสารวิเคราะห์ค�าขอเปลี่ยนแปลง

     รายละเอียดตัวชี้วัดที่หน่วยงานขอ

 •   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดส่งเอกสารวิเคราะห์ดังกล่าวให้

     คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ และจัดประชุมเสนอค�าขอ

     เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดต่อคณะอนุกรรมการด�าเนิน

     การพัฒนาระบบราชการเพื่อพิจารณา

 •   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งผลการพิจารณาค�าขอเปลี่ยนแปลง

     รายละเอียดตัวชี้วัดให้หน่วยงานรับทราบ
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                    บทที่ 3
 ก�รติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร
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บทที่ 3
ก�รติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร

3. ก�รติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รหน่วยง�น

3.1 วัตถุประสงค์ของก�รติดต�มประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร
 1) เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรับทราบ

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงาน

 2) เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานโดยเฉพาะผลผลิต ผลลัพธ์ และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงาน

 3) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล รวมทั้ง

เกณฑ์การประเมินผลตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด

กรมควบคุมโรค
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ภาพที่ 11 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหมวดที่ 8 

แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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3.3 โครงสร้�งและบทบ�ทหน้�ที่ของคณะทำ�ง�นติดต�มคว�มก้�วหน้�
และประเมินผลคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รหน่วยง�น กรมควบคุมโรค 

ภาพที่ 12 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะท�างานติดตาม

ความก้าวหน้าและประเมินผล ค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน 

กรมควบคุม
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3.4 ก�รติดต�มและร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ก�รปฏิบัติร�ชก�รฯ รอบ 6 และ 12 เดือน

ภาพที่ 13 การติดตามและรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการฯ 

รอบ 6 และ 12 เดือน

 •   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดท�าบันทึกแจ้งหน่วยงานในสังกัด

รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 

รอบ 6 และ12 เดือน

 •   หน่วยงานรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) 

รอบ 6 และ 12 เดือน ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimate SM)

 •   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกับผู้ก�ากับตัวชี้วัดด�าเนินการติดตาม

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการตามค�ารับอรงการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 และ 12 เดือน

 •   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รายงานสรุปผลการด�าเนินงานความก้าวหน้า

การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 และ 12 เดือน 

เสนอต่อคณะอนุกรรมการด�าเนินงานพัฒนาระบบราชการ (CCO)
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3.5 ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รฯ รอบ 6 และ 12 เดือน 
 

ภาพที่ 14 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 และ 12 เดือน

 •   กลุ่มพัฒนาระบบริหาร จัดท�าแผนการติดตามประเมินผล

การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้ง

หน่วยงาน

 •   หน่วยงานรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment 

Report) รอบ 6 และ 12 เดือน ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

 (Estimate SM)

 •   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างาน

ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน 

กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย

 1. คณะที่ปรึกษา มีบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะค�าปรึกษา

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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 2. คณะท�างานติดตามฯ มีหน้าที่

 - จัดท�าเครื่องมือและแนวทางการประเมินผลค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงาน

 - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้จากการประเมินตนเอง

(Self-Assessment) และหลักฐานประกอบรายละเอียดตัวชี้วัดค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการหน่วยงาน

 - วิเคราะห์และสรุปประเด็นแต่ละตัวชี้วัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

(Calibrate)

 - ประมวลผลคะแนนจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ

รายละเอียดตัวชี้วัดค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน

 - จัดท�ารายงานสรุปผลการประเมินตามค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการหน่วยงาน เสนอคณะอนุกรรมการด�าเนินงานพัฒนาระบบราชการ 

(CCO)

 - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3.6 ก�รสรุปผลก�รปฏิบัติร�ชก�รหน่วยง�น

     3.6.1 ระดับคะแนนของผลก�รประเมินในแต่ละระดับ

ผลการประเมิน คะแนนที่ได้รับ

ดีกว่�เป้�หม�ยม�ก 4.5000-5.0000

ดีกว่�เป้�หม�ย 3.5000-4.4900

เป็นไปต�มเป้�หม�ย 2.5000-3.4999

ตำ่�กว่�เป้�หม�ย 1.5000-2.4999

ตำ่�กว่�เป้�หม�ยม�ก 0.0001-1.4999

ข้อสังเกตุ :

          o คะแนนระดับตำ่�ที่สุดที่ได้รับจะไม่น้อยกว่� 1.0000 คะแนน

          o คะแนนระดับสูงสุดที่ได้รับจะไม่เกิน 5.0000 คะแนน

      3.6.2 วิธีคำ�นวณผลก�รประเมินร�ยตัวชี้วัด
 การค�านวณคะแนนผลการประเมินรายตัวชี้วัดสามารถแยกตาม

ตัวช้ีวัดได้ ดังนี้
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 3.6.2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ตัวอย่าง ผลการด�าเนินงานของตัวชี้วัด “ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายรวม” ผลการด�าเนินงานได้เท่ากับร้อยละ 94.30 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 ร้อยละ 96

ค�านวณโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์

 - ผลต่างของร้อยละของผลการด�าเนินงานในแต่ละระดับตามช่วง

ปรับเกณฑ์การให้คะแนน (Interval) = ร้อยละ 1

 - ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ 94.30 ซึ่งอยู่ในช่วง 3 – 4 คะแนน 

(ร้อยละ 94 – 95)

 - ผลต่างของผลการด�าเนินงาน = ร้อยละ 0.30 (ร้อยละ 94.30 – 94)

เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน (1 x 0.3)/1 = 0.30 ดังนั้น 

“ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ” ร้อยละ

 94.30 จะได้ระดับคะแนน = 3 + 0.30 = 3.3000 คะแนน
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 3.6.2.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มีการถ่วงน�้าหนักจากตัวชี้วัดย่อย

ของตัวชี้วัด 

 ประเมินผลโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างผลการด�าเนินงาน

จริงกับเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดย่อย จากนั้นจึงน�ามาถ่วงน�้าหนัก

และรวมคะแนนภาพรวมของตัวชี้วัด

ตารางและสูตรการค�านวณ

ตัว

ชี้วัด

(i)

น�้าหนัก

(W
i
)

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ

ร้อยละของผลส�าเร็จตาม

เป้าหมายของตัวชี้วัด

คะแนน

ที่ได้

(SM
i
)

คะแนน

ถ่วงน�้าหนัก

(W
i
 x SM

i
)

KPI
1

W
1

1 2 3 4 5 SM
1

(W
1
 x SM

1
)

KPI
2

W
2

1 2 3 4 5 SM
2

(W
2
 x SM

2
)

.

.

KPI
i

W
i

1 2 3 4 5 SM
i

(W
i
 x SM

i
)

∑ W
i
 = 1 ค�่คะแนนของตวัชีว้ดัเท�่กบั ∑ (W

i
 x SM

i
)

ผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักเท่ากับ

 ∑ (W
i
 x SM

i
)  หรือ (W

1
 x SM

1
) + (W

2
 x SM

2
) + ... + (W

i
 x SM

i
)

       ∑ W
i
         W

1
 + W

2
 + ... + W

i
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โดยที่ :

 W  หมายถึง น�้าหนักความส�าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก�าหนดขึ้นจาก

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และผลรวมของน�้าหนักของทุกตัวชี้วัดย่อย

เท่ากับ 1

 SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบกับระดับความส�าเร็จ

ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด

 I    หมายถึง ล�าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก�าหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงาน 1, 2, ..., i

เกณฑ์การให้คะแนน

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดย

ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

1 ∑ (W
i
 x SM

i
) = 1

2 ∑ (W
i
 x SM

i
) = 2

3 ∑ (W
i
 x SM

i
) = 3

4 ∑ (W
i
 x SM

i
) = 4

5 ∑ (W
i
 x SM

i
) = 5
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ตัวอย่าง การค�านวณผลตัวชี้วัดที่มีการวัดผลเป็นเชิงปริมาณที่มีการ

ถ่วงน�้าหนักจากตัวชี้วัดย่อยของตัวชี้วัด

 ตัวชี้วัดร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม

ผลผลิตของหน่วยงาน 

(น�้าหนักร้อยละ 2)

(1)

ตัวชี้วัด

ย่อย

(2)

นำ้�หนัก

ตัวชี้วัดย่อย

(3)

ผลก�ร

ดำ�เนินง�นจริง

(ร้อยละ)

(4)

ผลคะแนน

ที่ได้

(5) = (4) x (2)

คะแนนถ่วง

นำ้�หนัก

ผลผลิตที่ 1 0.25 (0.5/2) 80.00 1.0000 0.2500

ผลผลิตที่ 2 0.1 (0.2/2) 90.00 3.0000 0.3000

ผลผลิตที่ 3 0.3 (0.6/2) 81.00 1.2000 0.3600

ผลผลิตที่ 4 0.35 (0.7/2) 88.00 2.6000 0.9100

รวม 1 1.8200

ก�รแปลงนำ้�หนักของตัวชี้วัดย่อยให้มีผลรวม

เท่�กับ 1 ทำ�ได้โดยนำ�นำ้�หนักของตัวชี้วัดย่อย

ห�รด้วยนำ้�หนักรวมของตัวชี้วัดย่อยทั้งหมด

ผลคะแนนรวมของ

ตัวชี้วัด
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 โดยเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดย่อยกับ

เกณฑก์ารให้คะแนนของตัวชี้วัดย่อยที่ก�าหนดไว้ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละผลผลิต

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

 

 ดังนั้น ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลเุป้าหมายตามผลผลิต

ของหน่วยงาน จะได้ระดับคะแนนเท่ากับ 1.8200 คะแนน

 3.6.2.3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ แยกการพิจารณาออกเป็น 2 กรณี 

ได้แก่

 1. ตัวชี้วัดที่มีการประเมินผลในเชิงคุณภาพ เช่น ร้อยละ

ของสินค้าที่ผลิตได้แล้วเสร็จ ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามขั้นตอนที่

ถูกต้องและด�าเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 

 2. ตัวชี้วัดประเภทอื่น ๆ ที่มีเงื่อนไขเชิงคุณภาพที่ก�าหนดไว้ใน

ตัวชี้วัดสามารถประเมินผลได้โดยประเมินผลส�าเร็จจากการด�าเนินงาน

เทียบกับขั้นตอนตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ และพิจารณาหักคะแนน

เชิงคุณภาพแต่ละขั้นตอนตามที่ก�าหนดไว้ในเงื่อนไขรายละเอียดคุณภาพ

ของแต่ละขั้นตอน
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 3.6.2.4 ตัวชี้วัดแบบระดับขั้น (Milestone)

 ตัวชี้วัดที่วัดผลการด�าเนินงานตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ทีละขั้นตอน

ตามล�าดับ ซึ่งผู้ประเมินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

ประกอบการประเมินผลในแต่ละขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัด 

และผู้ประเมินได้จัดท�าเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ (Check Sheet) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึง

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลในเชิงคุณภาพ 

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จากนั้นน�าคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้

คะแนนในแต่ละขั้นตอนมารวมกันโดยก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ

 3.6.2.5 ตัวชี้วัดแบบผ่าน/ไม่ผ่าน (Pass/Fail)

 ประเมินผลการด�าเนินงานแบบส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จโดยผลการด�าเนินงาน

เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดับคะแนน 2 ระดับ 

  ผลการประเมิน  คะแนนที่ได้

  ผ่าน/ส�าเร็จ  5.0000

  ไม่ผ่าน/ไม่ส�าเร็จ  1.0000

ผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ตัวอย่าง : ความส�าเร็จของการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

ไม่สำ�เร็จ - - - สำ�เร็จ
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 หน่วยงานสามารถด�าเนินการแผนพัฒนาบุคลากรได้แล้วเสร็จ 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนจะได้เท่ากับระดับคะแนน 

5.0000

 3.6.2.6 ตัวชี้วัดแบบผสม (Hybrid) ตัวชี้วัดที่วัดผลการด�าเนินงาน

ตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ทีละขั้นตอนรวมกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

 1. กรณีที่เป็นตัวชี้วัด Hybrid = (Milestone + Output/Outcome)

    - เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

    - ให้ก�าหนดเป็นแผนการด�าเนินงาน (Milestone) อยู่ที่คะแนน

1 – 2 คะแนน และค่าคะแนน 3 – 5 คะแนน ก�าหนดเป็นผลผลิต/

ผลลัพธ์ (Output/Outcome) เฉพาะปีแรกที่ปรับจากตัวชี้วัดแผน

การด�าเนินงาน (Milestone)

เกณฑ์การให้คะแนน

 ระดับ 1 มีการวิเคราะห์และสรุปผลจากการประเมินการตรวจ

เฝ้าระวังจากปีที่ผ่านมา เพื่อน�าไปจัดท�าร่างแผนการตรวจเฝ้าระวังป้องกัน

ควบคุมโรคไข้เลือดออก

 ระดับ 2 อธิบดีกรมควบคุมโรคเห็นชอบแผนการตรวจเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

 ระดับ 3 ร้อยละ 80 ของจ�านวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก ด�าเนินการ

ได้ตามแผน

 ระดับ 4 ร้อยละ 90 ของจ�านวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก ด�าเนินการ

ได้ตามแผน

 ระดับ 5 ร้อยละ 100 ของจ�านวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก ด�าเนินการ

ได้ตามแผน
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 2. กรณี Hybrid = (Output + Outcome)

     - เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

               - ให้ก�าหนด Output อยู่ที่คะแนน 1 – 2 คะแนน และค่าคะแนน 

3 – 5 คะแนน ก�าหนดเป็น Outcome

เกณฑ์การให้คะแนน

 ระดับ 1 จ�านวนพื้นที่เป้าหมายมีน�้าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค

บริโภคแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 90

 ระดับ 2 จ�านวนพื้นที่เป้าหมายมีน�้าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค

บริโภคแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 100

 ระดับ 3 ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อน�้าสะอาด

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

 ระดับ 4 ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อน�้าสะอาด

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

 ระดับ 5 ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อน�้าสะอาด

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
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 3.6.3 การค�านวณผลการประเมินภาพรวม

 เมื่อประมวลผลการด�าเนินงาน และผลคะแนนรายตัวชี้วัดเรียบร้อย

แล้วผู้รับผิดชอบการจัดท�าค�ารับรองและประเมินผลฯ ของหน่วยงานต้อง

น�าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้ทุกตัวชี้วัดมาจัดท�าเป็นตาราง

สรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานตามแบบรายงานสรุปผลคะแนน (SAR Card) 

 เพื่อความสะดวกและความถูกต้องแม่นย�าของข้อมูลกรมได้ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดท�าฐานข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด และประมวล

ผลคะแนนในภาพรวมตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในระบบ

Estimates SM ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบ ในการสรุปรายงานภาพรวมต้องตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลให้ครบทุกตัวชี้วัดที่จัดท�าค�ารับรองของ

หน่วยงาน
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3.7 ก�รขอทบทวนผลก�รประเมินคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร

ภาพที่ 15 การขอทบทวนผลการประเมินค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

 •   หน่วยงานจัดท�าค�าขอทบทวนผลการประเมินและจัดส่งให้

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 •   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และคณะกรรมการประเมินผลฯ 

พิจารณาและจัดท�าเอกสารวิเคราะห์ค�าขอทบทวนผลการประเมินของหน่วยงาน

พร้อมทั้งจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 •   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเสนอค�าขอทบทวนผล

การประเมินต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อพิจารณา

 •   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดท�าสรุปผลการพิจารณาตามมติ

ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการและแจ้งผลการพิจารณาให้

หน่วยงานรับทราบ
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                        ภ�คผนวก

ภ�คผนวก 1 แบบฟอร์มก�รตรวจประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร
           ร�ยตัวชี้วัด
ภ�คผนวก 2 แบบฟอร์มสรุปผลก�รประเมินผลคำ�รับรอง

ก�รปฏิบัติร�ชก�รหน่วยง�น (ภ�พรวม)
ภ�คผนวก 3 แบบฟอร์มสรุปผลก�รประเมินผลคำ�รับรอง

ก�รปฏิบัติร�ชก�รหน่วยง�น (ร�ยตัวชี้วัด)
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ภ�คผนวก 2 แบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์มสรุปผลก�รประเมินผลคำ�รับรองก�รปฏิบัติ  

ร�ชก�รหน่วยง�น (ภ�พรวมและร�ยตัวชี้วัด)

58 
 

ภาคผนวก 2 แบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติ  
ราชการหนว่ยงาน (ภาพรวมและรายตัวชี้วัด) 
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ภ�คผนวก 2 แบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์มสรุปผลก�รประเมินผลคำ�รับรองก�รปฏิบัติ

ร�ชก�รหน่วยง�น (ภ�พรวมและร�ยตัวชี้วัด)
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58 
 

ภาคผนวก 2 แบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติ  
ราชการหนว่ยงาน (ภาพรวมและรายตัวชี้วัด) 
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ภ�คผนวก 3 แบบฟอร์มที่ 2 สรุปผลก�รประเมินผลคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร 
รอบ 12 เดือน ร�ยหน่วยง�น (ร�ยตัวชี้วัด)

หมายเหตุ :

    ตำ่�กว่�เป้�หม�ยม�ก   หม�ยถึง ค่�คะแนนตั้งแต่  0.0001 - 1.4999

    ตำ่�กว่�เป้�หม�ย        หม�ยถึง ค่�คะแนนตั้งแต่ 1.5000 - 2.4999       

    เป็นไปต�มเป้�หม�ย   หม�ยถึง ค่�คะแนนตั้งแต่ 2.5000 - 3.4999

    ดีกว่�เป้�หม�ย          หม�ยถึง ค่�คะแนนตั้งแต่ 3.5000 - 4.4999

    ดีกว่�เป้�หม�ยม�ก     หม�ยถึง ค่�คะแนนตั้งแต่ 4.5000 - 5.0000
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