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มิติภายนอก 

 

 การประเมินประสิทธิผล 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด และตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด 

น้ าหนัก : ร้อยละ 70  

ค าอธิบาย : 

 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัดต้องสะท้อนบริบทและลักษณะเฉพาะของกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด (tailor made) มีความครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมจิตวิทยาและความมั่นคง 
พิจารณาจาก 

- จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (positioning) ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
- แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2557 - 2560  
- แนวทางการขับเคลื่อนประเทศและนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล/ คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.)/ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
- รายได้หลัก (Revenue driver) ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
- ดัชนีชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) 
- ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด (Management Chart) 
- การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงและจังหวัด  
- มีโครงการและงบประมาณสนับสนุน 

 แนวทางการก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด และตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและ
จังหวัด (Function-Area KPIs) พิจารณาจาก 

- จุดแข็งที่สามารถสร้างความเข็มแข็งและเสริมศักยภาพของจังหวัด 
- จุดอ่อนที่เป็นปัญหาส าคัญที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน  
- เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญและได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
- ก าหนดตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

ส าคัญของรัฐบาล รวมทั้งช่วยในการถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับประเทศสู่ระดับกลุ่มจังหวัด/
จังหวัดที่เป็นเป้าหมาย โดยที่ กลุ่มจังหวัด/จังหวัดจะใช้แนวทางการประเมินผลเช่นเดียวกับ
กระทรวง และ/หรือ รับการถ่ายทอดเป้าหมายจากกระทรวง เช่น การสร้างรายได้จาก 
การท่องเที่ยว รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP การจัดการขยะมูลฝอย การเพิ่มจ านวน
พื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น 

 ตัวชี้วัดที่ก าหนดต้องสามารถวัดผลได้ภายในปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถประเมินผลและจัดสรร  
เงินรางวัลได้ภายในเดือนธันวาคม 2559 ในกรณีที่ไม่สามารถวัดผลได้ภายใน 1 ปี ให้มีการติดตามและ
รายงานผล (monitor) ต่อไป 
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด แบ่งออกเป็น 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1  ตัวชี้วัดยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2  ตัวชี้วัดยทุธศาสตร์จังหวัด    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3  ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด 

 

รายละเอียด ดังนี ้
 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 : ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

น้ าหนัก :  ร้อยละ … 

ค าอธิบาย : 

 เพื่อให้กลุ่มจังหวัดมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกลุ่มจังหวัด โดยทุกจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วมรับผิดชอบการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์ส าคัญของกลุ่มจังหวัด 

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

 ก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่สะท้อนความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ส าคัญของกลุ่มจังหวัด 
จ านวนไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด โดยก าหนดน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วัดตามความเหมาะสม และได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัระดับ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได ้

(SM) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(W  SM) 1 2 3 4 5 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 W1.1.1 1 2 3 4 5 SM1.1.1 (W1.1.1  SM1.1.1) 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 W1.1.2 1 2 3 4 5 SM1.1.2 (W1.1.2  SM1.1.2) 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 W1.1.3 1 2 3 4 5 SM1.1.3 (W1.1.3  SM1.1.3) 

 W1.1.1-1.1.3=…        (W1.1.1-1.1.3SM11.1.1-1.1.3) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 

 (W1.1.1-1.1.3  SM1.1.1-1.1.3) 
W1.1.1-1.1.3 

หรือ 
(W1.1.1  SM1.1.1) + (W1.1.2  SM1.1.2) + (W1.1.3  SM1.1.3) 

W1.1.1 + W1.1.2 + W1.1.3 
 

  

  



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของจังหวดั 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

  4 

โดยที่  

W หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชีว้ัดที่ก าหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ าหนักของทุก
ตัวชี้วัดเท่ากบั ... 

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ด้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเปา้หมายของตัวชี้วัด 
1.1.1-1.1.3 หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ จ านวนตัวชีว้ัด (ตัวชี้วัดที่ 1.1.1-1.1.3)  

ขึ้นอยู่กับกลุ่มจังหวัดเป็นผู้ก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เจรจาข้อตกลงและประเมินผล ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดควรมีจ านวนไม่เกิน 
3 ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 

 (W1.1.1-1.1.3  SM1.1.1-1.1.3) 
W1.1.1-1.1.3 

2 
3 
4 
5 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. การประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานตา่งๆ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น 

 ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลือ่นไหว) 
 รายงานการประชุม 
 แผนการด าเนนิงานทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน 
 บันทึกผลการด าเนนิงานที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนนิงานตามค านยิามของตัวชีว้ัดเปรยีบเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏบิัติราชการ 

2. การประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่างๆ 
 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนนิงานของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

3. การสังเกตการณ์ 
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดั 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาของ
ข้อมูลได้ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
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แนวทางการประเมินผล 
 ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ

ข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น กลุ่มจังหวัด/จังหวัดมีความพร้อมให้คณะกรรมการต่างๆ  

ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ตรวจสอบข้อมูลได้ 
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดบัสูงของกลุ่มจังหวัด/จงัหวัด 

หมายเหตุ:   การจัดท ารายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report : SAR) 
และการรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ขอให้
กลุ่มจังหวัด/จังหวัดส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ  
การค านวณและพิจารณาผลการด าเนินงานด้วย ส่วนเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้ส านักงาน 
ก.พ.ร. ขอให้กลุ่มจังหวัด/จังหวัดจัดเตรียมไว้เพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบได้ต่อไป 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 : ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัด    

น้ าหนัก :  ร้อยละ ...  

ค าอธิบาย : 

 เพื่อให้จังหวัดมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในจังหวัด โดยทุกหน่วยงานในจังหวัดให้ความร่วมมอื 
ช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วมรับผิดชอบการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและยุทธศาสตร์ส าคัญของจังหวัด 

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

 ก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ส าคัญของจังหวัด จ านวน 
ไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด โดยก าหนดน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วัดตามความเหมาะสม และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 

(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความส าเร็จ 
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนท่ีได้ 
(SM) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(W  SM) 
1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 W1.2.1 1 2 3 4 5 SM1.2.1 (W1.2.1  SM1.2.1) 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 W1.2.2 1 2 3 4 5 SM1.2.2 (W1.2.2  SM1.2.2) 

ตัวชี้วัดที่ 1.2. ...         

ตัวชี้วัดที่ 1.2.i W1.2.i 1 2 3 4 5 SM1.2.i (W1.2.i  SM1.2.i) 

 W1.2.1-1.2.i=…         (W1.2.1-1.2.iSM11.2.1-1.2.i) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 

 (W1.2.1-1.2.i  SM1.2.1-1.2.i) 
W1.2.1-1.2.i 

หรือ 
(W1.2.1  SM1.2.1) + (W1.2.2  SM1.2.2) + (W1.2.i  SM1.2.i) 

W1.2.1 + W1.2.2 + W1.2.i 
 

 โดยท่ี  

W หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชีว้ัดที่ก าหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ าหนักของทุก
ตัวชี้วัดเท่ากบั ... 

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ด้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเปา้หมายของตัวชี้วัด 
1.2.1-1.2.i หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ จ านวนตัวชีว้ัด (ตัวชี้วัดที่ 1,2,…,i) ขึ้นอยู่กับ

จังหวัดเป็นผู้ก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผล ตัวชี้วัดยุทธศาสตรจ์ังหวัดควรมีจ านวนไม่เกิน 5 ตวัชี้วัด 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 

 (W1.2.1-1.2.i  SM1.2.1-1.2.i) 
W1.2.1-1.2.i 

2 
3 
4 
5 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. การประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานตา่งๆ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น 

 ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลือ่นไหว) 
 รายงานการประชุม 
 แผนการด าเนนิงานทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน 
 บันทึกผลการด าเนนิงานที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนนิงานตามค านยิามของตัวชีว้ัดเปรยีบเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏบิัติราชการ 

2. การประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่างๆ 
 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนนิงานของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

3. การสังเกตการณ์ 
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดั 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาของ
ข้อมูลได้ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 

 ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 

 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น กลุ่มจังหวัด/จังหวัดมีความพร้อมให้คณะกรรมการต่างๆ  

ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ตรวจสอบข้อมูลได้ 
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดบัสูงของกลุ่มจังหวัด/จงัหวัด 
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แนวทางการประเมินผล 
หมายเหตุ:   การจัดท ารายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report : SAR) 

และการรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ขอให้
กลุ่มจังหวัด/จังหวัดส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ 
การค านวณและพิจารณาผลการด าเนินงานด้วย ส่วนเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้ส านักงาน 
ก.พ.ร. ขอให้กลุ่มจังหวัด/จังหวัดจัดเตรียมไว้เพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบได้ต่อไป 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 : ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs)    

น้ าหนัก :  ร้อยละ ...  

ค าอธิบาย : 

 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล รวมทั้งช่วยในการถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับประเทศสู่ระดับ
กลุ่มจังหวัด/จังหวัดที่เป็นเป้าหมาย มีการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างกระทรวงและจังหวัด โดยที่ 
กลุ่มจังหวัด/จังหวัดจะใช้แนวทางการประเมินผลเช่นเดียวกับกระทรวง และ/หรือ รับการถ่ายทอด
เป้าหมายจากกระทรวง เช่น การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP 
การจัดการขยะมูลฝอย การเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น 

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินผล
เช่นเดียวกับกระทรวง และ/หรือ รับการถ่ายทอดเป้าหมายจากกระทรวง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

 ก าหนดตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ที่สะท้อนบริบทของแต่ละ
จังหวัดที่เป็นเป้าหมาย โดยก าหนดน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วัดตามความเหมาะสม และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 

(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความส าเร็จ 
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนท่ีได้ 
(SM) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(W  SM) 
1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 W1.3.1 1 2 3 4 5 SM1.3.1 (W1.3.1  SM1.3.1) 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 W1.3.2 1 2 3 4 5 SM1.3.2 (W1.3.2  SM1.3.2) 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.i W1.3.i 1 2 3 4 5 SM1.3.i (W1.3.i  SM1.3.i) 

 W1.3.1-1.3.i=…         (W1.3.1-1.3.iSM11.3.1-1.3.i) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 

 (W1.3.1-1.3.i  SM1.3.1-1.3.i) 
W1.3.1-1.3.i 

หรือ 
(W1.3.1  SM1.3.1) + (W1.3.2  SM1.3.2) + (W1.3.i  SM1.3.i) 

W1.3.1 + W1.3.2 + W1.3.i 
 

 โดยท่ี  

W หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชีว้ัดที่ก าหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ าหนักของทุก
ตัวชี้วัดเท่ากบั ... 

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ด้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเปา้หมายของตัวชี้วัด 
1.3.1-1.3.i หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ จ านวนตัวชีว้ัด (ตัวชี้วัดที่ 1,2,…,i) ขึ้นอยู่กับ

จังหวัดเป็นผู้ก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผล  
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 

 (W1.3.1-1.3.i  SM1.3.1-1.3.i) 
W1.3.1-1.3.i 

2 
3 
4 
5 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. การประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานตา่งๆ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น 

 ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลือ่นไหว) 
 รายงานการประชุม 
 แผนการด าเนนิงานทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน 
 บันทึกผลการด าเนนิงานที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

 การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนนิงานตามค านยิามของตัวชีว้ัดเปรยีบเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในค ารับรองการปฏบิัติราชการ 

2. การประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่างๆ 
 ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนนิงานของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

3. การสังเกตการณ์ 
 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดั 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาของ
ข้อมูลได้ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 

 ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 

 ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น กลุ่มจังหวัด/จังหวัดมีความพร้อมให้คณะกรรมการต่างๆ  

ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ตรวจสอบข้อมูลได้ 
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดบัสูงของกลุ่มจังหวัด/จงัหวัด 
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แนวทางการประเมินผล 
หมายเหตุ:   การจัดท ารายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report : SAR) 

และการรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ขอให้
กลุ่มจังหวัด/จังหวัดส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ 
การค านวณและพิจารณาผลการด าเนินงานด้วย ส่วนเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จัดส่งให้ส านักงาน 
ก.พ.ร. ขอให้กลุ่มจังหวัด/จังหวัดจัดเตรียมไว้เพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบได้ต่อไป 

 
 

แนวทางในการพิจารณาก าหนดน้ าหนักของตัวชี้วัด : 

การก าหนดน้ าหนักของตัวชี้วัดเป็นการสะท้อนความส าคัญของตัวชี้วัดในการแสดงผลส าเร็จของ 
การด าเนินงานในภาพรวม มีแนวทางดังนี้ 

1) พิจารณาก าหนดน้ าหนักของตัวชี้วัดให้เท่าๆ กัน หากเห็นว่าประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัดเสนอมานั้น มีความส าคัญหรือเป็นสิ่งที่ต้องการผลักดันให้ เกิดผลส าเร็จ
ในระดับเท่าๆ กัน ทุกประเด็นยุทธศาสตร์หรือเป้าประสงค์ 

2) ตัวชี้วัดที่มีการวัดผลอย่างต่อเนื่องและมีผลการด าเนินงานค่อนข้างคงที่แล้ว หากต้องการใช้วัดผล
ต่อไป ควรก าหนดน้ าหนักน้อยกว่า เนื่องจากกลุ่มจังหวัด/จังหวัดมีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการได้อย่างเป็นระบบแล้ว โดยการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดท าได้ไม่ยาก 

3) ตัวชี้วัดที่เป็นการริเริ่มใหม่ๆ หรือเป็นภารกิจงานใหม่ที่มีความยากที่จะด าเนินการให้ส าเร็จหรือเป็น  
สิ่งที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัดมีนโยบายที่จะผลักดันให้เกิดผลส าเร็จโดยเร็วหรือภายในปีงบประมาณ ควร
ก าหนดน้ าหนักของตัวชี้วัดมาก 

4) ตัวชี้วัดที่มีผลกระทบสูง (Impact) ต่อการปฏิบัติราชการและก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน
โดยตรง ควรก าหนดน้ าหนักของตัวชี้วัดมากกว่า 

 
  



รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของจังหวดั 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

  12 

 การประเมินคุณภาพ 
 

ตัวชี้วัดที่ 2   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

น้ าหนัก :   ร้อยละ  10 

ค าอธิบาย :  

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มารบับริการ 

 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัด โดยหน่วยงานที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
มอบหมายให้เป็นผู้ด าเนนิการส ารวจ 

 ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญๆ ดังนี้  
1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

 งานบริการที่ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัด 2 งานบริการ ไดแ้ก่  
1) งานบริการของศูนย์ด ารงธรรม  และ/หรือ 
2) งานบริการของศูนย์บริการร่วม 

 งานบริการที่จะส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัดก าหนดให้มีน้ าหนักเท่ากันในแต่ละ 
งานบริการ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

แนวทางการประเมินผล :  

การประเมินผล จังหวัด 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผู้ตรวจประเมิน 

จะใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจจาก
หน่วยงานที่ได้รบัมอบหมายจากส านักงาน 
ก.พ.ร. ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐแล้ว เป็นข้อมูลอ้างอิงเพือ่ใช้ในการ
ประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลการส ารวจกับเกณฑ์การ 
ให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคูม่ือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตามและประเมินผล 
 ก าหนดแผนงาน ผู้รับผดิชอบ และน าแผนไปปฏิบัติ

เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดให้
ดีขึ้น 

 จังหวัดสามารถด าเนินการส ารวจข้อมูลผลการ
ด าเนินงานควบคู่ไปได้ เพื่อใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานของจังหวัด ซึง่เป็นการด าเนินงานภายใน
จังหวัดและไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินผล 
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เงื่อนไข : 

 ขอให้จังหวัดมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประสานงานการส ารวจฯ และแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานใน
แต่ละงานบริการตามแบบฟอร์มที่ 1 ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 

 
 

แบบฟอร์มที่ 1 
 

รายช่ือผู้ประสานงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ของจังหวัด.......(ชื่อจังหวัด)................  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ล าดับ ชื่องานบริการ 
ชื่อ-นามสกุลของ 
ผู้ประสานงาน 

ชื่อหน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์/ 

Email 
1 
 
 

และ/หรือ 

งานบริการของ 
ศูนย์ด ารงธรรม 

  หมายเลขโทรศัพท ์
 

  Email 
 

2 งานบริการของ
ศูนย์บริการร่วม 

  หมายเลขโทรศัพท ์
 

  Email 
 

ผู้รับผิดชอบประสานงานกลาง 
ของจังหวัด 

  หมายเลขโทรศัพท ์
 
Email 
 

หมายเหตุ :  ขอให้จังหวัดมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประสานงานการส ารวจฯ และแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน 
ในแต่ละงานบริการตามแบบฟอร์มที่ 1 ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2559 
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มิติภายใน 
 

 การประเมินประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัดที่ 3   การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :  

 ... 

 

(กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียด ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป) 
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ตัวชี้วัดที่ 4   การประหยัดพลังงาน 

หน่วยวัด :  ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย : 

 ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด หมายถึง การที่จังหวัด
สามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงของหน่วยงานในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผล
การใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 

เหตุผล : 

พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพึ่งพาพลังงานจาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จ ะช่วยลดอัตราการเพิ่ม 
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุก  
ภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้
พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศ
โดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

ตารางและสูตรการค านวณ :  

  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง   

  สูตรการค านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนชีี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง 

 ก าหนดให ้  

- ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน 
 (kWh; กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการ
ใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของหน่วยงานนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ้นจากการน าปัจจัยต่างๆ ที่
มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานนั้น เช่น พื้นที่ใช้สอย จ านวนบุคลากร 
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงาน
ผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใชไ้ฟฟ้า
มาตรฐาน  (kWh; กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ของหน่วยงานนั้นและมี
การใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไปจริงใน
กิจการของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
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2559 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้า
เรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th  
ให้ครบ 12 เดือน 

2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

ดัชนชีี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใชน้้ ามันจริง 
ปริมาณการใชน้้ ามนัจริง 

 ก าหนดให้  

- ปริมาณการใชน้้ ามนัเชื้อเพลิง
มาตรฐาน  (ลิตร) 

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของหน่วยงานนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ้นจากการน า
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของหน่วยงานนั้น เช่น พื้นที่
รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จ านวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน 
แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใชน้้ ามนั
เชื้อเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของหน่วยงาน
นั้นและมีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใชน้้ ามนัเชื้อเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้ไป
จริงในยานพาหนะของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง  
30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล ไบ
โอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจ านวนหน่วยของ
เชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของหน่วยงานทุกคันในแต่ละเดือน แล้ว
น าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

กรณีที่ส่วนราชการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล (ใน  
1 ลิตร มีน้ ามันเบนซินอยู่ 90%) น้ ามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ ามัน
ดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซินหรือดีเซล 
100% นั้น การค านวณปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ระบบจะ
ประมวลผลเฉพาะจ านวนปริมาณน้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล เท่านั้น ตาม
สูตรการค านวณดังต่อไปนี้: 

AFU =  ปริมาณน้ ามันเบนซิน+ปริมาณน้ ามันดีเซล+ (0.90 x ปริมาณ
น้ ามันแก๊สโซฮอล) +(0.95 x ปริมาณน้ ามันไบโอดีเซล) + 
(0.00 x ปริมาณ NGV) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของจังหวัดคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็น
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่
ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง ทั้งนี้ การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลของ  
ส่วนราชการนั้นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการว่าตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการด าเนินงานไป
รวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความส าเร็จ  
(Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  

ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และ
ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณ
ที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณ

ที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณ
ที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
จังหวัดจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รบัการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบญัญัติไตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน 
3) กรณีที่  EUI ด้านการใช้ไฟฟา้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่าน้อยกว่า    

-0.333 หน่วยงานจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนของจังหวัด  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในจงัหวัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหนว่ยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของจังหวัด โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในจังหวัดทัง้หมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหนว่ยงานในจังหวัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในจังหวัดทั้งหมด) 
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2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง
ของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 
เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559  

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ
ค านวณที่ สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ

ค านวณที่ สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ
ค านวณที่ สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0  
จังหวัดจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  

1) หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รบัการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5 

2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบญัญัติไตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน 
3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชือ้เพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่า

น้อยกว่า -0.333 หน่วยงานจะได้คะแนนระดบัที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนของจังหวัด  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในจงัหวัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหนว่ยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของจังหวัด โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในจังหวัดทัง้หมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหนว่ยงานในจังหวัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในจังหวัดทั้งหมด) 
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แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล :   

1) ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่หน่วยงานได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น ในการประเมินระดับความส าเร็จของ  
การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด  

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

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

 

 

AEU > 90% SEU 

AEU = 90% SEU 

AEU > 90% SEU > ร้อยละ50 

AEU < 90% SEU 
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2) หน่วยงานต้องส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น.  

3) สนพ. จัดท าผลสรุปการด าเนินงานของจังหวัดส่งถึงส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 
โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 
1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 
24.00 น. 

4) การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 

หน่วยงานในจังหวัด  

หมายรวมถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง รวมทั้ง  
ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง ทั้งนี้ 
การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการนั้นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้งของ
ส่วนราชการว่าตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น ไม่นับรวม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดที่มีจ านวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผลการประหยัด
พลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่ได้รับ โดย  
ส่วนราชการนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอน
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมด  

- ตัวอย่าง: จังหวัด A มีหน่วยงานในสังกัดทัง้หมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบทุกขั้นตอน 
55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั้งตน้เฉลี่ย 4.2634 คะแนน และได้คะแนน 
ส่วนเพิ่มอีก 0.05 * 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรปุคะแนนของจังหวัด A เท่ากับ 
4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 
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แนวทางการประเมินผล : 

1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการตดิตามและรายงานผล
การด าเนนิการตามมาตรการ
ประหยัดพลงังานดา้นไฟฟา้
ของปงีบประมาณ 2559 รอบ 
6 เดือน (ตุลาคม 2558 - 
มีนาคม 2559) และรอบ 12 
เดือน (เมษายน 2559 - 
กันยายน 2559) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) แผนปฏบิัติการลดใชพ้ลังงานของหน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ 2559 และภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือ
ส าเนาหนังสือแจ้งเวียนให้ภายในหน่วยงานรับทราบและปฏบิัติ 

2) เอกสารการประชุมของคณะท างานลดการใช้พลงังานของ
หน่วยงานเกี่ยวกับการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การลดใช้พลังงาน ประจ าปงีบประมาณ  2559 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 
2559 - กันยายน 2559) และหลักฐานแสดงการรับทราบของ
หัวหน้าหน่วยงาน 

 ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานการตดิตามการด าเนนิการตาม
มาตรการประหยัดพลงังานของปีงบประมาณ  2559 รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน ตามข้อ 2) ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ ซึ่ง
หลักฐานอ้างอิงจะเป็นเลขที่หรอืล าดับคร้ังของเอกสารรายงาน
การประชุมของคณะท างานลดการใช้พลังงาน รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน ตามล าดบั  
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
  เกณฑ์การพิจารณาระดบัคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 
   

การติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะท างานลดการใช้
พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนนิการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
คณะท างานลดการใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 
 

2 
ขั้นตอนที่ 2 : 
2.1 มีการรายงานข้อมูล

พื้นฐานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามาตรฐาน และคา่
ดัชนีการใชไ้ฟฟา้
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตลุาคม 
2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559 

 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ 

การใช้พลังงานของหน่วยงาน เป็นข้อมูลจริงที่เกิดข้ึนในแต่ละ
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559  
รวม 12 เดือน 

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

ภายใน (มาท างาน ลา ไปราชการ) จ านวนบุคลากร
ภายนอก (ที่เข้ามาใชบ้ริการ) จ านวนนักเรียน จ านวนเตียง
คนไข้ จ านวนชั่วโมงการท างาน ขนาดพื้นที่ของอาคาร  
เป็นต้น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เชน่ อุณหภูมิ ระยะห่างจาก
ตัวจังหวัดที่ตั้ง พืน้ที่ของอ าเภอที่ตั้ง พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง 
เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มผีลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน ตาม
ข้อ 1) ที่หน่วยงานรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผา่น www.e-
report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้  
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
  * เมื่อหน่วยงานบนัทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-

report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนของ 
ตัวแปรต่างๆ เม่ือครบถ้วนแล้ว ระบบจะค านวณปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามาตรฐานของหน่วยงาน ตามแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ที่ สนพ. ติดตัง้โปรแกรมไว ้

* การจัดท าข้อมูลตัวแปรตา่งๆ ตามข้อ 1) และการรายงาน ตาม
ข้อ 2) พร้อมทั้งรายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ นั้น 
สนพ. ได้จ าแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดย
แบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 9 ลักษณะ ดังนี้ 
1. กลุ่มทั่วไป 
2. กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
3. กลุ่มโรงเรียน 
4. กลุ่มศาลและส านักงานอัยการ 
5. กลุ่มเรือนจ าและสถานคุมประพฤติ 
6. กลุ่มสถานีต ารวจ 
7. กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
8. กลุ่มสถานสงเคราะห ์
9. กลุ่มสถานีวทิยุและสถานีเครื่องส่งสัญญาณ 

 ให้หน่วยงานปฏบิัติและศึกษาตาม “คู่มือการจัดท าข้อมูลและ
รายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. จัดท าขึ้น ตาม
เอกสารแนบท้ายเปน็ภาคผนวก xx หรือ download ได้ที่ 
www.e-report.energy.go.th/eui 2558/handbook/ 

 
  เกณฑ์การพิจารณาระดบัคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
 2.2 มีการรายงานข้อมูล

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าที่
ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-
ชั่วโมง) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตลุาคม 
2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) ใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน  หรือ

หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟา้ (kWh; 
กิโลวัตต-์ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจการของหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ 2559 เป็นข้อมูลจริงที่เกิดข้ึนในแต่ละเดือน ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต-์ชั่วโมง) ที่ใช้จริงใน
กิจการของหน่วยงาน ตามข้อ 1) ที่หน่วยงานรายงานให้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
โดยบนัทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. 
ออกแบบไว้  

  

 
  เกณฑ์การพิจารณาระดบัคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟา้ 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

  
*   หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับ

คะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดบัคะแนนที่ 3, 4 
และ 5   

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
3 มีผลการค านวณ EUI  

ด้านการใชไ้ฟฟา้ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตามสูตร
การค านวณที่ สนพ. ก าหนด 
โดยอยู่ในช่วง  
-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มผีลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน ตาม

ขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่หน่วยงานรายงานให้ ส านักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ตามที่ สนพ. ออกแบบไว ้โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2559 

2) สูตรการค านวณดชันชีี้วัดประสทิธิภาพการใชไ้ฟฟ้า (Energy 
Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  
(90% ของ SEU*) – AEU* 

AEU 
* SEU  Standard Electricity Utilization   
 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต-์

ชั่วโมง) 
* AEU  Actual Electricity Utilization 
 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง  (kWh; กิโลวัตต-์ชั่วโมง)  

 
รายละเอียดแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ อธิบายไว้ใน “คู่มือ
การจัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วดั xx” ที่ สนพ. จัดท า
ขึ้น  

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใชไ้ฟฟา้ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตามสูตร
การค านวณที่ สนพ. ก าหนด 
โดยอยู่ในช่วง  
-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใชไ้ฟฟา้ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตามสูตร
การค านวณที่ สนพ. ก าหนด 
โดยอยู่ในช่วง  
0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์การพิจารณาระดบัคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 
   

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ด้านไฟฟ้า 
ขั้นที่ 3  EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-

0.5000  
คะแนน 

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

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

 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 
คะแนน 

    
  หมายเหตุ:  

- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการ
ใช้ไฟฟ้า อยู่ระหวา่งค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิตรยางศ์ 

- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 
หน่วยงานจะได้คะแนนระดบัที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 
1.5000 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
   วิธีการให้คะแนนของจังหวัด 
  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของจังหวัดคิดจาก

คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมภิาค
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นราชการ
บริหารส่วนกลางทีป่ฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึน้ตาม
กฎกระทรวง ดังนี ้
(1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของแต่ละหนว่ยงานในจังหวัดตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามเปา้หมายแต่ละระดับขั้นของความส าเร็จ 
(Milestone) 5 ระดับ ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5  

(2) น าคะแนนที่แตล่ะหน่วยงานในจังหวัดได้รับการประเมิน  มา
รวมกันเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนนเฉลี่ยตามสูตร
การค านวณดังต่อไปนี ้

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของจังหวัด 
= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในจังหวัดทั้งหมด 

จ านวนหน่วยงานในจังหวัดทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :   
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ขอให้จังหวัดสรุปผลการด าเนินงาน 

พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่ง
ให้ ส านักงาน ก.พ.ร.  ขอให้จังหวัดจัดเตรียมไว้ ณ จังหวัดเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
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แนวทางการประเมินผล (ต่อ) : 

2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงานผล
การด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ  
2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2558 - มีนาคม 2559) และ
รอบ 12 เดือน (เมษายน 
2559 - กันยายน 2559) 
ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานการตดิตามการด าเนนิการตาม
มาตรการประหยัดพลงังานของปีงบประมาณ 2559 รอบ  
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดย
เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่หน่วยงานบันทึกการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟา้ 

  เกณฑ์การพิจารณาระดบัคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 
   

การติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัดน้ ามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะท างานลดการใช้
พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนนิการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
คณะท างานลดการใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

   

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พื้นฐานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน และค่าดัชนี
การใช้น้ ามนัเชื้อเพลิง
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตลุาคม 
2558 ถึงเดือนกันยายน 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ 

การใช้พลังงานของหน่วยงาน เป็นข้อมูลจริงที่เกิดข้ึนในแต่ละ
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 
12 เดือน 

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

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

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เชน่ อุณหภูมิ ระยะห่างจาก
ตัวจังหวัดที่ตั้ง พืน้ที่ของอ าเภอที่ตั้ง พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง 
เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มผีลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน ตาม
ข้อ 1) ที่หน่วยงานรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
2559 

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผา่น www.e-
report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ เป็นข้อมูล
เดียวกับการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด้านไฟฟา้ 

 * เมื่อหน่วยงานบนัทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนของ 
ตัวแปรต่างๆ เม่ือครบถ้วนแล้ว ระบบจะค านวณปริมาณการใช้
น้ ามันมาตรฐานของหน่วยงาน ตามแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ที่ สนพ. ติดตัง้โปรแกรมไว ้

  เกณฑ์การพิจารณาระดบัคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น้ ามันของหน่วยงาน 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านน้ ามนั 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

     

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใชน้้ ามนั
เชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบเสร็จค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงทีส่่วนราชการได้ซื้อ และใบสั่งจ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะของหน่วยงานทุกคันในแตล่ะ
เดือน หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงในยานพาหนะของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2559 เป็นข้อมูลทีเ่กิดขึ้นในแต่ละเดือน ตั้งแต่  
1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามนัเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงใน
ยานพาหนะของหน่วยงาน ตามข้อ 1) ที่หน่วยงานรายงานให้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2559 โดย
บันทึกผา่น www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. 
ออกแบบไว้  

 

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

 
  เกณฑ์การพิจารณาระดบัคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามนั 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านน้ ามนั 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

     
*   หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับ

คะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดบัคะแนนที่ 3, 4 
และ 5   

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
3 มีผลการค านวณ EUI  

ด้านการใชน้้ ามนัเชื้อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ตามสูตรการค านวณที ่สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มผีลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน ตาม

ขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่หน่วยงานรายงานให้ ส านักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ตามที่ สนพ. ออกแบบไว ้โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2559 

2) สูตรการค านวณดชันชีี้วัดประสทิธิภาพการใชน้้ ามนัเชื้อเพลิง 
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  
(90% ของ SFU*) – AFU* 

AFU 

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใชน้้ ามนัเชื้อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ตามสูตรการค านวณที ่สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
-0.091 ถึง -0.199 * SFU  Standard Fuel Utilization   

 ปริมาณการใชน้้ ามนัมาตรฐาน (ลิตร) 
* AFU  Actual Fuel Utilization 
 ปริมาณการใชน้้ ามนัจริง  (ลิตร)  

 

รายละเอียดแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ อธิบายไว้ใน “คู่มือการ
จัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัดxx” ที่ สนพ. จัดท าขึ้น  

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใชน้้ ามนัเชื้อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ตามสูตรการค านวณที ่สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  
0.000 ถึง -0.090 เกณฑ์การพิจารณาระดบัคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

  

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

0.5000  
คะแนน 

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

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

 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 
คะแนน 

     

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการ

ใช้น้ ามนัเชื้อเพลิง อยู่ระหว่างคา่ขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบ
บัญญัติไตรยางศ ์

- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามนัเชื้อเพลิง มากกว่า  
0 หน่วยงานจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 
1.5000 คะแนน 

   วิธีการให้คะแนนของจังหวัด 
  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของจังหวัดคิดจาก

คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมภิาค
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นราชการ
บริหารส่วนกลางทีป่ฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึน้ตาม
กฎกระทรวง ดังนี ้
(1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของแต่ละหนว่ยงานในจังหวัดตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามเปา้หมายแต่ละระดับขั้นของความส าเร็จ 
(Milestone) 5 ระดับ ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5  

(2) น าคะแนนที่แตล่ะหน่วยงานในจังหวัดได้รับการประเมิน มา
รวมกันเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนนเฉลี่ยตามสูตร
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
การค านวณดังต่อไปนี ้

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของจังหวัด 
= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในจังหวัดทั้งหมด 

จ านวนหน่วยงานในจังหวัดทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :   
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ขอให้จังหวัดสรุปผลการด าเนินงาน 

พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่ง
ให้ ส านักงาน ก.พ.ร.  ขอให้จังหวัดจัดเตรียมไว้ ณ จังหวัดเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
นางสาวชนานัญ  บัวเขียว หมายเลขโทรศัพท ์0 2612 1555 ต่อ 364, 358 
 หมายเลขโทรสาร  0 2612 1374 
 e-mail : chananan@eppo.go.th 
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ตัวชี้วัดที่ 5   การประหยัดน้ า 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย : 

 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการประหยัดน้ าใน
หน่วยงานภาครัฐ ตามที่กรมทรัพยากรน้ าในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
เสนอ ในการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ า โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น้ า  
อย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรายงานผล 
การประหยัดน้ าส่งให้กรมทรัพยากรน้ าทุกเดือน เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ า 
สร้างความเสมอภาคระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการลดปริมาณการใช้น้ า และปลูกฝังค่านิยมร่วมกันใน
การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปริมาณน้ าที่ใช้ หมายถึง ปริมาณน้ าที่ใช้ผ่านมาตรวัดน้ า การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค 
และปริมาณน้ าที่ใช้จากระบบอื่นๆ ที่มีมาตรวัดน้ า 

 ข้อมูลพื้นฐาน หมายถึง ข้อมูลการใช้น้ าปี 2557 รายเดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 โดย
ให้หน่วยงานผู้รายงานตัวชี้วัดเป็นผู้รับรองข้อมูล 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการประหยัดน้ า 
2 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ า

แห่งชาติและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
3 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าเป็นรายเดือนให้กับกรม

ทรัพยากรน้ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4 สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ร้อยละ 5 
5 สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ร้อยละ 10 

การประเมินผล :  

 แหล่งข้อมูล : มาตรวัดน้ าแสดงปริมาณการใช้น้ าประจ าเดือนจากหน่วยงานบริการน้ าประปา เช่น  
การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ประปาท้องถิ่น และประปาอื่นๆ 

 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานแจ้งรายงานตามแบบฟอร์มส่งให้กรมทรัพยากรน้ าภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป 

 แนวทางการประเมินผล : คิดเป็นร้อยละการใช้น้ าที่ลดลง โดยเทียบกับฐานการใช้น้ าปี 2557 โดยเทียบ
สัดส่วนการใช้น้ าเฉลี่ยรายเดือนปีปัจจุบันกับการใช้น้ าเฉลี่ยรายเดือนปีฐาน (ปี 2557) 
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แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการประหยัดน้ าในหน่วยงานภาครัฐ 

 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
ดร. คณพศ  วรรณดี 
นายธรรมพงศ์  เนาวบุตร 

หมายเลขโทรศัพท์/ หมายเลขโทรสาร   
0 2271 6000 ต่อ 6710 

 e-mail : w.allocation@gmail.com 
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 การประเมินการพัฒนาองค์การ 
 

ตัวชี้วัดที่ 6   การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  :  

 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การที่เป็น
กลไกที่ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย (Goal) 
การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ให้ด าเนินการพัฒนาต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งจังหวัดได้ด าเนินการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ 
(Organization Development Survey) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 เพื่อหา
โอกาสในการปรับปรุงองค์การ และน าประเด็นที่ต้องปรับปรุงมาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ และ
ด าเนินการปรับปรุงไปแล้วจ านวน 1 ช่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส าหรับการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้จังหวัดน าผลการส ารวจการพัฒนาองค์การที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง
แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 ช่อง มาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ และด าเนินการปรับปรุง 

 แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัย
องค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยค าถามจ านวน 36 ข้อ ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย 
(Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และแบ่งการวัดเป็น 
3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล 
(Individual) ข้อค าถามตามภาคผนวก  

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

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสารทิศทางของ
องค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั้งมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทของ
องค์การ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่าง
เป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน การก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายหน่วยงาน
จากการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การก าหนดแผนปฏิบัติการ 
และการจัดการความเสี่ยง 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย
ของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น การก าหนด
ภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล 
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 ค าถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดระบบงาน การก าหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการท างานให้สามารถท างานประสานกัน 
และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ และช่วยสนับสนุน 
การท างานให้มีประสิทธิภาพ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดภาระหน้าที่ที่
ชัดเจนของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาบริการ
ใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน จากความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดขั้นตอนการท างานและ
การประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัด
สภาพแวดล้อมการท างาน ที่เอื้อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
รวมทั้งออกแบบลักษณะงานให้สามารถท างานแทนกันได้ 

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

และการรายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
และความโปร่งใสของการบริการจัดการภายใน 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน 
และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความจ าเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

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

 ล าดับความส าคัญของการพัฒนา เรียงตามล าดับดังนี้  Organization Goal  Department 
Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management  
Department Design  Department Management  Individual Design  Individual 
Management 

แนวทางการด าเนินการ: 

 จั งหวั ดตรวจสอบผลการส ารวจการพัฒนาองค์ การผ่ านทาง เว็ บ ไซต์ส านั กงาน ก .พ .ร . 
(http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) ซึ่งเป็นผลการส ารวจเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 
แสดงผลการส ารวจในรูปแบบของ “9 Cells” แต่ละช่องจะมีสัญลักษณ์รูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง 
ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

 
สีเขียว หมายถึง ด าเนินการแล้ว 

 
สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนในการด าเนินการ 

 
สีแดง หมายถึง ยังขาดการด าเนนิการ 
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 จังหวัดได้ด าเนินการพัฒนาองค์การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปแล้ว จ านวน 1 ช่อง ดังนั้น  
ในการพิจารณาเลือกช่องเพื่อน ามาปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 

กรณีที่ 1 กลุ่มช่อง  -  หากยังมีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงปรากฏอยู่ในกลุ่มนี้ จะต้อง
ปรับปรุงเรียงตามล าดับก่อนหลัง  โดยหากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้พัฒนาองค์การในช่อง  
Organization Goal แล้ว แต่ ช่อง  Department Goal และ  Individual Goal เป็นสีเหลือง
หรือสีแดง ต้องเลือกช่อง 2 ปรับปรุงก่อน แต่หากช่อง 2 เป็นสีเขียวหรือได้ปรับปรุงไปแล้ว ก็เลือก 
ช่อง 3 มาด าเนินการปรับปรุง  
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กรณีที่ 2 กลุ่มช่อง  -  หากมีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือแดงในช่อง 4 - 9 ให้เลือกช่องใดก็ได้
ด าเนินการปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมจ านวน 1 ช่อง  โดยไม่จ าเป็นต้องเรียงตามล าดับ (ซึ่งกรณีนี้
หมายความว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ปรับปรุงองค์การในกลุ่มช่อง 1-3 แล้ว) 
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กรณีที่ 3 จังหวัดมีผลการส ารวจเป็นสัญลักษณ์สีเขียวทั้งหมด หรือในกรณีที่มีเหลืองหรือแดง 
ช่องที่  -  จ านวน 1 ช่อง และได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วในปีงบประมาณ พ .ศ. 2558  
ให้รายงานผลการด าเนินการตามแบบฟอร์มที่ 1 ในภาคผนวก และจัดส่งผ่านระบบรายงานผล 
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. 
ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน โดยส านักงาน ก.พ.ร. จะคัดเลือกหน่วยงานเข้า Site 
Visit เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และน าไปเผยแพร่เป็นกรณีศึกษาต่อไป 

 

 

 
 

การประเมินผล : 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ วัดจากกิจกรรมการพัฒนาองค์การที่จังหวัดด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

การประเมินผล 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 5 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ: รายละเอียดแนวทางการด าเนินการขึ้นอยู่กับผลการส ารวจและสิ่งที่จังหวัดต้องด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากภาคผนวก 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

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

คะแนน 
ระดับความส าเร็จ (Milestone) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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เงื่อนไข: 1. จังหวัดต้องจัดส่งไฟล์ตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการในภาคผนวก  เฉพาะช่องที่ต้อง
ด าเนินการ ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน โดยดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการรายงานได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ในเมนู GES Survey Online 

 2. จังหวัดด าเนินกิจกรรมการพัฒนาองค์การเพียง 1 ช่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการส ารวจโดยระดับของ 
การด าเนินการในแต่ละช่อง เป็นดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก) 

 
 
 การก าหนดเป้าหมายระดบัจังหวัด (Organization Goal: OG) 
ระดับ 1 จังหวัดมีการก าหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ส าคัญ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาวของการบรรลุ

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ระดับ 2 จังหวัดมีการสื่อสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของจังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั้งจังหวัด 
ระดับ 3 จังหวัดมีการจัดท าแผนการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ระดับ 4 จังหวัดมีการด าเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการด าเนินการ 
ระดับ 5 จังหวัดมีการทบทวนผลการด าเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินการ 
 
 การก าหนดเป้าหมายระดบัหน่วยงาน (Department Goal: DG) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
ระดับ 2 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของจังหวัดและ

พันธกิจ โดยน าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา 
ระดับ 3 หน่วยงานมีจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ

หน่วยงาน 
ระดับ 4 หน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 
ระดับ 5 หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
 การก าหนดเป้าหมายระดบับุคคล (Individual Goal: IG) 
ระดับ 1 จังหวัดมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล 
ระดับ 2 จังหวัดมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและจังหวัด 
ระดับ 3 จังหวัดมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากข้ึนทุกรอบปี 
ระดับ 4 จังหวัดมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ระดับ 5 จังหวัดมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 การออกแบบระบบงานระดับจังหวัด (Organization Design: OD) 
ระดับ 1 จังหวัดมีการทบทวนระบบงาน/ กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ /การท างาน

ประสานกัน/ ประสิทธิผลของจังหวัด 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 จังหวัดมีการจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน/ กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ

การบรรลุยุทธศาสตร์/ การท างานประสานกัน/ ประสิทธิผลของจังหวัด 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 จังหวัดมีผลการด าเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น 
 
 การบริหารจัดการระดับจังหวัด (Organization Management: OM) 
ระดับ 1 จังหวัดมีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมาใช้

เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของ
จังหวัด 

ระดับ 2 จังหวัดมีการก าหนดแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ระดับ 3 จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่น่าเชื่อถือของ

บุคลากรในจังหวัด 
ระดับ 4 จังหวัดมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของจังหวัดและรายงานผลงาน 

เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ระดับ 5 จังหวัดมีระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของจังหวัดและรายงาน

ผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design: DD) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานที่ต้องปรับปรุง โดยค านึงถึงความต้องการของ

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

การปฏิบัติงาน/ การควบคุมค่าใช้จ่าย/ ปัจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย/ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ 

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หน่วยงานมีการด าเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือ

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

การด าเนินงานมาใช้เพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน / จังหวัด 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 หน่วยงานมีการก าหนดรูปแบบการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้เวลา

อย่างเหมาะสม และสามารถท าให้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หน่วยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของทีมงาน เพื่อ ให้แผนการ

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

ค านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน เช่น สภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 จังหวัดมีการออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานที่ท าให้บุคลากรสามารถด าเนินงานได้บรรลุ

เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปัญหาข้อร้องเรียน ความไม่พึงพอใจหรือเพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 จังหวัดมีการด าเนินการติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานและมีข้อเสนอใน 

การปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการหรือข้ันตอนการท างานของบุคลากร 
 
 การบริหารจัดการระดับบคุคล (Individual Management: IM) 
ระดับ 1 จังหวัดมีการวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพื่อให้เกิดความทุ่มเท

ในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของจังหวัด 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 จังหวัดมีการด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรให้เกิดความทุ่มเทใน

การท างานให้บรรลุเป้าหมายของจังหวัด 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 จังหวัดมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร และมีข้อเสนอใน  

การปรับปรุงหรือพัฒนาให้บุคลากรเกิดความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของจังหวัด 
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แนวทางการประเมินผล : 

การประเมินผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดที่ 6: ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาสมรรถนะ
องค์การ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนนิการของตัวชี้วดัดังกล่าว
บรรลุผล ได้แก่ 
 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ (จัดส่งผ่านระบบรายงานผล 

การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 
12 เดือน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินการได้
จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ในเมนู GES Survey Online 

 จังหวัดควรรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่ได้มีการด าเนินการตลอดจนผลการด าเนินการให้พร้อม
ส าหรับการตรวจสอบ 

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากหลักฐานการด าเนินการที่จังหวัดส่งผ่าน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา 
การรายงานรอบ 12 เดือน 

 
 

ทั้งนี้ จังหวัดสามารถพิจารณาด าเนินการในขัน้ตอนต่างๆ ตามปฏิทินการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ผู้รับผิดชอบเข้าตรวจสอบผลการส ารวจผ่านทางเว็บไซต์

ส านักงาน ก.พ.ร. http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) 
เพื่อน าไปวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินการ 

ตุลาคม 2558 

2. จังหวัดก าหนดช่องที่จะด าเนินการพัฒนา โดยคัดเลือกจากช่องที่
มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดง จ านวน 1 ช่องตามเงื่อนไขที่
ก าหนดและน ามาจัดท าแผนในการปรับปรุงองค์การประจ าปี 
พ.ศ. 2559 

ตุลาคม 2558 

3. จังหวัดด าเนินการพัฒนาองค์การตามแผนพฒันาองค์การ ต.ค. 58 – ก.ย. 59 

4. จังหวัดจัดส่งรายงานผลการด าเนินการตามแบบฟอร์มใน
ภาคผนวก ผา่นทางระบบ e-SAR 

ระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน 

หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล:  

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมองค์กร กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ส านักงาน ก.พ.ร. 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางขนิษฐา  งามวงศ์สถิต 0 2356 9947 
2. นางสาวอรญาณี  สนุทรัช 0 2356 9999 ต่อ 8916 
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ตัวชี้วัดที่ 7   ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน 
(Integrity Assessment) ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี 
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งด าเนินการโดยส านักงาน ป.ป.ช. แล้วน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์  
เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน การประเมินดังกล่าวได้จ าแนกเป็น
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถาม
ความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 

 องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
& Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และประเมินจาก
ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2) ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

3) คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร) ( Integrity in 
Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้ และประสบการณ์ตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5) คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ตารางและสูตรการค านวณ :  

- 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

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

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

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการอ านวยการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐได้ก าหนดให้มีการบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถ่ิน โดยท าการประเมินผลหน่วยงานภาครัฐ รวมจ านวน 8,293 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. ส านักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จ านวน 165 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
1) องค์กรอิสระ จ านวน 3 หน่วยงาน 
2) องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ จ านวน 4 หน่วยงาน 
3) องค์กรศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ) จ านวน 3 หน่วยงาน 
4) ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 1 หน่วยงาน 
5) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 1 หน่วยงาน 
6) รัฐวิสาหกิจ จ านวน 56 หน่วยงาน 
7) สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 97 หน่วยงาน 

2. ส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จ านวน 275 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
1) หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง) จ านวน 146 หน่วยงาน 
2) จังหวัด จ านวน 76 หน่วยงาน 
3) องค์การมหาชน จ านวน 53 หน่วยงาน 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จ านวน 7,853 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย 

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 76 หน่วยงาน 
2) เทศบาลนคร จ านวน 30 หน่วยงาน 
3) เทศบาลเมือง จ านวน 176 หน่วยงาน 
4) เทศบาลต าบล จ านวน 2,234 หน่วยงาน 
5) องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5,335 หน่วยงาน 
6) องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ านวน 2 หน่วยงาน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

กลุ่มเป้าหมาย* หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

จังหวัด 
สถาบัน 

อุดมศึกษา 
องค์การมหาชน 

ประเด็น 
1. ระบบประเมินที่

ด าเนินการ 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ค ารับรองการปฏิบัติงาน 

2. ส่วนราชการเจ้าภาพ
ระบบประเมินในปัจจุบนั 

ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ.ร. 

3. รูปแบบการประเมิน ตามกรอบการประเมินที่ ก.พ.ร. ก าหนด
ในรูปของค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

เช่นเดียวกับส่วนกลางและจงัหวัด แต่
รูปแบบเฉพาะกับลักษณะขององค์การ 

4. เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 5 แบ่งเปน็ 5 ระดบั คะแนนเต็ม 5 แบ่งเปน็ 5 ระดบั 
5. รอบระยะเวลาประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
6. เครื่องมือที่ใช้ประเมิน คู่มือการประเมิน/ แบบส ารวจ/

แบบฟอร์ม/ แบบรายงาน/ ระบบ IT 
คู่มือการประเมิน/ แบบส ารวจ/ 

แบบฟอร์ม/ แบบรายงาน/ ระบบ IT 
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กลุ่มเป้าหมาย* หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

จังหวัด 
สถาบัน 

อุดมศึกษา 
องค์การมหาชน 

ประเด็น 
7. ผู้ประเมิน ประเมินตนเอง/ทีป่รึกษาภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ทีป่รึกษาภายนอก 
8. สิ่งจูงใจ เงินรางวัล/ โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โล่รางวลัและประกาศเกียรติคุณ 
หมายเหตุ : ส านักงาน ป.ป.ช. จะมีการมอบโล่รางวัล ส าหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. 

ก าหนด 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

รูปแบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก ่

1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT 
- กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรภายในของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผล

ที่ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
- การเลือกตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเป็น

วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติ โดยท าการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะ
โครงสร้างการบริหารงานของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตาม
ลักษณะของประชากรเป้าหมาย และให้พิจารณาขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมี
ลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักการสุ่มตัวอย่างทางสถิติ 

- เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง  ได้แก่ บุคลากรภายในของหน่วยงานที่ เข้ารับการประเมิน 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ที่มีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ านวน 300 รายชื่อ (กรณี
หน่วยงานมีบุคลากรน้อยกว่า 300 คน ให้จัดส่งรายชื่อทั้งหมด) ให้ครอบคลุมทุกระดับตามสาย
การบังคับบัญชา ประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุล สังกัด ต าแหน่ง ระดับ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) 
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) และ E–mail โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลจะเป็น 
ผู้รวบรวม เพื่อจัดส่งให้ที่ปรึกษาด าเนินการสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 รายชื่อ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางสถิติ ส าหรับจัดเก็บข้อมูลต่อไป 

- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้บุคลากรภายในของหน่วยงานที่เข้า
รับการประเมินตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง (Self – Administered Questionnaire Survey) 
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face – to – Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  
การส ารวจทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT 
- กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงานที่เข้า

รับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
- การเลือกตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเป็น

วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ค านึงถึงความเป็นไปไดใ้นทางสถิติ โดยท าการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะประเภท
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตาม
ลักษณะของประชากรเป้าหมาย และให้พิจารณาขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมี
ลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี ตามหลักการสุ่มตัวอย่างทางสถิติ 

- เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง ได้แก่ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับ 
การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างแท้จริง จ านวน 300 รายชื่อ (กรณีหน่วยงานมี
ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีจ านวนน้อยกว่า 300 คน ให้
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จัดส่งรายชื่อทั้งหมด) โดยระบุประเภทของการมีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
หลัก ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุลผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/
เรื่องในการติดต่อกับหน่วยงาน สถานที่ท างาน ต าแหน่ง ระดับ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) เบอร์
โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) และ E–mail โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลจะเป็นผู้
รวบรวมเพื่อจัดส่งให้ที่ปรึกษาด าเนินการสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 รายชื่อ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางสถิติ ส าหรับจัดเก็บข้อมูลต่อไป 

- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง (Self – 
Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face – to – Face 
Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส ารวจทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E–mail) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

3) การประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT 
- กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยใช้ 
แบบส ารวจ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT จ านวน 1 ชุด 
ต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือ
เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการอ้างอิงค าตอบในแต่ละข้อค าถามตามความเป็นจริง 

- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลด าเนินการรวบรวมแบบส ารวจที่
ได้รับการตอบจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผลแล้ว รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นๆ 
ที่ใช้ประกอบการอ้างอิงค าตอบในข้อค าถามนั้นๆ ด้วย 

แนวทางการประเมินผล : 

ผู้ประเมิน จังหวัด 
1) ด าเนินการประชาสัมพนัธ์โครงการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้หน่วยงานที่เข้า
รับการประเมิน ทราบถึงรายละเอียดของการ
ด าเนินงานโครงการ 

2) ด าเนินการติดต่อผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เข้า
รับการประเมิน เพื่อขอข้อมูลรายชื่อตามแบบส ารวจ 
เตรียมการ ตามเครื่องมือที่ก าหนด 3 เคร่ืองมือ ดังนี้ 
(1) แบบส ารวจ Internal Integrity & 

Transparency Assessment: IIT 
(2) แบบส ารวจ External Integrity & 

Transparency Assessment: EIT 
(3) แบบส ารวจ Evidence – Based Integrity & 

Transparency Assessment: EBIT 
3) ที่ปรึกษา วางแผนการด าเนนิการจัดเก็บข้อมูล และ

ด าเนินการสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการด าเนินงาน
ตามแบบส ารวจ Internal และแบบส ารวจ External 
โดยค านงึถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางสถิติ 

1) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับส านักงาน 
ป.ป.ช. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อเป็นการสรา้งความรู้
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจน
วิธีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจทั้ง 3 แบบ 

2) จัดเตรียมรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน จ านวน  
2 ท่าน เพื่อท าหนา้ที่ประสานงานในระหว่างที่
หน่วยงานก าลังเข้ารบัการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนนิง านของหน่วยงานภาครัฐ 
กับส านักงาน ป.ป.ช. 

3) จัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่ สังกัด เบอร์
โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ท างาน) ที่อยู่ และ E-mail ของ
บุคลากรทั้งหมดให้ครอบคลุมทกุระดับตามสายการ
บังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด และจัดส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้ใน 
การจัดเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจ Internal ต่อไป 

4) จัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ 
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ผู้ประเมิน จังหวัด 
4) ที่ปรึกษา ด าเนินการจัดท าหนงัสือแจ้งให้หน่วยงานที่

จะเข้ารับการประเมินทราบ ก่อนที่จะเข้าไป
ด าเนินการส ารวจข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และ
บุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลส าหรับแบบส ารวจ 
Internal และแบบส ารวจ External (กรณีการ
จัดเก็บข้อมูล ณ สถานที่ตัง้ของหน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมิน) 

5) ที่ปรึกษา ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
(1) แบบส ารวจ Internal  
(2) แบบส ารวจ External  
(3) แบบส ารวจ Evidence – Based 

6) หน่วยงานที่รับผดิชอบการประเมินผล ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการถูกชี้มูลความผิดของ
เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน 

7) ที่ปรึกษา ด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
8) ที่ปรึกษา จัดท ารายงานผลการประเมินภาพรวม

เบื้องต้น และผลการได้รับคะแนนตามแบบส ารวจ 
Evidence – Based ให้หน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินพิจารณาผลการประเมนิ และหากหน่วยงาน
ที่เข้ารับการประเมินมีความประสงค์จะยืน่อุทธรณ์ผล
การประเมิน ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน  
ท าการยื่นขออุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ประเมินผล 

9) ที่ปรึกษา พิจารณาการอุทธรณแ์ละแจ้งผลการ
อุทธรณใ์ห้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบ 

10) ที่ปรึกษา จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

11) หน่วยงานที่รับผดิชอบการประเมินผล ด าเนินการจัด
ส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานให้กับหน่วยงานที่
เข้ารับการประเมิน 

12) หน่วยงานที่รับผดิชอบการประเมินผล ด าเนินการจัด
ส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้แก่ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

(มือถือ, ที่ท างาน) ที่อยู่ และ E-mail ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในรอบปีงบประมาณทีผ่่านมา ตาม
แบบฟอร์มที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด และจัดส่งให้
ส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตาม
แบบส ารวจ External ต่อไป 

5) หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินต้องจัดเตรียมเอกสาร/
หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
ประกอบแบบส ารวจ Evidence – Based โดย
หน่วยงานจะต้องสอบทานเอกสาร/หลักฐานหรือ
เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นค าถาม 
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับภารกิจที่หน่วยงานเลือก 
และประเด็นค าถามที่มลีักษณะความต่อเนื่องกัน 
ควรสอบทานรายการเอกสาร/หลักฐาน ภายใต้
แผนงาน/โครงการเดียวกัน รวมทั้งสอบทาน
ระยะเวลาของเอกสาร/หลักฐาน ให้สอดคล้องกับ 
รอบปีงบประมาณที่ด าเนนิการประเมิน และจดัส่งให้
ส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อด าเนนิการตรวจประเมินต่อไป 

6) หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินอ านวยความสะดวก
ให้แก่เจ้าหน้าส านักงาน ป.ป.ช. หรือที่ปรึกษา
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการเข้าไปเก็บ
ข้อมูลตามแบบส ารวจ ณ หน่วยงานทีท่ าการประเมิน 

7) ส านักงาน ป.ป.ช. หรือที่ปรึกษาโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ลงพืน้ที่เพื่อส ารวจข้อมูลและเก็บ
รวบรวมแบบส ารวจ Internal และแบบส ารวจ 
External จากหน่วยงานที่เข้ารบัการประเมิน 

8) กรณีหน่วยงานที่เข้ารบัการประเมินประสงค์ทีจ่ะขอ
ขออุทธรณ์ค่าคะแนนตามแบบประเมิน Evidence - 
Based ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินแจ้ง 
ความประสงค์ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานหรือหรือ
เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม) มายังส านักงาน 
ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

9) รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 
1) นายธิติ  เมฆวณชิย ์
2) นายสมพจน์  แพ่งประสทิธิ์  

โทรศัพท์ 0 2282 8712 ต่อ 121 
โทรสาร 0 2282 1149 

ส านักงาน ป.ป.ท. 
1) นางรมณี กลัน่บิดา 
2) นางฉวีวรรณ  นลิวงศ ์

โทรศัพท์ 0 2502 6670 ต่อ 1401 
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ภาคผนวก 
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เอกสารประกอบรายละเอียด 

ตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ” 

 

-  แบบฟอร์มท่ี 1  รายงานผลการด าเนินการ (กรณีผลส ารวจเป็นสีเขียวทุกช่องหรือในกรณีที่มีสีเหลือง 
                       หรือสีแดงช่องท่ี 1- 9 จ านวน 1 ช่อง) 

-  แบบฟอร์มท่ี 2  รายงานผลการด าเนินการ 

-  แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 

-  ค าอธิบายผลการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือ 9 Cells 
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แบบฟอร์มที่ 1 รายงานผลการด าเนินการ 
(กรณีผลส ารวจเป็นสีเขียวทุกช่องหรือในกรณีที่มีสีเหลืองหรือสีแดงช่องท่ี 1- 9 จ านวน 1 ช่อง) 

 
วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
 ขอให้ท่านส่งเอกสารตามประเด็นที่ส าคัญดังต่อไปนี้ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) ที่จังหวัดได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
จังหวัด  ........................................................................ 
 

ประเด็นที่ 1: การก าหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ส าคัญ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาวของการบรรลุวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ 
ข้อมูล/เอกสารยืนยัน: 

 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ส าคัญของจังหวัด  
 เป้าหมายระยะสั้นของจังหวัดที่สามารถบรรลุได้ภายใน 1 ปี  
 เป้าหมายระยะยาวของจังหวัดที่สามารถบรรลุได้ภายใน 3-5 ป ี
 ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ประเด็นที่ 2: การสื่อสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของจังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั้งจังหวัด 
ข้อมูล/เอกสารยืนยัน: 
     ข้อมูลยืนยันการจัดการสื่อสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของจังหวัดให้บุคลากรทั่วทั้งจังหวัด 

 เนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
 ช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
 ความถี่ในการสื่อสารกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
 จ านวน/ร้อยละของบุคลากรแต่ละกลุ่มที่รับรู้ตัวชี้วัดและเป้าหมายของจังหวัด 

ประเด็นที่ 3: การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานและระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของจังหวัด
และพันธกิจ โดยน าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา ตลอดจนติดตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
ข้อมูล/เอกสารยืนยัน: 

 รูปแบบ/วิธีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหนว่ยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของจังหวัด (ตัวอย่าง 1 
หน่วยงาน) 

 ระบบการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของทีมงานในหน่วยงาน 
ประเด็นที่ 4: การก าหนดเป้าหมายระดับบุคคลและการดูแลบุคลากรของจังหวัด 
ข้อมูล/เอกสารยืนยัน: 

 รายงานผลการด าเนินการเพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากร 
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แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการด าเนินการ 

 

Cell 1 การก าหนดเป้าหมายระดับจังหวัด (Organization Goal: OG) 

 
ระดับ 1  ตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ส าคัญ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาวของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์:  

ชื่อตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย 

ระยะสั้น (1 ปี) ระยะยาว (3-5 ปี) 
      
      
      
      
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ชื่อตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ระยะสั้น (1 ปี) 

ระยะยาว  
(3 - 5 ปี) 
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ระดับ 2  การสื่อสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของส่วนราชการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั้งจังหวัด 

หัวข้อเร่ืองในการสื่อสาร 
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่รับข่าวสาร 

วิธีการสื่อสาร ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
ผลลัพธ์ของ 
การสื่อสาร 

            
            
            
            
            

 
ระดับ 3 การจัดแผนการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
ระยะเวลา ผู้รับผิด 

ชอบหลัก 
งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
หมายเหตุ  ระบุเฉพาะโครงการส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
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ระดับ 4 ระบบติดตามผลการด าเนินการ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบในการติดตาม ความถี่ในการติดตาม 
รูปแบบการ 
รายงานผล 

        
        
        
        
หมายเหตุ ตัวอย่างรูปแบบการรายผล เช่น การรายงานผลผ่านระบบปฏิบัติการของจังหวัด (DOC) และระบบปฏิบัติการของผู้บริหาร (EIS) เป็นต้น 
 
 
ระดับ 5 จัหวัดมีการทบทวนผลการด าเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินการ 

ชื่อตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินการระยะสั้น  (1 ปี) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

 วิสัยทัศน์ 
        
        
 ประเด็นยุทธศาสตร ์ 
     
     
     
 

----------------------------------------------------- 
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Cell 2 การก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal: DG) 

 
 
ระดับ 1 การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ชื่อตัวชี้วัดระดับองค์การ เป้าหมายระดับองค์การ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก 
(Owner) 

หน่วยงานสนับสนุน 
(Supporter) 

         

         

         
หมายเหตุ: ตารางแสดงความเชือ่มโยงการถ่ายทอดตัวชีว้ัดระดบัองค์การลงสู่ระดบัหน่วยงาน 
 
 
หน่วยงาน……………………………….. 

ตัวชี้วัดระดับองค์การ ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน เป้าหมายระดับหน่วยงาน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

กลุ่มงานหลัก (Owner) 
กลุ่มงานสนับสนุน 

(Supporter) 
         

         

         
หมายเหตุ  ยกตัวอย่าง 1 หน่วยงาน 



กรอบ ปฏทิิน แนวทางการจดัท าค ารับรองและประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏบิัติราชการของจงัหวัด 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

                                                                                                  56 

ระดับ 2 การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน โดยน าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา 
หน่วยงาน:  

ชื่อตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 
การรับฟังผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอ/  

ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 
      
      
      
      
      
หมายเหตุ  ยกตัวอย่าง 1 หน่วยงาน 
 
ระดับ 3 แผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

ชื่อตัวชี้วัด (ระดับหน่วยงาน):  

โครงการ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                                           
                               

               
หมายเหตุ  ยกตัวอย่าง 1 หน่วยงาน 
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ระดับ 4  ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 

โครงการ/ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบในการติดตาม ความถี่ในการติดตาม รูปแบบการรายงาน 

        
        
        
    
        
หมายเหตุ: 1. ยกตัวอย่าง 1 หน่วยงาน (หน่วยงานเดียวกับที่รายงานระดับ 3) 
 2. ตัวอย่างรูปแบบการรายผล เช่น การรายงานผลผ่านระบบปฏิบัติการของจังหวัด (DOC) และระบบปฏิบัติการของผู้บริหาร (EIS) เป็นต้น 
 
 
ระดับ 5 ข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

โครงการ ชื่อตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

        
         
         
         
         
หมายเหตุ  ยกตัวอย่าง 1 หน่วยงาน 
 

----------------------------------------------------- 
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Cell 3 การก าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 

 
 
ระดับ 1 และ 2 การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดบับุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน 
ชื่อหน่วยงาน 

ชื่อตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน เป้าหมาย 

ตารางผู้รับผดิชอบตัวชี้วัด  
(Owner Supporter Matrix) 

ชื่อกลุ่มงาน 
(………………) 

ชื่อกลุ่มงาน 
(………………) 

ชื่อกลุ่มงาน 
(……………) 

        

           
           
           
           
หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วดัระดับหนว่ยงานลงสู่ระดบักลุ่มงาน 

2. ยกตัวอย่าง 1 หน่วยงาน 
3. ในตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (Owner Supporter Matrix) ให้ใส่ O หรือ S หรือ – โดย O หมายถึง ผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น 

 S หมายถึง ผู้สนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น 
 – หมายถึง ผู้ไม่เก่ียวข้องในตัวชี้วัดนั้น 
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ชื่อกลุ่มงาน 

ชื่อตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน เป้าหมาย 

ตารางผู้รับผดิชอบตัวชี้วัด  
(Owner Supporter Matrix) 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 
(………………) 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 
(………………) 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 
(………………) 

      

           
           
           
           
หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วดัระดับหนว่ยงานลงสู่ระดบักลุ่มงาน 

2. ยกตัวอย่าง 1 หน่วยงาน 
3. ในตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (Owner Supporter Matrix) ให้ใส่ O หรือ S หรือ – โดย O หมายถึง ผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น 

 S หมายถึง ผู้สนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น 
 – หมายถึง ผู้ไม่เก่ียวข้องในตัวชี้วัดนั้น 
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ระดับ 3 การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้น 
หน่วยงาน แนวทางการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดบับุคคลที่มีความท้าทายเพ่ิมมากขึ้น 

    
    
    
    
    

หมายเหตุ    ยกตัวอย่างหน่วยงานที่มอบหมายให้บุคลากรได้รับการก าหนดเป้าหมายให้ท้าทายยิ่งขึ้นเพื่อประกอบค าอธิบายแนวทาง 
 
ระดับ 4 และ 5 ระบบการสื่อสารและติดตามตัวชี้วัดระดับบุคคล 

(1) 
กิจกรรม/วิธีการ 

(2) 
ผู้รับผิดชอบ 

(3) 
ความถี่ 

(4) 
รูปแบบการ 
รายงานผล 

(5) 
ปัญหาอุปสรรค 

(6) 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

 1. การสื่อสาร       
         
      
      
 2. การติดตามตัวชี้วัด        
         
      
หมายเหตุ: 1. ข้อมูลช่องที่ (1) – (3) เป็นคะแนนระดับ 4 

2. ข้อมูลช่องที่ (1) – (6) เป็นคะแนนระดับ 5 
----------------------------------------------------- 
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Cell 4 การออกแบบระบบงานระดับจังหวัด (Organization Design) 

 

ระดับ 1  การทบทวนระบบงาน กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคตอ่การบรรลุยุทธศาสตร์ การท างานประสานกัน ที่ส่งผลต่อการบรรลุความส าเร็จของจังหวัด 

หัวข้อในการทบทวน 
สรุปประเด็น 

ปัญหา/อปุสรรค  
(เหตุการณ/์ข้อเท็จจริง) 

แนวทางการพัฒนา 

ระบบงาน   

กฎระเบียบ   

การประสานงานระหวา่งหน่วยงาน   

หมายเหตุ ระบบงาน หมายถึง วิธีการจัดโครงสร้างและระบบการท างานของบุคลากรในส่วนราชการ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจ
และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วิธีการที่เป็นทางการ คือ การจัดการท างานตามโครงสร้างของจังหวัด วิธีการที่ไม่เป็นทางการ เช่น การจั ดการท างานเป็นทีม 
หรือหน่วยงานเฉพาะกิจ เป็นต้น 

 ระบบการท างาน ครอบคลุมถึง 1) วิธีการจัดการท างานของบุคลากรเป็นกลุ่มงาน 2) วิธีการจัดการให้แต่ละต าแหน่งงานท างานตามความรับผิดชอบให้บรรลุผล  
3) การบริหารค่าตอบแทน 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 5) การยกย่องชมเชย 6) การสื่อสาร 7) การว่าจ้าง 8) การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
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ระดับ 3 การจัดท าแผนระยะสัน้และระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน /กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์/การท างานประสานกัน/ประสิทธิผลของจงัหวัด 
แผนการพัฒนา  
เป้าหมายระยะยาว (3-5 ปี):  
เป้าหมายระยะสั้น (1 ปี):  
วัตถุประสงค์ของเป้าหมาย 
ระยะสั้น (1 ปี): 

 

โครงการ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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ระดับ 5 สรุปผลการด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานตามแผนระยะสั้น 
สรุปผลการพัฒนาระบบงานตามวัตถุประสงค ์ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

  
  
  

  

 
 

----------------------------------------------------- 
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Cell 5 การบริหารจัดการระดับจังหวัด (Organization Management) 

 

ระดับ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศเพื่อการจัดสรรทรัพยากร 
วิสัยทัศน์:  

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ชื่อข้อมูล/สารสนเทศที่น ามาใช้
พิจารณาในการจัดสรรทรัพยากร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศ 
แนวทางในการน าข้อมูล/สารสนเทศไป

ใช้ในการจัดสรรทรัพยากร 
    
    
    
    
    
    
หมายเหตุ ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง (Facts) ที่เก่ียวกับเร่ืองต่างๆ ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริงที่เปน็ตวัเลข เช่น จ านวนผู้ป่วยที่ติดเชือ้ HIV ในหมู่บ้าน ราคาของพชืผัก

และผลไม้ต่างๆ ในหมู่บา้น เปน็ต้น หรืออาจเป็นข้อเท็จจริงที่ไมใ่ช่ตัวเลข เช่น การศึกษา หรือ อาชีพของคนในหมู่บา้น เปน็ต้น 
 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธ์จากการน าเอาข้อมูลที่สังเกต และบันทึกไว้มาท าการจัดการข้อมูล ประมวลผล เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และแปล

ความหมาย แล้วเลือกน าเสนอข้ึนเป็นสารสนเทศหรือข้อความรู้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานส าหรับตัดสินใจปฏิบัติการตา่งๆ 
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ระดับ 2 แผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

หัวข้อเร่ือง ความถี่ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการสื่อสาร 

        
        
    
        
        
 
 
ระดับ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่น่าเชื่อถือ 

โครงการ/กระบวนการ 
ปัญหา/ความเสี่ยงในการเกิดความไม่

โปร่งใส 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ 

     
     
     
     
     
หมายเหตุ    เฉพาะโครงการ/กระบวนการที่มีความเสี่ยงระดับสูง หรือโครงการ/กระบวนการที่มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ระดับ 4 - 5 ระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนการบริหารความเสี่ยงของจังหวัด 
ระบบตดิตามยุทธศาสตร ์

(1) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3) 
ผู้รับผิดชอบ 

ในการติดตาม 

(4) 
ความถี่ 

ในการติดตาม 

(5) 
ปัญหาอุปสรรค 

(6) 
ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนา 

          
       
       

 
 

  
   

ระบบตดิตามความเสี่ยง 
(1) 

โครงการ/กระบวนการ 
(2) 

ตัวชี้วัด 
(3) 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการติดตาม 

(4) 
ความถี่ 

ในการติดตาม 

(5) 
ปัญหาอุปสรรค 

(6) 
ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนา 

       
       
       
       
หมายเหตุ 1. ข้อมูลช่องที่ (1) – (3) เป็นคะแนนระดับ 4 

2. ข้อมูลช่องที่ (1) – (6) เป็นคะแนนระดับ 5 
 
 

--------------------------------------------- 
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Cell 6 การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design) 

 

ระดับ 1  การทบทวนกระบวนการของหน่วยงาน 
การทบทวนกระบวนการของหน่วยงาน 

รูปแบบการทบทวน:  
วันที่ด าเนินการ:  
ผู้เข้าร่วมการทบทวน:  
กระบวนการ สรุปประเด็น 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
(ก าหนดจากความต้องการของ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี/

กฎหมาย/ประสิทธิภาพ/ 
ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน) 

ตัวชี้วัดกระบวนการ แนวทางการปรับปรุง 

    
    
    
    
    
หมายเหตุ  ทบทวนกระบวนการหลัก (กระบวนการที่สรา้งคุณค่า) 
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ระดับ 3 การจัดแผนปรับปรุงกระบวนการ 
แผนการปรับปรุงกระบวนการ:  
เป้าหมายระยะยาว (3-5 ปี):  
เป้าหมายระยะสั้น (1 ปี):  

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิด 
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
หมายเหตุ  จัดท าแผนการปรับปรุงอย่างน้อย 3 กระบวนการ 
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ระดับ 5 จังหวัดมีการทบทวนผลการด าเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินการ 
กระบวนการ สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการ 

ตัวชี้วัด
กระบวนการ 

เป้าหมาย การติดตาม ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอในการปรับปรุง
กระบวนการในปีต่อไป ความถี่ 

ในการติดตาม 
ผู้รับผิดชอบใน

การติดตาม 
ผลการ

ด าเนินการ 
        
        
        
        
        
หมายเหตุ  ด าเนินการปรบัปรุงอย่างน้อย 3 กระบวนการ 
 
 

---------------------------------------------------- 
  



กรอบ ปฏทิิน แนวทางการจดัท าค ารับรองและประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏบิัติราชการของจงัหวัด 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

                                                                                                  70 

 

Cell 7 การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management) 

 

ระดับ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรระดับหน่วยงาน 
วิสัยทัศน์:  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ชื่อข้อมูลสารสนเทศที่น ามาใช้พิจารณา
ในการจัดสรรทรัพยากร 

ผลการวิเคราะห์สารสนเทศ แนวทางในการน าข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้ในการจัดสรรทรัพยากร 

    
    
    
    
   
 
ระดับ 3 แผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานในหน่วยงาน 

หัวข้อเร่ือง ความถี่ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการสื่อสาร 
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ระดับ 5 ระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของทีมงานในหน่วยงาน 
หน่วยงาน:  

กิจกรรม/โครงการ/ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

ในการติดตาม 
ความถี่ในการติดตาม ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

          
          
          
          
 
 

-------------------------------------------------- 
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Cell 8 การออกแบบการท างานระดับบุคคล (Individual Design) 

 

ระดับ 1  การทบทวนวิเคราะห์และก าหนดปจัจัยที่มีผลต่อการท างานระดับบุคคล 
การทบทวนวิเคราะห์และก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อการท างานระดับบุคคล 

ช่วงเวลาที่ด าเนินการ:  
ผู้มีส่วนร่วมในการทบทวน:  

ประเภทบุคลากร สรุปประเด็น 
วิธีการทบทวนปัจจัย ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ที่ส่งผลต่อการท างานและทรัพยากรที่จ าเป็น 
   
   
   
   
   
หมายเหตุ   1. ประเภทบุคลากร อาจแบ่งได้หลายมิติ เชน่ ประเภทต าแหน่ง ประเภทสายงาน ระดับต าแหนง่ เป็นตน้ 
     2. วิธีการศึกษา/ทบทวนปจัจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ การพิจารณาจากข้อร้องเรียน การท าส ารวจ การสังเกต เป็นต้น 
 
  



กรอบ ปฏทิิน แนวทางการจดัท าค ารับรองและประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏบิัติราชการของจงัหวัด 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

                                                                                                  73 

ระดับ 3 การออกแบบกระบวนงานหรือขั้นตอนการท างานที่ท าให้บุคลากรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนการท างาน 

กระบวนงานหรือขั้นตอนการท างานที่ปรับปรุง :  
ชื่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่จ าเป็น
ในการท างาน : 

 

วัตถุประสงค์ในการปรบัปรุง :  
กลุ่มบุคลากรเป้าหมาย :  
สมรรถนะหลักที่จ าเป็น :  
กิจกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอน

การท างาน 
ระยะเวลา ผู้รับผิด 

ชอบหลัก 
วันที่

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                             

                             

                             
                             
                             
                             
หมายเหตุ การออกแบบกระบวนงานหรือขั้นตอนการท างาน นอกจากเพื่อให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องค านึงถึงการท างานแทนกันได้ ในกรณีที่

จังหวัดมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร 
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ระดับ 5 การติดตามผลการปรบัปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนการท างานและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาขั้นตอนการท างานของบุคลากร 
กระบวนงานหรือ

ขั้นตอนการท างานที่
ปรับปรุง 

สรุปผลการปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนการท างาน 
ตัวชี้วัด

กระบวนงาน 
เป้าหมาย การติดตาม ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ในการพัฒนา ความถี่ในการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการติดตาม 

ผลการด าเนินการ 

        
        
        
        
        
        
 
 

------------------------------------------------------- 
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Cell 9 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management) 

 

ระดับ 1  การวิเคราะห์ปัจจัยสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

การวิเคราะห์ปัจจัยสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ:  
ผู้มีส่วนร่วมในการทบทวน:  
ประเภทบุคลากร 
 

สรุปประเด็น 
วิธีการทบทวนปัจจัย ปัจจัยสร้างความผาสุกและความผูกพันของ

บุคลากร 
   
   
   
   
หมายเหตุ 1. ประเภทบุคลากร อาจแบ่งไดห้ลายมิติ เช่น ประเภทต าแหนง่ ประเภทสายงาน ระดับต าแหนง่ เป็นต้น 

2. ปัจจัยสร้างความผาสุกและความผูกพันได้แก่ ความมัน่คงในการท างาน งานทีท่้าทาย ความชัดเจนในหนา้ที่รับผิดชอบ คา่ตอบแทน โอกาสในการได้รับ 
    การพัฒนา เป็นตน้ 
3. วิธีการศึกษา/ทบทวนปจัจัยสร้างความผาสุกและความผูกพนัของบุคลากร ได้แก่ การพิจารณาจากข้อร้องเรียน การท าส ารวจ การสังเกต เป็นตน้ 
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ระดับ 3  การด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
การด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

ชื่อแผนงาน/โครงการ:  
ชื่อปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร:  
วัตถุประสงค์ในการปรบัปรุง:  
กลุ่มบุคลากรเป้าหมาย:  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

วันที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                             

                             

                             
                             
                             
                             
หมายเหตุ 1. การด าเนินการพัฒนา 1 แผนอาจส่งผลต่อปัจจัยสร้างความผาสุกและผูกพันได้มากกว่า 1 ปัจจัย 

2. จังหวัดควรเลือกพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลกระทบสูงต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
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ระดับ 5  การติดตามผลการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
แผนงาน/โครงการ สรุปผลการการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย การติดตาม ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอการด าเนินการ
ในปีต่อไป ความถี่ในการ

ติดตาม 
ผู้รับผิดชอบ 

ในการติดตาม 
ผลการ

ด าเนินการ 
        
        
        
        
        
        
 
 

------------------------------------------ 
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แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 

 
ส่วนที่ 1: ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ "จังหวัด" ที่สังกัด  
นิยาม:  หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้จังหวัด เช่น ส านักงานจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น 

ข้อ ความคิดเห็นต่อการก าหนดเป้าหมายระดับจังหวัด (Organization Goal) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

1 จังหวัดมีการก าหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายความส าเร็จของจังหวัดอย่างชัดเจน    

2 จังหวัดมีการสื่อสารวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายความส าเร็จของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม
ให้แก่บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง 

   

3 จังหวัดมีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี  (เช่น ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อจังหวัด ผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นต้น) ท าให้ยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และบริบทของจังหวัด 

   

4 จังหวัดมีการก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ท าให้
จังหวัดด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปัจจุบันและอนาคต 

   

ข้อ ความคิดเห็นต่อการออกแบบโครงสร้างระดับจงัหวัด (Organization Design) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

5 โครงสร้างของหน่วยงานในจังหวัดมีการก าหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด และช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

   

6 จังหวัดมีหรือจัดตั้งหน่วยงาน (อาจอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะท างาน 
ฯลฯ) ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ท าให้เกิดประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการ 

   

7 จังหวัดจัดรูปแบบการท างานที่ท าให้หน่วยงานสามารถท างานประสานกัน  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   

8 จังหวัดมีการปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบ หรือ ประกาศ ที่มีส่วนสนับสนุนให้ 
การด าเนินงานของจังหวัดมีประสิทธิภาพ 

   

ข้อ ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระดับจงัหวัด (Organization Management) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

9 จังหวัดมีระบบการติดตามแผนยุทธศาสตร์การประเมินวัดผลงานของจังหวัดและ 
การรายงานผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ 

   

10 จังหวัดมีการจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์เทคโนโลยีและบุคลากรให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของจังหวัด 

   

11 จังหวัดมีการจัดท าแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วในการท างานร่วมกัน 

   

12 การบริหารจัดการภายในของจังหวัดมีความโปร่งใสและเป็นที่น่าเชื่อถือของบุคลากร
ในจังหวัด 
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ส่วนที่ 2: ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ "หน่วยงาน" 
นิยาม: หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้จังหวัด เช่น ส านักงานจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น 

ทีมงาน หมายถึง กลุ่มย่อยภายในหน่วยงาน เช่น กลุ่มงาน 

ข้อ ความคิดเห็นต่อการก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

13 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของจังหวัด    

14 หน่วยงานมีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละกลุ่ม เพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัดส าคัญของหน่วยงานเอง นอกเหนือจาก
ตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดมาจากระดับจังหวัด 

   

15 หน่วยงานมีการก าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน    

16 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
หรือการด าเนินงาน ที่อาจน ามาซึ่งความเสียหายต่อองค์กร หรือ ผู้รับบริการ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องในอนาคต 

   

ข้อ ความคิดเห็นต่อการออกแบบโครงสร้างระดับหน่วยงาน (Department Design) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

17 ภายในหน่วยงานมีการก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างทีมงาน    

18 หน่วยงานมีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แต่ละกลุ่มและน าข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ หรือการพัฒนาการบริการใหม่ๆ 

   

19 ภายในหน่วยงานมีการออกแบบระบบงานให้แต่ละทีมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละทีม และเกิด
ความคิดริเริ่มในการปรับปรุงงาน หรือนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   

20 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการท างาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ลด
ขั้นตอน และสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

ข้อ ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

21 หน่วยงานมีระบบการติดตามแผนงานโครงการ การประเมินวัดผลงานของหน่วยงาน 
และมีการรายงานผลงาน เพื่อให้แผนงานโครงการได้รับการน าไปปฏิบัติตามที่ได้
ก าหนดไว้ 

   

22 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์การปฏิบัติงานและบุคลากรได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้ท างานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ 

   

23 หน่วยงานมีการประชุมหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงานต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ 
ใช้เวลาอย่างเหมาะสม และสามารถท าให้เกิดการรับรู้ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของหน่วยงาน 

   

24 หน่วยงานมีการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความจ าเป็นในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 3: ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ "การด าเนินงานระดับบุคคล" โดยรวม 
นิยาม:  หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้จังหวัด เช่น ส านักงานจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น 

ข้อ ความคิดเห็นต่อการก าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

25 เป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลงานของบุคลากรส่วนใหญ่ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

   

26 ผู้บังคับบัญชามีการก าหนดภาระงานที่ชัดเจนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าต้องรับผิดชอบ
สิ่งใดภายในรอบของการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เช่น ทุก 6 เดือน หรือ 1 ป ี

   

27 ตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลมีความชัดเจนและถูกก าหนดอย่างเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 

   

28 เป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลถูกก าหนดให้สูงขึ้นหรือท้าทายมากขึ้น 
ทุกรอบปี 

   

ข้อ ความคิดเห็นต่อการออกแบบการท างานระดับบุคคล (Individual Design) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

29 บุคลากรในจังหวัดรับทราบขั้นตอนการท างาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่
ต้องประสานกับผู้อื่นอย่างชัดเจน 

   

30 ระบบงานหรือกระบวนการภายในเอื้อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ 
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

   

31 หน่วยงานมีการจัดสภาพแวดล้อมการท างาน ที่ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานได้ 
ตามเป้าหมาย เช่น การออกแบบ-จัดวางโต๊ะท างาน การมีพื้นที่หรือช่องทางใน 
การปรึกษาหารือ การเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นในการท างาน เป็นต้น 

   

32 ลักษณะงานภายในหน่วยงานได้ออกแบบให้สามารถท างานแทนกันได้เมื่อมี 
ความจ าเป็น 

   

ข้อ ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

33 บุคลากรได้รับการจัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือ เวลาอย่างเหมาะสมในการท างานให้
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

   

34 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

   

35 บุคลากรได้รับความเป็นธรรมในการได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น    

36 บุคลากรมีความรักและผูกพันกับจังหวัด    
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ค าอธิบายผลการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือ 9 Cells 
 

ชื่อ Cells  การก าหนดเป้าหมายระดับจังหวัด (Organization Goal: OG) [ข้อค าถาม 1-4] 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้บุคลากรในจังหวัดมีความเข้าใจวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของจังหวัดไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง

วิสัยทัศน์ได้ถูกก าหนด/ทบทวนจากข้อมูลที่ครอบคลุมและมีตัวชี้วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์ 
การแปลผล  จังหวัดมีการใช้ข้อมูลในการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์ และสื่อสารให้บุคลากรใน

จังหวัดรับทราบ 
 จังหวัดยังไม่มีความชัดเจนในการใช้ข้อมูลในการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์ และ
สื่อสารให้บุคลากรในจังหวัดรับทราบ 
 จังหวัดยังขาดการใช้ข้อมูลในการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์ และสื่อสารให้
บุคลากรในจังหวัดรับทราบ 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

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

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

3. การมุ่งเน้นเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Short and Long-Term Orientation) อย่างสมดุล 
4. การสื่อสาร 2 ทาง (Two-way communication) 

ข้อแนะน า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 แนวทางการก าหนดวิสัยทัศน์  
เพื่อความชัดเจนของวิสัยทัศน์ จังหวัดควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  
1. จังหวัดต้องการเป็นอะไร ซึ่งการก าหนดตัววัดจะท าให้จังหวัดสามารถสื่อสารแก่บุคลากรใน

จังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
2. จังหวัดควรก าหนดพื้นที่ หรือขอบเขตความส าเร็จที่ชัดเจนเพื่อให้เห็นความส าเร็จในส่วนที่อาจ

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

(Impact) คือสามารถเห็นได้จากภายนอก มิใช่เป็นการกระท าภายในเท่านั้น 
4. มีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 
กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 
1. การจัดประชุมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกิดความเข้าใจที่

ตรงกันในกลุ่มบุคลากร 
2. การสื่อสารตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ในหลายช่องทาง เพื่อให้บุคลากรในจังหวัดเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

  การสื่อสารวิสัยทัศน์ จังหวัดควรมีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 
โดย 
1. ผู้บริหารสื่อสาร/ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทิศทางของจังหวัดให้แก่บุคลากรรับทราบด้วยตนเองว่า

จังหวัดต้องการมุ่งเป้าหมายความส าเร็จไปในทิศทางใด เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย 

2. ใช้ช่องการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) ทั้งจากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน 
คือ ให้สามารถมีการพูดคุยหรือถามตอบได้ โดยเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคลากร 

3. มีการวิเคราะห์ช่องทางและก าหนดจ านวนช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารวิสัยทัศน์ 
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 การก าหนดยุทธศาสตร์ จังหวัดควรท าการวิเคราะห์ ข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านเสริมแรงและด้านแรงต้านทานต่อจังหวัดที่จะบรรลุตามตัววัดวิสัยทัศน์ 
หมายเหตุ: การจัดท า SWOT Analysis ควรเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลที่
ต้องการในอนาคต (วิสัยทัศน์ คือภาพอนาคตของจังหวัด) มิใช่การวิเคราะห์แต่ข้อมูลปัจจุบันเท่านั้น 
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน: การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของจังหวัดด้วยหลัก 7Ss (McKinsey) 
 ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
 โครงสร้างจังหวัด (Structure) 
 ระบบงานในจังหวัด (System)  
 ทักษะบุคลากร (Skill) 
 คุณค่าร่วมในจังหวัด (Shared Values) 
 บุคลากร (Staff) 
 รูปแบบการน าจังหวัด (Style) 

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

 การวางแผนยุทธศาสตร์ 
1. การด าเนินงานของจังหวัดให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีช่องทาง

การศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลข้างต้น เพื่อท าการวิเคราะห์ผล และสามารถติดตามผลเมื่อมีการ

ปรับปรุงการท างาน หรือ ระบบงานที่ได้จัดท าไป  
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อน าผลการปฏิบัติงานมาศึกษา ท าให้

สามารถเรียนรู้ถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน (Output) ที่ได้ท าไปว่ามีผลต่อผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่ต้องการหรือไม่ 
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เกณฑ์การประเมินผล:  การก าหนดเป้าหมายระดับจังหวัด (Organization Goal: OG) 
ระดับ 1 จังหวัดมีการก าหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ส าคัญ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาวของ 

การบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ค าอธิบาย: วิสัยทัศน์เป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดทิศทางจังหวัด โดยควรมีการก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมาย
ระยะสั้น ระยะยาว เพื่อประเมินความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัดอย่างชัดเจน  
เป้าหมายระยะสั้น หมายถึง เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายใน 1 ป ี
เป้าหมายระยะยาว หมายถึง เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายใน 3 – 5 ปี 

ระดับ 2 จังหวัดมีการสื่อสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของจังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั้งจังหวัด 
ค าอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ท าให้บุคลากรทั้งจังหวัดมีความเข้าใจที่ตรงกัน
และมุ่งที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยจังหวัดควรออกแบบ
กระบวนการสื่อสารภายในจังหวัดและก าหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดยการสื่อสารที่ดี ควร มี
องค์ประกอบดังนี้ 
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร 4. ความถี่ในการสื่อสาร 
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร 5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพื่อวัดความส าเร็จของการสื่อสาร 

 

ระดับ 3 จังหวัดมีการจัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ค าอธิบาย: การก าหนดแผนงาน โครงการที่จะสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
โดยแผนงาน โครงการ ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. กิจกรรมการด าเนินการ 3. ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน โครงการ 
2. ระยะเวลาด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 4. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านอื่นๆ  

ระดับ 4 จังหวัดมีการด าเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการด าเนินการ 
ค าอธิบาย: การก าหนดระบบในการติดตามผลการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
จังหวัด ซึ่งระบบในการติดตาม ควรมีองค์ประกอบดังนี้  
1. กลไกการติดตามการด าเนินงาน 
2. แผนในการติดตามการด าเนินงานในปีต่อไป 

ระดับ 5 จังหวัดมีการทบทวนผลการด าเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินการ 
ค าอธิบาย: การทบทวน ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของจังหวัด และ
ประเมินความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค เพื่อน ามาจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
ด าเนินงาน 

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
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ชื่อ Cells  การก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal: DG) [ข้อค าถาม 13-16] 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้หน่วยงานมีเป้าหมายที่สอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของจังหวัด และมีเป้าหมายในการ

พัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 
การแปลผล  หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด และมีก าหนดเป้าหมายใน

การพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 
 หน่วยงานยังไม่มีความชัดเจนในการก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด และ
การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 
 หน่วยงานยังขาดการก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด และการก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

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

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

ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 ความสอดคล้องของเป้าหมายหน่วยงานกับเป้าหมายจังหวัด 
1. ท าความเข้าใจต่อแผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ระดับจังหวัด 

หรือพิจารณาตารางหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (Owner Supporter Matrix: OS Matrix) 
แผนงาน/โครงการต่างๆ ว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยหลัก (Owner) หน่วยงานใดเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน (Support) 

2. ก าหนดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน โดยทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ด าเนินอยู่
ว่ามีส่วนผลักดันเป้าประสงค์ใด อย่างไร แล้วจึงก าหนดเป้าประสงค์ของหน่วยงาน ตัวชี้วัดผล
การด าเนินงานในการบรรลุเป้าประสงค์นั้น 

3. จัดท ารหัสเพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับหน่วยงานกับตัวชี้วัดระดับจังหวัด 
 การก าหนดแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
1. ก าหนดหรือจ าแนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2. รับฟังและเรียนรู้ความคาดหวังหลักๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุ่ม  
3. น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดในการปรับปรุงและพัฒนาบริการ

ใหม่ๆ ของหน่วยงาน 
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นแนวทางในการวางปฏิบัติการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
แผนที่ก าหนดจะมีผู้รับผิดชอบ มีการการสรรทรัพยากร มีการด าเนินงานภายในเวลาที่ก าหนด 
รวมถึงประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติงานนั้นว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
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 การจัดการความเสี่ยง 
1. ระบุความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ซึ่งอาจมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกจังหวัด

หรือหน่วยงาน 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจประเมินจากโอกาสในการเกิด

และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ก าหนด แล้วจึ งจัดล าดับความส าคัญของ 
ความเสี่ยง 

3. ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ซึ่งอาจใช้ยุทธศาสตร์ 4T’s คือ 
 Treat - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) 
 Transfer - การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Spreading) 
 Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
 Take - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 
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เกณฑ์การประเมินผล:  การก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal: DG) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

ค าอธิบาย: การก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
โดยมีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่
สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นลายลักษณ์อักษร 

ระดับ 2 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของจังหวัด 
และพันธกิจ โดยน าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา 
ค าอธิบาย: การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับจังหวัดลงสู่ระดับหน่วยงานเพื่อผลักดันให้เกิด
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ และการรับฟังและเรียนรู้ความคาดหวังหลักๆ ของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุ่ม เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ก าหนดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดในการปรับปรุงและพัฒนาบริการใหม่ๆ ของหน่วยงาน 

ระดับ 3 หน่วยงานมีจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ
หน่วยงาน 
ค าอธิบาย: การจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับจังหวัด 
เพื่อให้มีกิจกรรมการด าเนินการต่างๆ ในระดับหน่วยงานที่มีความชัดเจนสามารถบรรลุตัวชี้วัดและ
เป้าหมายระดับหน่วยงาน 

ระดับ 4 หน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับ
หน่วยงาน 
ค าอธิบาย: การก าหนดระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัตริาชการและการประเมินผลส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดับ เพื่อติดตาม ก ากับให้มีการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายโดยรวมของจังหวัด 

ระดับ 5 หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ค าอธิบาย: การน าผลวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามาจัดท าข้อเสนอในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

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

 จังหวัดยังไม่มีความชัดเจนในการก าหนดตัวชี้วัดระดับบคุคลที่ชดัเจนและสนบัสนนุตอ่เป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน 
 จังหวัดยังขาดการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุนเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

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

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

ด้านการประเมินผลงาน (Performance Evaluation) 
4. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแลบุคลากร 

(People Management) 
 

ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 การก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับหน่วยงาน 
1. ท าความเข้าใจต่อแผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับจังหวัด และระดับ

หน่วยงาน  
2. ทบทวนรายละเอียดหน้าที่งาน (Job Description) และความรับผิดชอบหลักๆ ของแต่ละ

บุคคลในหน่วยงานมาพิจารณา ว่าตอบสนองเป้าประสงค์ในระดับจังหวัดและหน่วยงานใดบ้าง  
3. ก าหนดเป้าประสงค์ที่บุคคลมีส่วนผลักดันเป้าประสงค์ของจังหวัดหรือหน่วยงาน  
4. ก าหนดเป้าประสงค์ในส่วนของงานประจ าที่บุคคลต้องพัฒนา  
5. ก าหนดเป้าประสงค์ในส่วนของงานพิเศษที่บุคคลได้รับมอบหมาย  
6. ก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในแต่ละเป้าประสงค์ 

 ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร 
1. การจัดท าข้อตกลงในการท างานอาจอยู่ในรูปแบบของการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล  

(Individual Scorecard) หรือการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์ (Management by 
Objectives: MBO) เป็นต้น  

2. ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน หารือร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายระดับ
บุคคล  

3. สรุปตัวชี้วัดระดับบุคคล เช่น การลงนามในการตั้งเป้าหมายแบบประเมินผลงานร่วมกัน 

 การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) 
 ก าหนดสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์) เฉพาะต าแหน่งงาน 
 น าสมรรถนะมาเป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Appraisal Form) 
 พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาช่องว่าง

ระหว่างระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (Expected Competency Level) กับระดับสมรรถนะ
ที่ได้รับการประเมิน (Evaluated Competency Level) 
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2. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแลบุคลากร 
(People Management) 
 การก าหนดสมรรถนะหัวหน้างานและผู้บริหารในเรื่อง "การบริหารคน" ( People 

Management) 
 การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างาน หรือหลักสูตร HR for Non HR เพื่อให้หัวหน้างานและ

ผู้บริหารเข้าใจหลักการในการบริหารคนโดยมีความสามารถในการมอบหมายงาน 
ให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน 

 การก าหนดเป้าหมายงานที่ท้าทาย 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Evaluation)   
2. ก าหนดผลการปฏิบัติงานที่มาจากตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและระดับจังหวัด 
3. ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มาจากงานประจ า (Job Description) ที่ต้องการพัฒนา 
4. น าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาเป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Appraisal Form) โดยมีการก าหนดเป้าหมายที่มาจาก:  
 ค่าคะแนนของผลงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาให้เป้าหมายที่ตั้งนั้นสูงกว่าเดิม (Base 

Line) หรือ 
 ค่าคะแนนจากการเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงานอื่นที่ลักษณะงานใกล้เคียงกัน 

(Benchmarking) หรือ 
 ค่าคะแนนมาตรฐาน (Performance Standard)  

5. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการก าหนดผลงานหรือการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management) 

6. การก าหนดสมรรถนะหัวหน้างานและผู้บริหารในเรื่อง "การบริหารผลการปฏิบัติงาน" 
(Performance Management) 
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เกณฑ์การประเมินผล:  การก าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 
ระดับ 1 จังหวัดมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล 

ค าอธิบาย: การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลเพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจเป้าหมายการ
ท างานของตนเอง โดยมีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การ
ประเมินผลความส าเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นลายลักษณ์อักษร 

ระดับ 2 จังหวัดมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและ
จังหวัด 
ค าอธิบาย: การก าหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับจังหวัดลงสู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล เพื่อผลักดันให้เกิดความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ระดับ 3 จังหวัดมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้นทุกรอบปี 
ค าอธิบาย: การก าหนดตัวชี้วัดที่ท้าทาย อาจด าเนินการได้โดย การเพิ่มตัววัดให้มีมุมมองที่ครอบคลุม
มากขึ้น การเพิ่มค่าเป้าหมายของการวัด การเพิ่มความเข้ม เป็นต้น พร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย เพื่อกระตุ้นบุคลากรให้พัฒนาศักยภาพ
ตนเองและพัฒนางาน 

ระดับ 4 จังหวัดมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา 
ค าอธิบาย: การสื่อสารและติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคร้ังคราวหรือไม่ทั่วถึง 

ระดับ 5 จังหวัดมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ค าอธิบาย: การก าหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพื่อท าความเข้าใจอย่างทั่วถึง ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระผูกพันต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของจังหวัดและมีความ
รับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง  

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนนิงานทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนนิงานที่เก่ียวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเดน็ที่ก าหนด 
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ชื่อ Cells  การออกแบบระบบงานระดับจังหวัด (Organization Design: OD) [ข้อค าถาม 5-8] 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ระบบงานของจังหวัด สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ เป้าหมายตามวิสัยทัศน์  

ของจังหวัด 
การแปลผล  จังหวัดมีระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด 

 จังหวัดยังไม่มีความชัดเจนเรื่องระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของจังหวัด 
 จังหวัดยังขาดระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การทบทวนและการปรับระบบงาน  
2. การใช้ข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ 

ออกแบบระบบงานของจังหวัด การส่งมอบหรือประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน 
3. การก าหนดแผนผังความสัมพันธ์ (Relationship Map) ระหว่างหน่วยงาน 
4. การจัดท าระบบงานของจังหวัดที่มีแผนกงานตามลูกค้า ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Depart mentation by Customer/Stakeholder) 
5. การทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 

 
ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 การวางแผนยุทธศาสตร์ 
1. การด าเนินงานของจังหวัดให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีช่องทาง

การศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลข้างต้น เพื่อท าการวิเคราะห์ผล และสามารถติดตามผลเมื่อมีการ

ปรับปรุงการท างาน หรือ ระบบงานที่ได้จัดท าไป  
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อน าผลการปฏิบัติงานมาศึกษา ท า

ให้สามารถเรียนรู้ถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน (Output) ที่ได้ท าไปว่ามีผลต่อผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่ต้องการหรือไม่ 

 ความสอดคล้องของระบบงานต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
1. ท าความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน  
2. วิเคราะห์ระบบงานของจังหวัดในปัจจุบัน อาจอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะท างาน 

ฯลฯ ว่ามีความสอดคล้อง สนับสนุนให้หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานภายใต้ระบบงาน
ของจังหวัดมีอ านาจในการตัดสินใจด าเนินการให้ภาระงานส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

3. ศึกษารูปแบบระบบงานจังหวัดที่สามารถท าให้จังหวัดมีการท างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง 
แต่ละรูปแบบอาจมีทั้งข้อดีและข้อเสียในการด าเนินการ 

4. ออกแบบระบบงานของจังหวัดใหม่เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ของจังหวัด 

 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
1. วิเคราะห์ประเด็นที่เกิดขึ้นในจังหวัดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เช่น มีงานที่

ไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนจนถูกละเลยไม่ได้ปฏิบัติ  มีงานที่ท าซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานท า
ให้เกิดความล่าช้าในการท างาน  เป็นต้น  

2. วิเคราะห์แนวทางการก าหนดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยอาจ
แบ่งเป็นกระบวนงานหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) ที่
จ าเป็นและเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
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3. รวมกิจกรรมที่ต้องท างานประสานงานกันอย่างใกล้ชิดให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  เป็น
หน่วยงาน หรือการแบ่งกลุ่มงาน หลักเกณฑ์พื้นฐานที่จะใช้ส าหรับการจัดแผนก 
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามหน้าที่ (Departmentation by Function)  
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามประเภทการให้บริการ (Departmentation by Service)  
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Departmentation by Territory)  
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามกระบวนการให้บริการ (Departmentation by Process)  
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Departmentation by 

Customer/Stakeholder) 
  การก าหนดระบบงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน 

1. ใช้ข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ 
ออกแบบระบบงานของจังหวัด การส่งมอบหรือประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน  

2. ก าหนดแผนผังความสัมพันธ์ (Relationship Map) ระหว่างหน่วยงานซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ
ผังงาน (Flow Chart) เพื่อแสดงให้เห็นการไหลของงานที่เชื่อมต่อกันในแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่ง
มอบงานหรือบริการไปยังผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. จัดท าระบบงานของจังหวัดที่มีการแบ่งกลุ่มงานตามผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Departmentation by Customer/Stakeholder) 

 การปรับปรุงกฎระเบียบให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. พิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนงานในจังหวัดว่าด าเนินการไม่ได้เนื่องจาก

ติดกฎระเบียบในปัจจุบัน 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าว โดยเปรียบเทียบประโยชน์ที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3. ด าเนินการแก้ไข ออกกฎระเบียบหรือประกาศที่สนับสนุนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เกณฑ์การประเมินผล:  การออกแบบระบบงานระดับจังหวัด (Organization Design: OD) 
ระดับ 1 จังหวัดมีการทบทวนระบบงาน/ กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์/ การท างาน

ประสานกัน/ ประสิทธิผลของจังหวัด 
ค าอธิบาย: การวิเคราะห์ระบบงาน กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ การท างาน
ประสานกันของหน่วยงาน และประสิทธิผลของจังหวัด 

ระดับ 3 จังหวัดมีการจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน/ กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุยุทธศาสตร์/ การท างานประสานกัน/ ประสิทธิผลของจังหวัด 
ค าอธิบาย: การด าเนินการจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยก าหนดเป้าหมายของการปรับปรุ งที่
ชัดเจน เช่น การลดต้นทุน การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานประสานกัน 
เป็นต้น 

ระดับ 5 จังหวัดมีผลการด าเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น 
ค าอธิบาย: การด าเนินการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น เพื่อน าไปสู่การด าเนินการ
ตามแผนระยะยาวต่อไป 

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนนิงานทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนนิงานที่เก่ียวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเดน็ที่ก าหนด 
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ชื่อ Cells  การบริหารจัดการระดับจังหวัด (Organization Management: OM) 
[ข้อค าถาม 9-12] 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้การบริหารจัดการระดับจังหวัด สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของ
จังหวัด 

การแปลผล  จังหวัดมีการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของ
จังหวัด 
 จังหวัดยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด 
 จังหวัดยังขาดการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของ
จังหวัด 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การจัดท าค ารับรองผลการปฏิบัติราชการ(PA: Performance Agreement) ระดับจังหวัด  
2. การจัดท าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (SPMS: Strategic Performance 

Management System) 
3. การบริหารโครงการ (Project Management) 
4. การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan) 

ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 แนวทางการออกแบบระบบติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด 
1. เลือกข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการด าเนินงานของจังหวัด เช่น เป้าหมายหรือ

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Key Performance Indicator: KPI) ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในแผน
ที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  

2. พิจารณาผู้ใช้ประโยชนต์ัวชีว้ัดที่ส าคัญ  เช่น ผู้น า หน่วยงานหลักของจังหวัด หน่วยงานวางแผน
ยุทธศาสตร์ เป็นต้น 

3. ก าหนดเจ้าภาพผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่ส าคัญ อาจเป็นคนเดียวกับผู้ใช้
ประโยชน์หรือไม่ก็ได้  

4. พิจารณาแหล่งเก็บข้อมูลว่าเก็บจากภายในหรือภายนอกจังหวัด จากระบบ IT หรือมี
กระบวนการในการเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล  

5. พิจารณาความถี่ในการเก็บข้อมูล เช่น Real Time รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส 
หรือรายปี เป็นต้น  

6. การวิเคราะห์และรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยควรมีรูปแบบที่สื่อสารให้
สามารถเข้าใจได้ง่าย 
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  การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ น าแนวทางการบริหารโครงการ (Project Management) 
มาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดสรรทรัพยากรนั้นมีส่วนช่วยในการบรรลุ
วิสัยทัศน์จังหวัด โดย  
1. การก าหนดแผนงาน/โครงการต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน แผนงาน/โครงการต้อง

ตอบสนองตัวชี้วัดในระดับจังหวัด  
2. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและจัดท าข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย 

ที่มา/ความส าคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ ข้ันตอนการด าเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ ทรัพยากรที่ต้องใช้  

3. ด าเนินการคัดเลือกโครงการเพื่อจัดล าดับความส าคัญ โดยอาจการถ่วงน้ าหนักโดยก าหนด
เกณฑ์ เช่น ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น งบประมาณ เป็นต้น  

4. เพื่อจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 
5. การด าเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ  
6. การประเมินผลโครงการ 
 การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan) มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ท าความเข้าใจในพันธกิจ การด าเนินงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ในการโยงกับเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง   
2. จัดท ารูปแบบหรือเนื้อเรื่องให้สื่อสารเกิดความเข้าใจได้ง่าย เนื้อหาที่ท าการสื่อสารจะต้องปรับ

ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละช่องทางการสื่อสาร 
3. ก าหนดช่องทางการสื่อสาร  ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื้ออ านวยให้เกิด

การสื่อสาร เช่น หนังสือเวียน ป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การประชุม จัด
กิจกรรมเผยแพร่ วารสารภายใน intranet อีเมล์  E-Learning หรือจัดหนังสือ ซีดี เป็นต้น 

4. ก าหนดบุคคลที่ท าหน้าที่สื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารเป็นเรื่องส าคัญมาก ผู้รับผิดชอบต้องมี
ความสามารถทั้ง 3 เรื่องตามข้างต้น  ต้องมีเวลาในการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่สื่อสารเฉพาะ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

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

จังหวัดบางแห่งมีงบประมาณนอ้ยหรือไม่มีงบประมาณเลย จังหวัดนั้นสามารถเลือกช่องทางการ
สื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม 
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  ความโปร่งใสในการบริหารจัดการระดับจังหวัด 
"ความโปร่งใส เป็นองค์ประกอบส าคัญของหลักธรรมาภิบาลซึ่งหมายถึง ระบบการไหลเวียนของ
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลในการตัดสินใจ การก าหนดกติกา หลักเกณฑ์ และ
กระบวนการท างานที่ต้องจัดให้มีการเปิดเผย และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยวิธีการต่างๆ นอกจากนี้จังหวัดจะต้องให้
ความส าคัญในการด าเนินการที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งหมายถึง ความสามารถและความพร้อมที่
จะได้รับการตรวจสอบใน 5 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านหน่วยงาน กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ตามกลไกการบริหารภายในหน่วยงาน เช่น 

ระเบียบปฏิบัติและระบบสายการบังคับบัญชา 
2. ด้านกฎหมาย กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้โดยกลไกด้านกฎหมายตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรวมไปถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย 
3. ด้านวิชาชีพ กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ในฐานะที่เป็นการปฏิบัติการทางวิชาชีพที่ต้องการ

ความช านาญเฉพาะด้านและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ 
4. ด้านการเมือง กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ในระบบประชาธิปไตยที่ต้องด าเนินการเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
5. ด้านจริยธรรม คุณธรรม กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ ที่ให้ความส าคัญกับคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน 
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เกณฑ์การประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับจังหวัด (Organization Management: OM) 
ระดับ 1 จังหวัดมีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมา

ใช้เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือ
เป้าหมายของจังหวัด 
ค าอธิบาย:  
 การจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร  
 การวางแผนการใช้ทรัพยากรที่ดีจะท าให้การท างานของจังหวัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาการ

ท างาน ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล ซึ่งการวางแผนการใช้ทรัพยากรควรมีการ
เชื่อมโยงระบบการท างานต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีการจัดท าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานที่เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร เช่น ความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ความส าเร็จเทียบกับ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ความท้าทายของจังหวัด ปัจจัยความส าเร็จของคู่เทียบ  

ระดับ 2 จังหวัดมีการก าหนดแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ค าอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจที่ตรงกันและมุ่งที่จะ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยหน่วยงานควรออกแบบกระบวนการ
สื่อสารภายในหน่วยงานและก าหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดยการสื่อสารที่ดี ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร 4. ความถี่ในการสื่อสาร 
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร 5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพื่อวัดความส าเร็จของการสื่อสาร 

 

ระดับ 3 จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่น่าเชื่อถือของ
บุคลากรในจังหวัด 
ค าอธิบาย: การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการจังหวัด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการด าเนินการดังนี้ 
1. ระบุปัจจัยเสี่ยง และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหาย ความล้มเหลว หรือ

อาจลดการบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 
3. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ซึ่งจ าแนกปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/และไม่สามารถควบคุมได้ 

ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
4. จัดท าแผนบริการความเสี่ยง 
5. ระบุผู้รับผิดชอบในกาดร าเนินการตามแผนในแต่ละขั้นตอน และก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินการ 
6. จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม และด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระดับ 4 จังหวัดมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของจังหวัด และรายงาน
ผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ค าอธิบาย: การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของจังหวัด และรายงาน
ผลงานเป็นคร้ังคราวหรือไม่ทั่วถึง 

ระดับ 5 จังหวัดมีระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของจังหวัดและ
รายงานผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ค าอธิบาย: การก าหนดระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานและรายงานผลการติดตาม เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการด าเนินการ และจัดท าข้อเสนอใน
การปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป 
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เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนนิงานทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนนิงานที่เก่ียวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเดน็ที่ก าหนด 
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ชื่อ Cells  การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design: DD)  
[ข้อค าถาม 17-20] 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ระบบงานของหน่วยงาน สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
การแปลผล  หน่วยงานมีระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

 หน่วยงานยังไม่มีความชัดเจนเรื่องระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน 
 หน่วยงานยังขาดระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

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

ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 การก าหนดภาระหน้าที่ระหว่างทีมงาน 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) ด้วย SIPOC Model ซึ่งเป็นหลักการที่อธิบาย
สายโซ่ความสัมพันธ์ของกระบวนการด าเนินงานจังหวัด ที่ต้องอาศัยปัจจัยต้นน้ าส่งมอบคุณค่าไปยัง
ปลายน้ าอย่างเป็นระบบ อันได้แก่ ผู้ส่งมอบ/น าส่ง (Suppliers) ปัจจัยน าเข้าต่างๆ (Input) ที่
จ าเป็นต่อการด าเนินการหรือกระบวนการ (Process) เพื่อผลิตให้ได้ผลผลิต (Output) หรือใน
สินค้า บริการแล้วส่งมอบให้กับลูกค้า ผู้รับบริการ (Customers) โดย 
1. Suppliers (ผู้ส่งมอบ) หมายถึง บุคคลหรือจังหวัดที่ส่งปัจจัยน าเข้าให้หน่วยงานในการท างาน 
2. Input (ปัจจัยน าเข้า) หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการ เช่น เงิน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 

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

หรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกจังหวัด 
4. Output (ผลผลิต) หมายถึง สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
5. Customers (ผู้รับบริการ) หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ที่มารับบริการจากจังหวัดโดยตรง หรือผ่าน

ช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งผู้รับบริการที่เป็นจังหวัดด้วย 
 การปรับปรุงกระบวนการ 
1. ก าหนดหรือจ าแนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. รับฟังและเรียนรู้ความคาดหวังหลักๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุ่ม 
3. น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ขั้นตอน กระบวนการในการท างาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

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

ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  
2. ประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้า/ตัวแทนทีมงาน ถึงประเด็นปัญหาหรือประเด็นพัฒนางาน 

โดยอาจพิจารณาจากเป้าประสงค์ของหน่วยงาน เสียงสะท้อนของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ก าหนดแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนางานร่วมกัน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบหลักและ

ผู้สนับสนุนในแต่ละแนวทาง 
4. ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด 
5. ทบทวนผลการปรับปรุงหรือพัฒนางานว่าสามารถตอบสนองเป้าประสงค์ของหน่วยงาน หรือ

ความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่  
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับหน่วยงาน 
1. พิจารณาแนวทางและวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนางานหรือ

สร้างนวัตกรรมในการให้บริการงาน  
2. ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งานสารสนเทศ (Users) ว่าประกอบด้วยใครบ้าง มีความต้องการ ความ

คาดหวังอะไร  
3. ก าหนดข้อมูล/สารสนเทศที่ผู้ใช้งานต้องการแยกตามกลุ่มผู้ใช้งาน 
4. ก าหนดช่องทางระดับการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มผู้ใช้งาน  
5. วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ก าหนดผู้ดูแลรับผิดชอบ 
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เกณฑ์การประเมินผล:  การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design: DD) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานที่ต้องปรับปรุง โดยค านึงถึงความต้องการของ

ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ กฎหมาย/ ประสิทธิภาพ/ ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน 
ค าอธิบาย: การวิเคราะห์กระบวนการเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธภิาพมากข้ึน 
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความต้องการของผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมาย และ
ประสิทธิภาพ/ ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน และน ามาจัดท าเป็นข้อก าหนดที่ส าคัญเพื่อใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการ รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดส าหรับใช้ในการติดตามความส าเร็จและควบคุมกระบวนการ 

ระดับ 3 หน่วยงานมีการจัดท าแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยค านึงถึงองค์ความรู้ และเทคโนโลยี/ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/ การควบคุมค่าใช้จ่าย/ ปัจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย/ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ 
ค าอธิบาย: การก าหนดเป้าหมายและด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ โดยน าแนวทางต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ 
1. การแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ประสบความส าเร็จทั่วทั้งจังหวัดเพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และนวัตกรรม 
2. การวิเคราะห์กระบวนการ เช่น การจัดท าผังกระบวนการ การทดลองเพื่อหาจุดเหมาะสมที่สุดของ

กระบวนการ การป้องกันความผิดพลาด เป็นต้น 
3. การวิจัยและพัฒนาในด้านกระบวนการ 
4. การจัดระดับเทียบเคียงมาตรฐานของกระบวนการกับหน่วยงานอื่น (Benchmarking) หรือ

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

ภายนอกจังหวัด 
ระดับ 5 หน่วยงานมีการด าเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีข้อเสนอในการปรับปรุง

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

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
5. หลักฐานการทบทวนกระบวนการ เช่น การประชุมคณะท างาน รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เก่ียวกับการทบทวนกระบวนการ 
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ชื่อ Cells  การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management: DM) 
[ข้อค าถาม 21-24] 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้การบริหารจัดการระดับหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
การแปลผล  หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

 หน่วยงานยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน 
 หน่วยงานยังขาดการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การติดตามโครงการ (Project Monitoring) 
2. การบริหารโครงการ (Project Management) 
3. การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานระดับหน่วยงาน 
1. ก าหนดข้อมูลที่ใช้ในการติดตามโครงการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า วัตถุประสงค์ 

กระบวนการและผลของโครงการ  
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามโครงการ 
3. ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามโครงการ ข้ึนอยู่กับความส าคัญของข้อมูล เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ 

ทุกเดือน เป็นต้น 
4. ด าเนินการเก็บรวบรวมและและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่วางไว้ ได้แก่ ความ

คืบหน้าของโครงการเทียบกับแผนที่วางไว้ ผลงานโครงการเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่วางไว้ เป็นต้น  

5. น าเสนอข้อมูลต่อหัวหน้าโครงการและผู้บริหาร เพื่อแก้ปัญหาหรือให้การสนับสนุนให้โครงการ
ประสบความส าเร็จ 

 การจัดสรรทรัพยากรระดับหน่วยงาน 
ใช้การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการจัดสรรทรัพยากรนั้นมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน โดย  
1. การก าหนดแผนงาน/โครงการต้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน   
2. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและจัดท าข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย 

ที่มา/ความส าคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ  ข้ันตอนการด าเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ ทรัพยากรที่ต้องใช้  

3. ด าเนินการคัดเลือกโครงการ โดยอาจการถ่วงน้ าหนักโดยก าหนดเกณฑ์ เช่น ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น งบประมาณ เป็นต้น 

4. การด าเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ  
5. การประเมินผลโครงการ 
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 การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 
1. พิจารณาว่าควรจัดประชุมหรือไม่ การประชุมมีความจ าเป็นเมื่อต้องตัดสินใจร่วมกัน  

การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
2. ควรเชิญผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องและมีอ านาจในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม  
3. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนของการประชุม ส่งก าหนดการประชุม เอกสาร

ประกอบการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า  
4. ผู้น าการประชุมต้องให้ความส าคัญในการก ากับหัวข้อในการประชุมและระยะเวลา ในการ

ประชุม  
5. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องให้ความส าคัญกับการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพในการอภิปรายและ

หัวข้อในการอภิปราย  
 การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานระดับหน่วยงาน 
หน่วยงานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหารได้ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์สาเหตุความเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้และตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการส่งมอบบริการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการหรือหน่วยงาน

ถัดไป 
3. การประเมินเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ก่อน-หลังการปรับปรุง  
4. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบทางการเงิน ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ เป็นต้น 
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เกณฑ์การประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management: DM) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานมาใช้เพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน/ จังหวัด 
ค าอธิบาย: 
 การจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร  
 การวางแผนการใช้ทรัพยากรที่ดีจะท าให้การท างานของจังหวัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาการ

ท างาน ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล ซึ่งการวางแผนการใช้ทรัพยากรควรมีการ
เชื่อมโยงระบบการท างานต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีการจัดท าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานที่เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร เช่น ความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ความส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ความท้าทายของจังหวัด ปัจจัยความส าเร็จของคู่เทียบ 

ระดับ 3 หน่วยงานมีการก าหนดรูปแบบการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้
เวลาอย่างเหมาะสม และสามารถท าให้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน 
ค าอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจที่ตรงกันและมุ่งที่จะ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยหน่วยงานควรออกแบบกระบวนการ
สื่อสารภายในหน่วยงานและก าหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดยการสื่อสารที่ดีควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร 4. ความถี่ในการสื่อสาร 
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร 5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพื่อวัดความส าเร็จของการสื่อสาร 

 

ระดับ 5 หน่วยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของทีมงาน เพื่อให้แผนการ
ปฏิบัติการถูกน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ค าอธิบาย: 
 ก าหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของทีมงานและรายงานผลการติดตาม  
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการและจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป 

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนนิงานทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนนิงานที่เก่ียวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเดน็ที่ก าหนด 
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ชื่อ Cells  การออกแบบการท างานระดับบุคคล (Individual Design: ID)  
[ข้อค าถาม 29-32] 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้การออกแบบการท างานระดับบุคคลสนับสนุนเป้าหมายการท างานระดับบุคคลให้ประสบ
ความส าเร็จ 

การแปลผล  จังหวัดมีการออกแบบการท างานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายระดับบุคคล 
 จังหวัดยังไม่มีความชัดเจนในการออกแบบการท างานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายระดับบุคคล 
 จังหวัดยังขาดการออกแบบการท างานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายระดับบุคคล 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
3. การจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานและกระบวนการภายใน (IT System) 
4. การใช้แบบส ารวจเร่ืองสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความพึง

พอใจหรือความผูกพันของบุคลากร 
5. การจัดท า Focus Group เพื่อค้นหาประเด็นปัญหาที่กลุ่มบุคลากรต้องการการออกแบบ

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

ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 ความชัดเจนในการประสานงานระดับบุคคล 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานจะช่วยท าให้เกิดความชัดเจนในการประสานงาน โดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์งานแล้วจึงเริ่มเขียน Work flow จากนั้นจึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและสื่อสารให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกัน 
 การออกแบบงานระดับบุคคล 
ขั้นตอนการวิเคราะห์กระบวนการท างาน (Workflow analysis) เพื่อออกแบบและปรับปรุงการ
ท างานให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ของการท างานในกระบวนการต่างๆ มีดังนี้ 
1. ศึกษาและทบทวนออกแบบกระบวนการท างาน โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

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

analysis) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสัมพันธ์ของการท างานทั้งกระบวนการ 
3. ค้นหาระบบสารสนเทศที่สามารถทดแทนการท างานบางขั้นตอน 
4. ศึกษาความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศที่สามารถทดแทนเวลา และ/หรือจ านวนบุคลากร 
 การออกแบบสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1. จัดท าแบบส ารวจเรื่องสภาพแวดล้อมในการท างานในประเด็นต่างๆ เช่น สถานที่ท างาน 

อุปกรณ์ในการท างาน เป็นต้น 
2. จัดท า Focus Group โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะงานเดียวกันเข้าร่วมกลุ่มเพื่อค้นหาปัญหาใน

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 การออกแบบงานเพื่อท างานทดแทนกันได้ 
1. ก าหนดนโยบายเร่ืองของการเติบโตตามสายอาชีพ หรือ Career path   
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการโอนย้าย หมุนเวียนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อให้บุคลากร

รับทราบวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจากการหมุนเวียนการปฏิบัติงานนั้น 
ชี้แจงถึงการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่กว้าง
ขึ้น เพื่อพร้อมที่จะเติบโตไปในระดับที่สูงขึ้น 

  



กรอบ ปฏิทิน แนวทาง การจัดท าค ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

  105 

เกณฑ์การประเมินผล:  การออกแบบการท างานระดับบุคคล (Individual Design: ID) 
ระดับ 1 จังหวัดมีการทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการท างานของระดับบุคคล โดย

ค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน เช่น  สภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
ค าอธิบาย:  
 การทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อการท างานของระดับบุคคล เช่น  

สภาพแวดล้อม ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
 สภาพแวดล้อม เช่น การออกแบบ-จัดวางโต๊ะท างาน การมีพื้นที่หรือช่องทางในการปรึกษาหารือ 

การเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นในการท างาน เป็นต้น 
 ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ในการท างาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นต้น 
ระดับ 3 จังหวัดมีการออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานที่ท าให้บุคลากรสามารถด าเนินงานได้

บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปัญหาข้อร้องเรียน ความไม่พึงพอใจหรือ
เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
ค าอธิบาย:  
 การน าปัจจัยที่ส าคัญที่ได้จากระดับที่ 1 มาใช้ในการออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการท างาน 

โดยค านึงถึงลักษณะการท างานให้สามารถด าเนินงานแทนกันได้  
 การวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานที่สามารถด าเนินงานแทนกันได้ น ามา

จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่จ าเป็น 
ระดับ 5 จังหวัดมีการด าเนินการติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานและมีข้อเสนอใน

การปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนการท างานของบุคลากร 
ค าอธิบาย:  
 การก าหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงระบบงานและรายงานผลการติดตาม  
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการและจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป 

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนนิงานทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนนิงานที่เก่ียวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเดน็ที่ก าหนด 
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ชื่อ Cells  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 
[ข้อค าถาม 33-36] 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้การบริหารจัดการระดับบุคคลสนบัสนุนเปา้หมายการท างานระดับบุคคลให้ประสบ
ความส าเร็จ 

การแปลผล  จังหวัดมีการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนบัสนุนให้บรรลเุป้าหมายการท างานระดบับุคคล 
 จังหวัดยังไม่มีความชัดเจนในการบริหารจัดการระดบับุคคลที่สนบัสนนุให้บรรลุเป้าหมายการ
ท างานระดบับุคคล 
 จังหวัดยังขาดการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการท างานระดบั
บุคคล 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. แบบส ารวจความต้องการเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการท างาน 
2. การจัดท า Focus Group เพื่อสอบถามความต้องการเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการท างาน 
3. การฝึกอบรมและพัฒนาตามหลักสมรรถนะ (Competency based training and development) 
4. การบริหารสายอาชีพ (Career Management) 
5. การส ารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement Survey) 

ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 การจัดสรรงบประมาณและอุปกรณ์การท างานระดับบุคคล 
1. จัดท าช่องทางในการได้รับข้อเสนอแนะจากบุคลากรเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ

ท างาน ซึ่งอาจใช้การจัดท าแบบส ารวจ การจัด Focus Group หรือการจัดท ากล่องรับ
ข้อเสนอแนะของบุคลากร 

2. จัดประชุมเพื่อสรุปผลข้อมูลที่ได้รับจากบุคลากรเพื่อจัดท าล าดับความส าคัญของการจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์ 

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

พิจารณาจากเป้าประสงค์ของจังหวัด และหน่วยงาน  
2. ก าหนดความต้องการสมรรถนะที่ตอบสนองการปฏิบัติงาน (Operation Competencies) โดย

การวิเคราะห์งาน 
3. วิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Current State Analysis)  
4. ก าหนดความต้องการในการพัฒนา จากความต้องการสมรรถนะในอนาคต เมื่อเทียบกับสถานะ

ในปัจจุบัน 
5. ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร 
6. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การเรียนในห้องเรียน การเรียนทางไกล การเรียนด้วย

คอมพิวเตอร์ การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การโค้ช เป็นต้น  
7. ประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาที่เกิดขึ้น โดยอาจใช้การประเมินสมรรถนะบุคลากรหลังจากการ

พัฒนา 
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  การเลื่อนระดับต าแหน่ง 
1. การก าหนดเส้นทางสายความก้าวหน้าในอาชีพของทุกสายงานและให้โอกาสมีความก้าวหน้า

ข้ามสายงานได้ 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมในแต่ละต าแหน่งอย่างเท่า

เทียมกัน  
3. ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้รองรับกับต าแหน่งงานที่ต้องรับผิดชอบในอนาคต  
4. ด าเนินการปรับต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดและประกาศไว้ โดยมีหลักฐานหรือข้อมูล

ประกอบ เพื่อให้เกิดการยอมรับในจังหวัด 
 ความผูกพันของบุคลากร 
1. ก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มในเบื้องต้น  
2. ส ารวจความคิดเห็น/ความรู้สึกของบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและ

ความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่ม  
3. ก าหนดแผนพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
4. ด าเนินการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรตามแผนที่ก าหนด 
5. ทบทวน วิเคราะห์ผลการพัฒนาปัจจัยส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
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เกณฑ์การประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 
ระดับ 1 จังหวัดมีการวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพื่อให้เกิดความ

ทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของจังหวัด 
ค าอธิบาย:  
 การก าหนดปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพื่อให้เกิดความทุ่มเทในการ

ท างานให้บรรลุเป้าหมายของจังหวัด ได้แก่ ทรัพยากรสนับสนุนการท างาน การได้รับโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง การได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น 

 การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
 การจัดท าแผนการสร้างความผาสุกแลความผูกพันของบุคลากร 

ระดับ 3 จังหวัดมีการด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรให้เกิดความทุ่มเท
ในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของจังหวัด 
ค าอธิบาย: การด าเนินการตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

ระดับ 5 จังหวัดมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร และมีข้อเสนอใน
การปรับปรุงหรือพัฒนาให้บุคลากรเกิดความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของจังหวัด 
ค าอธิบาย:  
 การก าหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการติดตาม  
 การวิเคราะห์ผลการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และจัดท าข้อเสนอในการ

ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนนิงานทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนนิงานที่เก่ียวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเดน็ที่ก าหนด 
 
หมายเหตุ:     
1. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้จังหวัด เช่น ส านักงานจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น 
2. ข้อแนะน าแนวทางการด าเนินการ จังหวัดสามารถน าไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 
3. แม้ว่าผลการวินิจฉัยพบว่า ผลการประเมินรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ด าเนินการแล้ว (สีเขียว) มีเพียงบาง

ประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนในการด าเนินการ (สีเหลือง) หรือยังขาดการด าเนินการ (สีแดง) จังหวัดจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงทุกประเด็นที่อยู่ใน Cell นั้น เนื่องจากการด าเนินการมีความเก่ียวเนื่องกัน รวมทั้งเพื่อให้เกิดการทบทวน 
และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้เกิดผลลัพธ์ของการปรับปรุงและพัฒนาที่ชัดเจน 

 

 
----------------------------------------- 


