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สารบัญ
บทนำ
บทที่ ๒ แนวทางการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด
บทที่ ๓ รายละเอียดตัวชี้วัดของกลุ่มงานสนับสนุน
• กลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
• กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
• กลุ่มงานสวัสดิการและการเจ้าหน้าที่
• กลุ่มงานฝึกอบรมและพัฒนา
• กลุ่มงานโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง
• กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร
• กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ
• กลุ่มงานสารบรรณกลาง
• กลุ่มงานอาคารสถานที่
• กลุ่มงานห้องสมุด
• กลุ่มงานยานพาหนะ
• กลุ่มงานการเงิน
• กลุ่มงานการบัญชี
• กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
• กลุ่มงานพัสดุ
• กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
• กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)
• กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
• รายชื่อผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นการจัดทำตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
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้วัดกลางกลุม่มงานสนั
งานสนับบสนุ
สนุน
คลังตัคลัวงช�ตั้ววัดชีกลางกลุ

คำนำ
สำนักงาน ก.พ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการไปใช้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒
และให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารผล
และความคิ ด เห็ นจากผู้ที่
การปฏิ บัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด โดยได้รวบรวบข้อมูลและความค
เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการใน ๓ กลุ่ม คือ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ พบว่ายังมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การกำหนดตั ว ชี้ วัดและ
ค่าเป้าหมายรายบุคคลที่แตกต่างกัน และตั
และ วชีว้ ดั รายบุคคลยังไม่สนับสนุนเป้าหมายระดับหน่วยงาน
และองค์กรในภาพรวม หนังสือ “คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็น
ตัวอย่างและ/หรือแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
รายบุคคลได้อย่างเหมาะสม
ในโอกาสนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุ
ขอข ณผู้แทนส่วนราชการจาก ๖ ส่วนราชการ ได้แก่
กรมทางหลวงชนบท กรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสำนักงาน ก.พ. ที่ร่วมกันให้ความคิดเห็นและกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
อันเป็นที่มาของการจัดทำหนังสือเล่มนี้

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
สำนักงาน ก.พ.
สิงหาคม ๒๕๕๖
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บทนำ
สำนักงาน ก.พ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือของฝายบริหารในการกำกับติดตามเพื่ อให้
ส่วนราชการและจังหวัดสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และการให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการ
พลเรือนสามัญตามหลักการของระบบคุณธรรม
และตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ยายน ๒๕๕๒
สามัญที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยาย
ได้กำหนดองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการไว้ ๒ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบ
ได
ระกอบพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการหรือสมรรถนะ ทัง้ นี้ ส่วนราชการ
ผลสัมฤทธิข์ องงาน และองค์ประกอบพ
อาจกำหนดให้มีองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะของส่วนราชการก็ได้
ในการประเมินองค์ประกอบผลสัมฤทธิ์ของงานหัวใจหลักของการประเมินในส่วนนี้คือ
ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ริ าชการและค่าเป้าหมาย ซึ่งผู้รับการประเมินจะต้องตกลงร่วมกับผู้บังคับ
บัญชา/ผู้ประเมินในช่วงต้นรอบการประเมิน และระหว่างรอบการประเมินหากมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ เกิดขึ้ นกับงานซึ่งส่งผลกระทบต่อตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายที่ ไ ด้ ต กลงกั น ไว้ เ มื่ อ เริ่ ม รอบ
การประเมิ นก็อาจมีการปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลดตั ว ชี้ วั ด และ/หรื อ ค่ า เป้ า หมายให้ เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ ซึ่งเหตุของการปรับเปลี่ยนจะต้องเกิดจากความจำเป็นในเชิงของนโยบาย เทคนิค
หรือมีปัจจัยกระทบจากทั้งภายในและภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

๑

๒
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• ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ตัวชี้วัด (Key Performance
Indicator: KPI) เป็นดัชนีหรือหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น โดยเป็น
หน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานได้ 
• ค่าเป้าหมาย (Target) เป็นค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ทำให้แยกแยะได้ว่า
การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด
ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน 
การกำหนดตัวชี้วัดที่นิยมใช้มีอย่างน้อย ๔ วิธี ได้แก่
(๑) การถ่ายทอดเป้าหมายและตัว ชี้ วั ด ผลงานจากบนลงล่ า ง (Goal Cascading
Method)
(๒) การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer-Focused Method)
(๓) การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Workflow-Charting Method)
(๔) การพิจารณาจากประเด็นสำคัญที่ต้องปรับปรุง (Issue-Driven) 
ในการกำหนดค่าเป้าหมายให้กบั ตัวชีว้ ดั นัน้ ให้แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ โดยเริม่ ตัง้ แต่ระดับ ๑
ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายที่ต่ำสุดที่สามารถยอมรับได้ หากผลการปฏิบัติราชการต่ำกว่าระดับนี้แล้ว
จะประเมินโดยให้คะแนนเท่ากับศูนย์ไปจนถึงระดับ ๕ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายในระดับที่ท้าทาย
ซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการที่มีความยาก โดยผู้รับการประเมินต้องใช้ความสามารถ ความทุ่มเท
และความอุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง จึงจะสามารถปฏิบัติราชการให้บรรลุผลดังกล่าวได้  
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๑

๒

๓

๔

๕
ค่าเป้าหมาย
ในระดับท้าทาย
มีความยากค่อนข้างมาก
โอกาสสำเร็จ <50%

ค่าเป้าหมาย
ต่ำสุดที่รับได้
ค่าเป้าหมาย
ในระดับต่ำกว่า
มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย
ที่มีความยากปานกลาง
ค่าเป้าหมาย
ที่เป็นค่ามาตรฐาน
โดยทั่วไป
Start

โดยความหมายของค่าเป้าหมายในแต่ละระดับมีดังนี้
ระดับ ๑ : ค่าเป้าหมายระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้ ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในระดับนี้จะได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ : ค่าเป้าหมายระดับต่ำกว่ามาตรฐาน ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในระดับนี้จะได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ : ค่าเป้ า หมายระดั บ มาตรฐาน ผู้ ที่ มี ผ ลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน
ในระดับนี้จะได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ : ค่าเป้าหมายระดับยากปานกลาง ผู้ ที่ มี ผ ลการประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ของงาน
ในระดับนี้จะได้ ๔ คะแนน
ระดับ ๕ : ค่าเป้ า หมายระดั บ ยากมาก ผู้ ที่ มี ผ ลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน
ในระดับนี้จะได้ ๕ คะแนน

๓

๔
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ตัวชี้วัดอาจแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ประเภทของตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ที่ใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ตัวชี้วัด ที่ ถู ก กำหนดขึ้ น เพื่ อ ใช้ วั ด สิ่ ง ที่ นั บ ได้ หรื อ สิ่ ง ที่มี
ลักษณะเชิงกายภาพ โดยมีหน่วยการวัด เช่น จำนวน ร้อยละ และระยะเวลา เป็นต้น ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณจะเหมาะสำหรับการวัดในสิ่งที่จับต้องได้ เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจน
ตัวอย่างเช่น
จำนวนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร
ร้อยละการเข้าอบรมของกลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดทำแผนการฝึกอบรมของ
แต่ละหลักสูตร
๒) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความพึงพอใจ ระดับความเข้าใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีลักษณะเชิงกายภาพที่สามารถนับเป็น
จำนวนได้อย่างชัดเจน แต่สามารถวัดเป็นเชิงประมาณได้ โดยสร้างเครื่องมือวัดเพื่อใช้วัดสิ่งที่เป็น
นามธรรมเหล่านี้ขึ้น เช่น การวัดความพึงพอใจ อาจใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนั้น ต้องอาศัยการเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อให้เกิดทักษะ
ความเชี่ยวชาญจนสามารถที่จะกำหนดได้อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ทั้ ง นี้ ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายที่ดี
มีคุณภาพนั้นจะต้องสามารถสะท้อนผลงานที่คาดหวังในช่วงรอบการประเมิน จำแนกระดับผลงาน
ที่แตกต่างได้จริง ตัวชี้วัดไม่ซับซ้อนมากนัก ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินทำความเข้าใจร่วมกัน
ได้ง่าย และมีจำนวนไม่มากเกินไป
ในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจะต้องคำนึงถึง
• เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพตัวชี้วัด : S M A R T
• การมอบหมายงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ
• อำนาจจำแนก ความสอดคล้องกับเป้าหมายของผูบ้ งั คับบัญชา/หน่วยงาน และกรอบเวลา
• มีจำนวนเหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหา/ความคาดหวังที่สำคัญ
• ความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ดีต้องมีลักษณะ S M A R T ดังนี้

S
M
A
R
T

Specific

มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจนว่าต้องการวัดอะไร

Measurable สามารถวัดได้จริง
Agree Upon ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินเห็นชอบร่วมกัน
Realistic และ มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้สำเร็จได้จริง เกี่ยวข้องกับงาน
Relevant
หรือหน้าที่รับผิดชอบของผู้รับการประเมินและไม่อยู่
นอกเหนือการควบคุม
Timebound อยู่ในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม มีระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุดที่แน่นอน

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

ประโยชน์ของการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย มีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ปฏิบัติงานเห็นขอบเขตของงานว่าจะถูกวัดด้วยปัจจัยการวัดผลการปฏิบัติราชการ
ในเรื่องใดบ้าง 
(๒) เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญ ชากั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ก ารสื่ อ สารระหว่างกัน ซึ่งจะ
เป็นการสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น
(๓) การกำหนดค่าเป้าหมายจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานรับรูถ้ งึ ความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา
อย่างชัดเจน 
(๔) ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการสอนแนะผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการหา
วิธีการปรับปรุง/พัฒนาความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา

๗

๘

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

บทที่ ๒
แนวทางการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
การจั ด ทำคลั ง ตั ว ชี้ วั ด กลางกลุ่ ม งานสนั บ สนุ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งหรื อ
แนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนการบริหารผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งแท้ จ ริ ง
ซึ่ ง รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) จะประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้
• หน่วยวัด เป็นการกำหนดค่าของตัวชี้วัดจะอยู่ในรูปของตัวเลข หรือผลสำเร็จที่คาดหวัง
เช่น จำนวน ร้อยละ ระดับความสำเร็จ เป็นต้น ซึ่งการเขียนหน่วยวัดที่ชัดเจนจะทำให้ง่ายต่อการ
เก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตามหน่วยวัดที่กำหนดขึ้น
• รายละเอียดตัวชี้วัด (ความหมาย/คำจำกัดความ) เป็นการขยายความเพิ่มเติมถึง
ตัวชี้วัดที่จัดทำขึ้นมา เขียนสรุปความหมายของตัวชี้วัด เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินกับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็ น ผู้ ถู ก ประเมิ น ว่ า ตั ว ชี้ วั ด ที่จัดทำขึ้น
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงอย่างไรบ้าง มีคำใดบ้างที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน
• วัตถุประสงค์ของการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจว่าตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น
มีประโยชน์อย่างไร โดยเฉพาะประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านของตนเอง ดังนัน้ วัตถุประสงค์ที่กำหนด
ขึ้นจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น
• เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ โดยค่าเป้าหมายในระดับมาตรฐาน
จะกำหนดไว้ที่ระดับ ๓ และจะกระจายตัวเลขมายังแต่ละระดับ โดยกำหนดให้ระดับ ๑ เป็น
ค่าเป้าหมายต่ำสุดทีร่ บั ได้จนถึงระดับ ๕ ซึง่ เป็นค่าเป้าหมายในระดับท้าทาย มีความยากค่อนข้างมาก
โอกาสสำเร็จน้อยกว่าร้อยละ ๕๐

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

๙

โดยแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการกำหนดค่าเป้าหมายโดยหลักๆ จะมีที่มาจาก 
(๑) นโยบายองค์กร หมายถึงค่าเป้าหมายที่กำหนดขึ้นจากความต้องการของ
ผู้บริหาร
(๒) เปรียบเทียบกับองค์กรอื่น : Benchmarking หมายถึ ง การตรวจสอบ
ค่าตัวเลขหรือค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดจากองค์กรอื่นๆ เพื่อนำมาใช้กำหนดเป็นแนวทางในการ
กำหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน
(๓) ข้อมูลในอดีต หมายถึงข้อมูลของตัวชี้วัดที่ทำได้จริงในอดีตที่ผ่านมา เช่น
ในปีที่ผ่านมา หรือในรอบ ๒ ปีที่ผ่านมา เป็นต้น
(๔) ความคาดหวังของผูร้ บั บริการ หมายถึงความต้องการหรือความคาดหวังของ
ผู้รับบริการที่มีต่อขั้นตอนการให้บริการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือต่อคุณภาพการให้บริการ
ฯลฯ โดยผู้รับบริการอาจเป็นประชาชนที่มารับบริการโดยตรง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในและนอก
หน่วยงาน หรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน
(๕) การคาดคะเนหรือประมาณการ หมายถึงค่าเป้าหมายทีไ่ ด้จากการคาดการณ์
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ไม่เคยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา
• สูตรคำนวณ เป็นการกำหนดที่มาของการคิด โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เป็นร้อยละต้องระบุ
ให้ได้ว่าร้อยละที่กำหนดขึ้นจะวัดจากเรื่องใดบ้าง ซึ่งการระบุสูตรการคำนวณที่ชัดเจนจะทำให้ง่าย
ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลข้อมูลที่จัดเก็บในระหว่างปี
• เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ระบุเอกสารสำคัญทีเ่ กีย่ วข้องให้ชดั เจน เช่น แบบฟอร์ม แบบประเมิน
แบบบันทึก แบบติดตาม หรือรายงานทีจ่ ดั ทำขึน้ เพือ่ ให้ผเู้ ก็บข้อมูลรูว้ า่ จะต้องเก็บข้อมูลผลงานจริง
ตามตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นจากแหล่งข้อมูลหรือเอกสารใดบ้าง
การเขียนตัวชีว้ ดั ทีด่ จี ะต้องเริม่ ต้นจากการออกแบบหรือทบทวนแบบบรรยายลักษณะงาน
(Job Description) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า JD ของแต่ละตำแหน่งงานก่อน ซึ่งขอบเขตหน้าที่งาน
ที่ชัดเจนจะนำไปสู่การกำหนดผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวังของแต่ละตำแหน่ง
งาน แต่หากหน่วยงานใดยังไม่ได้มีการจัดทำ JD ก็อาจใช้วิธีการตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การกำหนด
ตัวชี้วัดดังนี้

àċęÜ×Ăïđ×êĀîšćìĊęÜćîìĊęßĆéđÝîÝąîĞćĕðÿĎŠÖćøÖĞćĀîéñúúĆóíŤĀøČĂđðŜćĀöć÷ìĊęñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć
๑๐

ÙćéĀüĆÜ×ĂÜĒêŠúąêĞćĒĀîŠÜÜćîǰĒêŠĀćÖĀîŠü÷ÜćîĔé÷ĆÜĕöŠĕéšöĊÖćøÝĆéìĞćǰ JD ÖĘĂćÝĔßšüĉíĊÖćøêĆĚÜ
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

ÙĞćëćöđóČęĂîĞćĕðÿĎŠÖćøÖĞćĀîéêĆüßĊĚüĆééĆÜîĊĚ
R ÜćîîĊ
ĚìĞćĕðđóČ
ęĂĂąĕøǰ?
• งานนี
้ทำไปเพื
่ออะไร
?
• แล้
จะวัüดÝąüĆ
ความสำเร็
้อย่างไร
RวĒúš
éÙüćöÿĞจćของงานนี
đøĘÝ×ĂÜÜćîîĊ
ĚĂ÷Šć?Üĕøǰ?
โดยใช้ KPI Template เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตัวชี้วัด
ēé÷ĔßšǰKPI Template đóČęĂđðŨîÖøĂïĔîÖćøÖĞćĀîéêĆüßĊĚüĆé
Üćîǰ

ÙüćöÿĞćđøĘÝìĊęÙćéĀüĆÜǰ

êĆüßĊĚüĆéÙüćöÿĞćđøĘÝ

1.๑.
2.๒.
3.๓.
4.๔.
5.๕.
• งาน หมายถึง งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืองานตามที่ได้รับมอบหมาย
 ÜćîǰĀöć÷ëċÜǰÜćîêćöĀîšćìĊęÙüćöøĆïñĉéßĂï ĀøČĂÜćîêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
• ความสำเร็จที่คาดหวัง หมายถึงวัตถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า ประสงค์ที่คาดหวังหรือต้องการ
࠾ࡌࡨÜ ࡞ǰĀöć÷ëċ
ࡁࡼ࡞ࡨࡋÜ࠸ࡩ࠾࠸
ࡑࡡࡐ
 ÙüćöÿĞ
ćđøĘÝìĊęÙ࠻ࡨ
ćéĀüĆ
üĆêëčðøąÿÜÙŤᕍࡘĀ࠾ࡩࡐࡡࡐࡨ
øČĂđðŜćðøąÿÜÙŤ
ìĊęÙࡐ
ćéĀüĆÜĀøČĂêšĂÜÖćø
จากงาน
ÝćÖÜćîǰǰ
• ตัวชี้วัดความสำเร็จ หมายถึง ดัชนีหรือหน่วยวัดที่แสดงความสำเร็จของงาน
 êĆüßĊĚüĆéÙüćöÿĞćđøĘÝǰĀöć÷ëċÜǰǰéĆßîĊĀøČĂĀîŠü÷üĆéìĊęĒÿéÜÙüćöÿĞćđøĘÝ×ĂÜÜćî
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ตัêĆวüอย่
Ă÷Šาćงเช่
ÜđßŠนîǰ

Üćîǰ

ÙüćöÿĞćđøĘÝìĊęÙćéĀüĆÜǰ

êĆüßĊĚüĆéÙüćöÿĞćđøĘÝ

ÜćîïøĉÖćø

đóČęĂĔĀšñĎšđ×šćøĆïÖćøòřÖĂïøöǰ

øšĂ÷úąÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂ

òřÖĂïøöǰ

öĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøĔĀšïøĉÖćø

ÖćøĔĀšïøĉÖćøÜćîòřÖĂïøöǰ

×ĂÜĀîŠü÷ÜćîìĊęÝĆéòřÖĂïøö
×šĂóċÜøąüĆÜĔîÖćøîĞćêĆüßĊĚüĆéÖúćÜĕðĔßš
êĆüßĊĚüĆéÖúćÜÖúčŠöÜćîÿîĆïÿîčîìĊęÝĆéìĞć×ċĚîđðŨîÖćøøąéöÙüćöđĀĘîÝćÖñĎšðäĉïĆêĉÜćî
ÿîĆïÿîčîÝćÖǰ6 ÿŠüîøćßÖćøǰÙČĂǰÖøöÿč×õćóÝĉêǰÖøöìćÜĀúüÜßîïìǰÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÖøąìøüÜ
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøóĆçîćÖćøđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙö
ĒĀŠÜßćêĉǰÿĞćîĆÖÜćîïøĉĀćøĀîĊĚÿćíćøèąǰĒúąÿĞćîĆÖÜćîǰÖ.ó. àċęÜĒêŠúąÿŠüîøćßÖćøöĊÙüćöĒêÖêŠćÜ

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

๑๑

ข้อพึงระวังในการนำตัวชี้วัดกลางไปใช้
ตั ว ชี้ วั ด กลางกลุ่ ม งานสนั บ สนุ น ที่ จั ด ทำขึ้ น เป็ น การระดมความเห็ น จากผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
สนับสนุนจาก ๖ ส่วนราชการ คือ กรมสุขภาพจิต กรมทางหลวงชนบท สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ และสำนักงาน ก.พ. ซึง่ แต่ละส่วนราชการมีความแตกต่างกัน
ทั้งในแง่ของขนาดและลักษณะงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ตัวชี้วัดที่จัดทำขึ้นมีครอบคลุมกับภารกิจงาน
สนับสนุนของส่วนราชการ 
อย่างไรก็ตาม คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนเป็นเพียงตัวอย่าง เพื่อให้ส่วนราชการ
ใช้เป็นแนวทางนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเด็นของเกณฑ์การให้คะแนน (ที่มีการระบุถึงค่าเป้าหมาย) เนื่องจากหลักการสำคัญของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการ คือ ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) และผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการ
ประเมิน) จะต้องตกลงค่าเป้าหมายและการวัดผลสำเร็จของงานร่วมกัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาของ
แต่ละหน่วยงานจะตั้งค่าเป้าหมายหรือผลสำเร็จของงานแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถ
ปรับเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับลักษณะงานและแนวปฏิบัติของส่วนราชการได้

๑๒

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

บทที่ ๓
รายละเอียดตัวชี้วัดของกลุ่มงานสนับสนุน
กลุ่มงานสนับสนุนที่ได้มีการจัดทำตัวชี้วัดแบ่งออกเป็น ๑๘ กลุ่มงาน ได้แก่ 
๑

กลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง

๒

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

๓

กลุ่มงานสวัสดิการ

๔

กลุ่มงานฝึกอบรมและพัฒนา

๕

กลุ่มงานโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง

๖

กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร

๗

กลุ่มงานบริหารทั่วไป/ธุรการ

๘

กลุ่มงานสารบรรณ

๙

กลุ่มงานอาคารสถานที่

๑๐

กลุ่มงานห้องสมุด

๑๑

กลุ่มงานยานพาหนะ

๑๒

กลุ่มงานการเงิน

๑๓

กลุ่มงานการบัญชี

๑๔

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

๑๕

กลุ่มงานพัสดุ

๑๖

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

๑๗

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๑๘

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

1. กลุม งานสรรหา บรรจุ และแตงตัง้
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง
ของสวนราชการ
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง ยาย และบรรจุกลับเขารับราชการ
ของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสวนราชการ

ตัตัววชีชีว้ ดั
ระยะเวลาในการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ (กรณีการสอบแขงขัน)
ระยะเวลาในการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ (กรณีการคัดเลือก)
ระยะเวลาในการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ (กรณีการนํารายชื่อฯ)
รอยละความถูกตองของการจัดทําคําสั่งบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
หมายเหตุ : 1) ตัวชี้วัดนี้อาจจะไมครอบคลุมภารกิจทั้งหมดของการสรรหา
2) ระยะเวลาที่กําหนดเปนไปตามมาตรฐานเวลาของการดําเนินการสอบ
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๑๓

๑๔

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั
คลังตับสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

งาน : สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ (กรณีการสอบแขงขัน)
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั

วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
ระยะเวลาในการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ
ระยะเวลา
การสรรหาเริ่มตั้งแตการกําหนดแนวทางการสอบ ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํา
รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ จัดทําประกาศรับสมัครเพื่อเผยแพร เปดรับสมัคร
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา ประเมินผลการคัดเลือก จนถึงวันการประกาศบัญชีรายชื่อ
ผูไดรับการเลือกสรร
วัดประสิทธิภาพในการสรรหาบุคคลเขารับราชการ โดยใชเวลามาชวยกํากับการ
ทํางานใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพือ่ ใหไดคนที่เหมาะสมเขามาทํางานไดทันกับความ
ตองการของสวนราชการ
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

ภายใน 95 วัน ภายใน 90 วัน ภายใน 85 วัน ภายใน 80 วัน ภายใน 75 วันทําการ
ทําการ
ทําการ
ทําการ
ทําการ
(กรณีวฒ
ุ ิไมมีปญหา)

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

ว 14/2551, ว 15/2551, ว 6/2551, ว 2/2556, ว 20/2555
กฎ ก.พ. วาดวยการไดรบั เงินเดือน 2551

งาน : สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ (กรณีการคัดเลือก)
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั

วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
ระยะเวลาในการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ
ระยะเวลา
การสรรหาเริ่มตั้งแตการกําหนดแนวทางการสอบ ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํา
รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ จัดทําประกาศรับสมัครเพื่อเผยแพร เปดรับสมัคร
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา ประเมินผลการคัดเลือก จนถึงวันประกาศบัญชีรายชื่อ
ผูไดรับการเลือกสรร
วัดประสิทธิภาพในการสรรหาบุคคลเขารับราชการ โดยใชเวลามาชวยกํากับ
การทํางานใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อใหไดคนที่เหมาะสมเขามาทํางานไดทันกับ
ความตองการของสวนราชการ
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

ภายใน 80 วัน ภายใน 75 วัน ภายใน 70 วัน ภายใน 65 วัน
ทําการ
ทําการ
ทําการ
ทําการ

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

5 คะแนน

ภายใน 60 วัน
ทําการ

ว 14/2551, ว 15/2551, ว 6/2551, ว 2/2556, ว 20/2555
กฎ ก.พ. วาดวยการไดรบั เงินเดือน 2551
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งตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุ

งาน : สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ (กรณีการนํารายชือ่ ฯ)
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั

วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั

KPI Template
ระยะเวลาในการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ
ระยะเวลา
เปนการดําเนินการเริ่มตั้งแตการกําหนดแนวทางการขอนําบัญชีผสู อบแขงขันได
จากสวนราชการอื่นมาขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดของกรม สํารวจและคัดเลือก
สวนราชการที่จะขอนํารายชื่อฯ จนถึงวันที่วันที่ไดรับเอกสารจากสวนราชการที่ขอ
นํารายชื่อฯ
วัดประสิทธิภาพในการสรรหาบุคคลเขารับราชการ โดยใชเวลามาชวยกํากับการ
ทํางานใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพือ่ ใหไดคนที่เหมาะสมเขามาทํางานไดทันกับ
ความตองการของสวนราชการ

เกณฑการใหคะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

ภายใน 65 วัน ภายใน 60 วัน ภายใน 55 วัน ภายใน 50 วัน ภายใน 45 วัน
ทําการ
ทําการ
ทําการ
ทําการ
ทําการ *

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

* นับจากวันที่ไดรับเอกสารจากสวนราชการที่ขอนํารายชื่อ
ว 14/2551, ว 15/2551, ว 6/2551, ว 2/2556, ว 20/2555
กฎ ก.พ. วาดวยการไดรบั เงินเดือน 2551

งาน : บรรจุและแตงตัง้
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละความถูกตองของการจัดทําคําสั่งบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
รอยละ
คําสั่งบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนการดําเนินการเพื่อใหบุคคลนั้นมีอํานาจ
หนาที่และรับผิดชอบในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง และมีสิทธิไดรับเงินเดือนตาม
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนัน้
วัดประสิทธิภาพของการจัดทําคําสั่งฯ โดยใหเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด เพื่อให
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของนําขอมูลนี้ไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน
นอยกวา 80 81 - 85 86 - 90 91 - 95

5 คะแนน
96 - 100

จํานวนรายทีม่ ีการจัดทําคําสั่งไดถูกตอง
X ๑๐๐
จํานวนรายทั้งหมด
หนังสือเวียน ก.พ. ที่เกี่ยวของกับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
14

๑๕

๑๖

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั
คลังงตับตัวสนุ
วชีชีน้ว้วัดัดกลางกลุ
กลางกลุมมงานสนั
งานสนับบสนุ
สนุนน
คลั

กลุม ม งานทะเบี
งานทะเบียยนประวั
นประวัตตแิ แิ ละบํ
ละบําาเหน็
เหน็จจความชอบ
ความชอบ
2.2. กลุ
ละความรับบผิผิดดชอบ
ชอบ
มีมีหหนนาาทีที่แ่และความรั
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)

การเกี่ย่ยวกั
วกับบงานทะเบี
งานทะเบียยนประวั
นประวัตติขิของข
องขาาราชการและลู
ราชการและลูกกจจาางของส
งของสววนราชการ
นราชการ
ดํดําาเนิเนินนการเกี
การเกี่ย่ยวกั
วกับบการขอพระราชทานเครื
การขอพระราชทานเครื่อ่องราชอิ
งราชอิสสริริยยาภรณ
าภรณ
ดํดําาเนิเนินนการเกี
การเกี่ย่ยวกั
วกับบพิพิจจารณาบํ
ารณาบําาเหน็
เหน็จจความชอบ
ความชอบ
ดํดําาเนิเนินนการเกี

ตัตัวตัวชีวชีวชี้ ว้ ว้ดั ดั ดั
ระดับบความสํ
ความสําาเร็เร็จจของการจั
ของการจัดดทํทําาขขออมูมูลลประวั
ประวัตติ ิ (ก.พ.
(ก.พ. 7)7)ของข
ของขาาราชการใหม
ราชการใหม
ระดั
ระยะเวลาเฉลี่ย่ยของการบั
ของการบันนทึทึกกขขออมูมูลลทะเบี
ทะเบียยนประวั
นประวัตติใิในน ก.พ.
ก.พ. 77
ระยะเวลาเฉลี
ยละความถูกกตตอองของการบั
งของการบันนทึทึกกขขออมูมูลลทะเบี
ทะเบียยนประวั
นประวัตติใิในน ก.พ.
ก.พ. 77
รรออยละความถู
ระยะเวลาของการจัดดทํทําาประกาศหลั
ประกาศหลักกเกณฑ
เกณฑแและวิ
ละวิธธีกีการประเมิ
ารประเมินนผลการปฏิ
ผลการปฏิบบัตัติริราชการ
าชการ
ระยะเวลาของการจั
ระดับบความสํ
ความสําาเร็เร็จจของการจั
ของการจัดดทํทําาประกาศหลั
ประกาศหลักกเกณฑ
เกณฑแและวิ
ละวิธธีกีการประเมิ
ารประเมินนผลการปฏิ
ผลการปฏิบบัตัติ ิ
ระดั
ราชการ
ราชการ
ระดับบความสํ
ความสําาเร็เร็จจของการดํ
ของการดําาเนิเนินนการประเมิ
การประเมินนผลเพื
ผลเพื่อ่อเลืเลื่อ่อนเงิ
นเงินนเดืเดืออนน
ระดั
ระยะเวลาของการจัดดทํทําาคํคําาสัสั่ง่งเลืเลื่อ่อนเงิ
นเงินนเดืเดืออนน
ระยะเวลาของการจั
ยละความถูกกตตอองของการบั
งของการบันนทึทึกกขขออมูมูลลในระบบจ
ในระบบจาายตรงเงิ
ยตรงเงินนเดืเดืออนน
รรออยละความถู
ระยะเวลาเฉลี่ย่ยของการบั
ของการบันนทึทึกกขขออมูมูลลในระบบจ
ในระบบจาายตรงเงิ
ยตรงเงินนเดืเดืออนน
ระยะเวลาเฉลี
ยละความถูกกตตอองของการตรวจสอบคํ
งของการตรวจสอบคําาสัสั่ง่งกักับบบับัญญชีชีถถือือจจาายย
รรออยละความถู
ระยะเวลาเฉลี่ย่ยของการตรวจสอบคํ
ของการตรวจสอบคําาสัสั่ง่งกักับบบับัญญชีชีถถือือจจาายย
ระยะเวลาเฉลี
ยละความผิดดพลาดในการจั
พลาดในการจัดดทํทําาบับัญญชีชีแแสดงคุ
สดงคุณณสมบั
สมบัตติบิบุคุคคลเพื
คลเพื่อ่อขอรั
ขอรับบพระราชทาน
พระราชทาน
รรออยละความผิ
เครื่อ่องราชอิ
งราชอิสสริริยยาภรณ
าภรณ
เครื
ระดับบความสํ
ความสําาเร็เร็จจในการดํ
ในการดําาเนิเนินนการขอรั
การขอรับบพระราชทานเครื
พระราชทานเครื่อ่องราชอิ
งราชอิสสริริยยาภรณ
าภรณ
ระดั
หมายเหตุ: :ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ค่ควรกํ
วรกําาหนดในการเลื
หนดในการเลื่อ่อนเงิ
นเงินนเดืเดืออนนคืคืออระยะเวลาในการจั
ระยะเวลาในการจัดดทํทําาคํคําาสัสั่ง่งเลืเลื่อ่อนน
หมายเหตุ
โดยตั้ง้งคคาาเปเปาาหมายระดั
หมายระดับบ 55คืคืออวัวันนทีที่ ่11เมษายน
เมษายนและวั
และวันนทีที่ ่11ตุตุลลาคม
าคม
เงิเงินนเดืเดืออนนโดยตั
ราชการรับบทราบคํ
ทราบคําาสัสั่ง่งเลืเลื่อ่อนเงิ
นเงินนเดืเดืออนในรอบการประเมิ
นในรอบการประเมินนนันั้น้นๆๆ
ขขาาราชการรั
15
15

งตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุ

งาน : บันทึกขอมูลทะเบียนประวัตขิ าราชการ (ก.พ. 7)
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลประวัติ (ก.พ. 7) ของขาราชการใหม
ระดับความสําเร็จ
เปนการบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติตางๆ ใหถกู ตอง รวมทั้งมีเอกสารที่จําเปน เชน
ทะเบียนบาน บัตรประชาชน Transcript ฯลฯ รวมถึงคําสั่งตางๆ
วัดประสิทธิภาพในการจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) ของขาราชการใหมี
ความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ เพื่อใชเปนแหลงอางอิงที่นาเชื่อถือ
1 คะแนน รวบรวมขอมูลและเอกสารทีเ่ กี่ยวของ เชน คําสั่ง ประกาศ สําเนา
บัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน Transcript ฯลฯ
2 คะแนน จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการทํา ก.พ.7 ใหแกขาราชการใหม
3 คะแนน ตรวจสอบการบันทึกขอมูลของขาราชการและแกไขใหถูกตอง
4 คะแนน สรุปและรวบรวมเสนอผูม ีอํานาจลงนาม
5 คะแนน จัดสงแฟม ก.พ.7 ใหสํานักงาน ก.พ.
คําสั่ง ประกาศ สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน Transcript ฯลฯ

งาน : บันทึกขอมูลทะเบียนประวัตขิ าราชการ (ก.พ. 7)
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการให
คะแนน
สูตรคํานวณ

KPI Template
ระยะเวลาเฉลี่ยของการบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติใน ก.พ. 7
ระยะเวลาเฉลี่ย
เปนการปรับปรุงขอมูลในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ไดแก คําสั่งเลือ่ นระดับ เงินเดือน โอน
ยาย เกษียณ ลาออก คําสั่งรักษาราชการ ชวยราชการ ปฏิบัตริ าชการ วินยั การฝกอบรม
เครื่องราชอิสริยาภรณ
วัดประสิทธิภาพของการบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของขาราชการ
โดยใชเวลามากํากับการทํางาน เพือ่ ใหขอมูลมีความทันสมัย และเปนปจจุบัน
1 คะแนน

มากกวา 31
วันทําการ

2 คะแนน
26 – 30
วันทําการ

3 คะแนน
21 – 25
วันทําการ

4 คะแนน
16 – 20
วันทําการ

5 คะแนน

นอยกวา 15
วันทําการ

ผลรวม (จํานวนวันที่ใชบันทึกขอมูลในแตละคําสั่ง)
จํานวนคําสั่งทั้งหมด
หมายเหตุ : นับจํานวนตามคําสั่งถึงแมวาแตละคําสั่งจะมีจํานวนรายการขอมูลที่แตกตางกัน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

คําสั่งตาง ๆ / ก.พ.7 / ใบคุณวุฒิที่อบรม / การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
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๑๗

๑๘

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั
คลังบตัสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

งาน : บันทึกขอมูลทะเบียนประวัตขิ าราชการ (ก.พ. 7)
KPI Template
ชื่อตัวชีว้ ดั
รอยละความถูกตองของการบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติใน ก.พ.7
หนวยวัด
รอยละ
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
การบันทึกขอมูลบุคคลรวมถึงเอกสารประวัติขอมูลบุคคล และคําสั่งตางๆ
วัตถุประสงคของ
วัดประสิทธิภาพการบันทึกขอมูลลงในทะเบียนประวัติ เพื่อใหมีความถูกตอง
การกําหนดตัวชีว้ ดั
ครบถวน และเปนปจจุบัน สามารถนําไปใชอางอิง หรือใชประโยชนในงานที่
เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
เกณฑการใหคะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
80-84
85-89
90-94
95-99
100
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

จํานวนรายการที่บันทึกไดถกู ตอง
X ๑๐๐
จํานวนรายการที่บันทึกทั้งหมด
คําสั่งตาง ๆ / ก.พ. 7 / ใบคุณวุฒิที่อบรม /การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ

งาน : การประกาศหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
ระยะเวลาในการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระยะเวลา
ประกาศ ฯ ประกอบดวย รอบการประเมิน องคประกอบการประเมิน หลักเกณฑ
และวิธีการประเมิน ระดับการประเมิน แบบประเมิน ฯลฯ
วัดประสิทธิภาพของการดําเนินการจัดทําประกาศหลักเกณฑฯ โดยใชเวลามาชวย
กํากับการทํางาน เพื่อใหสามารถประกาศหลักเกณฑฯ ตั้งแตตนรอบการประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม (รอบการประเมินที่ 1)
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน (รอบการประเมินที่ 2)
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน (รอบการประเมินที่ 1)
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม (รอบการประเมินที่ 2)
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน (รอบการประเมินที่ 1)
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม (รอบการประเมินที่ 2)
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม (รอบการประเมินที่ 1)
ภายในวันที่ 30 เมษายน (รอบการประเมินที่ 2)
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม (รอบการประเมินที่ 1)
ภายในวันที่ 15 เมษายน (รอบการประเมินที่ 2)

ว 20/2552, ว 27/2552, ว 28/2553, ว 12/2555
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุงตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
งาน : การประกาศหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการจัดทําประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ระดับความสําเร็จ
ประกาศ ฯ ประกอบดวย รอบการประเมิน องคประกอบการประเมิน หลักเกณฑ
และวิธีการประเมิน ระดับการประเมิน แบบประเมิน ฯลฯ
วัดประสิทธิภาพของการจัดทําประกาศหลักเกณฑฯ โดยใชเวลามาชวยกํากับเพื่อให
ขาราชการทราบตั้งแตตนรอบการประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน

ทบทวนปญหาอุปสรรคในการดําเนินการในปที่ผานมา
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑและ
วิธีการฯ
3 คะแนน ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ ภายในเดือน
พฤศจิกายน
4 คะแนน ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ ภายในวันที่ 16-31
ตุลาคม
5 คะแนน ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ ภายในวันที่ 1-15
ตุลาคม
หมายเหตุ : เปนตัวชี้วัดที่ใชในรอบการประเมินที่ 1 เทานั้น
ว 20/2552, ว 27/2552, ว 28/2553, ว 12/2555
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๑๙

๒๐

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

งาน : การดําเนินการประเมินผลเพื่อเลือ่ นเงินเดือน
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการประเมินผลเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ระดับความสําเร็จ
การประเมินผลเพื่อเลื่อนเงินเดือนเริ่มตั้งแตประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลฯ จนถึงการออกคําสั่งและประกาศแจงใหทุกคนทราบ
วัดประสิทธิภาพของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยใชเวลามา
ชวยกํากับเพื่อใหการประเมินผลการเลื่อนเงินเดือนมีความถูกตอง โปรงใส
1 คะแนน ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลเพื่อเลื่อนเงินเดือน
2 คะแนน คํานวณวงเงินที่จะใชเลื่อนเงินเดือนเสนอหัวหนาสวนราชการ/
ผูวาราชการจังหวัด ภายในสัปดาหที่ 2 ของเดือน มี.ค. และ
เดือน ก.ย.
3 คะแนน ตรวจสอบความถูกตองของการบริหารวงเงินเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือน
4 คะแนน ผูมีอํานาจสั่งบรรจุลงนามคําสั่งเลือ่ นเงินเดือนและประกาศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ภายในเดือน พ.ค. (รอบการประเมินที่ 1)
และเดือน พ.ย. (รอบการประเมินที่ 2)
5 คะแนน ผูมีอํานาจสั่งบรรจุลงนามคําสั่งเลือ่ นเงินเดือนและประกาศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ภายในเดือนเม.ย. (รอบการประเมินที่ 1)
และเดือน ต.ค. (รอบการประเมินที่ 2)
ว 20/2552, ว 28/2553, ว 27/2552, ว 12/2555,ว 11/2554,
ว 19/2555, ว 20/2555
กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน 2552 (แกไข 2554)

19

งตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุ

งาน : การดําเนินการจัดทําคําสัง่ เลื่อนเงินเดือน
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
ระยะเวลาในการจัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
ระยะเวลา
วัดขั้นตอนการทํางานเริม่ ตั้งแตประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ จนถึงขั้นตอนการประกาศคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
เวลาที่กําหนด (นับจากวันสิ้นสุดรอบการประเมิน)
วัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยใชเวลามาชวย
กํากับ เพื่อใหสวนราชการสามารถประกาศคําสั่งเลื่อนเงินเดือนไดโดยเร็ว
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

ภายใน 55 วัน ภายใน 50 วัน ภายใน 45 วัน ภายใน 40 วัน ภายใน 35 วัน
ทําการ
ทําการ
ทําการ
ทําการ
ทําการ

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

ว 20/2552, ว 28/2553, ว 27/2552, ว 12/2555, ว 11/2554,
ว 19/2555, ว 20/2555
กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน 2552 (แกไข 2554)

งาน : การบันทึกขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือน
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละความถูกตองของการบันทึกขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือน
รอยละ
เปนบันทึกขอมูลเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษตางๆ ของบุคลากรในสังกัดตามคําสั่ง
ที่ผานการตรวจสอบจากบัญชีคุมการเลื่อนเงินเดือน
วัดประสิทธิภาพของการบันทึกขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือนใหมคี วามถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ ตามคําสั่งการเลื่อนเงินเดือนของสวนราชการ
1 คะแนน
50-59

2 คะแนน
60-69

3 คะแนน
70-79

4 คะแนน
80-89

5 คะแนน
90-100

จํานวนรายที่มีขอมูลถูกตอง
x 100
จํานวนรายที่มีการบันทึกขอมูลทั้งหมด
หมายเหตุ : นับเปนรายคน (ถึงแมวาจะมีขอมูลกี่รายการก็ตาม)
1. คําสั่ง / เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลถือจายเงินเดือน คาจางประจําของขาราชการและลูกจางประจําจาก
ระบบจายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง
20

๒๑

๒๒

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

งาน : การบันทึกขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือน
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระยะเวลาเฉลี่ยของการบันทึกขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือน
ระยะเวลาเฉลี่ย
เปนการบันทึกขอมูลเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษตางๆ ของบุคลากรในสังกัดตามคําสั่ง
ที่ผานการตรวจสอบจากบัญชีคุมการเลื่อนเงินเดือน
เพื่อวัดประสิทธิภาพของการบันทึกขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือน โดยใชเวลามาชวย
กํากับการทํางานใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อใหมีการจายเงินเดือนโดยเร็ว
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
7 วันทําการ 6 วันทําการ 5 วันทําการ 4 วันทําการ 3 วันทําการ
ผลรวม (เวลาที่ใชในการบันทึกขอมูลแตละรายการ)
ระยะเวลาที่ใชในการบันทึกขอมูลทั้งหมด
คําสั่ง / เอกสารที่เกี่ยวของ

งาน : ตรวจสอบคําสั่งกับบัญชีถือจาย
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละความถูกตองของการตรวจสอบคําสั่งกับบัญชีถือจาย
รอยละ
เปนการตรวจสอบความถูกตองของคําสั่งเทียบกับบัญชีถือจาย โดยมีรายการขอมูลตางๆ
เชน เงินเดือน ตําแหนง ระดับ เลขทีต่ ําแหนง สังกัด และเงินเพิม่ ในตําแหนง เปนตน
วัดประสิทธิภาพของการตรวจสอบคําสั่งกับบัญชีถือจาย เพื่อใหการเบิกจาย
เงินเดือน คาจาง มีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และนําไปใชเปนขอมูลอางอิง
ที่นาเชื่อถือ
1 คะแนน
50 - 59

2 คะแนน
60 - 69

3 คะแนน
70 - 79

4 คะแนน
80 - 89

5 คะแนน
90 - 100

จํานวนรายการที่มีความถูกตอง

X 100
จํานวนรายที่ตรวจสอบทั้งหมด
คําสั่ง / มติ อ.ก.พ.ฯ / ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ

21

๒๓

งตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุ

งาน : ตรวจสอบคําสั่งกับบัญชีถือจาย
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระยะเวลาเฉลี่ยของการตรวจสอบคําสั่งกับบัญชีถือจาย
ระยะเวลา
เปนการตรวจสอบคําสั่งเทียบกับบัญชีถือจาย โดยมีรายการขอมูลตางๆ เชน จํานวน
เงินเดือน ตําแหนง ระดับ เลขทีต่ ําแหนง สังกัด และเงินเพิม่ ในตําแหนง เชน เงินประจํา
ตําแหนง เงินตอบแทน คาครองชีพชั่วคราว เงิน พ.ส.ร. ฯลฯ)
วัดความมีประสิทธิภาพของการตรวจสอบคําสั่ง โดยใชเวลามาชวยกํากับการทํางาน
ใหมคี วามรวดเร็วยิ่งขึ้น และหากพบขอผิดพลาดสามารถแกไขไดทนั ทวงที
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เฉลี่ย 5 วันทําการ หลังจากไดรับเอกสาร
เฉลี่ย 4 วันทําการ หลังจากไดรับเอกสาร
เฉลี่ย 3 วันทําการ หลังจากไดรับเอกสาร
เฉลี่ย 2 วันทําการ หลังจากไดรับเอกสาร
เฉลี่ย 1 วันทําการ หลังจากไดรับเอกสาร

รวม (เวลาที่ใชในการตรวจสอบแตละคําสั่ง)
จํานวนคําสั่งที่ตรวจสอบทั้งหมด
คําสั่ง / เอกสารที่เกี่ยวของ

x
100

งาน : การขอรับพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละความผิดพลาดในการจัดทําบัญชีแสดงคุณสมบัติบุคคลเพื่อขอรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
รอยละ
บุคคล หมายถึงขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการขอมูลบุคคล เชน คํานําหนา
ชื่อ-สกุล ประวัติการรับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นรอง ฯลฯ ทั้งนี้ ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด (บัญชี 41)
วัดประสิทธิภาพในการจัดทําขอมูลบุคคลทีไ่ ดรับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ
1 คะแนน
2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
มากกวารอยละ 4 3.00-3.99 2.00-2.99 1.00-1.99 0.00
จํานวนรายการขอมูลทีผ่ ิดพลาด
X 100
จํานวนรายการขอมูลทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ / ขอมูลบุคคลของขาราชการ
22

๒๔

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

คลังงตัตัววชีชี้ว้วัดัดกลางกลุ
กลางกลุมมงานสนั
งานสนับบสนุ
สนุนน
คลั

งาน :: การเสนอขอรั
การเสนอขอรับบพระราชทานเครื
พระราชทานเครื่อ่องราชอิ
งราชอิสสริริยยาภรณ
าภรณ
งาน
KPITemplate
Template
KPI
ชืชื่อ่อตัตัววชีชีว้ ว้ ดั ดั
ระดับบความสํ
ความสําาเร็เร็จจในการดํ
ในการดําาเนิเนินนการขอรั
การขอรับบพระราชทานเครื
พระราชทานเครื่อ่องราช
งราชอิอิสสริริยยาภรณ
าภรณ
ระดั
หนววยวั
ยวัดด
ระดับบความสํ
ความสําาเร็เร็จจ
หน
ระดั
รายละเอียยดตั
ดตัววชีชีว้ ว้ ดั ดั เปเปนนการเสนอขอพระราชทานเครื
การเสนอขอพระราชทานเครื่อ่องราชฯ
งราชฯใหใหแแกกบบุคุคลากรของหน
ลากรของหนววยงาน
ยงานซึซึ่ง่งการขอ
การขอ
รายละเอี
พระราชทานฯเปเปนนไปตามหลั
ไปตามหลักกเกณฑ
เกณฑแและวิ
ละวิธธีกีการที
ารที่ก่กําําหนดไว
หนดไวใในกฎหมายที
นกฎหมายที่เกี่เกี่ย่ยวข
วขอองง
พระราชทานฯ
ระสงคขขององ วัวัดดประสิ
ประสิททธิธิภภาพในการบริ
าพในการบริหหารจั
ารจัดดการกระบวนการขอพระราชทานฯ
การกระบวนการขอพระราชทานฯไดไดออยยาางถูงถูกกตตอองง
วัวัตตถุถุปประสงค
การกําาหนดตั
หนดตัววชีชีว้ ว้ ดั ดั และทั
และทันนเวลา
เวลา
การกํ
เกณฑกการให
ารใหคคะแนน
ะแนน
เกณฑ
คะแนน ทบทวนการขอพระราชทานเครื
ทบทวนการขอพระราชทานเครื่อ่องราช
งราชอิอิสสริริยยาภรณ
าภรณใในป
นป
11คะแนน
นมา
ทีที่ผ่ผาานมา
คะแนน ตรวจสอบผู
ตรวจสอบผูมมีคีคณ
ุ สมบั
สมบัตติกิการเสนอขอพระราชทาน
ารเสนอขอพระราชทาน
22คะแนน
ุณ
เครื่อ่องราชอิ
งราชอิสสริริยยาภรณ
าภรณ
เครื
คะแนน ประชุ
ประชุมมคณะกรรมการพิ
คณะกรรมการพิจจารณาการขอพระราชทาน
ารณาการขอพระราชทาน
33คะแนน
เครื่อ่องราชอิ
งราชอิสสริริยยาภรณ
าภรณ
เครื
คะแนน สสงงขขออมูมูลลการขอพระราชทานเครื
การขอพระราชทานเครื่อ่องราชอิ
งราชอิสสริริยยาภรณ
าภรณ
44คะแนน
ราชการตรวจสอบความถูกกตตอองง
ใหใหขขาาราชการตรวจสอบความถู
คะแนน สสงงขขออมูมูลลทีที่ถ่ถูกูกตตอองงครบถ
ครบถววนให
นใหกกระทรวงภายในเดื
ระทรวงภายในเดืออนน
55คะแนน
ายน
มิมิถถุนุนายน
หมายเหตุ: :เปเปนนตัตัววชีชี้ว้วัดัดรายป
รายปโดยสามารถปรั
โดยสามารถปรับบใหใหเหมาะสมกั
เหมาะสมกับบการดํ
การดําาเนิเนินนการ
การ
หมายเหตุ
ของสววนราชการในแต
นราชการในแตลละรอบการประเมิ
ะรอบการประเมินนไดได
ของส
เอกสารทีเ่ กีเ่ กีย่ ย่ วข
วขอองง กฎหมายและระเบี
กฎหมายและระเบียยบเกี
บเกี่ย่ยวกั
วกับบเครื
เครือ่ อ่ งราชอิ
งราชอิสสริริยยาภรณ
าภรณ/ข/ขออมูมูลลบุบุคคคลของข
คลของขาาราชการ
ราชการ
เอกสารที
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งตัน
วชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุ

3. กลุม งานสวัสดิการและเจาหนาทีส่ มั พันธ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการและงานฌาปนกิจสงเคราะหของขาราชการ
และลูกจางของสวนราชการ
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับเจาหนาที่สัมพันธของสวนราชการ

ตัวตัชีวว้ชีดัว้ ดั
ระดับของความสําเร็จของการจัดกิจกรรมทางสวัสดิการ
ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมทางรัฐพิธี
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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๒๕

๒๖

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั
คลังบตัสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

งาน : การจัดกิจกรรมทางสวัสดิการ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระดับของความสําเร็จของการจัดกิจกรรมทางสวัสดิการ
ระดับความสําเร็จ
สวัสดิการ หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการดํารงชีวติ และการปฏิบัติราชการใหแกบุคลากรในหนวยงาน
วัดความมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมทางสวัสดิการเพื่อใหมีความถูกตองตาม
ระเบียบการจัดสวัสดิการ และตรงกับความตองการของสมาชิก
1 คะแนน ทบทวนแผนการจัดสวัสดิการประจําป
2 คะแนน จัดทําแผนและขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรมสวัสดิการประจําป
และประชาสัมพันธแผนการจัดสวัสดิการอยางนอย 2 ชองทาง
3 คะแนน ดําเนินการจัดกิจกรรมทางสวัสดิการ
4 คะแนน สรุปผลการดําเนินงานรายไตรมาส
(รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
5 คะแนน จัดทํารายงานผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547

งาน : การจัดกิจกรรมทางรัฐพิธี
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมทางรัฐพิธี
ระดับความสําเร็จ
วัดประสิทธิภาพการดําเนินการตามแผนการจัดพิธีการและกิจกรรมทางรัฐพิธี เชน
พิธีวางพานพุมถวายราชสักการะ งานพิธีถวายสัตยปฏิญาณ เปนตน
วัดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตอง และทันเวลา
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ยกรางแผนการจัดกิจกรรมรัฐพิธี
แผนไดรับความเห็นชอบจากฝายบริหาร
ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน
รายงานผลการดําเนินงานตอฝายบริหาร (รอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน)
หมายเหตุ : ใชประเมินไดทั้ง 2 รอบการประเมิน
แผนการจัดกิจกรรมทางรัฐพิธี / รายงานฝายบริหาร
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งตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุ
น

งาน : การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากร
KPI Template
ชื่อตัวชีว้ ดั
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
หนวยวัด
ระดับความสําเร็จ
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนแผนประจําป เพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร โดยแผนจะประกอบดวยโครงการ กิจกรรม
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผูที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงคของ
วัดความสามารถในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรใหสอดคลองตาม
การกําหนดตัวชีว้ ดั
ความจําเปนและความตองการของบุคลากร รวมถึงประสิทธิภาพในการกําหนด
โครงการ/กิจกรรม และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน
เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมินที่ 1
1 คะแนน ยกรางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของสวนราชการ โดยนํา
ขอมูลการดําเนินงานของปที่ผานมา ปจจัยที่มผี ลตอคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร รวมถึงความตองการของบุคลากรมา
ประกอบการจัดทําแผน
2 คะแนน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของสวนราชการผานความเห็นชอบ
จากฝายบริหารภายในเดือนตุลาคม
3 คะแนน ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนด (รอบ 6 เดือนแรก)
4 คะแนน ติดตามประเมินผลการดําเนินการรอบ 6 เดือนแรก
5 คะแนน รายงานผลการดําเนินงานตอฝายบริหาร
รอบการประเมินที่ 2

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

1 คะแนน ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนด (รอบ 6 เดือนหลัง)
2 คะแนน ติดตามประเมินผลการดําเนินการรอบ 6 เดือนหลัง
3 คะแนน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน
4 คะแนน รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร
5 คะแนน ยกรางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของสวนราชการของปถัดไป
1. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการพลเรือนสามัญ
2. เกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล
3. กรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
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๒๗

๒๘

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั
คลังบตัสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

งาน : การพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากร
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการให
คะแนน
สูตรการคํานวณ

KPI Template
รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รอยละ
วัดความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี อการดําเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของหนวยงาน โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจ
เพื่อวัดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อนํา
ผลที่ไดมาปรับปรุง พัฒนากิจกรรม/โครงการทีต่ อบสนองความตองการของ
ขาราชการได
1 คะแนน
นอยกวา 69

2 คะแนน
70-74

3 คะแนน 4 คะแนน
75-79
80-84

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม
5

5 คะแนน
85 ขึ้นไป

X ๑๐๐

หมายเหตุ :
1. ความพึงพอใจแบงเปน ๕ ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอยอยแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑ
การใหคะแนนคําตอบในแตละขอ
คะแนน
5
4
3
2
1

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

ชวงคะแนน
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
พอใจนอยที่สุด

3. การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่ = (คะแนนเฉลีย่ ขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยขอยอยที่ n)
จํานวนขอยอยทั้งหมด
4. การแปลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปรอยละ
รอยละความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจภาพรวม x 100
5
1. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน
2. แบบสํารวจความพึงพอใจ
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งตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุ
น

4. กลุม งานฝกอบรมและพัฒนา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) จัดทําแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตรที่พิจารณาถึง
ความเหมาะสม ความจําเปน และสามารถตอบสนองกับภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย
(2) ดําเนินการพิจารณาบุคคลใหเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงาน
ภายในและหนวยงานภายนอก

ตัวตัชีวว้ชีดัว้ ดั
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับความสําเร็จของการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการฝกอบรม
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๒๙

๓๐

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั
คลังบตัสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

งาน : การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการให
คะแนน

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับความสําเร็จ
แผนพัฒนาบุคลากรตองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรหลักขององคกรและยุทธศาสตรการ
พัฒนาขาราชการ พ.ศ. 2552-2556 โดยการวิเคราะหปจจัยสําคัญดานบุคลากร
เพื่อนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในบริบทขององคกร
เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาบุคลากรของสวนราชการใหไดรับความรู
ทักษะ และสมรรถนะเปนไปตามแผนที่กําหนด
1 คะแนน ตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา ทบทวน และวางกรอบแนวทางในการจัดทํา
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

แผนพัฒนาบุคลากร
รางแผนพัฒนาบุคลากรเสนอผานความเห็นชอบของฝายบริหาร
แจงเวียนแผนพัฒนาบุคลากรผานชองทางตางๆ อยางนอย 2 ชองทาง
มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร รอยละ 70
มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร รอยละ 100

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ ป 2552 - 2556

งาน : การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
ระดับความสําเร็จ
เปนการคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่จดั โดยหนวยงานหรือ
โดยสถาบันภายนอก
วัดความมีประสิทธิภาพของกระบวนการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม เพื่อให
บุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรใหตรงกับแผนพัฒนาบุคลากร
แจงเวียนใหบุคลากรไดรับทราบรายละเอียดของหลักสูตร ผานชองทางตางๆ
อยางนอย 2 ชองทาง
รวบรวม/ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการอบรม และจัดทําสรุป
เสนอคณะทํางาน (ถามี) เพือ่ ทําการคัดเลือก
เสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติที่ผานการคัดเลือกเสนอฝายบริหารใหความเห็นชอบ
จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

รายละเอียดของหลักสูตร / คําสั่ง / หนังสือขออนุมัติ / หนังสือสงเขาอบรม
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งตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุ

งาน : การจัดฝกอบรมใหแกบคุ ลากร
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรการคํานวณ

KPI Template
รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการฝกอบรม
รอยละ
ความพึงพอใจของผูรบั การฝกอบรมที่มีตอการใหบริการของหนวยงานทีจ่ ัดฝกอบรมใน
แตละหลักสูตรที่จัดขึน้ (กอน ระหวาง หลังการฝกอบรม)
วัดประสิทธิภาพในการจัดฝกอบรมของหนวยงานที่จัดฝกอบรม เพื่อนําผลที่ไดมา
ปรับปรุง ขั้นตอนการใหบริการในงานฝกอบรม
1 คะแนน
นอยกวา 69

2 คะแนน
70-74

3 คะแนน
75-79

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม
5

4 คะแนน
80-84

5 คะแนน
85 ขึ้นไป

X ๑๐๐

หมายเหตุ :
1. ความพึงพอใจแบงเปน ๕ ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอยอยแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑ
การใหคะแนนคําตอบในแตละขอ
คะแนน
5
4
3
2
1

ชวงคะแนน
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
พอใจนอยที่สุด

3. การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

คะแนนเฉลีย่ = (คะแนนเฉลีย่ ขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยขอยอยที่ n)
จํานวนขอยอยทั้งหมด
4. การแปลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปรอยละ
รอยละความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจภาพรวม x 100
5
แบบสอบถามความพึงพอใจ / รายงานสรุปผลการประเมิน
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๓๑

๓๒

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั
คลังบตัสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

5. กลุม งานโครงสรางและแผนอัตรากําลัง
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) ดําเนินเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โครงสรางและอัตรากําลัง
(2) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอแนะนโยบายและวางแผนระบบการ
บริหารงานบุคคล

ตัตัววชีชีว้ ดั
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการปรับปรุงการแบงสวนราชการภายใน
สวนราชการ
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนอัตรากําลัง
รอยละความผิดพลาดในการบันทึกขอมูลบุคคล
ระยะเวลาเฉลี่ยของการบันทึกขอมูลรายบุคคล

31

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุ
งตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
งาน : การปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในสวนราชการ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในสวนราชการ
ระดับความสําเร็จ
เปนการจัดตั้งหนวยงานภายใน เพื่อใหมีความเหมาะสมและคลองตัวในการ
ดําเนินงาน รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น
วัดความสามารถในการดําเนินการปรับปรุงการแบงงานภายในกรมใหเปนไปตาม
แผนการดําเนินงานและกรอบเวลาที่กําหนดไว
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

ตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะหบทบาทภารกิจ โครงสราง
อัตรากําลังที่มีการเปลี่ยนแปลง และการประสานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
จัดทํารายละเอียดขอมูล พรอมขอวิเคราะห ความคิดเห็น
และขอเสนอทางเลือก
จัดประชุมคณะทํางาน
เสนอฝายบริหารพิจารณาเห็นชอบ
สงเรื่องตอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของ
สวนราชการ

หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1204.1/ว 4 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547

งาน : ยุทธศาสตรดา นการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับความสําเร็จ
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบดวยแผนงาน/โครงการ เปาหมาย และตัวชี้วัด
วัดความสามารถในการจัดแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่ อดคลองและ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
1 คะแนน ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ปงบประมาณทีผ่ านมา
2 คะแนน ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
3 คะแนน จัดทําแผนปฏิบัติการและประกาศใช
4 คะแนน ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
5 คะแนน ติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
* หมายเหตุ เปนตัวชี้วัดรายป
แผนยุทธศาสตร / แผนปฏิบตั ิการ / แผนการดําเนินงานของหนวยงาน
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๓๓

๓๔

คลังงตัตัววชีชี้วัด้วกลางกลุ
่มงานสนั
คลั
ัดกลางกลุ
มงานสนั
น มงานสนับสนุน
คลั
งบตัสนุ
วชีน้วบัดสนุ
กลางกลุ

การจัดทําแผนอังาน
ตรากํ: าการจั
ลังของข
ราชการ
ดทําาแผนอั
ตรากําลังของขาราชการ

ประสงคของ
กําหนดตัวชีว้ ดั
ฑการให
นน

KPI Template
KPI Template
ระดั
แผนอัาตเร็รากํ
าลังของขดาทํราชการ
ชื่อตับวความสํ
ชีว้ ดั าเร็จของการจั
ระดัดทํบาความสํ
จของการจั
าแผนอัตรากําลังของขาราชการ
ระดั
หนบวความสํ
ยวัด าเร็จ
ระดับความสําเร็จ
การจั
ดทําแผนอั
คือ การวิ
เคราะห
ความจํ
ในการใช
อัตรากํ
าลังาเพืเป่อนการ
รายละเอี
ยดตัวตชีรากํ
ว้ ดั าลังการจั
ดทําแผนอั
ตรากํ
าลังาคืเปอนการวิ
เคราะห
ความจํ
ในการใชอัตรากําลังเพื่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของส
ซึ่งจะมีจกของส
ารจัดวทํนราชการ
าปละครั้งซึ่งจะมีการจัดทําปละครั้ง
ปฏิวบนราชการ
ัติงานตามภารกิ
วัดวัตความสามารถของการจั
าแผนอัตรากําลังเพื่อใหดกทํารใช
กําตลัรากํ
งคนสอดคล
องกัการใช
บ กําลังคนสอดคลองกับ
ถุประสงคของ
วัดทํความสามารถของการจั
าแผนอั
าลังเพื่อให
ภารกิ
อชวจยตัรวมทั
ดสินใจในการบริ
คคล หารทรัพยากรบุคคล
การกํจารวมทั
หนดตั้งวเปชีนว้ เครื
ดั ่องมืภารกิ
้งเปนเครื่องมืหอารทรั
ชวยตัพดยากรบุ
สินใจในการบริ
เกณฑ
การให ทบทวนแผนอัตรากําลังของปที่ผานมาใหแลวเสร็จภายใน
1 คะแนน
1 คะแนน ทบทวนแผนอัตรากําลังของปที่ผานมาใหแลวเสร็จภายใน
คะแนน
เดือนตุลาคม
เดือนตุลาคม
2 คะแนน รวมรวมข2อมูคะแนน
ลที่จําเปนในการวิ
เคราะห
ง
รวมรวมข
อมูลอทีัต่จรากํ
ําเปานลัในการวิ
เคราะหอัตรากําลัง
3 คะแนน จัดทํากรอบอั
ตรากําลังและนํ
3 คะแนน
จัดทําาเสนอคณะกรรมการฯ
กรอบอัตรากําลังและนําเสนอคณะกรรมการฯ
4 คะแนน นําเสนอฝ4ายบริ
หารใหความเห็
นชอบแผนอั
ตรากํคาวามเห็
ลัง นชอบแผนอัตรากําลัง
คะแนน
นําเสนอฝ
ายบริหารให
5 คะแนน ประกาศใช5แคะแนน
ผนอัตรากําลัประกาศใช
ง ภายในเดืแอผนอั
นมกราคม
ตรากําลัง ภายในเดือนมกราคม

สารทีเ่ กีย่ วของ

คํเอกสารที
าสั่งแตงตัเ่้งกีคณะกรรมการ
ม / แผนอั
ตรากําลังของปมท/ี่ผาแผนอั
นมา ตรากําลังของปที่ผานมา
ย่ วของ คําสั/ ่งรายงานการประชุ
แตงตั้งคณะกรรมการ
/ รายงานการประชุ

วชีว้ ดั
ยวัด
ละเอียดตัวชีว้ ดั

จัดทําฐานขอมูลงาน
อัตรากํ
: จัดาลัทํงาฐานขอมูลอัตรากําลัง

วชีว้ ดั
ยวัด
ละเอียดตัวชีว้ ดั

ประสงคของ
กําหนดตัวชีว้ ดั
ฑการให
นน

คํานวณ

สารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
KPI Template
รชือ่อยละของความผิ
ดพลาดในการบั
นทึกขอมูดลพลาดในการบั
บุคคล
ตัวชีว้ ดั
รอยละของความผิ
นทึกขอมูลบุคคล
รหน
อยละ
วยวัด
รอยละ
ขรายละเอี
อมูลอัตรากํ
าลัวงชีของข
างประจํ
า พนัาราชการ
กงานราชการ
ยดของ โดยมีรายละเอียดของ
ยดตั
ว้ ดั าราชการ
ขอมูลอัลูตกจรากํ
าลังของข
ลูกจาโดยมี
งประจํรายละเอี
า พนักงานราชการ
ขอมูล เชน ชื่อ สกุล ตําแหน
เกิด ID
Cardบ วัเป
นตอนน/ป
ซึ่งลงในระบบ
ของมูระดั
ล เชบนวัชืน่อ/เดืสกุอลน/ป
ตําแหน
ง ระดั
น/เดื
เกิด ID Card เปนตน ซึ่งลงในระบบ
DPIS หรือ Excel ครบถวนDPIS
สมบูหรืรณอ Excel ครบถวน สมบูรณ
วัวัดตประสิ
ทธิภาพของการบั
ทึกขอทมูธิลภบุาพของการบั
คคล เพื่อใหขนอทึมูกลขบุอคมูคลมี
ตอขงอมูลบุคคลมีความถูกตอง
ถุประสงค
ของ
วัดนประสิ
ลบุคคคลวามถู
เพื่อกให
ครบถ
และสมบู
การกํวานหนดตั
วชีว้ ดัรณ ครบถวน และสมบูรณ
เกณฑ
การให
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน2 คะแนน
4 คะแนน3 คะแนน
5 คะแนน
1 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
คะแนน
มากกวา 8.00 7.01-8.00
6.01-7.00
5.01-6.00
นอยกวา 5.00
มากกวา 8.00
7.01-8.00
6.01-7.00
5.01-6.00 นอยกวา 5.00
สูตรคําจํนวณ
านวนขอมูลที่ผิดพลาด จํานวนขอมูลที่ผิดพลาด
X 100
X 100
จํานวนขอมูลที่บันทึกทั้งหมด
จํานวนขอมูลที่บันทึกทั้งหมด
คํเอกสารที
าสั่ง ก.พ. เ่ 7กีย่ /วขแฟองมประวัคําตสัิ จ่ง ก.พ.
18 /7แบบบั
กการตรวจข
ลบุคคลนทึกการตรวจขอมูลบุคคล
/ แฟนมทึประวั
ติ จ 18 อ/มูแบบบั
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งตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุ

งาน : จัดทําฐานขอมูลอัตรากําลัง
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระยะเวลาเฉลี่ยของการบันทึกขอมูลรายบุคคล
ระดับความสําเร็จ
ขอมูลรายบุคคลคือขอมูลที่มาจากการออกคําสั่งจากหนวยงานตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ เชน
คําสั่งเลือ่ นเงินเดือน คําสั่งเลื่อน โอน ยาย เปนตน
วัดประสิทธิภาพของการบันทึกขอมูลบุคคล โดยใชเวลามาชวยกํากับการดําเนินงาน
เพื่อใหขอมูลบุคคลมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
๗ วันทําการ ๖ วันทําการ ๕ วันทําการ ๔ วันทําการ ๓ วันทําการ
ผลรวม (ระยะเวลาในการบันทึกขอมูลในแตละคําสั่ง)
x 100
จํานวนคําสั่งทั้งหมด
คําสั่ง / แบบเก็บขอมูล
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๓๕

๓๖

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

6. กลุม งานเลขานุการนักบริหาร
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) กลั่นกรองหนังสือกอนนําเสนอผูบริหาร
(2) จัดทํา โตตอบ และจัดเก็บหนังสือ
(3) จัดวาระนัดหมาย ใหการรับรองแขก และติดตอประสานงานใหกับผูบริหาร

ตัตัววชีว้ ดั
รอยละของจํานวนเรื่องที่กลั่นกรองแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
รอยละความถูกตองของการจัดทํากําหนดการผูบริหาร
รอยละความพึงพอใจของผูบริหารที่มีตอฝายเลขานุการ
ระดับความสําเร็จของการจัดประชุมผูบริหาร
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุงตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
งาน : การกลั่นกรองงานเพื่อเสนอผูบ ริหาร
ชื่อตัวชีว้ ดั

KPI Template
รอยละของจํานวนเรื่องที่กลั่นกรองแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั

รอยละ
1) การกลั่นกรองงานเพื่อเสนอผูบริหาร หมายถึงการดําเนินการวิเคราะห
ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ/เอกสาร ใหความเห็นทางวิชาที่เกี่ยวของ
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานเริม่ ตัง้ แตการลงรับหนังสือ การประมวล รวบรวม
จัดลําดับความสําคัญเรงดวน การตรวจสอบวิเคราะห การประสานหนวยงาน
เพื่อปรับปรุงแกไข การนําเสนอผูบ ริหารพิจารณาสั่งการ การตรวจทานความ
ถูกตองภายหลังผูบริหารสั่งการแลว การบันทึกขอสั่งการในระบบอิเล็กทรอนิกส
และการนําสงสารบรรณดําเนินการ
2) ภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึงการดําเนินงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว ดังนี้
(๑) เรื่องที่มีความซับซอน ใชเวลาโดยเฉลี่ย 7-10 วันทําการ
(๒) เรื่องที่ดําเนินการปกติ ใชเวลาโดยเฉลี่ยภายใน 5 วันทําการ

วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั

วัดความสามารถของการกลั่นกรองงานของฝายเลขานุการ โดยใหมคี วามถูกตอง
และรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อใหผูบริหารพิจารณาสั่งการไดอยางถูกตอง ครบถวน และ
รวดเร็ว

เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ

1 คะแนน
76-80

2 คะแนน
81-85

จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวนเรื่องทั้งหมด

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

3 คะแนน
86-90

4 คะแนน
91-95

5 คะแนน
96-100

x 100

ทะเบียนรับ - สงหนังสือในระบบ
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๓๗

๓๘

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั
คลังบตัสนุวชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

งาน : การจัดทํากําหนดการผูบ ริหาร
งาน : การจัดทํากําหนดการผูบ ริหาร

KPI Template
KPI Template
ชื่อตัวชีว้ ดั
รอยละความถูกตองของการจั
ดทํากําหนดการผูบริหาร
ชืหน่อตัววยวัชีว้ดดั
รรออยละความถู
ก
ต
อ
งของการจั
ดทํากําหนดการผูบริหาร
ยละ
หน
วยวัด ยดตัวชีว้ ดั
รกํอาหนดการผู
ยละ
รายละเอี
บริหาร หมายถึง ตารางงานที่จัดทําใหผูบริหารใชสําหรับปฏิบัติงาน
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
กํในวั
าหนดการผู
บริหาร
หมายถึ
ง ตารางงานที
่จัดกทํสาใหผูบริหารใชสําหรับปฏิบัติงาน
นถัดไป และมี
การนํ
าลงระบบอิ
เล็กทรอนิ
ในวั
นถัดไป
การนําลงระบบอิ
เล็กทรอนิกสบริหาร โดยเนนความถูกตอง
วัตถุประสงคของ
วัดประสิ
ทธิภและมี
าพของการจั
ดทํากําหนดการของผู
วัตถุปาระสงค
วัดประสิ
ทธิภาพของการจั
บริหาร โดยเน
นความถูอกยตาองง
การกํ
หนดตัขวอง
ชีว้ ดั
ครบถ
วนของข
อมูล ทั้งนีเ้ พืด่อทํใหากํผาูบหนดการของผู
ริหารสามารถวางแผนจั
ดการงานได
การกําหนดตัวชีว้ ดั
ครบถวนของขอปมูระสิ
ล ทัท้งนีธิเ้ภพืาพ
่อใหผูบริหารสามารถวางแผนจัดการงานไดอยาง
เหมาะสมและมี
เหมาะสมและมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
เกณฑการใหคะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
176-80
คะแนน 281-85
คะแนน 386-90
คะแนน 491-95
คะแนน 596-100
คะแนน
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
สูตรคํานวณ
จํานวนกําหนดการที่มคี วามถูกตอง
สูตรคํานวณ
จํานวนกําหนดการที่มคี วามถูกตอง x 100
จํานวนกําหนดการทั้งหมด
x 100
จํานวนกําหนดการทั้งหมด
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ ตารางงานของผูบริหาร / หนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือเชิญประชุม
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ เชิ
ตารางงานของผู
ญเปนประธานบริเปหนารตน/ หนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือเชิญประชุม
เชิญเปนประธาน เปนตน

งาน : เลขานุการนักบริหาร
งาน : เลขานุการนักบริหาร

KPI Template
KPI Template
ชื่อตัวชีว้ ดั
รอยละความพึงพอใจของผู
บริหารที่มีตอฝายเลขานุการ
ชืหน่อตัววยวัชีว้ดดั
รรออยละความพึ
ง
พอใจของผู
บริหารที่มีตอฝายเลขานุการ
ยละ
หนวยวัด ยดตัวชีว้ ดั
รอนยละ
รายละเอี
เป
การวัดความพึงพอใจของผูบริหารตอการปฏิบัติงานของฝายเลขานุการโดยรวม
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
เปนการวัดความพึงพอใจของผูบริหารตอการปฏิบัติงานของฝายเลขานุการโดยรวม
วัตถุประสงคของ
วัดความสามารถของฝายเลขานุการในการทําหนาที่อํานวยการและสนับสนุนงาน
วัตถุปาระสงค
ความสามารถของฝ
การในการทํ
าหนบริาหทีารเป
่อํานวยการและสนั
บสนุทนธิภงาน
การกํ
หนดตัขวอง
ชีว้ ดั
ตวัดางๆ
ของผูบริหาร เพืา่อยเลขานุ
ใหการปฏิ
บัติงานของผู
นไปอยางมีประสิ
าพ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
ตางๆ ของผูบริหาร เพื่อใหการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เกณฑการใหคะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
176-80
คะแนน 281-85
คะแนน 386-90
คะแนน 4 91-95
คะแนน 596-100
คะแนน
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
สูตรคํานวณ
ผลรวม (คะแนนความพึงพอใจในแตละงาน)
สูตรคํานวณ
ผลรวม (คะแนนความพึงพอใจในแตละงาน) x 100
x 100
คะแนนรวมทั้งหมด
คะแนนรวมทั้งหมด
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ แบบประเมินความพึงพอใจ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ แบบประเมินความพึงพอใจ
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุงตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
งาน : การจัดประชุมผูบ ริหาร
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั

วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการจัดประชุมผูบริหาร
ระดับความสําเร็จ
ความสําเร็จในการจัดประชุมผูบริหารพิจารณาจากขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ประสานผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของวางแผน เตรียมการ/กําหนดแผน
และรวบรวมขอมูล
2) จัดทําเอกสารระเบียบวาระการประชุม
3) จองหองประชุม
4) จัดทําหนังสือเชิญและประสานหนวยงาน
5) จัดประชุม
6) บันทึกจัดทํารายงานสรุปการประชุมและเวียนผูเกี่ยวของ
7) นําเสนอผูบริหาร
เพื่อวัดประสิทธิภาพในการเตรียมการจัดประชุมของผูบริหาร เริ่มตั้งแตขั้นตอน
แรกจนถึงขัน้ ตอนสุดทาย เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และ
มีประสิทธิภาพ
1 คะแนน ดําเนินการแลวเสร็จตามขั้นตอนของแผนที่กําหนดไว
รอยละ 90
2 คะแนน ดําเนินการแลวเสร็จตามขั้นตอนของแผนที่กําหนดไว
รอยละ 100
3 คะแนน จัดทําบันทึกรายงานผลการประชุมและปรับแกไขแลวเสร็จ
นําเสนอผูบริหารภายใน 10 วันทําการ ภายหลังเสร็จสิ้น
การประชุม
4 คะแนน จัดทําบันทึกรายงานผลการประชุมและปรับแกไขแลวเสร็จ
นําเสนอผูบริหารภายใน 7 วันทําการ ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุม
5 คะแนน จัดทําบันทึกรายงานผลการประชุมและปรับแกไขแลวเสร็จ
นําเสนอผูบริหารภายใน 5 วันทําการ ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุม
หนังสือเชิญประชุม / วาระการประชุม / เอกสารประกอบการประชุมตามวาระ /
รายงานการประชุม
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๓๙

๔๐

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั
คลังบตัสนุวชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

7. กลุมงานบริหารงานทัว่ ไป/ธุรการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและรวบรวมแผนงาน งบประมาณ การเงิน
การบัญชี วัสดุครุภัณฑ และบริหารงานบุคคลของสํานัก/กอง
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก/กอง

ตัตัววชีชีว้ ดั
รอยละของเอกสารที่จัดสงไดภายในเวลาที่กําหนด
ระดับความสําเร็จในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ระยะเวลาในการสํารวจครุภัณฑประจําปภายในเวลาที่กําหนด
รอยละของจํานวนขอมูลที่มีการนําขึ้นเว็บไซต
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการดานพัสดุ
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งตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุ

งาน : การจัดสงเอกสาร
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั

วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ

KPI Template
รอยละของเอกสารที่จัดสงไดภายในเวลาที่กําหนด
รอยละ
- เอกสารที่จดั สง หมายถึง เอกสารทีฝ่ ายธุรการของสํานัก/กอง ไดรับจากงาน
สารบรรณ เพื่อแจกจายใหกับเจาของเรื่อง/หนวยงานที่เกี่ยวของ
- เวลาที่กําหนดจะดูจากความสําคัญและความเรงดวนของเอกสาร
ดวนที่สุด 15 นาที ดวน 20 นาที ทั่วไป 30 นาที
(หลังจากที่ผูบังคับบัญชาลงนามเกษียนหนังสือ)
วัดประสิทธิภาพของการจัดสงเอกสาร โดยใชเวลามากํากับใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
เพื่อใหเจาของเรื่องไดรับหนังสือไดทันเวลา
1 คะแนน
76-80

2 คะแนน
81-85

3 คะแนน
86-90

4 คะแนน
91-95

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

คลังตัวชี้ว่จัดดั กลางกลุ
มงานสนั
สนุน
จํานวนเอกสารที
สงไดภายในเวลาที
่กําบ
หนด
x 100
จํานวนเอกสารที่ตองจัดสงทัง้ หมด

5 คะแนน
96-100

งาน
: ตรวจสอบพั
/ครุภยณ
ั นรัฑบป-ระจํ
าปงสือ /เอกสารที่รับจากหนวยงานภายใน-ภายนอก
เอกสารที
เ่ กีย่ วของ สดุทะเบี
สงหนั
KPI Template
ระยะเวลาในการสํารวจครุภัณฑประจําปภายในเวลาที่กําหนด
ระยะเวลา
KPI Template
เป
น
การดํ
า
เนิ
น
การตามระเบี
ั ฑ
ระดับความสําเร็จในการจัดซื้อยวับว
สดุาสดําวนัยการพั
กงาน สดุประจําป เพื่อใหพัสดุและครุภณ
มีความถู
กตอางตามทะเบี
ยนคุม และสามารถรายงานไดตามเวลาภายในวันที่
ระดั
บความสํ
เร็จ
30 กัดนซืยายน
การจั
้อวัสดุสํานักงาน เริ่มตั้งแตการสอบถามความตองการของเจาหนาที่ในสํานัก
วั
ด
ประสิ
ภาพของการสํ
รวจ/ตรวจสอบพั
สดุงแขัละครุ
ภัณฑใหทันตามกํ
ตรวจเช็คทจําธินวนวั
สดุสํานักางาน
สัง่ ซื้อวัสดุ จนถึ
้นตอนการตรวจรั
บวัสดุาสหนด
าํ นักงาน
ระยะเวลา
และเพื
อ
่
รายงานให
เ
ป
น
ไปตามระเบี
ย
บของ
สตง.
และกลุ
ม

ตรวจสอบ
วัดความสามารถในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใหไดวสั ดุสํานักงานตรงตาม
วัภายใน
ตถุประสงคของการใชงาน และถูกตองตามระเบียบที่กําหนด

งานชื่อ:ตัการจั
ดซือ้ วัสดุสําระยะเวลาในการสํ
นักงาน (ในวงเงินารวจครุ
ไมเกินภัณ50,000
บาท)
วชีว้ ดั
ฑประจําปภายในเวลาที่กําหนด
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
ชืรายละเอี
่อตัวชีว้ ดั ยดตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
าหนดตัขวองชีว้ ดั
วัการกํ
ตถุประสงค
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑกการให
ารใหคคะแนน
ะแนน
เกณฑ

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

111 คะแนน
คะแนน
222 คะแนน
333 คะแนน
คะแนน
444 คะแนน
คะแนน
55 คะแนน

้อวัสดุสํานักยยงาน
ครบถดววซืนตามทะเบี
นตามทะเบี
นคุมม และรายงานภายในเวลากํ
และรายงานภายในเวลากําาหนด
หนด
ถูถูวางแผนการจั
กกตตอองง ครบถ
นคุ
ถูถูดํกกาตตเนิออนงงการตามขั
ครบถ
ว
นตามทะเบี
ย
นคุ
ม
และรายงานก
อ
นเวลากํ
า
หนด
้นตอนการจัยดนคุ
ซื้อวัมสและรายงานก
ดุสาํ นักงาน อนเวลากําหนด 55 วัวันน
ครบถวนตามทะเบี
ครบถ
นตามทะเบี
นคุ
และรายงานก
นเวลากําาหนด
หนด ่ก10
10
ํานักงานในจํ
านวนทียย่คนคุ
รบถมมวนและรายงานก
มีคุณภาพ และตรงตามเวลาที
ําหนด
ถูถูไดกกตตวัสออดุงงสครบถ
ววนตามทะเบี
ออนเวลากํ
วัวันน
ถูถูไดกกตตวัสออดุงงสครบถ
ว
นตามทะเบี
ย
นคุ
ม
และรายงานก
อ
นเวลากํ
า
หนด
15
ํานักงานครบถ
วน มียคุณ
และกอนเวลาที
ก่ ําหนด า2หนด
วันทํา15
การวัวันน
ครบถ
วนตามทะเบี
นคุภาพ
ม และรายงานก
อนเวลากํ
ถูไดกตวัสอดุงสครบถ
วนตามทะเบี
นคุภาพ
ม และรายงานก
อนกํ
าหนดเวลา
ํานักงานครบถ
วน มียคุณ
และกอนเวลาที
ก่ ําหนด
3 วันทํา20
การวัน

หมายเหตุ
: “เวลาทีก่ าํ หนด” ภให
บการดําเนินงานของ
เอกสารการตรวจสอบครุ
ณ
ั พฑจิ ปารณากํ
ระจําาปหนดตามความเหมาะสมกั
/ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ครุภณ
ั ฑ แตละสวนราชการ

ครุภณ
ั ฑ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

งาน : การนําเขาขอมูลลงในเว็บไซต
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด

KPI Template
รอยละของจํานวนขอมูลที่มีการนําขึ้นเว็บไซต
รอยละ
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๔๑

๔๒

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั
คลังบตัสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

งาน : ตรวจสอบพัสดุ/ครุภณ
ั ฑประจําป
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระยะเวลาในการสํารวจครุภัณฑประจําปภายในเวลาที่กําหนด
ระยะเวลา
เปนการดําเนินการตามระเบียบวาดวยการพัสดุประจําป เพื่อใหพัสดุและครุภณ
ั ฑ
มีความถูกตองตามทะเบียนคุม และสามารถรายงานไดตามเวลาภายในวันที่
30 กันยายน
วัดประสิทธิภาพของการสํารวจ/ตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑใหทันตามกําหนด
ระยะเวลา และเพื่อรายงานใหเปนไปตามระเบียบของ สตง. และกลุมตรวจสอบ
ภายใน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานภายในเวลากําหนด
ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 5 วัน
ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 10 วัน
ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 15 วัน
ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนกําหนดเวลา 20 วัน

เอกสารการตรวจสอบครุภณ
ั ฑประจําป / คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ครุภณ
ั ฑ

งาน : การนําเขาขอมูลลงในเว็บไซต
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละของจํานวนขอมูลที่มีการนําขึ้นเว็บไซต
รอยละ
ขอมูล เชน การรับ-โอนขาราชการ การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ
การสอบแขงขัน ผลการดําเนินงานของสํานัก/ กอง/ศูนย การจัดซื้อจัดจาง ฯลฯ
เพื่อวัดประสิทธิภาพของการนําขอมูลตางๆ ขึ้นเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารตางๆ ใหแกผูรับบริการ รวมถึงผูส นใจทั่วไปไดรับทราบขอมูล
ตางๆ ไดอยางทันทวงที
1 คะแนน
76-80

2 คะแนน
81-85

3 คะแนน 4 คะแนน
86-90
91-95

5 คะแนน
96-100

จํานวนขอมูลที่นําขึ้นเว็บไซต
x 100
จํานวนขอมูลที่ตองนําขึ้นเว็บไซตทั้งหมด
หมายเหตุ : 1 เรื่อง นับเปน 1 ขอมูล
เอกสาร / ขอมูลที่ไดนําลงในเว็บไซต
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งตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุ
น

งาน : การใหบริการดานพัสดุ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรการคํานวณ

KPI Template
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มตี อการใหบริการดานพัสดุ
รอยละ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการที่มีตอ การใหบริการดานพัสดุ โดยใชแบบสํารวจความ
พึงพอใจ
วัดความสามารถของผูร ับผิดชอบงานพัสดุในเรื่องตางๆ ในภาพรวม โดยขอมูล
ที่ไดจะนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานดานพัสดุใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1 คะแนน
76-80

2 คะแนน
81-85

3 คะแนน
86-90

4 คะแนน
91-95

5 คะแนน
96-100

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม
x 100
5
หมายเหตุ :
1. ความพึงพอใจแบงเปน ๕ ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอยอยแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑ
การใหคะแนนคําตอบในแตละขอ
คะแนน
5
4
3
2
1

ชวงคะแนน
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
พอใจนอยที่สุด

3. การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่ = (คะแนนเฉลีย่ ขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยขอยอยที่ n)
จํานวนขอยอยทั้งหมด
4. การแปลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปรอยละ
รอยละความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจภาพรวม x 100
5
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
2. รายงานสรุปผลการประเมิน
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๔๓

๔๔

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั
คลังบตัสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

8. กลุม งานสารบรรณกลาง
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) รับผิดชอบในกระบวนการดานรับ - สงหนังสือที่มาจากหนวยงานภายนอก
และภายในสวนราชการ
(2) พิจารณาหนังสือและบันทึกเสนอผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(3) ดําเนินการดานรับ-สงเอกสารทางไปรษณีย
(4) จัดทําหนังสือเวียนสงภายในกรม/สํานัก สแกนหนังสือเวียนภายใน Website
ของสวนราชการ

ตัวตัชีวว้ ชีดั ว้ ดั
รอยละความผิดพลาดของการจัดทําหนังสือสง
รอยละของจํานวนหนังสือที่มีการแจงเวียนไดตามเวลาที่กําหนด
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการดานสารบรรณ
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

อราชการ

คลัคลังตังตัวชีว้วชีัด้วกลางกลุ
ัดกลางกลุ
มงานสนั
มงานสนั
บสนุ
บคลัสนุ
นงตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

งาน
งาน :: การรั
การรับบ-ส-สงงหนั
หนังสืงสืออราชการ
ราชการ

KPI Template
KPIKPITemplate
Template
รอยละความผิดพลาดของการจั
ชืชื่อ่อตัตัววชีชีดว้ ว้ สดั ดั งหนังสือ
รอรยละความผิ
อยละความผิ
ดพลาดของการจั
ดพลาดของการจั
ดสดงหนั
สงหนั
งสืองสือ
รอยละ
หน
หนววยวั
ยวัดด
รอรยละ
อยละ
เปนหนังสือที่งานสารบรรณกลางได
รายละเอี
รายละเอียยดตั
รดตั
ับวจากหน
วชีชีว้ ว้ ดั ดั วยงานภายนอก
เปเปนนหนัหนังสืงอสืทีอโดยเริ
่งทีานสารบรรณกลางได
่งานสารบรรณกลางได
่มตั้งแต
รับรจากหน
ับจากหน
วยงานภายนอก
วยงานภายนอก
โดยเริ
โดยเริ
่มตั้ง่มแตตั้งแต
ขั้นตอนรับ-แยก-ตัด-คัดกรอง จนถึงขั้นตอนการจัดขัส้นขัง้นตอนรั
ใหตอนรั
บุคคล/หน
บ-แยก-ตั
บ-แยก-ตั
วยงานที
ด-คัด-คั
ดกรอง
ด่ กรองจนถึจนถึ
งขั้นงขัตอนการจั
้นตอนการจั
ดสงดใหสงบใหุคคล/หน
บุคคล/หน
วยงานที
วยงานที
่ ่
รับผิดชอบ
รับรับผิดผิชอบ
ดชอบ
วัดประสิทธิภาพของกระบวนการจั
วัวัตตถุถุปประสงค
ระสงค
ดสขงของการ
หนั
องการ
งสือ เพื่อวัให
ดวัประสิ
ดกประสิ
ารจัทดธิทสภงธิหนั
าพของกระบวนการจั
ภาพของกระบวนการจั
งสือมีความ
ดสดงหนั
สงหนั
งสืองสืเพือ ่อเพืให่อกใหารจัการจั
ดสงดหนั
สงงหนั
สืองมีสืคอวาม
มีความ
ถูกตอง และรวดเร็ว ซึ่งจะเป
กํกําาหนดตั
หนดตั
นการลดภาระในการติ
ววชีชี้ว้วดั ดั
ถูดกถูตามหนั
ตกอตงองและรวดเร็
และรวดเร็
งสือ ว ซึว่งซึจะเป
่งจะเป
นการลดภาระในการติ
นการลดภาระในการติ
ดตามหนั
ดตามหนั
งสืองสือ
เกณฑ
เกณฑกการให
ารใหคคะแนน
ะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน 3 คะแนน 4 1คะแนน
1คะแนน
คะแนน5 คะแนน
2 2คะแนน
คะแนน 3 คะแนน
3 คะแนน 4 คะแนน
4 คะแนน5 คะแนน
5 คะแนน
มากกวารอยละ 4 3.00-3.99 2.00-2.99 มากกว
1.00-1.99
มากกวาราอรยละ
อยละ40.00
4 3.00-3.99
3.00-3.992.00-2.99
2.00-2.99
1.00-1.99
1.00-1.990.000.00
จํานวนหนังสือทีม่ ีกสูสูารส
ตตรคํ
รคํงาคืานวณ
นนวณ x 100
จํานวนหนังสือที่มีการสงทั้งหมด

จําจํนวนหนั
านวนหนั
งสืงอสืทีอม่ ทีีกม่ ารส
ีการส
งคืงนคืน x 100
x 100
จําจํนวนหนั
านวนหนั
งสืงอสืทีอ่มทีีก่มารส
ีการส
งทัง้ ทัหมด
้งหมด

หมายเหตุ : หนังสือที่มีการสงผิดแลวถูกสงกลับคืนหมายเหตุ
มายั
หมายเหตุ
งงานสารบรรณ
: หนั
: หนั
งสืงอสืทีอ่มทีีก่มารส
ีการส
งผิงดผิแลดแล
วถูกวถูสกงกลั
สงบกลัคืบนมายั
คืนมายั
งงานสารบรรณ
งงานสารบรรณ

ทะเบียนสงเอกสาร / รายการหนั
เอกสารที
เอกสารทีงเ่ สืกีเ่ กีอย่ ย่ทีวขวข
ม่ อีกองารส
ง งคืนทะเบี
ทะเบียนส
ยนสงเอกสาร
งเอกสาร/ รายการหนั
/ รายการหนั
งสืองสืทีอม่ ทีีกม่ ารส
ีการส
งคืนงคืน

อแจงเวียนภายในสงาน
วงาน
นราชการ
:: การจั
การจัดดทํทําาหนั
หนังงสืสืออแจแจงเวีงเวียนภายในส
ยนภายในสวนราชการ
วนราชการ
KPI Template
KPIKPITemplate
Template
รอยละของจํานวนหนังสืชือชื่อที่อตั่มตัวีกวชีารแจ
ชีว้ ว้ ดั ดั งเวียนไดตามเวลาที
รอรยละของจํ
อยละของจํ
่กําหนดานวนหนั
านวนหนั
งสืงอสืทีอ่มทีีก่มารแจ
ีการแจ
งเวีงยเวีนได
ยนได
ตามเวลาที
ตามเวลาที
่กําหนด
่กําหนด
รอยละ
หน
หนววยวั
ยวัดด
รอรยละ
อยละ
เปนการแจงเวียนหนังสือรายละเอี
ภายในส
รายละเอีวยยนราชการ
ดตั
ดตัววชีชีว้ ว้ ดั ดั โดยตเป
อเป
งดํ
นนการแจ
าการแจ
เนินการแจ
งเวีงเวียนหนั
ยงนหนั
เวียงนภายใน
สืงอสืภายในส
อภายในส
วนราชการ
วนราชการ
โดยต
โดยต
องดํอางดํ
เนิานเนิ
การแจ
นการแจ
งเวียงนภายใน
เวียนภายใน
2 ชั่วโมงหลังจากที่หนังสือเวียนจัดทําแลวเสร็จ 22ชั่วชัโมงหลั
่วโมงหลังจากที
งจากที
่หนั่หงนัสืงอสืเวีอยเวีนจัยนจั
ดทํดาทํแลาแล
วเสร็วเสร็
จ จ
วัดประสิทธิภาพของการแจ
วัวัตตถุงถุเวีปประสงค
ยระสงค
นหนังขสืของการ
อองการ
ภายในสววันราชการ
ดวัประสิ
ดประสิทธิทเพื
ภธิาพของการแจ
ภ่อาพของการแจ
ใหบุคลากร งเวีงยเวีนหนั
ยนหนั
งสืองสืภายในส
อภายในส
วนราชการ
วนราชการ
เพื่อเพื
ให่อบให
ุคลากร
บุคลากร
ไดรับทราบขอมูลขาวสารได
กํกําาหนดตั
หนดตั
อยางรวดเร็
ววชีชี้ว้วดั ดั ว
ไดไดรับรับทราบข
ทราบขอมูอลมูขลาขวสารได
าวสารได
อยอายงรวดเร็
างรวดเร็
ว ว
เกณฑ
เกณฑกการให
ารใหคคะแนน
ะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน
11คะแนน
คะแนน
5 คะแนน
2 2คะแนน
คะแนน 3 คะแนน
3 คะแนน 4 คะแนน
4 คะแนน 5 คะแนน
5 คะแนน
นอยกวา 80 81-85
86-90 91-95
นอนยกว
อยกวา า80
96
80ขึ้นไป
81-85
81-85 86-90
86-90 91-95
91-95 96 96
ขึ้นไปขึ้นไป
ตรคํ
รคําางนวณ
นวณ
จํานวนหนังสือที่มสูีกสูตารแจ
เวียน x 100
จํานวนหนังสือเวียนทั้งหมด

ทะเบียนหนังสือรับ / หนัเอกสารที
เอกสารที
งสือเวียนเ่ กีเ่ กีย่ ย่ วขวขอองง

จําจํนวนหนั
านวนหนั
งสืงอสืทีอ่มทีีก่มารแจ
ีการแจ
งเวีงยเวีนยน x 100
x 100
จําจํนวนหนั
านวนหนั
งสืงอสืเวีอยเวีนทั
ยนทั
้งหมด
้งหมด
ทะเบี
ทะเบียนหนั
ยนหนังสืงอสืรัอบรับ/ หนั
/ หนั
งสืงอสืเวีอยเวีนยน
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๔๕

๔๖

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั
คลังบตัสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

งาน : การใหบริการดานสารบรรณ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรการคํานวณ

KPI Template
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการดานสารบรรณ
รอยละ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการที่มีตอ การใหบริการดานสารบรรณ โดยใชแบบสํารวจ
ความพึงพอใจ
วัดความสามารถของผูร ับผิดชอบงานสารบรรณในเรื่องตางๆ ในภาพรวม โดย
ขอมูลที่ไดจะนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานดานสารบรรณใหมปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
1 คะแนน
76-80

2 คะแนน
81-85

3 คะแนน
86-90

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม
5

4 คะแนน
91-95

5 คะแนน
96-100

x ๑๐๐

หมายเหตุ :
1. ความพึงพอใจแบงเปน ๕ ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอยอยแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑ
การใหคะแนนคําตอบในแตละขอ
คะแนน
5
4
3
2
1

ชวงคะแนน
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
พอใจนอยที่สุด

3. การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่ = (คะแนนเฉลีย่ ขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยขอยอยที่ n)
จํานวนขอยอยทั้งหมด

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

4. การแปลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปรอยละ
รอยละความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจภาพรวม x 100
5
แบบสํารวจความพึงพอใจ / รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

9. กลุม งานอาคารสถานที่
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) ซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑของสวนราชการใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา
(2) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายใน-ภายนอกกรมในเรื่องเกี่ยวกับวัสดุ
ครุภัณฑ รวมทั้งการขอใชหองประชุมและสถานที่ของสวนราชการ

ตัวตัชีวว้ ชีดั ว้ ดั
รอยละของจํานวนมาตรการประหยัดพลังงานที่มีการประกาศใช
รอยละของจํานวนเรื่องแจงซอมที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ
รอยละของจํานวนเรื่อง/ขอปฏิบัติที่มีการดําเนินการ
รอยละของจํานวนผูไดใชบริการหองประชุมและสถานที่
ระดับความสําเร็จของการจัดหาวัสดุสํารอง
รอยละความพึงพอใจตอการใหบริการหองประชุมและสถานที่
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๔๗

๔๘

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

งาน : การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละของจํานวนมาตรการประหยัดพลังงานที่มีการประกาศใช
รอยละ
มาตรการลดใชพลังงานเปนการขอกําหนดตางๆ เพื่อสงเสริมใหมกี ารประหยัดพลังงาน
เพื่อตอบสนองนโยบายการลดใชพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี
วัดความสามารถในการจัดทํามาตรการประหยัดพลังงาน และไดมีการประกาศใช
มาตรการเพื่อใหมีการบังคับใชในสวนราชการ
1 คะแนน 2 คะแนน
นอยกวา 79 80-84

3 คะแนน 4 คะแนน
85-89
90-94

จํานวนมาตรการที่มีการประกาศใช
จํานวนมาตรการที่กําหนดไวในแผน

5 คะแนน
มากกวา 95

x 100

หนังสืออนุมัติดําเนินการ /ประกาศ/คําสั่ง /รายงานการดําเนินงาน

งาน : การซอมแซมครุภณ
ั ฑ ระบบ และอาคารสถานที่
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั

KPI Template
รอยละของจํานวนเรื่องแจงซอมทีด่ ําเนินการไดแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
รอยละ
ดําเนินการเมือ่ มีหนวยงานรองขอ โดยจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
(ตามมาตรฐานเวลาที่หนวยงานผูรบั ผิดชอบกําหนด/ตามขอตกลงรวมกันระหวาง
หนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่รองขอ)

วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

วัดความสามารถในการดําเนินการซอมแซมครุภณ
ั ฑ ระบบฯ และอาคารสถานที่
เพื่อใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี และทันการณ

สูตรคํานวณ

จํานวนเรื่องแจงซอมที่ดําเนินการไดแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
x 100
จํานวนเรื่องที่แจงซอมทั้งหมด

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

ใบแจงซอม / รายงานผลการดําเนินการ

1 คะแนน
60-69

2 คะแนน
70-79

3 คะแนน 4 คะแนน
80-89
90-99

5 คะแนน
100
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน
งาน : บํารุงรักษาครุภัณฑ ระบบ และอาคารสถานที่
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละของจํานวนเรื่อง/ขอปฏิบตั กิ ารที่มีการดําเนินการ
รอยละ
ดําเนินการบํารุงครุภณ
ั ฑ ระบบฯ และอาคารสถาน ใหเปนไปตามแผนการบํารุงรักษา
อยางสม่ําเสมอ เพื่อหาแนวทางการปองกันสิ่งที่จะทําใหเกิดความเสียหายขึ้น
วัดความสามารถในการดําเนินการบํารุงรักษาครุภัณฑ ระบบฯ และอาคารสถานที่
เพื่อยืดอายุการใชงาน ซึ่งจะทําใหเกิดความคุมคา ประหยัด และลดคาใชจายในการ
ซอมแซมหรือจัดซื้อใหม
1 คะแนน
60-69

2 คะแนน
70-79

3 คะแนน
80-89

4 คะแนน
90-99

5 คะแนน
100

จํานวนเรื่อง/ขอปฏิบตั ิที่สามารถดําเนินการได
x 100
จํานวนเรื่อง/ขอปฏิบตั ิที่กําหนดไวในแผน
แผนการบํารุงรักษา / รายงานผลการดําเนินการ

งาน : การใหบริการหองประชุมและสถานที่
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ

KPI Template
รอยละของจํานวนผูไดใชบริการหองประชุมและสถานที่
รอยละ
เปนการใหบริการหองประชุมและอาคารสถานที่ ซึ่งเริ่มตั้งแตการประสานงานกับ
หนวยงาน/ผูที่จะมาขอใชบริการการจัดเตรียมหองประชุมและสถานที่
วัดความสามารถในการใหบริการหองประชุมและสถานที่เพื่อใหผูใชบริการสามารถ
ใชหองประชุมไดตรงกับความตองการและมีประสิทธิภาพ
1 คะแนน
76-80

2 คะแนน
81-85

3 คะแนน 4 คะแนน
86-90
91-95

จํานวนผูที่ไดใชบริการหองประชุมและสถานที่
จํานวนผูขอใชบริการหองประชุมและสถานที่ทั้งหมด

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

5 คะแนน
96-100

x 100

ใบขอจองหองประชุม / ภาพถาย (ถามี)
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๔๙

๕๐

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

งาน : การจัดหาวัสดุสาํ รองเพือ่ ซอมแซมและบํารุงรักษา
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการจัดหาวัสดุสาํ รอง
ระดับความสําเร็จ
ดําเนินการจัดทํา/กําหนดรายละเอียดและประเมินลักษณะวัสดุที่ถูกตองใหพอเพียงตอ
การใชงาน เชน อาคารมีหลอดไฟ 100 หลอด ตองมีการสํารองวัสดุไมเกินรอยละ 5
วัดความสามารถในการจัดหาวัสดุสํารองเพื่อใชในการซอมแซมและบํารุงรักษางาน
ระบบฯ (ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ฯลฯ) และอาคารสถานใหมี
จํานวนเพียงพอและอยูในสภาพทีใ่ ชงานไดดี
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน

เกินกวาเกณฑที่กําหนดมากกวารอยละ 5.00
เกินกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 1.00-4.95
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด และรอยละ 90 ของวัสดุสํารอง
ของแตละชนิดมีสภาพใชงานไดดี
5 คะแนน เปนไปตามเกณฑที่กําหนด และรอยละ 100 ของวัสดุสํารอง
ของแตละชนิดมีสภาพใชงานไดดี
เกณฑ : จํานวนชนิดวัสดุซอมบํารุงตองมีอยางนอย 1 รายการ แตไมเกินรอยละ 5
ของวัสดุแตละชนิด
บัตรดัชนี (Stock Card) / บัญชีรบั - จายวัสดุ / ทะเบียนคุมวัสดุ
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน
งาน : การใหบริการหองประชุมและสถานที่
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการให
คะแนน
สูตรการคํานวณ

KPI Template
รอยละความพึงพอใจตอการใหบริการหองประชุมและสถานที่
รอยละ
เปนการใหบริการหองประชุมและสถานที่ ซึ่งเริม่ ตั้งแตการประสานงานกับหนวยงาน/
ผูที่จะมาขอรับบริการการจัดเตรียมหองประชุมและสถานที่
วัดประสิทธิภาพในการใหบริการหองประชุมและสถาน ซึ่งขอมูลทีไ่ ดจะนํามา
ปรับปรุงรูปแบบและขั้นตอนการใหบริการใหมปี ระสิทธิภาพและตรงกับความ
ตองการของผูรับบริการยิ่งขึ้น
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน
นอยกวา 69 70-74 75-79

4 คะแนน
80-84

5 คะแนน
85 ขึ้นไป

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม
x ๑๐๐
5
หมายเหตุ :
1. ความพึงพอใจแบงเปน ๕ ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอยอยแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑการ
ใหคะแนนคําตอบในแตละขอ
คะแนน
5
4
3
2
1

ชวงคะแนน
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
พอใจนอยที่สุด

3. การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย = (คะแนนเฉลีย่ ขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลีย่ ขอยอยที่ n)
จํานวนขอยอยทั้งหมด
4. การแปลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปรอยละ
รอยละความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจภาพรวม x 100
5
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

แบบสํารวจความพึงพอใจ / รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ
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๕๑

๕๒

คลังบตัสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั

10. กลุม งานหองสมุด
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) จัดหา ดูแล เก็บรักษาหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑของหองสมุด
(2) ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการ
แกผูใชบริการ
(3) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม เผยแพรและชักจูงใหบุคลากรมาใชบริการหองสมุด
(4) รวบรวมสถิติ และจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด

ตัวตัชีวชีว้ ว้ ดั ดั
จํานวนครั้งที่มีการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศผิดพลาด
ระดับความสําเร็จของการจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
รอยละของจํานวนหนังสือที่มีการจัดทําสาระสังเขป
ระยะเวลาที่ใชในการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานเทียบกับเวลาที่กําหนด
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุงตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
งาน : การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั

KPI Template
จํานวนครั้งที่มีการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศผิดพลาด
จํานวน
ลงทะเบียน หมายถึง การบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศลงในสมุดทะเบียน /
ฐานขอมูล เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ

วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

วัดประสิทธิภาพของการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อลดความ
ผิดพลาดใหเหลือนอยที่สดุ หรือไมมีความผิดพลาดเลย

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

สมุดทะเบียน / รายงานขอมูลการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศ

1 คะแนน
4 ครั้ง

2 คะแนน
3 ครั้ง

3 คะแนน
2 ครั้ง

4 คะแนน
1 ครั้ง

5 คะแนน
0 ครั้ง

งาน : การจัดทําสาระสังเขปหนังสือวิชาการ/งานวิจยั /วิทยานิพนธ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ

KPI Template
รอยละของจํานวนหนังสือที่มีการจัดทําสาระสังเขป
รอยละ
สาระสังเขปหนังสือ หมายถึง เนื้อหาโดยยอของหนังสือวิชาการ งานวิจัย และ
วิทยานิพนธ
วัดความสามารถในการจัดทําสาระสังเขปหนังสือ เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูอาน
ทราบวาเนื้อหาหนังสือเลมนีค้ รอบคลุมวิชาการอะไรบาง
1 คะแนน
76-80

2 คะแนน
81-85

3 คะแนน 4 คะแนน
86-90
91-95

จํานวนหนังสือที่จัดทําสาระสังเขปแลวเสร็จ
จํานวนหนังสือทั้งหมด

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

5 คะแนน
96-100

x 100

รายงานสรุปการจัดทําสาระสังเขปหนังสือ
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๕๓

๕๔

คลังบตัสนุวชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั

งาน : การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ระดับความสําเร็จ
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง หนังสือ วารสาร นิตยสาร วิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร
ทางวิชาการ สื่อโสตทัศนวัสดุ จุลสาร เปนตน
วัดความสามารถในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเพิ่มจํานวนเอกสาร/
ขอมูลความรู ใหทันสมัยและเพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน

วางแผนงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
สํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศจากผูใชบริการหองสมุด
ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
ดําเนินการจัดซื้อเสร็จสิ้น ครบถวน ถูกตอง กอนเวลาที่กําหนด
15 วันทําการ
5 คะแนน ดําเนินการจัดซื้อเสร็จสิ้นครบถวน ถูกตอง กอนเวลาที่กําหนด
7 วันทําการ

หมายเหตุ : “เวลาทีก่ าํ หนด” สวนราชการสามารถกําหนดใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานของสวนราชการ
แบบสํารวจความตองการทรัพยากรฯ ของผูใชบริการ / บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ

งาน : การจัดทํารายงานการปฏิบตั ิงาน
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระยะเวลาที่ใชในการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานเทียบกับเวลาที่กําหนด
ระยะเวลา
รายงานการปฏิบัติงาน คือ รายงานการจัดเก็บสถิตผิ ูเขาใชบริการ/สถิติการยืม-คืน /
สถิติการสืบคนขอมูล เปนตน
วัดประสิทธิภาพของการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของงานหองสมุด เพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนางานหองสมุดใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน 4 คะแนน
5 คะแนน
กอนกําหนด กอนกําหนด กอนกําหนด กอนกําหนด กอนกําหนด
1 วัน
5 วัน
7 วัน
10 วัน
15 วัน
หมายเหตุ : “เวลาทีก่ าํ หนด” สวนราชการสามารถกําหนดใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานของสวนราชการ
แบบรายงานสถิติประเภทตาง ๆ เชน ผูเขาใชบริการ บริการยืม-คืน เปนตน
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนัคลั
บสนุ
งตัวนชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
งาน : การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั

วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

สูตรการคํานวณ

KPI Template
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ
รอยละ
การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง การใหบริการ ยืม - คืนทรัพยากร
สารสนเทศ บริการสืบคนขอมูล บริการยืมระหวางหองสมุด บริการจองหนังสือ
บริการตอบคําถามและชวยคนควา เปนตน
วัดประสิทธิภาพในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งขอมูลทีไ่ ดจะนํามา
ปรับปรุงรูปแบบและขั้นตอนการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของผูรับบริการยิ่งขึ้น
1 คะแนน
นอยกวา 69

4 คะแนน
80-84

5 คะแนน
85 ขึ้นไป

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม
x ๑๐๐
5
หมายเหตุ :
1. ความพึงพอใจแบงเปน ๕ ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอยอยแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑ
การใหคะแนนคําตอบในแตละขอ
คะแนน
5
4
3
2
1

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

2 คะแนน 3 คะแนน
70-74 75-79

ชวงคะแนน
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
พอใจนอยที่สุด

3. การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่ = (คะแนนเฉลีย่ ขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยขอยอยที่ n)
จํานวนขอยอยทั้งหมด
4. การแปลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปรอยละ
รอยละความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจภาพรวม x 100
5
แบบสํารวจความพึงพอใจ / รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ
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๕๕

๕๖

คลังบตัสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั

11. กลุม งานยานพาหนะ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) การใหบริการดานยานพาหนะแกหนวยงานภายในที่ขอรับการบริการ
(2) การซอมบํารุงรักษา ทําหนาที่ตรวจสอบเครื่องยนต ยานพาหนะ พรอมทั้งจัดทํา
ประวัติการซอมบํารุงรักษายานพาหนะที่อยูในความรับผิดชอบ

ตัวตัชีวว้ ชีดั ว้ ดั
รอยละของจํานวนยานพาหนะทีม่ ีความพรอมในการใชงาน
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการยานพาหนะ
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุ
คลันงตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
งาน : การตรวจสภาพยานพาหนะ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ

KPI Template
รอยละของจํานวนยานพาหนะทีม่ คี วามพรอมในการใชงาน
รอยละ
มีความพรอมในการใชงาน หมายถึง การที่สภาพยานพาหนะสามารถใชงานได
โดยใชการตรวจสอบความสมบูรณของอุปกรณ สวนควบคุมของรถ เชน ไฟ
เลี้ยว ไฟหลัง ไฟหนาฯ เบรก ระบบ โชกอัพ ชวงลาง เชื้อเพลิง ฯลฯ
วัดประสิทธิภาพในการดูแลยานพาหนะใหมสี ภาพใชงานไดดี เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย สามารถใหบริการไดรวดเร็ว/ทันเวลา ชวยประหยัดคาใชจายในการ
ซอมบํารุง และเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการ
1 คะแนน
80-84

2 คะแนน 3 คะแนน
85-89
90-94

4 คะแนน
95-99

จํานวนยานพาหนะที่มีความพรอมในการใชงาน
จํานวนยานพาหนะที่มีทั้งหมด

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

5 คะแนน
100

x ๑๐๐

๑. หลักเกณฑ ระเบียบการตรวจสภาพรถประจําวัน
๒. แบบฟอรมการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ
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๕๗

๕๘

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

งาน : การใหบริการยานพาหนะ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั

วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรการคํานวณ

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการยานพาหนะ
รอยละ
- วัดความพึงพอใจตอตัวบุคคล (หัวหนางานและพนักงานขับรถ)
และตอการใหบริการ (จิตบริการ สภาพรถ ความรวดเร็ว)
- ผูรับบริการ คือ ขาราชการและเจาหนาที่ภายในสวนราชการ
วัดประสิทธิภาพในการใหบริการยานพาหนะ ซึ่งขอมูลที่ไดจะนํามาปรับปรุง
ขั้นตอนการใหบริการยานพาหนะใหมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของ
ผูรับบริการยิ่งขึ้น
1 คะแนน
นอยกวา 69

2 คะแนน
70-74

3 คะแนน
75-79

4 คะแนน
80-84

5 คะแนน
85 ขึ้นไป

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม
x ๑๐๐
5
หมายเหตุ :
1. ความพึงพอใจแบงเปน ๕ ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอยอยแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑ
การใหคะแนนคําตอบในแตละขอ
คะแนน
ชวงคะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
4.21-5.00
พอใจมากที่สุด
4
3.41-4.20
พอใจมาก
3
2.61-3.40
พอใจปานกลาง
2
1.81-2.60
พอใจนอย
1
1.00-1.80
พอใจนอยที่สุด
3. การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่ = (คะแนนเฉลีย่ ขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยขอยอยที่ n)
จํานวนขอยอยทั้งหมด
4. การแปลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปรอยละ
รอยละความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจภาพรวม x 100
5
แบบสํารวจความพึงพอใจ / รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

12. กลุม งานการเงิน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) จายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินยืมราชการ และเงินทดรองราชการ
เก็บรักษาเงินสดและเอกสารทางการเงิน ควบคุมและนําสงเงินรายไดตางๆ
ตอกระทรวงการคลัง รับ-ฝาก และถอนเงินคาธรรมเนียม และเงินมัดจํารังวัด
จัดทํารายงานเงินสดประจําวัน ควบคุมและทําบัญชีคุมการรับ-จายเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายไดแผนดิน และเงินยืม
(2) ใหคําปรึกษาแนะนํา กํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และดําเนินการ
เกี่ยวกับการเงินของสวนราชการ
ตัววชีชีว้ ว้ ดั ดั
รอยละของจํานวนใบสําคัญที่จายจากเงินทดรองราชการไดภายในเวลาที่กําหนด
รอยละของจํานวนรายการที่มีการตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS ภายในเวลาที่
กําหนด
ระยะเวลาในการจัดทําการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจําภายในเวลาที่
กําหนด
รอยละความผิดพลาดของจํานวนรายการที่ตัดจาย
รอยละของความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงิน
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๕๙

๖๐

คลังบตัสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั

งาน : การจายเงินทดรองราชการ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละของจํานวนใบสําคัญที่จายจากเงินทดรองราชการไดภายในเวลาที่กําหนด
รอยละ
- ใบสําคัญ เชน คารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร เปนตน
- เวลาที่กําหนด คือ ภายใน 3 วันทําการ (นับตั้งแตวันที่ไดรับเอกสารถูกตอง
ครบถวน)
วัดความสามารถในการจายเงินทดรองราชการใหกับเจาหนาที่ไดทันภายใน
กําหนดเวลา
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน
นอยกวา 69 70-74 75-79 80-84

5 คะแนน
85 ขึ้นไป

จํานวนใบสําคัญฯ ภายในเวลาทีก่ ําหนด x 100
จํานวนใบสําคัญฯ ทั้งหมด
ทะเบียนรับใบสําคัญ / ทะเบียนคุมการจายเงินทดรองราชการ

งาน : การตัง้ เบิกเงินในระบบ GFMIS
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละของจํานวนรายการทีม่ ีการตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS ภายในเวลา
ที่กําหนด
รอยละ
เวลาที่กําหนด คือ ภายใน 3 วันทําการ (นับจากวันที่ไดรับเอกสารถูกตอง
ครบถวน)
วัดประสิทธิภาพการตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS ใหไดตามเวลาที่กําหนด เพื่อให
การเบิกจายเปนไปดวยความรวดเร็ว
1 คะแนน
60-69

2 คะแนน 3 คะแนน
70-79
80-89

4 คะแนน
90-99

5 คะแนน
100

จํานวนรายการทีม่ ีการตั้งเบิกฯ ภายในเวลาที่กําหนด x 100
จํานวนรายการที่ตั้งเบิกทั้งหมด
เอกสารประกอบการเบิกจายเงิน / รายงานสถานการณขอเบิกในระบบ GFMIS
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุงตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
งาน : การตัดจายเงินผานสวนราชการ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละความผิดพลาดของจํานวนรายการทีต่ ัดจาย
รอยละ
ดําเนินการบันทึกรายการจายในระบบ GFMIS สอบทานเอกสาร
ที่ตั้งเบิกเพื่อลดความผิดพลาดกอนการตัดจาย
วัดประสิทธิภาพของการบันทึกรายการจายในระบบ GFMIS เพื่อใหการตัดจาย
มีความถูกตอง ซึ่งจะสงใหการเบิกจายเงินมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
5.00-6.99 ๓.๐๑-๔.๐๐
3.00-4.99 ๒.๐๑-๓.๐๐
2.00 - 3.99 ๑.๐๑-๒.๐๐
1.00-2.99 ๐.๐๐-๑.๐๐
0.00
๔.๐๑-๕.๐๐
จํานวนรายการที่ตัดจายผิดพลาด
x 100
จํานวนรายการทีต่ ัดจายทั้งหมด
เอกสารที่ตั้งเบิกฎีกาผานสวนราชการ / ใบสําคัญที่จายเงิน

งาน : การเบิกเงินเดือนและคาจางประจํา
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการประเมิน

KPI Template
ระยะเวลาในการจัดทําการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจํา
ระยะเวลา
เทียบเวลาที่ใชในการจัดทําการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจําจะตองนําสง
กรมบัญชีกลางในแตละเดือนกับเวลาตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
วัดประสิทธิภาพในการจัดทําการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจํา โดยใชเวลา
มาชวยกํากับการทํางานใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถจัดสงไดทันตาม
ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

สงกรมบัญชีกลางลาชากวาทีก่ ําหนด 2 วัน
สงกรมบัญชีกลางลาชากวาทีก่ ําหนด 1 วัน
สงกรมบัญชีกลางภายในเวลาที่กําหนด
สงกรมบัญชีกลางกอนเวลาทีก่ ําหนด 1 วัน
สงกรมบัญชีกลางกอนเวลาทีก่ ําหนด 2 วัน

หมายเหตุ : “เวลาทีก่ าํ หนด” เปนเวลาตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

1. ปฎิทินกําหนดสงขอมูลการเบิกจายเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง
2. รายงานการเบิกจายจากระบบจายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง
60

๖๑

๖๒

คลังบตัสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั

งาน : การใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงิน
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั

วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรการคํานวณ

KPI Template
รอยละของความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงิน
รอยละ
การใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงิน เชน เอกสารประกอบการยืมเงิน เอกสาร
ประกอบการเคลียรคาใชจาย สิทธิการเบิกคาใชจายในการเดินทาง อบรม
จัดประชุม เปนตน
วัดความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงิน ซึ่งขอมูลทีไ่ ดจากการ
ประเมินความพึงพอใจจะนําไปประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพการให
คําปรึกษาใหดียิ่งขึ้น
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน
นอยกวา 69 70-74 75-79

5 คะแนน
85 ขึ้นไป

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม
X ๑๐๐
5
หมายเหตุ :
1. ความพึงพอใจแบงเปน ๕ ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอยอยแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑ
การใหคะแนนคําตอบในแตละขอ
คะแนน
5
4
3
2
1

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

4 คะแนน
80-84

ชวงคะแนน
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
พอใจนอยที่สุด

3. การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่ = (คะแนนเฉลีย่ ขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยขอยอยที่ n)
จํานวนขอยอยทั้งหมด
4. การแปลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปรอยละ
รอยละความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจภาพรวม x 100
5
แบบสํารวจความพึงพอใจ / รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุ
งตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
13. กลุม งานการบัญชี
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) ดําเนินการเบิกเงินทุกประเภทของสวนกลางและการโอนสิทธิ/ลดวงเงิน
ของสวนภูมิภาค
(2) จัดทําบัญชี ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี
(3) จัดทํารายงานฐานะทางการเงินของกรม
(4) จัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินที่เปนเงินรายได โดยไมตองนําสง
เปนรายไดแผนดินตามมาตรา170
(5) จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของสวนราชการ
(6) ประมวลผลคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสม ในระบบGFMIS ของสวนราชการ
(7) เก็บรักษาเอกสารใบสําคัญคูจาย

ตัวตัชีวว้ ชีดั ว้ ดั
ระยะเวลาในการจัดสงรายงานประจําป
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนผลผลิตตอหนวย
รอยละของการสงรายงานการเงินประจําเดือนใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน
กําหนดเวลา
ระยะเวลาเฉลี่ยในการปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS
รอยละของขอมูลทางบัญชีที่หนวยงานสามารถดําเนินงานไดตามเกณฑที่กําหนด
ระดับความสําเร็จของการวิเคราะหงบการเงิน
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๖๓

๖๔

คลังบตัสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั

งาน : การจัดทํางบการเงินประจําป
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
ระยะเวลาในการจัดสงรายงานประจําป
ระยะเวลา
การจัดทํางบการเงินประจําป ประกอบดวยงบแสดงฐานทางการเงิน และ
งบรายไดคาใชจาย
วัดประสิทธิภาพของการจัดทําและสงรายงานประจําป โดยใชเวลามาชวยกํากับ
การทํางานใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อใหสวนราชการใชขอมูลทางการเงินสําหรับ
การบริหารงานของสวนราชการ
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

มากกวา 70 วัน ภายใน 70 วัน ภายใน 60 วัน ภายใน 50 วัน ภายใน 40 วัน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

หมายเหตุ : นับจากสิ้นปงบประมาณ
งบทดลองจากระบบ GFMIS / รายงานสถานะการเงินจากระบบ GFMIS

งาน : การจัดทํารายงานการเงินประจําเดือน
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละของการสงรายงานการเงินประจําเดือนใหกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของภายในกําหนดเวลา
รอยละ
รายงานการเงินใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
วัดประสิทธิภาพของการจัดทํารายงานการเงินประจําเดือนและสงใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดทันภายในเวลาที่กําหนด
1 คะแนน
80-84

2 คะแนน 3 คะแนน
85-89 90-94

4 คะแนน
95-99

5 คะแนน
100

จํานวนรายงานการเงินที่สงทันภายในกําหนดเวลา x ๑๐๐
จํานวนรายการการเงินทั้งหมด
งบทดลองจากระบบ GFMIS /เอกสารประกอบการทํารายงานการเงิน /
รายงานตางๆ
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุ
งตัน
วชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
งาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการให
คะแนน

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนผลผลิตตอหนวย
ระดับความสําเร็จ
การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดและนําเอาผล
การคํานวณตนทุนมาใชในการบริหารทรัพยากร
วัดประสิทธิภาพของการจัดทําตนทุนผลผลิตตอหนวย เพื่อนําผลของรายงาน
ตนทุนผลผลิตเพื่อไปใชในการบริหารงบประมาณของสวนราชการ
1 คะแนน เรียกรายงานจากระบบ GFIMS ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
2 คะแนน จัดทํารายละเอียดคาใชจายเพื่อสงใหสํานัก/ศูนยตนทุนตรวจสอบ
ความถูกตอง
3 คะแนน จัดทํารายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด ตารางที่ 1-6
4 คะแนน จัดทํารายงานเปรียบเทียบตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ตารางที่ 7-12
5 คะแนน จัดทํารายงานตนทุนผลผลิตนําสงกรมบัญชีกลางตามระยะเวลา
ที่กําหนด

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

ขอมูลคาใชจายจาก GFMIS/บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต/รายงานการเปรียบเทียบ

งาน : การปรับปรุงบัญชี
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
ระยะเวลาเฉลี่ยในการปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS
ระยะเวลา
ดําเนินการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ใหกับสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อให
งบการเงินในภาพรวมถูกตองตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกําหนด
วัดประสิทธิภาพการดําเนินการปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS เพื่อใหได
ขอมูลทางการเงินถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน
1 คะแนน
มากกวา ๖
วันทําการ

2 คะแนน

เฉลี่ย ๖ วัน
ทําการ

3 คะแนน

เฉลี่ย ๕ วัน
ทําการ

4 คะแนน

เฉลี่ย ๔ วัน
ทําการ

5 คะแนน

เฉลี่ย ๓ วัน
ทําการ

ผลรวม (จํานวนวันที่ใชในการปรับปรุงรายการบัญชีแตละรายการ)
x ๑๐๐
จํานวนรายการบัญชีที่มีการปรับปรุงทั้งหมด
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

เอกสารการปรับปรุงรายการบัญชี
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๖๕

๖๖

คลังบตัสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั

งาน : การประเมินผลดานบัญชี
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั

วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละของขอมูลทางบัญชีที่หนวยงานสามารถดําเนินงานไดตามเกณฑที่กําหนด
รอยละ
รายงานการประเมินผลดานบัญชีมีทั้งหมด ๔ ไตรมาส ประกอบดวย รายการพัก
สินทรัพย พักนําสง การพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร รายงานเงินสดในระบบ GFMIS
ตองตรงกับรายงานเงินสดคงเหลือ รายการดุลบัญชีถูกตองตามดุลบัญชีปกติ
รายการปรับปรุงบัญชีเฉพาะเดือนกันยายน
วัดประสิทธิภาพของการจัดทํารายงานการประเมินผลดานบัญชี เพื่อใหไดขอมูลทาง
บัญชีที่ถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และสงทันตามกําหนดเวลา
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
80-84
85-89 90-94
95-99
100
รายงานการประเมินผลดานบัญชีที่สงทันตามกําหนดเวลา
x ๑๐๐
รายงานการประเมินผลดานบัญชีทั้งหมด
งบทดลองจากระบบ GFMIS / ทะเบียนคุมการเบิกจาย

งาน : การวิเคราะหงบการเงิน
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการวิเคราะหงบการเงิน
ระดับความสําเร็จ
การวิเคราะหงบการเงิน หมายถึง การวิเคราะหงบสถานะทางการเงินและงบ
รายไดและคาใชจาย ซึ่งมีการวิเคราะหและรายงานปละ ๑ ครั้ง เทียบกับผล
ของงบปที่แลว (ผลของงบฯ ของ ๒ ปที่แลว)
วัดประสิทธิภาพของการวิเคราะหงบการเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ผูบริหารในการบริหารงบประมาณเพื่อดูความคุมคาของการใชงบประมาณ
1 คะแนน เรียกรายงานงบทดลองจาก GFMIS
2 คะแนน จัดทํางบการเงิน
3 คะแนน วิเคราะหงบการเงินและเปรียบเทียบระหวางปปจจุบันและปกอน

พรอมจัดทํารายงานการเงิน
4 คะแนน นําผลขอมูลการวิเคราะหงบการเงินและเปรียบเทียบเสนอผูบริหาร
5 คะแนน แจงเวียนนําเสนอขึ้นเว็บไซต

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

งบทดลอง / งบการเงิน / หลักเกณฑการวิเคราะหงบการเงินตามทีก่ ําหนด
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุงตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
14. กลุม งานบริหารงบประมาณ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) วิเคราะหฐานะการเงินในเบื้องตนเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดตั้ง
งบประมาณ
(2) ตรวจสอบและควบคุมการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
ประมาณการรายไดประจําป และการจัดทําแผนการเงินของสวนราชการ
(3) ประสานการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสวนราชการ

ตัวตัชีวชีว้ ว้ ดั ดั
ระยะเวลาในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณประจําป
ระดับความสําเร็จในการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหหนวยงาน
ในสังกัด
ระยะเวลาในการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ
รอยละความถูกตองในการโอนจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ในระบบ GFMIS
รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
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๖๗

๖๘

คลังบตัสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั

งาน : การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระยะเวลาในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
ระยะเวลา
เปนการจัดทํารายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณรายจายประจําปเพื่อสงให
สํานักงบประมาณ
วัดประสิทธิภาพในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปโดยใชเวลามาชวย
กํากับ เพื่อสงใหสํานักงบประมาณภายในระยะเวลาที่กําหนด
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

สงหลังกําหนด 2 วันขึ้นไป
สงหลังกําหนด 1 วัน
สงตรงตามกําหนดเวลา
สงกอนกําหนด 1 วัน
สงกอนกําหนด 2 วันขึ้นไป

หมายเหตุ : “เวลาทีก่ าํ หนด” เปนไปตามทีส่ ํานักงบประมาณกําหนด
คําของบประมาณรายจายประจําป / หนังสือนําสง

งาน : การจัดทําแผนการปฏิบตั ิงาน/แผนการใชจา ยงบประมาณประจําป
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณประจําป
ระยะเวลา
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณประจําป
สงสํานักงบประมาณกอนวันเริ่มตนปงบประมาณ ๑๕ วัน
วัดประสิทธิภาพในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณประจําป
โดยใชเวลามาชวยกํากับเพื่อใหสามารถใชงบประมาณไดตั้งแตตนปงบประมาณ
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

สงหลังกําหนดตั้งแต 2 วันขึ้นไป
สงหลังกําหนด 1 วัน
สงกอนวันเริ่มตนปงบประมาณ (ภายใน 15 วัน)
สงกอนกําหนด 1 วัน
สงกอนกําหนด 1 วันขึ้นไป

คําของบประมาณรายจายประจําป / หนังสือนําสง
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุงตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
งาน : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระยะเวลาในการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหหนวยงานในสังกัด
ระดับความสําเร็จ
ระยะเวลาในการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหหนวยงานในสังกัด
ภายใน 15 วัน หลังจากไดรับจัดสรรเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ
วัดประสิทธิภาพในการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหหนวยงานสังกัด
เพื่อใหการปฏิบัตริ าชการเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

โอนหลังกําหนด 2 วัน
โอนหลังกําหนด 1 วัน
โอนภายใน 15 วัน หลังจากไดรบั จัดสรรเงินงวด
โอนกอนกําหนด 1 วัน
โอนกอนกําหนด 2 วันขึ้นไป

เอกสารการโอนจัดสรรฯ จาก GFMIS / ใบอนุมัติจัดสรรเงินประจํางวดจาก
สํานักงบประมาณ

งาน : การรายงานผลการใชจา ยงบประมาณ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระยะเวลาในการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการจัดทํารายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําเดือน
โดยใชเวลามาชวยกํากับการทํางานใหรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อใหผูบริหารนําขอมูล
ไปใชในการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานตอไป
วัดประสิทธิภาพของการจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ โดยใชเวลามาชวย
กํากับการทํางาน เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ภายใน 7 วันทําการของเดือนถัดไป
ภายใน 6 วันทําการของเดือนถัดไป
ภายใน 5 วันทําการของเดือนถัดไป
ภายใน 4 วันทําการของเดือนถัดไป
ภายใน 3 วันทําการของเดือนถัดไป

1. บันทึกนําเสนอรายงานการใชจายงบประมาณประจําเดือน
2. รายงานการใชจายงบประมาณจากระบบ GFMIS
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๖๙

๗๐

คลังบตัสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั

งาน : การโอนจัดสรรและโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจายในระบบ GFIMS
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละความถูกตองในการโอนจัดสรรและโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณในระบบ
GFIMS
รอยละ
ความถูกตองในการบันทึกการโอนจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ
GFIMS
วัดประสิทธิภาพในการโอนจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ GFIMS
เพื่อใหมีความถูกตอง
1 คะแนน
76-80

2 คะแนน 3 คะแนน
81-85 86-90

4 คะแนน
91-95

5 คะแนน
96-100

จํานวนเรื่องโอนจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลงฯ ที่มคี วามถูกตอง
x 100
จํานวนเรื่องโอนจัดสรร/โอนเปลีย่ นแปลงฯ ในระบบ GFIMS ทั้งหมด
1. เอกสารการโอนงบประมาณในระบบ GFMIS
2. เอกสารการปรับปรุงรายการโอนจัดสรร/โอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ

งาน : การเรงรัด ติดตามการใชจา ยงบประมาณ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั

วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
รอยละ
ความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะใชอัตราการเบิกจาย
เงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและ
สวนภูมภิ าค ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบ GFMIS
วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการเทียบ
กับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ
1 คะแนน
72

2 คะแนน
74

3 คะแนน
76

4 คะแนน
78

5 คะแนน
80

เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการเบิกจาย x 100
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนทีส่ วนราชการไดรับ
ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ/รายงานสถานการณใชจายเงิน
งบประมาณในระบบ GFMIS
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุ
งตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
งาน : การเรงรัด ติดตามการใชจา ยงบประมาณ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั

วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภายรวม
รอยละ
ความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลาง
และสวนภูมภิ าค ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบ GFMIS
วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมทีส่ วนราชการไดรับ
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

สูตรคํานวณ

รอบการประเมินที่ 1
44.02
46.46
48.91
51.36
53.80

รอบการประเมินที่ 2
92
93
94
95
96

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมทีส่ วนราชการเบิกจาย
วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

x 100

หมายเหตุ : รอบการเบิกจายเงินงบประมาณ
- รอบการประเมินที่ 1 (ตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม)
- รอบการประเมินที่ 2 (ตั้งแตเดือนตุเมษายนถึ
ลาคมถึงงเดืเดืออนกั
นกันนยายน
ยายน)
1. ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของ
สวนราชการ
2. รายงานสถานการณใชจายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
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15. กลุม งานพัสดุ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) จัดซื้อจัดจางและบริหารสัญญาใหถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
(2) บันทึกการสราง PO (ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง สัญญา) รวมถึงการตรวจรับงาน
ในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
เพื่อรอการเบิกจาย
(3) ใหคําแนะนําเปนที่ปรึกษาและชวยแกไขปญหาการปฏิบัติงานดานจัดซื้อ
จัดจางและบริหารสัญญาในระบบ e-GP ตามระเบียบที่เกี่ยวของ

ตัตัววชีชีว้ ว้ ดดั
รอยละของจํานวนครุภัณฑและครุภัณฑต่ํากวาเกณฑที่มีการกําหนดหมายเลข
ภายในกําหนดเวลา
รอยละความสําเร็จของการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคาตามเวลาที่กําหนด
รอยละความสําเร็จของการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคาตามเวลาที่กําหนด
รอยละความสําเร็จของการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจางภายในกําหนดเวลา
รอยละของจํานวนใบสั่งซื้อ/สั่งจางที่สรางในระบบ Web Online ที่มีความ
ครบถวนและถูกตอง
รอยละของการจัดทํา PO ไดตามเวลาที่กําหนด
รอยละของจํานวนรายการจัดซื้อ/จัดจางที่บันทึกในระบบ e-GP มีความครบถวน
และถูกตอง
รอยละของจํานวนเรื่องที่ขออนุมัติเพื่อดําเนินการดานพัสดุแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลา
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการขายทอดตลาด
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลั
สนุงนตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
ั ฑและครุภณ
ั ฑตา่ํ กวาเกณฑ
งาน : การกําหนดหมายเลขครุภณ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละของจํานวนครุภณ
ั ฑและครุภัณฑต่ํากวาเกณฑที่มีการกําหนดหมายเลข
ภายในกําหนดเวลา
รอยละ
ดําเนินการกําหนดหมายเลขครุภณ
ั ฑและครุภัณฑต่ํากวาเกณฑไดภายในกําหนดเวลา
3 วันทําการ/ครุภณ
ั ฑต่ํากวาเกณฑ หมายถึง ราคาของครุภัณฑต่ํากวา 5,000 บาท
วัดประสิทธิภาพในการดําเนินการกําหนดหมายเลขครุภณ
ั ฑและครุภัณฑต่ํากวา
เกณฑภายในกําหนดเวลา
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
หมายเหตุ : “กําหนดเวลา” สวนราชการสามารถกําหนดใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานของสวนราชการ
จํานวนครุภณ
ั ฑทมี่ ีการออกหมายเลขภายในกําหนดเวลา
x 100
จํานวนครุภัณฑทตี่ องออกหมายเลขทั้งหมด
ขอมูลจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส /ขอมูลจากโปรแกรมสินทรัพย /
ขอมูลสรุปรายงานทะเบียนคุมครุภัณฑและครุภณ
ั ฑตา่ํ กวาเกณฑของฝายพัสดุ

งาน : การจัดซื้อจัดจางวิธสี อบราคา
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละความสําเร็จของการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคา
รอยละ
การจัดซื้อจัดจางดวยวิธสี อบราคา ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท
วัดประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคาใหถกู ตองตาม
ระเบียบฯ และภายในกําหนดเวลา
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
76-80
81-85 86-90
91-95 96-100
จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา x 100
จํานวนเรื่องที่ตองดําเนินการทั้งหมด
หมายเหตุ : “เวลา” เปนไปตามทีก่ ําหนดไวในระเบียบฯ
ทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคาทีฝ่ ายพัสดุ/ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
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งาน : การจัดซื้อจัดจางวิธีตกลงราคา
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
รอยละความสําเร็จของการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคา
รอยละ
การจัดซื้อจัดจางดวยวิธตี กลงราคา ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึง่ ซึ่งมีราคา
ไมเกิน 100,000 บาท
วัดประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธตี กลงราคาใหถูกตองตาม
ระเบียบฯ และแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
1 คะแนน
76-80

2 คะแนน
81-85

3 คะแนน
86-90

4 คะแนน
91-95

สูตรคํานวณ

จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
x 100
จํานวนเรื่องที่ตองดําเนินการทั้งหมด
หมายเหตุ : “เวลา” เปนไปตามทีก่ ําหนดไวในระเบียบฯ

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

เหมือนกับการจัดซื้อจัดจางดวยวิธสี อบราคา

5 คะแนน
96-100

งาน ::การดํ
าเนินการจั
ดซือ้ ดจัซืดอ้ จจัาดงดจ้วายวิงด้ธวกี ารทางอิ
เล็กทรอนิ
งาน
การดำเนิ
นการจั
ยวิธกี ารทางอิ
เล็กกสทรอนิกส์
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
รอยละความสําเร็จของการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
รอยละ
การจัดซื้อจัดจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาเกินกวา 2,000,000 บาท
วัดประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสให
ถูกตองตามระเบียบฯ และแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
1 คะแนน
76-80

2 คะแนน
81-85

3 คะแนน
86-90

4 คะแนน
91-95

5 คะแนน
96-100

สูตรคํานวณ

จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
x 100
จํานวนเรื่องที่ตองดําเนินการทั้งหมด
หมายเหตุ : “เวลา” เปนไปตามทีก่ ําหนดไวในระเบียบฯ

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

ระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม/ระเบียบพัสดุฯ ดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๐๐
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลั
สนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุงนตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
งาน : บันทึกขอมูลจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP (e-Government Procurement)
งาน : บันทึกขอมูลจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP (e-Government Procurement)

KPI Template
KPI Template
ชื่อตัวชีว้ ดั
รอยละของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่บันทึกในระบบ e-GP มีความครบถวน
ชื่อตัวชีว้ ดั
รและถู
อยละของจํ
กตอง านวนรายการจัดซื้อจัดจางที่บันทึกในระบบ e-GP มีความครบถวน
และถูกตอง
หนวยวัด
รอยละ
หนวยวัด
รอยละ
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
การจัดทําขอมูลจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP สําหรับรายการจัดซื้อจัดจางที่อยูใน
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
การจั
ดทําขทอี่กมูระทรวงการคลั
ลจัดซื้อจัดจางในระบบ
สําหรับรายการจั
จางที่อฐดยูวในยวิธี
หลักเกณฑ
งกําหนด e-GP
และลงระบบการจั
ดซื้อดจัซืด้อจจัาดงภาครั
หลั
กเกณฑ
ที่กระทรวงการคลั
ทางอิ
เล็กทรอนิ
กสของกรมบัญงกํชีากหนด
ลาง และลงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
วัตถุประสงคของ
วัดประสิทธิภาพการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP เพื่อนําไป
วัการกํ
ตถุปาระสงค
ข
อง
วัดํดาเนิ
ประสิ
ทธิภอาพการบั
นทึกรายการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP เพื่อนําไป
หนดตัวชีว้ ดั
นการต
ในระบบWeb-online
การกําหนดตัวชีว้ ดั
ดําเนินการตอในระบบWeb-online
เกณฑการใหคะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
สูตรคํานวณ
จํานวนรายการจัดซื้อ/จัดจางฯ ที่มีความครบถวนและถูกตอง x 100
สูตรคํานวณ
านวนรายการจั
้อ/จั
างฯ่บันทีทึ่มกีคขวามครบถ
วนและถู
จําจํนวนรายการจั
ดซืด้อซื/จั
ดจดาจงที
อมูลในระบบ
e-GPกตทัอ้งงหมด x 100
จํานวนรายการจัดซื้อ/จัดจางที่บันทึกขอมูลในระบบ e-GP ทั้งหมด
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง/เอกสารตางๆ ในการจัดซื้อจัดจาง
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง/เอกสารตางๆ ในการจัดซื้อจัดจาง

งาน : การตรวจสอบเอกสารจัดซือ้ จัดจาง

การตรวจสอบเอกสารจัดซืดอ้ ซืจัอ้ ดจัจ้ดาจงาง
งาน : การตรวจสอบเอกสารจั

KPI Template
KPI Template
ชื่อตัวชีว้ ดั
รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจางภายในกําหนดเวลา
ชื่อตัวชีว้ ดั
รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจางภายในกําหนดเวลา
หนวยวัด
รอยละ
หนวยวัด
รอยละ
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารจัดซือ้ /จัดจางของหนวยงานกอนสงไปสราง PO ใน
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
ดํระบบ
าเนินGFMIS
การตรวจสอบเอกสารจั
ดซือ้ /จัดจางของหน
วยงานกาอหนดเวลา
นสงไปสรา4ง วัPO
ตามระเบียบฯ การตรวจสอบให
ทันภายในกํ
นทํใน
าการ
ระบบ GFMIS ตามระเบียบฯ การตรวจสอบใหทันภายในกําหนดเวลา 4 วันทําการ
วัตถุประสงคของ
วัดประสิทธิภาพในการตรวจสอบเอกสารจัดซื้อ/จัดจางของหนวยงานกอนสงไปสราง
วัการกํ
ตถุปาระสงค
ข
อง
วัPO
ดประสิ
ทธิภาพในการตรวจสอบเอกสารจั
จางของหน
วยงานก
อนสและ
งไปสราง
หนดตัวชีว้ ดั
ในระบบ
GFMIS ตองตรวจสอบความถูดกซืต้ออ/จัง ดครบถ
วนตามระเบี
ยบฯ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
PO
ในระบบทGFMIS
ตอางตรวจสอบความถู
กตอง ครบถวนตามระเบียบฯ และ
ตรวจสอบให
ันภายในกํ
หนดเวลา
ตรวจสอบใหทันภายในกําหนดเวลา
เกณฑการใหคะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
76-80
81-85 86-90
91-95 96-100
76-80
81-85 86-90
91-95 96-100
สูตรคํานวณ
จํานวนเรื่องที่ดําเนินการตรวจสอบไดภายในกําหนดเวลา x 100
สูตรคํานวณ
จํานวนเรืจํา่อนวนเรื
งที่ดําเนิ่องที
นการตรวจสอบได
ภายในกํ
่มีการดําเนินการทั
้งหมด าหนดเวลา x 100
จํานวนเรื่องที่มีการดําเนินการทั้งหมด
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ 1. แหลงขอมูลจากขอมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ 1.
อมูลจากขยนคุ
อมูมลการตรวจสอบเอกสารที
ในระบบสารบรรณอิเล็ก่ฝทรอนิ
2. แหล
ขอมูลงขจากทะเบี
ายพัสกดุส
2. ขอมูลจากทะเบียนคุมการตรวจสอบเอกสารที่ฝายพัสดุ
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๗๖

คลังตับวสนุชี้วนัดกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั

งาน : การจัดทําใบสัง่ ซือ้ สั่งจางในระบบ Web Online
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละของจํานวนใบสั่งซื้อสั่งจางที่สรางในระบบ Web Online
มีความครบถวนและถูกตอง
รอยละ
ดําเนินการจัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจางในระบบ Web Online ภายหลังบันทึกขอมูล
ในระบบ e-GP เรียบรอยแลว
วัดประสิทธิภาพในการจัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง ในระบบ Web-online เพื่อใหได
ใบสั่งซื้อ/สั่งจางที่ครบถวน และถูกตอง สามารถนําไปดําเนินการตอในขั้นตอน
การตรวจรับพัสดุในระบบ Web-online ได
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
76-80
81-85 86-90
91-95 96-100
จํานวนใบสั่งซื้อสั่งจางฯ ที่มีความครบถวนและถูกตอง
x 100
จํานวนใบสั่งซื้อสั่งจางที่จัดทําในระบบ Web-online ทั้งหมด
เอกสารการจัดซื้อจัดจาง

๑๐๐

งาน : การจัดทําใบสัง่ ซือ้ สั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละของการจัดทํา PO ไดตามเวลาที่กําหนด
รอยละ
ดําเนินการจัดทํา Purchase Order : PO ไดตามเวลาที่กําหนด ภายใน ๑ วัน
ทําการ
วัดประสิทธิภาพในการจัดทํา PO ไดถูกตอง ครบถวน และทันตามเวลาที่กําหนด
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
76-80
81-85 86-90
91-95 96-100
จํานวนรายการ PO ที่ดําเนินการไดทันกําหนดเวลา
จํานวนรายการ PO ทั้งหมด
เอกสารการจัดซื้อจัดจาง

x 100
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๗๗

งาน : เรือ่ งที่ขออนุมตั เิ พื่อดําเนินการดานพัสดุ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน
สูตรคํานวณ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละของจํานวนเรื่องที่ขออนุมัตเิ พื่อดําเนินการดานพัสดุแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลา
รอยละ
ดําเนินการตรวจสอบการขออนุมัติ/มอบอํานาจ/การจําหนาย/ใหความเห็นเกี่ยวกับงาน
พัสดุของหนวยงานในสังกัดกอนนําเสนอผูมีอํานาจพิจารณา
วัดความสามารถในการดําเนินการดานพัสดุของหนวยงานในสังกัดเพื่อนําเสนอเรื่อง
ขออนุมัติจากผูมีอํานาจพิจารณา ภายใน ๓ วันทําการ
1 คะแนน
76-80

2 คะแนน
81-85

3 คะแนน
86-90

4 คะแนน 5 คะแนน
91-95 96-100

จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
x ๑๐๐
จํานวนเรื่องที่ดําเนินการทั้งหมด
แฟมสําเนาเอกสารของฝายพัสดุ//รายงานการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติ

งาน : การขายทอดตลาด
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการขายทอดตลาด
รอยละ
ดําเนินการขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ ที่ชํารุดและหมดอายุการใชงานของ
หนวยงานในสังกัด
วัดประสิทธิภาพในการดําเนินการขายทอดตลาดไดครบถวนตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนด
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน
76-80 81-85 86-90
91-95

5 คะแนน
96-100

สูตรคํานวณ

จํานวนรายการขายทอดตลาดที่ครบถวนตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด
x ๑๐๐
จํานวนรายการการขายทอดตลาดทั้งหมด

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

ระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

76

๗๘

คลังตับวสนุชี้วนัดกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั

16. กลุม งานยุทธศาสตรและแผนงาน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

การจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการของสวนราชการ
การวิเคราะหนโยบายและแผนของสวนราชการ
การจัดทําคําของบประมาณ และเสนอแนะในการบริหารงบประมาณ
การติดตาม รายงานผล และการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานและโครงการ และการตัดสินใจ
ของผูบริหาร
(6) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสวนราชการ

ตัตัววชีชีว้ ดั
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ระดับความสําเร็จของการนิเทศการดําเนินงานของหนวยงานภายในสวนราชการ
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กลางกลุมมงานสนั
งานสนับบสนุ
สนุนงตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลัคลังตังตัวชีว้วชีัด้วัดกลางกลุ
คลั
: การจัดทํดทําแผนยุ
าแผนยุททธศาสตร
ธศาสตรของส
ของสวนราชการ
วนราชการ
งาน: การจั
งาน
Template
KPIKPITemplate
ระดับความสํ
บความสําเร็าเร็จของการจั
จของการจัดทํดาทํแผนยุ
าแผนยุทธศาสตร
ทธศาสตร
ชื่อชืตั่อวตัชีวว้ ชีดั ว้ ดั
ระดั
วยวัด ด
ระดับความสํ
บความสําเร็าเร็จ จ
หนหนวยวั
ระดั
รายละเอียดตั
ยดตัวชีวว้ ชีดั ว้ ดั
แผนยุทธศาสตร
ทธศาสตรของส
ของสวนราชการจั
วนราชการจัดทํดาทํขึา้นขึทุ้นกทุก5 5ป ปซึ่งซึประกอบด
่งประกอบดวยวยวิสวิัยสทััยศทันศน
รายละเอี
แผนยุ
นธกิจ จประเด็
ประเด็นยุนทยุธศาสตร
ทธศาสตรเปเปาประสงค
าประสงคตัวตัชีว้วชีดั ้วดั กลยุ
กลยุทธทธและโครงการ
และโครงการ
พันพัธกิ
ประสงคของการ
ของการ วัดวัความสามารถในการจั
ดความสามารถในการจัดทํดาทํแผนยุ
าแผนยุทธศาสตร
ทธศาสตรที่สทอดคล
ี่สอดคลองกั
องกับนโยบายรั
บนโยบายรัฐบาล
ฐบาล
วัตวัถุตปถุระสงค
าหนดตัวชีว้วชีดั ้วดั
แผนการบริหารราชการแผ
หารราชการแผนดินนดินและแผนพั
และแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจและสั
จและสังคมแห
งคมแหงชาติ
งชาติ
กํากํหนดตั
แผนการบริ
นกรอบทิศทางในการบริ
ศทางในการบริหารงานของส
หารงานของสวนราชการให
วนราชการใหเกิเดกิผลสั
ดผลสัมฤทธิ
มฤทธิ์ ์
เพืเพื่อใช่อใชเปเนปกรอบทิ
อภารกิจของภาครั
จของภาครัฐ ฐ
ตอตภารกิ
เกณฑการให
การใหคะแนน
คะแนน
เกณฑ
คะแนน ทบทวนสถานการณ
ทบทวนสถานการณและผลการดํ
และผลการดําเนิาเนินงานที
นงานที่ผา่ผนมา
านมา
1 1คะแนน
คะแนน ระดมความเห็
ระดมความเห็นและข
นและขอเสนอแนะจากผู
อเสนอแนะจากผูมสี มวสี นได
วนไดสวสนเสี
วนเสีย ย
2 2คะแนน
รวมถึงผูงทผูี่เทกีี่เ่ยกีวข
่ยวขององ
รวมถึ
คะแนน จัดจัทํดาทํราารงยุ
างยุทธศาสตร
ทธศาสตร(SWOT
(SWOTและ
และFuture
Futuresearch)
search)และ
และ
3 3คะแนน
ยนเพื่อทบทวนเผยแพร
่อทบทวนเผยแพร(ชี(ชี้แจงผ
้แจงผานเวที
านเวทีตาตงๆ
างๆผาผนสื
านสื่อ ่อ
แจแจงเวีงเวียนเพื
แผนประชาสัมพัมนพัธนธwebsite,
website,CD)
CD)ภายในเดื
ภายในเดือนอน
ตาตงางๆ ๆแผนประชาสั
งหาคม
สิงสิหาคม
คะแนน เสนอขออนุ
เสนอขออนุมัตมิหัตัวิหหน
ัวหนาสาวสนราชการภายในเดื
วนราชการภายในเดือนกรกฎาคม
อนกรกฎาคม
4 4คะแนน
คะแนน ประเมิ
ประเมินแผนยุ
นแผนยุทธศาสตร
ทธศาสตรระยะครึ
ระยะครึ่งแผนเพื
่งแผนเพื่อใช
่อใชในการปรั
ในการปรับแผน
บแผน
5 5คะแนน
ทธศาสตรในช
ในชวงครึ
วงครึ่งหลั
่งหลังแผนยุ
งแผนยุทธศาสตร
ทธศาสตรและประเมิ
และประเมินแผน
นแผน
ยุทยุธศาสตร
ทธศาสตรในช
ในชวงสิ
วงสิ้นแผนเพื
้นแผนเพื่อทบทวนผลการดํ
่อทบทวนผลการดําเนิาเนินงานและ
นงานและ
ยุทยุธศาสตร
าหนดเปาหมายสํ
าหมายสําหรั
าหรับการจั
บการจัดทํดาทํแผนในรอบต
าแผนในรอบตอไป
อไป
กํากํหนดเป
เอกสารทีเ่ กีเ่ ย่ กีวข
ย่ วขององ
เอกสารที

แผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจและสั
จและสังคมแห
งคมแหงชาติ
งชาติ
1.1.แผนพั
เอกสารสรุปสถานการณ
ปสถานการณที่เทกีี่เ่ยกีวข
่ยวขององ
2.2.เอกสารสรุ
รายงานประจําปาป
3.3.รายงานประจํ
รายงานผลการประเมินแผนยุ
นแผนยุทธศาสตร
ทธศาสตร
4.4.รายงานผลการประเมิ

หมายเหตุ: :แผนยุ
แผนยุทธศาสตร
ทธศาสตรของส
ของสวนราชการมี
วนราชการมีการจั
การจัดทํดาทํทุากทุก55ปปเพืเพื่อใช
่อใชเปเนปเครื
นเครื่องมื
่องมือในการบริ
อในการบริหาร
หาร
หมายเหตุ
ราชการของสวนราชการให
วนราชการใหบรรลุ
บรรลุตามเป
ตามเปาหมายที
าหมายที่กํา่กหนดไว
ําหนดไว
ราชการของส
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คลัคลังงตับตัวสนุวชีชี้วน้วัดัดกลางกลุ
กลางกลุมมงานสนั
งานสนับบสนุ
สนุนน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั

งาน
การจัดดทํทําแผนปฏิ
าแผนปฏิบบตั ตั ิราชการ
ิราชการ44ปปของส
ของสวนราชการ
วนราชการ
งาน: :การจั
KPIKPITemplate
Template
ชื่อชืตั่อวตัชีวว้ชีดั ว้ ดั
ระดั
ระดับบความสํ
ความสําเร็าเร็จของการจั
จของการจัดทํดทําแผนปฏิ
าแผนปฏิบบัตริัตาชการ
ริ าชการ44ปป
หนหนวยวั
ระดั
วยวัดด
ระดับบความสํ
ความสําเร็าเร็จ จ
รายละเอี
แผนปฏิ
รายละเอียดตั
ยดตัวชีวว้ชีดั ว้ ดั
แผนปฏิบบัตริัตาชการ
ริ าชการ44ปปประกอบด
ประกอบดวยประเด็
วยประเด็นนยุทยุทธศาสตร
ธศาสตรเปเปาประสงค
าประสงคกลยุ
กลยุททธ ธ
เปเปาหมาย
าหมายตัวตัชีว้วชีัด้วผลสํ
ัดผลสําเร็าเร็จของภารกิ
จของภารกิจ จผลผลิ
ผลผลิต/โครงการสํ
ต/โครงการสําคัาญ
คัญทีที่สว่สนราชการ
วนราชการ
จะจั
จะจัดทํดทําเพื
าเพื่อขอรั
่อขอรับบงบประมาณสนั
งบประมาณสนับบสนุสนุนนในระยะเวลา
ในระยะเวลา44ปป
วัตวัถุตปถุประสงค
ระสงคของการ
ของการ วัดวัความสามารถในการจั
ดความสามารถในการจัดทํดทําแผนปฏิ
าแผนปฏิบบัติรัตาชการ
ิราชการ44ปปเพืเพื่อใช
่อใชเปเปนนกรอบ
กรอบ
กํากํหนดตั
แนวทางการดํ
าหนดตัวชีว้วชีดั ้วดั
แนวทางการดําเนิ
าเนินนงานและการจั
งานและการจัดทํดทําแผนปฏิ
าแผนปฏิบบตั ิรตั าชการประจํ
ิราชการประจําปาปของ
ของ
สวสนราชการ
วนราชการ
เกณฑ
เกณฑการให
การใหคะแนน
คะแนน
11คะแนน
คะแนน เตรี
เตรียมการจั
ยมการจัดทํดทําแผน
าแผน(รวบรวมข
(รวบรวมขอมูอลมู/สภาพป
ล/สภาพปญญหา)
หา)
22คะแนน
คะแนน ทบทวนวิ
ทบทวนวิสัยสทััยทัศนศนบทบาท
บทบาทพัพันนธกิธกิจ จเปเปาหมาย
าหมายและผลการ
และผลการ
ดําดํเนิ
าเนินนงานที
งานที่ผา่ผนมา
านมา
33คะแนน
คะแนน ประชุ
ประชุมหน
มหนวยงานที
วยงานที่เกี่เ่ยกีวข
่ยวของเพื
องเพื่อชี่อ้แชีจงนโยบายและแนวทาง
้แจงนโยบายและแนวทาง
ในการจั
ในการจัดทํดทําแผนงาน
าแผนงานโครงการ
โครงการการของบประมาณ
การของบประมาณ
44คะแนน
คะแนน รวบรวม
รวบรวมวิเวิคราะห
เคราะหและจั
และจัดทํดทําราารงแผนฯ
างแผนฯเสนอผู
เสนอผูบบริหริหาราร
ใหใหความเห็
ความเห็นนชอบ
ชอบ
55คะแนน
คะแนน ชี้แชีจงแผนฯ
้แจงแผนฯเพืเพื่อสร
่อสรางความรู
างความรู ความเข
 ความเขาใจแผนฯ
าใจแผนฯใหใหแกแก
ขาขราชการ
าราชการและเผยแพร
และเผยแพรแผนฯ
แผนฯผาผนช
านชองทางต
องทางตางๆ
างๆของ
ของ
สวสนราชการ
วนราชการ
เอกสารที
เอกสารทีเ่ กีเ่ ย่กีวข
ย่ วขององ

1.1. แผนการบริ
แผนการบริหหารราชการแผ
ารราชการแผนนดินดิน
2.2. พระราชกฤษฎี
พระราชกฤษฎีกาว
กาวาดาวดยหลั
วยหลักเกณฑ
กเกณฑและวิ
และวิธีกธารบริ
ีการบริหหารกิ
ารกิจการบ
จการบานเมื
านเมืองที
องที่ดี่ดี
พ.ศ.
พ.ศ.2556
2556
3.3. ระเบี
ระเบียบสํ
ยบสํานัานักนายกว
กนายกวาดาวดยการจั
วยการจัดทํดทําแผนการบริ
าแผนการบริหหารราชการแผ
ารราชการแผนนดินดินพ.ศ.
พ.ศ.
2547
2547

หมายเหตุ
หมายเหตุ: : แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัติราชการ
ิราชการ44ปปจัจัดดทํทําขึาขึ้น้นทุทุกก44ปปเปเปนนแผนฯ
แผนฯทีที่ส่สวนราชการแปลงมาจาก
วนราชการแปลงมาจาก
แผนการบริ
แผนการบริหหารราชการแผ
ารราชการแผนนดิดินนของรั
ของรัฐบาล
ฐบาลเพืเพื่อ่อแสดงภารกิ
แสดงภารกิจทีจที่ส่สวนราชการจะต
วนราชการจะตออง ง
ดํดําเนิ
าเนินนการตลอดระยะเวลา
การตลอดระยะเวลา44ปปโดยต
โดยตองจั
องจัดดทํทําให
าใหแลแลวเสร็
วเสร็จภายใน
จภายใน60
60วันวันนันับบแตแตวันวันทีที่ ่
แผนการบริ
แผนการบริหหารราชการแผ
ารราชการแผนนดิดินนประกาศในราชกิ
ประกาศในราชกิจจานุ
จจานุเบกษา
เบกษา
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คลังงตัตัววชีชี้ว้วัดัดกลางกลุ
กลางกลุมมงานสนั
งานสนับบสนุ
สนุงนตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลั
คลั
การจัดดทํทําาแผนปฏิ
แผนปฏิบบตั ตั ิริราชการประจํ
าชการประจําาปป(Action
(ActionPlan)
Plan)
งาน: :การจั
งาน
KPITemplate
Template
KPI
ระดับบความสํ
ความสําาเร็เร็จจของการจั
ของการจัดดทํทําาแผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัตริ ริ าชการประจํ
าชการประจําาปป
ชืชื่อ่อตัตัววชีชีว้ ว้ ดั ดั
ระดั
หนววยวัยวัดด
ระดับบความสํ
ความสําาเร็เร็จจ
หน
ระดั
รายละเอียยดตั
ดตัววชีชีว้ ว้ ดั ดั
แผนปฏิบบัตัตริ ริ าชการประจํ
าชการประจําาปปประกอบด
ประกอบดววยยแผนงาน
แผนงานโครงการ
โครงการเปเปาาหมาย
หมายตัตัววชีชี้ว้วัดัด
รายละเอี
แผนปฏิ
งบประมาณแผนการใช
แผนการใชจจาายเงิ
ยเงินนและผู
และผูร รับับผิผิดดชอบ
ชอบ
งบประมาณ
ระสงคขของการ
องการ วัวัดดความสามารถในการจั
ความสามารถในการจัดดทํทําาแผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัติริราชการประจํ
าชการประจําาปปทที่สี่สอดคล
อดคลอองกังกับบ
วัวัตตถุถุปประสงค
หนดตัววชีชี้ว้วดั ดั
แผนปฏิบบัตัตริ ริ าชการ
าชการ44ปปเพืเพื่อ่อใชใชเปเปนนกรอบแนวทางในการปฏิ
กรอบแนวทางในการปฏิบบัตัติงิงานของ
านของ
กํกําาหนดตั
แผนปฏิ
หนววยงานต
ยงานตาางๆงๆรวมทั
รวมทั้ง้งเปเปนนเครื
เครื่อ่องมืงมืออสํสําาหรัหรับบผูผูบบริริหหารในการกํ
ารในการกําากักับบดูดูแแลลและ
และ
หน
ตามผลการดําาเนิเนินนงาน
งานเพืเพื่อ่อใหใหสสามารถบรรลุ
ามารถบรรลุเปเปาาหมายอย
หมายอยาางมีงมีปประสิ
ระสิททธิธิภภาพาพ
ติติดดตามผลการดํ
และคุมมคคาา
และคุ
เกณฑกการให
ารใหคคะแนน
ะแนน
เกณฑ
คะแนน ชีชี้แ้แจงแนวทางการดํ
จงแนวทางการดําาเนิเนินนงานประจํ
งานประจําาปปงงบประมาณภายใน
บประมาณภายใน
11คะแนน
นสิงงหาคม
หาคม
เดืเดืออนสิ
คะแนน หน
หนววยงานจั
ยงานจัดดทํทําาแผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัติกิการตามงบประมาณที
ารตามงบประมาณที่ได่ไดรรับับการ
การ
22คะแนน
สรรลงในแบบฟอรมมทีที่ก่กําําหนด
หนด
จัจัดดสรรลงในแบบฟอร
คะแนน รวบรวม
รวบรวมวิวิเคราะห
เคราะหแและจั
ละจัดดทํทําาเปเปนนแผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัติกิการของ
ารของ
33คะแนน
นราชการประจําาปป(เล(เลมม) )
สสววนราชการประจํ
คะแนน ติติดดตามผลการดํ
ตามผลการดําาเนิเนินนงานตามแผนปฏิ
งานตามแผนปฏิบบัตัติกิการรายไตรมาส
ารรายไตรมาส
44คะแนน
เทศการดําาเนิเนินนงานและให
งานและใหขขออเสนอแนะแก
เสนอแนะแกหหนนววยงาน
ยงาน
นินิเทศการดํ
ไปปรับบแผนปฏิ
แผนปฏิบบตั ตั ิกิการฯ
ารฯ
เพืเพื่อ่อนํนําาขขออมูมูลลทีที่ได่ไดไปปรั
คะแนน จัจัดดทํทําารายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฏิบบตั ตั ิริราชการประจํ
าชการประจําาปป
55คะแนน
เอกสารทีเ่ กีเ่ กีย่ ย่ วขวขอองง
เอกสารที

แผนยุททธศาสตร
ธศาสตรขของส
องสววนราชการ
นราชการ
1.1. แผนยุ
แผนปฏิบบัตัตริ ริ าชการ
าชการ44ปป
2.2. แผนปฏิ

หมายเหตุ: : การจั
การจัดดทํทําาแผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัติริราชการประจํ
าชการประจําาปปมีมีกการจั
ารจัดดทํทําาทุทุกกปปเพืเพื่อ่อแสดงให
แสดงใหเห็เห็นนถึถึงงภารกิ
ภารกิจจ
หมายเหตุ
การในปใดป
ใดปหหนึนึ่ง่งทีที่ก่กําําหนด
หนดภายใต
ภายใตกกรอบแผนปฏิ
รอบแผนปฏิบบัตัติริราชการ
าชการ44ปปของ
ของ
ทีที่จ่จะดํะดําาเนิเนินนการในป
นราชการ
สสววนราชการ
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๘๑
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คลังตับวสนุชี้วนัดกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั

งาน : การนิเทศงาน
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการนิเทศการดําเนินงานของหนวยงานภายในสวนราชการ
ระดับความสําเร็จ
การนิเทศงานเปนการตรวจติดตามการดําเนินงานพื้นที่ เพื่อใหทราบถึงปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน พรอมทั้งใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนนโยบาย
วัดความสามารถในการนิเทศการดําเนินงาน เพื่อใหทราบถึงความกาวหนา
ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา
อุปสรรครวมกัน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

วางแผนการนิเทศใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
จัดทีมและแตงตั้งทีมผูนิเทศ (ตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษ
ขึ้นไป) โดยรองอธิบดีเปนหัวหนาทีม
กําหนดกรอบการนิเทศงาน ประเด็นการนิเทศ/หัวขอการ
นิเทศ
ตรวจเยีย่ มพื้นที่ปละ 2 ครั้ง
ผูรับการนิเทศและผูนเิ ทศมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 85

1. แผนปฏิบัติการ
2. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
3. แผนการนิเทศ
4. คําสั่งแตงตั้ง
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุ
คลังนตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
17. กลุม งานพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการภายในสวนราชการ
(2) ติดตาม ประเมิ นผล และจั ดทํ ารายงานเกี่ ยวกั บการพั ฒนาระบบราชการ
ภายในสวนราชการ
(3) ประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงาน
กลางตางๆ และหนวยงานในสังกัดสวนราชการ

ตัวชีชีว้ ว้ ดั ดั
ระดับความสําเร็จของการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รอยละของรายละเอียดตัวชี้วัดมีความถูกตอง ครบถวน
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกรลงสูระดับหนวยงาน
ระดับความสําเร็จของการติดตามผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
รอยละเฉลี่ยของการบรรลุเปาหมายในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ
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๘๓

๘๔

งตัวบชีสนุ้วัดน กลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มคลั
งานสนั

งาน : การจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ (มิตภิ ายนอก : การประเมินประสิทธิผล)
KPI Template
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

ระดับความสําเร็จของการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับความสําเร็จ
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัตริ าชการมิตภิ ายนอก จะตองมีการจัดทํา
ขอเสนอตัวชี้วัดที่สอดคลองกับนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจ
หลักของสวนราชการ และ/หรือตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน
วัดความสามารถในการจัดทําตัวชีว้ ัดมิติภายนอกที่สอดคลองกับนโยบาย
สําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของสวนราชการ
1 คะแนน ศึกษา วิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ นโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ เพื่อประกอบการยกรางตัวชี้วัด
2 คะแนน ยกรางตัวชี้วัด คาเปาหมาย น้ําหนัก เกณฑการ
ใหคะแนน และเสนอฝายบริหารใหความเห็นชอบ
3 คะแนน ดําเนินการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย
น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองฯ
4 คะแนน จัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการเพื่อเสนอให
รัฐมนตรีวาการกระทรวง/นายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล
สวนราชการลงนาม
5 คะแนน สงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ใหสํานักงาน
ก.พ.ร.
หมายเหตุ : เปนตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 1

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

1. คํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
2. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

หมายเหตุ : การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มีการจัดทําทุกป
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KPI Template
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั

ระดับความสําเร็จของการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
คลั
วชีชี้ว้วัดัดกลางกลุ
งานสนับบสนุ
สนุ
คลั
งงตับตัวความสํ
ระดั
ากลางกลุ
เร็จ มมงานสนั
๘๕
คลันนงตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัตริ าชการมิตภิ ายนอก จะตองมีการจัดทํา
ขอเสนอตัวชี้วัดที่สอดคลองกับนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจ
การจัดดทํทํารายละเอี
ารายละเอียยดตั
ดตัวกวชีของส
ชีว้ ว้ดั ดั ว(KPI
(KPITemplate)
Template)
งาน: :การจั
งาน
หลั
นราชการ
และ/หรือตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน
วัตถุประสงคของการ
วัดความสามารถในการจัดทําตัวชีว้ ัดมิติภายนอกที่สอดคลองกับนโยบาย
KPIฐTemplate
Template จหลักของสวนราชการ
KPI
กําหนดตัวชี้วดั
สําคัญเรงดวนของรั
บาลและภารกิ
ยละของรายละเอียยดตัดตัวชีวชี้วัด้วัดมีมีคความถู
วามถูกกตตออง งครบถ
ครบถวนวน
ชืชื่อ่อตัตัวชีวชีว้ ดัว้ ดั
รอรอยละของรายละเอี
เกณฑการใหคะแนน
วยวัดด
หนหนวยวั
รอรอยละ
1ยละ
คะแนน ศึกษา วิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ นโยบาย
รัฐบาล
แผนยุทธศาสตร
บัตจิรจากผลการตรวจสอบ
าชการของ
รายละเอียยดตัดตัวชีวชีว้ ดัว้ ดั
ความถูกกตตออง งครบถ
ครบถ
วนของรายละเอี
จะดู
ากผลการตรวจสอบ
รายละเอี
ความถู
วนของรายละเอี
ยยดตัดตัวแผนปฏิ
ชีวชี้วัด้วัดจะดู
เพื่อทีประกอบการยกร
างตั
รายละเอียยดตัดตัวชีวชี้วสัด้วัดนราชการ
(KPIAudit)
Audit)
ที่ส่สํานัํานักกงาน
งานก.พ.ร.
ก.พ.ร.
งชีให้วสัดสวนราชการ
วนราชการ
รายละเอี
(KPI
สสงวให
2ความสามารถในการจั
คะแนน ยกรางตัดวชีดทํ้วทําัดตัาตัวคชีวาชีว้ เปัดว้ ัดตามคํ
าตามคํ
หมายารัาน้บรับํารองให
หนั
ก มเกณฑ
การกกตตออง งครบถ
ระสงคขของการ
องการ วัดวัดความสามารถในการจั
รองให
มีคีความถู
วามถู
ครบถวนวน
วัตวัตถุถุปประสงค
ให
ค
ะแนน
และเสนอฝ
า
ยบริ
ห
ารให
ค
วามเห็
น
ชอบ
าหนดตัวชีวชี้วดั้วดั
ตามรูปปแบบ
แบบ(Template)
(Template)ทีที่ก่กําหนด
ําหนด
กํกําหนดตั
ตามรู
3 คะแนน ดําเนินการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย
เกณฑกการให
ารใหคคะแนน
ะแนน
เกณฑ
ก และเกณฑ
ารให
คะแนนตามคํ
ารับรองฯ
คะแนน น้ํา2หนั
2คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
11คะแนน
33กคะแนน
44คะแนน
55คะแนน
476-80
คะแนน
า81-85
คํารับรองการปฏิ
บตั ิราชการเพื
่อเสนอให 96-100
76-80 จัดทํ81-85
86-90
91-95
96-100
86-90
91-95
รัฐมนตรีวาการกระทรวง/นายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล
หมายเหตุ: :เปเปนนตัสตัวชีวนราชการลงนาม
ชี้วัด้วัดรายป
รายป
หมายเหตุ
5 คะแนน สงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ใหสํานักงาน
านวณ
สูสูตตรคํรคํานวณ
ผลการตรวจสอบรายละเอี
ของสํานัานักกงาน
งานก.พ.ร.
ก.พ.ร.
ผลการตรวจสอบรายละเอี
ก.พ.ร. ยยดตัดตัวชีวชี้วัด้วัดของสํ
100
x x100
รายละเอี
ย
ดตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
ที
ส
่
ง

สํ
า
นั
ก
งาน
ก.พ.ร.
รายละเอี
ย
ดตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
ที
ส
่
ง

สํ
า
นั
ก
งาน
ก.พ.ร.
หมายเหตุ : เปนตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 1
เอกสารที
เ่ กีเ่ กีย่ เกีย่ วขย่วขวข
อององ ง
เอกสารที
เอกสารที

รองการปฏิ
รองการปฏิบบบัตัตัตริ ริ าชการ
ริ าชการ
าชการ
3.1.3. คํคํคําารัารับรับบรองการปฏิ
รายละเอี
ดตั
(KPI
Template)
รายละเอียยยดตั
ดตัววชีวชีชี้ว้วัด้วัดัด(KPI
(KPITemplate)
Template)
4.2.4. รายละเอี

หมายเหตุ: :การจั
:การจั
การจั
บรองการปฏิ
รองการปฏิ
ิราชการมีมีกมีการจั
การจั
ารจั
่งหลังจากที
งจากที่ม่มีกีการลงนาม
ารลงนาม
หมายเหตุ
าชการ
หมายเหตุ
ดดทํดทําทําคํคําคํารัรัาบบรัรองการปฏิ
บบัตบัติรัติราชการ
ดดทํดทําทําทุทุากทุกปกปปซึซึ่งหลั
ในคํารัารับบรองการปฏิ
รองการปฏิบบัตัติริาชการ
ราชการ(ระหว
(ระหวางรั
างรัฐฐมนตรี
มนตรีววาาการกระทรวงและหั
การกระทรวงและหัววหน
หนาา
ในคํ
นราชการ)และส
และสววนราชการจะต
นราชการจะตอองจังจัดดทํทํารายละเอี
ารายละเอียยดตัดตัววชีชี้ว้วัดัดKPI
KPITemplate
Template
สสววนราชการ)
งใหสสํานัํานักกงาน
งานก.พ.ร.
ก.พ.ร. โดย
โดยKPI
KPITemplate
Templateประกอบด
ประกอบดวยวยชืชื่อ่อตัตัวชีวชี้ว้วัดัดหน
หนวยวั
วยวัดด
สสงให
ําหนักกคํคําอธิ
าอธิบบายายเกณฑ
เกณฑกการให
ารใหคคะแนน
ะแนนแหล
แหลงขงขออมูมูลล/วิ/วิธธีกีการจั
ารจัดดเก็เก็บบขขออมูมูลลผูผูกกํากัํากับบ
น้น้ําหนั
และผูจจัดัดเก็เก็บบขขออมูมูลล
ตัตัวชีวชี้ว้วัดัดและผู
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๘๖

งตัวบชีสนุ้วัดนกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มคลั
งานสนั

งาน : การถายทอดตัวชีว้ ดั ระดับองคกรลงสูร ะดับหนวยงาน
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกรลงสูระดับหนวยงาน
ระดับความสําเร็จ
ดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานภายใน ไดตาม
กรอบระยะเวลาและแผนที่กําหนดไวสาํ เร็จตามเปาหมาย
วัดประสิทธิภาพของการดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับ
กรมลงสูระดับหนวยงานภายใน
1 คะแนน จัดทําแผนการถายทอดและกรอบการจัดทําคํารับรองฯ
ภายใน
2 คะแนน จัดประชุมชี้แจงกรอบการจัดทําคํารับรองฯ ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย
3 คะแนน จัดประชุมเจรจาตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
4 คะแนน จัดทําคํารับรองและใหมีการลงนามคํารับรองฯ พรอมทั้ง
เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ
5 คะแนน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนภายในระยะเวลาที่กําหนด
1. แผนการถายทอดและกรอบการจัดทําคํารับรองฯ
2. เอกสารเจรจาตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
3. คํารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับหนวยงานภายใน
4. รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานภายใน
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุ
คลัน
งตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
งาน : การติดตามผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการติดตามผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
ระดับความสําเร็จ
ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ และ
กําหนดใหทุกหนวยงานรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน
วัดประสิทธิภาพในการติดตามผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อใหตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

มีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือนไมนอยกวา
รอยละ 80 ของหนวยงานทั้งหมด
มีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือนไมนอยกวา
รอยละ 85 ของหนวยงานทั้งหมด
มีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือนไมนอยกวา
รอยละ 90 ของหนวยงานทั้งหมด
มีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือนไมนอยกวา
รอยละ 95 ของหนวยงานทั้งหมด
มีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือนไมนอยกวา
รอยละ 100 ของหนวยงานทั้งหมด

1. รายงานผลการดําเนินงานของสํานัก/กอง/ศูนย
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการ
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๘๗

๘๘

งตัวบชีสนุ้วัดน กลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มคลั
งานสนั

งาน : การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการประเมิน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัตริ าชการ
ระดับความสําเร็จ
ดําเนินการประสานการจัดทําคํารับรองการฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามคํารับรองฯ เพื่อใหเปนไปตามกรอบแนวทางที่กําหนดไว
เพื่อวัดความสามารถในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตาม
คํารับรองฯ ใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว
1 คะแนน ดําเนินการไดแลวเสร็จตามแผนการดําเนินงานรอยละ 90
2 คะแนน ดําเนินการไดแลวเสร็จตามแผนการดําเนินงาน รอยละ 100
3 คะแนน คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ไมนอยกวา 3.50
4 คะแนน คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ไมนอยกวา 4.00
5 คะแนน คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ไมนอยกวา 4.50
หมายเหตุ : เปนตัวชี้วัดรายป
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองฯ รอบ 3 / 6 / 9 / 12 เดือน

งาน : การควบคุมภายใน
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ระดับความสําเร็จ
รายงานการควบคุมภายในเปนการดําเนินการตามระเบียบของ สตง.
วัดความสามารถในการจัดทํารายงานการควบคุมภายในใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด
1 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานตามรายงานฯ 6 เดือน งวดกอนสวนงาน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

ยอยและจัดทําระดับองคกรและจัดสงรายงานฯ ให ค.ต.ป. นร.
จัดทํารายงานรอบ 12 เดือน ผูบริหารใหความเห็นชอบ
สงรายงานฯ 12 เดือน สง สตง. และ ค.ต.ป. นร. ไดทันตามกําหนด
สงรายงานฯ 12 เดือนแก สตง. และ ค.ต.ป. นร. ไดทันกอนกําหนด
นอยกวาหรือเทากับ 5 วัน
สงรายงานไดเร็วกวากําหนดมากกวา 5 วัน

5 คะแนน
รายงานผลการติดตาม/รายงานการควบคุมภายใน/หนังสือสงรายงานฯ
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ด
ทํ
า
แผนบริ
ห
ารความเสี
ราะหความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
4
คะแนน
434 คะแนน
วิ
เ
คราะห
ค
วามเสี
ย
่
งและจั
ด
ทํ
า
แผนบริ
ห
ารความเสี
่ยง
เสนอผู
บ

ริ
ห
ารเห็
น
ชอบแผนภายในเดื
อ
นมี
น
าคม
เสนอผู
บ

ริ
ห
ารเห็
น
ชอบแผนภายในเดื
อ
นมี
น
าคม
เสนอผู
บบบริริริหหหารเห็
นนนชอบแผนภายในเดื
อออนมี
นนนาคม
444 คะแนน
คะแนน
เสนอผู
ารเห็
ชอบแผนภายในเดื
นมี
าคม
คะแนน
เสนอผู
ารเห็
ชอบแผนภายในเดื
นมี
าคม
คะแนน
เสนอผู
ารเห็
ชอบแผนภายในเดื
นมีนนอาคม
าคม าคม
อผูบริหารเห็นชอบแผนภายในเดือนมีนาคม
5 คะแนนแจ
545 คะแนน
เสนอผู
บบนนริริหววหหยงานที
นน่เ่เชอบแผนภายในเดื
นมี
งหหให
นารเห็
วยงานที
กี่ยออวขงดํ
อาางดํ
านนเนิการในเดื
นออการในเดื
มี.ค.
งงแจ
ให
กีกี่ย่ย่เวข
เนิ
แจ
ให
ยงานที
วข
งดํ
เนิ
การในเดื
อออนนนนมีอมีมีมีมีน....ค.
ค.
555 คะแนน
คะแนน
แจ
ง
ให
ห
น
ว
ยงานที
เ
่
กี
ย
่
วข
อ
งดํ
า
เนิ
น
การในเดื
ค.
คะแนน
แจ
ง
ให
ห
น
ว
ยงานที
เ
่
กี
ย
่
วข
อ
งดํ
า
เนิ
น
การในเดื
ค.
คะแนน
แจ
ง
ให
ห
น
ว
ยงานที
เ
่
กี
ย
่
วข
อ
งดํ
า
เนิ
น
การในเดื
อ
น
มี
.
ค.
5 คะแนน แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในเดือน มี.ค.
หหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในเดือน มี.ค.
รอบการประเมิ
รอบการประเมิ
นนทีทีน่่ 22ที่ 2
รอบการประเมิ
รอบการประเมิ
นนนทีทีที่่่ 222
รอบการประเมิ
รอบการประเมิ
2
1
คะแนน
11 คะแนน
รอบการประเมิ
นจัจัดดทีทํทํ่จั2าดาแบบฟอร
ทําแบบฟอร
มในการติ
ดตามประเมิ
นผลการดํ
านนเนิงาน
นงาน
มมในการติ
ดดตามประเมิ
นนผลการดํ
าาเนิ
ในการติ
ตามประเมิ
ผลการดํ
เนิ
งาน
111 คะแนน
คะแนน
จัจัจัดดดทํทํทําาาแบบฟอร
แบบฟอร
ม
ในการติ
ด
ตามประเมิ
น
ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
คะแนน
แบบฟอร
ม
ในการติ
ด
ตามประเมิ
น
ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
คะแนน
แบบฟอร
ในการติ่ย่ยดดงงตามประเมิ
ตามประเมิ
ผลการดําาเนิ
เนินนงาน
งาน
หมมารความเสี
่ยง
หหารความเสี
าแบบฟอรมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 1 คะแนน ตามแผนบริ
จัตามแผนบริ
ดทํตามแผนบริ
าแบบฟอร
ในการติ
นนผลการดํ
ตามแผนบริ
หหหารความเสี
ารความเสี
่ย่ย่ยงงง
ตามแผนบริ
ารความเสี
ตามแผนบริ
ารความเสี
แผนบริหารความเสี่ยง
2 คะแนนติตามแผนบริ
22 คะแนน
หารความเสี
ง 66 เดื
ติดตามผลการดํ
านนเนิงานรอบ
น่ยงานรอบ
6ออเดืนนอภายในระยะเวลา
น ภายในระยะเวลา
าาเนิ
ติติติดดดดตามผลการดํ
ตามผลการดํ
เนิ
งานรอบ
เดื
ภายในระยะเวลา
222 คะแนน
คะแนน
ตามผลการดํ
า
เนิ
น
งานรอบ
6
เดื
อ
น
ภายในระยะเวลา
คะแนน
ตามผลการดํ
า
เนิ
น
งานรอบ
6
เดื
อ
น
ภายในระยะเวลา
คะแนน ทีติติดด่กตามผลการดํ
่กําหนด าาเนิ
ามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 2 คะแนน
ําําทีหนด
เนินนงานรอบ
งานรอบ 66 เดื
เดืออนน ภายในระยะเวลา
ภายในระยะเวลา
ทีทีที่ก่ก่กตามผลการดํ
หนด
า
ํ
หนด
า
ํ
หนด
ที
ก
่
า
ํ
หนด
หนด
3
คะแนน
33 คะแนน
ําติหนด
ดตามผลการดํ
านนเนิงานรอบ
นงานรอบ
9ออเดืนนอภายในระยะเวลา
น ภายในระยะเวลา
ติทีติดด่กตามผลการดํ
าาเนิ
99 เดื
เนิ
งานรอบ
เดื
ภายในระยะเวลา
333 คะแนน
คะแนน
ติติติดดดตามผลการดํ
ตามผลการดํ
า
เนิ
น
งานรอบ
9
เดื
อ
น
ภายในระยะเวลา
คะแนน
ตามผลการดํ
า
เนิ
น
งานรอบ
9
เดื
อ
น
ภายในระยะเวลา
คะแนน
่กําหนด าาเนิ
ําําทีหนด
ามผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา 3 คะแนน ทีติทีด่ก่กตามผลการดํ
เนินนงานรอบ
งานรอบ 99 เดื
เดืออนน ภายในระยะเวลา
ภายในระยะเวลา
ทีทีที่ก่ก่กตามผลการดํ
ําําําหนด
หนด
หนด
หนด
4 คะแนนติทีติดด่กตามผลการดํ
44 คะแนน
ําติหนด
หนด
ดตามผลการดํ
านนเนิงานรอบ
นงานรอบ
12
น ภายในระยะเวลา
าาเนิ
12
เดื
ออเดืนนอภายในระยะเวลา
ตามผลการดํ
เนิ
งานรอบ
12
เดื
ภายในระยะเวลา
444 คะแนน
คะแนน
ติ
ด
ตามผลการดํ
า
เนิ
น
งานรอบ
12
เดื
อ
น
ภายในระยะเวลา
คะแนน
ติ
ด
ตามผลการดํ
า
เนิ
น
งานรอบ
12
เดื
อ
น
ภายในระยะเวลา
่กําหนด าาเนิ
คะแนน ทีติติทีดด่ก่กตามผลการดํ
ามผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ภายในระยะเวลา 4 คะแนน
ําําทีหนด
เนินนงานรอบ
งานรอบ 12
12 เดื
เดืออนน ภายในระยะเวลา
ภายในระยะเวลา
หนด
ทีทีที่ก่ก่กตามผลการดํ
ําําําหนด
หนด
หนด
หนด
5
คะแนน
55 คะแนน
ทํารายงานสรุ
ปผลการดํ
านนเนิงานตามแผนบริ
นงานตามแผนบริ
หาร
จัทีจัดด่กทํทํําจัหนด
าดรายงานสรุ
ปปผลการดํ
าาเนิ
หหาร
ผลการดํ
เนิ
งานตามแผนบริ
าร
55 คะแนน
คะแนน
จัจัจัดดดทํทํทําาาารายงานสรุ
รายงานสรุ
ป
ผลการดํ
า
เนิ
น
งานตามแผนบริ
ห
าร
5
คะแนน
รายงานสรุ
ป
ผลการดํ
า
เนิ
น
งานตามแผนบริ
ห
าร
คะแนน
ปปออผลการดํ
าาเนิ
าร
ง และข
อเสนอแนะหรื
อบบปรัปรุ
บงงปรุ
งการดํ
นงาน
5 คะแนน ความเสี
ย่ย่ งง ย่ และข
เสนอแนะหรื
ปรั
การดํ
าาหหเนิ
ารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
จัความเสี
ดทํความเสี
ารายงานสรุ
รายงานสรุ
ผลการดํ
เนินนออองานตามแผนบริ
งานตามแผนบริ
ารานนนเนิงาน
และข
เสนอแนะหรื
ปรั
ปรุ
การดํ
เนิ
งาน
ความเสี
ย
่
ง
และข
อ
เสนอแนะหรื
ปรั
บ
ปรุ
ง
การดํ
า
เนิ
งาน
ความเสี
ย
่
ง
และข
อ
เสนอแนะหรื
อ
ปรั
บ
ปรุ
ง
การดํ
า
เนิ
น
งาน
ความเสี
และขออเสนอแนะหรื
เสนอแนะหรืออปรั
ปรับบปรุ
ปรุงงการดํ
การดําาเนิ
เนินนงาน
งาน
ในป
ตยย่่ องงไปและข
มเสีย่ ง และขอเสนอแนะหรือปรับปรุงการดําเนินงาน
ในป
ตตออไป
ความเสี
ในป
ไป
ในป
ต
อ

ไป
ในป
ต
อ

ไป
ในป
ตอไป
ในปตตอออไป
ไป
เอกสารที
กีย่ ออวขงง อง 1.
1.
เอกสาร
รวบรวมข
มูลแผนงาน
/ โครงการที
จัดสรรงบประมาณ
เอกสารที
เ่เ่ กีกีย่ย่ เ่ วข
เอกสาร
รวบรวมข
มูมูลลอแผนงาน
// โครงการที
ไ่ไ่ ดดรรไ่ ับับดจัจัรดดับสรรงบประมาณ
เอกสารที
วข
1.
เอกสาร
รวบรวมข
อ
แผนงาน
โครงการที
สรรงบประมาณ
เอกสารที
เ
่
กี
ย
่
วข
อ
ง
1.
เอกสาร
รวบรวมข
อ
มู
ล
แผนงาน
/
โครงการที
ไ
่
ด
ร
บ
ั
จั
ด
สรรงบประมาณ
เอกสารที
เ
่
กี
ย
่
วข
อ
ง
1.
เอกสาร
รวบรวมข
อ
มู
ล
แผนงาน
/
โครงการที
ไ
่
ด
ร
บ
ั
จั
ด
สรรงบประมาณ
เอกสารที
วขอองง
1. แผนบริ
เอกสาร
รวบรวมข
แผนงาน
โครงการทีไไ่่ ดดรรับับจัจัดดสรรงบประมาณ
สรรงบประมาณ
ขอมูลแผนงาน / โครงการทีเอกสารที
ไ่ ดรับจัดเเ่่ สรรงบประมาณ
2.
แผนบริ
หารความเสี
ง
กีกียย่่ วข
1.
เอกสาร
ออ่ย่ยมูมูงงลล่ยแผนงาน
// โครงการที
2.
หหรวบรวมข
ารความเสี
2.
แผนบริ
ารความเสี
2.
แผนบริ
ห
ารความเสี
ย
่
ง
2.
แผนบริ
ห
ารความเสี
ย
่
ง
2.
แผนบริ
หหารความเสี
่ย่ยานเนิ
งงงานตามแผน
มเสี่ยง
3.
รายงานผลการดํ
นงานตามแผน
3ออเดืนนอและรอบ
น และรอบ
6รอบ
2.
แผนบริ
ารความเสี
3.
รายงานผลการดํ
าาเนิ
33 เดื
ออเดืนนอน๙ เดือน
รอบ
๖ เดื66อนเดื
3.
รายงานผลการดํ
เนิ
น
งานตามแผน
เดื
และรอบ
เดื
3.
รายงานผลการดํ
า
เนิ
น
งานตามแผน
3
เดื
อ
น
และรอบ
6
เดื
3.
รายงานผลการดํ
า
เนิ
น
งานตามแผน
3
เดื
อ
น
และรอบ
6
เดื
3. รายงานผลการดํ
รายงานผลการดํ
เนิ
งานตามแผน 33 เดื
เดืออนน และรอบ
และรอบ 66 เดื
เดืออออนนนน
าเนินงานตามแผน 3 เดือน และรอบ 6 เดือน
และรอบ ๑๒ เดือาาเนิ
น นนงานตามแผน
3.
88

88
88
88
88
88
88
88

๘๙

๙๐

งตัวบชีสนุ้วัดนกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มคลั
งานสนั

งาน : การจัดทําแผนการจัดการความรู (Knowledge Management)
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของ
การกําหนดตัวชีว้ ดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู
ระดับความสําเร็จ
การจัดการความรู ประกอบดวยการสรางและพัฒนาองคความรู
วัดประสิทธิภาพของการดําเนินการจัดการความรูขององคกรเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดการความรู
1 คะแนน แตงตั้งคณะทํางาน
2 คะแนน ทบทวนประเด็นยุทธศาสตรและรายงานความรู จัดทํารางแผนฯ ประชุม
คณะทํางาน เสนอแผนให CEO และ CKO เห็นชอบภายในเดือนมีนาคม
3 คะแนน ดําเนินการตามแผนไดอยางครบถวน
4 คะแนน ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
5 คะแนน มีนวัตกรรมอยางนอย 1 เรื่อง และมีการถายทอดความรู แลกเปลี่ยน
ความรูรวมกัน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

หมายเหตุ : “ระยะเวลาทีก่ าํ หนด” สวนราชการสามารถกําหนดไดตามความ
เหมาะสมกับการดําเนินงาน
แผนการจัดการความรู / รายงานผลการดําเนินการ

งาน : การสํารวจการดําเนินการพัฒนาองคการ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ
ระดับความสําเร็จ
ดําเนินการพัฒนาองคการไดแลวเสร็จตาม 1) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
2) การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และ 3) การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ
วัดประสิทธิภาพของการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามกรอบการประเมินผล
ราชการของแผนพัฒนาองคการ
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานตอบแบบสํารวจออนไลน
วิเคราะหผลการสํารวจและรายงานผลใหผูบริหารรับทราบ
จัดทํารางแผนพัฒนาองคการเสนอผูบริหาร/คณะทํางานฯ
ดําเนินการตามแผน
ติดตาม และรายงานผลการดําเนินการภายในเดือนกันยายน)

บันทึกขอความ / แผนปรับปรุงการพัฒนาองคการ / รายงานผลการดําเนินการ
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุ
คลัน
งตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
18. กลุม งานตรวจสอบภายใน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาที่
ของหนวยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง
(2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติงานที่ตรงตามเปาหมาย วัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของ
สวนราชการ
(3) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงิน
การคลัง
(4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวย
รับตรวจ ใหมีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินนั้น
(5) ประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของสวนราชการ

ตัตัววชีชีว้ ดั
ระดับบความสํ
าเร็จจของการจั
แผนการตรวจสอบภายใน
ความสำเร็
ของการจัดทํดาทำแผนการตรวจสอบภายใน

ความสำเร็
ของการประเมินนความเสี
ความเสี่ยย่ งเพื
งเพื่ออ่ การวางแผนการตรวจสอบประจํ
การวางแผนการตรวจสอบประจำปี
ระดับความสํ
าเร็จจของการประเมิ
าป
ระดับบความสํ
าเร็จจของการตรวจสอบภายใน
ความสำเร็
ของการตรวจสอบภายใน
รร้อยละความสํ
าเร็จจในการปฏิ
าป
ยละความสำเร็
ในการปฏิบบตั ตั ิงงิ านตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจํ
านตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี
รร้อยละการตอบสนองของหน
ยละการตอบสนองของหน่ววยรัยรับบตรวจ
ตรวจ

ความสำเร็
การจัดดทํทำรายงานผลการตรวจสอบ
ระดับบความสํ
าเร็จจการจั
ารายงานผลการตรวจสอบ

90

๙๑

๙๒

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

ตัวชี้วัด่มงานสนั
กลางกลุ
บสนุมงานสนั
น
คลังตับวสนุ
ชีม้วนงานสนั
ัดกลางกลุ
บสนุน
คลังตัวชีคลั
้วัดงกลางกลุ

งาน : การวางแผนการตรวจสอบ
งาน : การวางแผนการตรวจสอบ

งาน : การวางแผนการตรวจสอบ

KPI Template
KPI TemplateKPI Templateชื่อตัวชีว้ ดั
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการตรวจส
ชื่อตัวชีว้ ดั
จของการจั
ชื่อตัวชีว้ ดั ระดับความสําเร็ระดั
บความสํดาทํเร็าจแผนการตรวจสอบภายใน
ของการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
หนวยวัด
ระดับความสําเร็จ
หนวยวัด
จ บความสําเร็จ
หนวยวัด ระดับความสําเร็ระดั
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
- แผนการตรวจสอบภายใน หมายถึง แผนการ
รายละเอียดตัวชีรายละเอี
ว้ ดั
หมายถึง แผนการตรวจสอบประจํ
าปและแผน ระยะยาว
ย-ดตัแผนการตรวจสอบภายใน
วชีว้ ดั
- แผนการตรวจสอบภายใน
หมายถึง แผนการตรวจสอบประจํ
าปและแผน
ระยะยาว ระยะยาว
- ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน โ
- ดําเนินการจัด- ทํดําาแผนการตรวจสอบภายใน
โดยมีองคประกอบ
นี้ ประกอบ
1) วัตดัถุงนีป้ ระสงค 2) ขอบเขต 3) ระยะเวลา
เนินการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
โดยมีดัองงค
1) วัตถุประสงค1)2)วัตขอบเขต
รับผิดชอบ4)5)ผูงบประมาณ
- งานให
ความเชื่อมั่น ไดแก การเงิน ปฏิบัติตา
ถุประสงค3)2)ระยะเวลา
ขอบเขต4)3) ผูระยะเวลา
รับผิดชอบ
5) งบประมาณ
- งานใหความเชื- ่องานให
มั่น ไดคแวามเชื
ก การเงิ
ามกฎ/ระเบี
่อมัน่น ปฏิ
ไดแบกัติตการเงิ
น ปฏิบัตยบิตามกฎ/ระเบียบการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงาน สารสนเทศ
การปฏิบัติงาน การปฏิ
ผลการดํบาัตเนิิงาน
นงาน
สารสนเทศการบริ
หาร ของการ หารวัดความสามารถในการจัดทําแผนการตรวจสอ
ผลการดําเนินงาน
วัตถุสารสนเทศการบริ
ประสงค
วัตถุประสงคของการ
วัดขความสามารถในการจั
ดทําแผนการตรวจสอบภายใน
กําหนดตัเพืวชี่อ้วใชดั เปนแนวทาง
บัติงานดานการตรวจสอบภายใน รวม
วัตถุประสงค
องการ วัดความสามารถในการจั
ดทําแผนการตรวจสอบภายใน
เพืในการปฏิ
่อใชเปนแนวทาง
กําหนดตัวชี้วดั กําหนดตัวชีในการปฏิ
บัติงานด
านการตรวจสอบภายใน
รวมทั้งสามารถดํรวมทั
าเนิน้งการแล
วเสร็าเนิ
จภายในระยะเวลาที
่กรมบัญชีกลางกําหนด
้วดั
ในการปฏิ
บัติงานดานการตรวจสอบภายใน
สามารถดํ
นการแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที
่กรมบัญชีกลางกํ่การมบั
หนดและมี
องคาปหนดและมี
ระกอบครบถ
มทุกวประเภทงาน
เสร็จภายในระยะเวลาที
ญชีกลางกํ
องควปนครอบคลุ
ระกอบครบถ
น
ครอบคลุมทุกประเภทงาน
ครอบคลุมทุกประเภทงาน
เกณฑการใหคะแนน
1 คะแนน มีการจัดทําแผนการตรวจส
เกณฑการใหคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1 คะแนน มี1การจั
ดทําแผนการตรวจสอบภายในตามผลการ
ประเมินความเสี่ยง
คะแนน
มีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในตามผลการ
ประเมินความเสีประเมิ
่ยง นความเสี่ยง
2 คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบภา
2 คะแนน จั2ดทํคะแนน
าแผนการตรวจสอบภายในมี
องคประกอบครบถ
จัดทําแผนการตรวจสอบภายในมี
องควปนระกอบครบถ
3 คะแนนวน จัดทําแผนการตรวจสอบภา
3 คะแนน จั3ดทํคะแนน
าแผนการตรวจสอบภายในครอบคลุ
มประเภทงาน มประเภทงาน ใหความเชื่อมั่น
จัดทําแผนการตรวจสอบภายในครอบคลุ
ใหความเชื่อมั่นใหความเชื่อมั่น
4 คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบภา
4 คะแนน จั4ดทํคะแนน
าแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
ไมเกิน 5 ป ไม5เกิคะแนน
จัดทําแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
น 5 ป จัดทําแผนการตรวจสอบภา
5 คะแนน จั5ดทํคะแนน
าแผนการตรวจสอบภายในได
รับอนุมัติจากหัวรหน
จัดทําแผนการตรวจสอบภายในได
ับอนุา มัติจากหัวหนา สวนราชการภายในเดือนกัน
สวนราชการภายในเดื
อนกันยายน อนกันยายน
สวนราชการภายในเดื
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ
1. แผนการตรวจสอบประจําป
เอกสารทีเ่ กีย่ วขเอกสารที
อง
าป
2. แผนการตรวจสอบระยะยาว
เ่ กี1.ย่ วขแผนการตรวจสอบประจํ
อง
1. แผนการตรวจสอบประจํ
าป
2. แผนการตรวจสอบระยะยาว
2. แผนการตรวจสอบระยะยาว
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุงตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
งาน : การประเมินความเสีย่ งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบประจําป
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการประเมินความเสีย่ งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
ประจําป
ระดับความสําเร็จ
ดําเนินการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
วัดความสามารถในการประเมินความเสี่ยง เพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
ประจําป
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

รวบรวมขอมูลเพื่อใชในการกําหนดปจจัยเสี่ยง
คะแนนที่ 1 และมีการระบุปจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุม
ภารกิจของสวนราชการ
คะแนนที่ 2 และวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง
คะแนนที่ 3 และมีการจัดทําบัญชีรายการความเสี่ยง
คะแนนที่ 4 และมีการนําผลการประเมินความเสี่ยง
เพื่อไปใชในการวางแผน

1. กระดาษทําการประเมินความเสี่ยง
2. บัญชีรายการความเสี่ยง
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๙๓

๙๔

คลังตับสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั
งาน : การตรวจสอบภายใน
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน
ระดับความสําเร็จ
ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในพิจารณาจากความสามารถของ
หนวยงานตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และ
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
วัดประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน เพื่อใหการตรวจสอบเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และผลการตรวจสอบและประเมินไดรับการยอมรับ
จากผูบริหารและผูรับตรวจ
1 คะแนน จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ
2 คะแนน จัดทําแผนการปฏิบตั ิงานตามแผนการตรวจสอบประจําป
โดยตองแสดงใหเห็นรายละเอียดถึงวัตถุประสงคของการ
ปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร ขอบเขต และแนวทาง
การปฏิบัติงาน
3 คะแนน ปฏิบัติงานตรวจสอบ
4 คะแนน การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามแผนฯ
ที่กําหนดและเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
5 คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปตามผลการประเมิน
ความเสีย่ ง และเสนอหัวหนาสวนราชการภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
๑. กระดาษทําการประเมินความเสี่ยง
๒. แผนการการตรวจสอบภายใน
๓. รายงานผลการตรวจสอบ
๔. หนังสือตอบรายงานผลการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุงตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
งาน : การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

KPI Template
รอยละความสําเร็จในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป
รอยละ
ดําเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปใหแลวเสร็จตามแผน
ที่กําหนดไว
วัดความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายตามขั้นตอนหรือวิธีการ
ตรวจสอบที่กําหนดตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจําป
1 คะแนน
60-69

2 คะแนน
70-79

3 คะแนน 4 คะแนน
80-89
90-99

5 คะแนน
100

แผนการตรวจสอบประจําป / รายงานผลการตรวจสอบ

งาน : การติดตามผล
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
ระดับการประเมิน

สูตรคํานวณ

KPI Template
รอยละการตอบสนองของหนวยรับตรวจ
รอยละ
การตอบสนอง หมายถึง การทีห่ นวยรับตรวจตองรายงานความเห็นตามขอทักทวง
ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน ใหผตู รวจสอบภายในทราบ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
วัดประสิทธิภาพของการติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อใหหนวยรับตรวจ
ดําเนินการตามขอทักทวง ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน
1 คะแนน
76-80

2 คะแนน
81-85

3 คะแนน 4 คะแนน
86-90
91-95

จํานวนหนวยรับตรวจที่มีการตอบสนอง
จํานวนหนวยรับตรวจทั้งหมดที่เขาตรวจสอบตามแผนฯ

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

5 คะแนน
96-100
x 100

1. หนังสือตอบรายงานผลการตรวจสอบของหนวยรับตรวจพรอมเอกสาร
ที่เกี่ยวของ
2. รายงานผลการตรวจสอบ
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๙๕

๙๖

คลังตับสนุ
วชีน้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั
งาน : การรายงานผลการตรวจสอบ
ชื่อตัวชีว้ ดั
หนวยวัด
รายละเอียดตัวชีว้ ดั
วัตถุประสงคของการ
กําหนดตัวชี้วดั
เกณฑการใหคะแนน

KPI Template
ระดับความสําเร็จการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
ระดับความสําเร็จ
องคประกอบของรายงานผลการตรวจสอบ ไดแก วัตถุประสงค ขอบเขต ผลการ
ตรวจสอบ สาเหตุ ผลกระทบ และขอเสนอแนะ
วัดความสามารถของการรายงานผลการตรวจสอบประจําป ทีม่ ีองคประกอบ
ครบถวน และแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบไมครบถวนตาม
แผนการตรวจสอบประจําป
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถวนตามแผนฯ
แตรายงานฯ มีองคประกอบไมครบถวน
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถวนตามแผนฯ
และมีองคประกอบครบถวน
มีการเสนอรายงานผลฯ ตอหัวหนาสวนราชการภายใน
2 เดือน นับจากวันตรวจสอบแลวเสร็จ
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในปละ 3 ครั้ง

1. รายงานผลการตรวจสอบภายใน
2. สรุปผลการตรวจสอบภายใน
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลัสนุงตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน
รายชื่อผูเ ขารวมใหความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดทําตัวชีว้ ดั กลางกลุมงานสนับสนุน
รายชื่อางวั
ผูเ นขาทีร่ ว24
มใหมกราคม
ความคิด-เห็7นเกี
วกับการจั
สนุน รี
ระหว
มีนย่ าคม
2556ดทํณาตัวสํชีาว้ นัดั กกลางกลุ
งาน ก.พมงานสนั
จังหวัดบนนทบุ
างวัตนที่ 24 มกราคม - 7 มีนาคม 2556 ณ สํานักงาน ก.พ จังหวัดนนทบุรี
กรมสุระหว
ขภาพจิ

กรมสุ
ขขภาพจิ
กรมสุ
ภาพจิ
น.ส.วาทิ
นี ตต

น.ส.วาทิ
นางอัมพรนี
นางอั
นางอุมบพร
ล
นางอุ
บล ตต
นางสาวสมจิ
นางสาวสมจิ
นางธัญญารัตตนต
นางธั
ญารัตน
นางอัญมพร
นางอั
มพร ศา
น.ส.วรรณิ
น.ส.วรรณิ
นายจิราวดีศา
นายจิ
นางพัชราวดี
มณ
นางพั
มณ
นางบังชอร
นางบั
นางอัญงอร
ชลี
นางอั
ญชลีพย
นางพรทิ
นางพรทิ
นางสาวกัพญยชลี
นางสาวกั
ญชลี
นางสาวอรอนงค
นางสาวอรอนงค
นางสาววิชดา
นางสาววิ
นางวลัยกรชดา
นางวลั
ยกร ม
นางสาวประทุ
นางสาวประทุ
นางสาวนันทภัมทร
นางสาวนั
ทภัทร
นางสาวรัตนนา
นางสาวรั
นายคูณ ตนา
นายคู
นางบุญณญาพร
นางบุ
ญญาพร
นางสาวเดื
อนฉาย
นางสาวเดื
นฉาย
นางสาวอุไอรภรณ
นางสาวอุ
นางสุปาณีไรภรณ
นางสุ
าณี
นายวิปโรจน
นายวิ
นายจิโรรจน
ุตมเดช
นายจิรุตมเดช

ภูมิโชติชวง
ภูจันมทวิ
ิโชติบชูลวยง
จับุนญทวิ
เกิดบูลย
บุขันญธครุ
เกิดฑ
ขันธครุฑ
จันทวิบูลย
จัสุนขเรื
ทวิอบนูลย
สุศรีขสเรืุทอธินยากร
ศรี
ลอสมสุุทธิขยาากร
ลจิตอรัมสุงษีขา
จิอิตนรัทรีงษียงค
อิดํนารงป
ทรียทงคมา
ดํศิารรงป
ิวิสูตทร มา
ศิมหุริวติสติูตกราร
มหุ
ตติการไล
กันทรกรวิ
กัถัดนทะพงษ
ทรกรวิไล
ถัถิดนทะพงษ
ปวัติ
ถิโตนะปวั
ติ
ทาน
โต
ะทาน
มโนศั
กดิ์เสรี
มโนศั
กดิ์เสรี
ศรีสําอางค
ศรี
ําอางค
สัตสถาวร
สัจําตปานา
ถาวร
จํไทรทอง
าปานา
ไทรทอง
นอยศรี
นบุอญยศรี
เย็น
บุยมาภั
ญเย็ยน
ยมาภัย

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชเคราะห
าการเงินนโยบายและแผนชํ
และบัญชีชํานาญการพิ
เศษ เศษ
านาญการพิ
นักวิเชคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการพิ
านาญการพิเศษ
เศษ
าการตรวจสอบภายในชํ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํ
านาญการพิ
าการเงินและบัญชีชํานาญการพิ
เศษเศษ
นักวิชาการเงิ
นและบัญชีชํานาญการพิ
เศษเศษ
าการตรวจสอบภายในชํ
านาญการพิ
นักวิชเคราะห
าการตรวจสอบภายในชํ
นโยบายและแผนชํานาญการพิ
านาญการพิเศษ
เศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิ
นาญการ เศษ
นักวิเชคราะห
านาญการ
าการเงินนโยบายและแผนชํ
และบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการเงิ
ญชีชํานาญการ
าการพัสนดุและบั
ชํานาญการ
นับรรณารั
กวิชาการพั
ชํานาญการ
กษชสําดุนาญการ
บรรณารั
กษชนําโยบายและแผนชํ
นาญการ
นักวิเคราะห
านาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเชคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการ
านาญการ
าการตรวจสอบภายในชํ
นักวิทรัชาการตรวจสอบภายในชํ
พยากรบุคคลชํานาญการานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรั
ยากรบุค่วคลชํ
จัดพการงานทั
ไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นับรรณารั
กจัดการงานทั
กษปฏิบ่วัตไปชํ
ิการานาญการ
บรรณารั
กษปฏิคบคลปฏิ
ัติการ บตั ิการ
นักทรัพยากรบุ
นัเจกาทรั
คคลปฏิ
บตั ญ
ิการ
พนัพกยากรบุ
งานการเงิ
นและบั
ชีอาวุโส
เจาพนักงานธุ
งานการเงิ
นและบั
ญชีอาวุโส
รการชํ
านาญงาน
เจ
กงานธุนรโยบายและแผน
การชํานาญงาน
นักาวิพนั
เคราะห
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
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๙๗

๙๘

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั
คลังตับวสนุชี้วนัดกลางกลุมงานสนับสนุน

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน
นางสุภาวดี
พิบูลย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุ
ภาวดี
พิโกศั
บูลลยวัฒน
นับุกคทรั
พยากรบุคคล
นายไพสิ
ฏิฐ
ลากร
นายไพสิ
ฏิฐ
โกศั
วัฒทนธิ์
บุพนัคลากร
นายมาโนช
แยมลในสิ
กงานขับรถยนต 2
สํนายมาโนช
านักงานปลัดกระทรวงทรั
พยากรธรรมชาติ
ง่ แวดล
อม 2
แยมในสิ
ทธิ์
พนัและสิ
กงานขั
บรถยนต
สำนั
ก
งานปลั
ด
กระทรวงทรั
พ
ยากรธรรมชาติ
แ
ละสิ
ง
่
แวดล้
ญชรัดศกระทรวงทรั
มิ์
ฉัตรกุพลยากรธรรมชาติ
ณ อยุธยา นัแกละสิ
วิเคราะห
นโยบายและแผนชํ
านาญการพิเศษ
สํนางสาวปุ
านักงานปลั
ง่ แวดล
อมอม
นางปุณยนุญชชรัศมิ์
นางสาวปุ
ฉัวรรณดี
ตรกุล ณ อยุธยา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นางสาวสมถวิ
ขําไขศรี
นางปุ
ณยนุช ล
วรรณดี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นายชัยณรงค ล
ยาวงศรุจิ
าการปนาโยบายและแผนชํ
ไมชํานาญการพิเศษ
นางสาวสมถวิ
ขํวิทาไขศรี
นักวิเชคราะห
านาญการพิเศษ
นางรั
กร
ดารกมาศ
นักวิเชคราะห
านาญการ
นายชัชยนิณรงค
วิทยาวงศรุจิ
าการปนาโยบายและแผนชํ
ไมชํานาญการพิเศษ
นางศตายุ
อากุล
าการเงินนโยบายและแผนชํ
และบัญชีชํานาญการ
นางรั
ชนิกร
ดารกมาศ
นักวิเชคราะห
านาญการ
นางสาวจันทนา
นางศตายุ
อคุาณกุธร
ล
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นางสาวนั
นา
บุคุณ
ญธร
ประสพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นางสาวจันยทนา
นางนารีรัตยนนา
แกว
าการพัสนดุและบั
ชํานาญการ
นางสาวนั
บุภักญดีประสพ
นักวิชาการเงิ
ญชีชํานาญการ
นางสาวประวี
นางนารี
รัตน รรัชย ภัเผืกอดีกมี
แกว
นักวิชเคราะห
าการพันสโยบายและแผนชํ
ดุชํานาญการ านาญการ
นางสุนิตษา รรัชย เผื
เลิอศลักมีกษณปรีชา นักวิทรัเคราะห
พยากรบุ
คคลชํานาญการานาญการ
นางสาวประวี
นโยบายและแผนชํ
นางสาวธนิ
ยอย
นางสุ
นิตษาสร
เลิ
ศลัอกงษณปรีชา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นางสาวชื่นสฤดีร
กลับอเกษม
จัดพการงานทั
ไปชํานาญการ
นางสาวธนิ
ยอย
ง
นักทรั
ยากรบุค่วคลชํ
นางสาวสั่นฤดี
ทะนา
แทนจํ
าปา
นางสาวชื
กลั
บเกษม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นายสหวัฒนนทะนา
มหาสวัาสปาดิ์
ยากรบุค่วคลปฏิ
บตั ิการ
นางสาวสั
แทนจํ
นักจัทรัดพการงานทั
ไปชํานาญการ
นางสาวศิฒริภนรณ
ใจแนน สดิ์
นายสหวั
มหาสวั
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
นายฉัตรชัรยิภรณ
เจริญนสุข
วิเคราะห
นโยบายและแผนปฏิ
นางสาวศิ
ใจแน
นักทรั
พยากรบุ
คคลปฏิบตั ิการ บัติการ
นายอภิตรชั
ชาติย
ขุนจัญนสุทร
นายฉั
เจริ
ข
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวโชติ
นายอภิ
ชาติ รตั น
ขุขนอม
นจันทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวทัศนีรยตั  น
เนตรบํารุงรัตน
นางสาวโชติ
ขนอม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สินางสาวทั
บเอกทวีศนีักยดิ ์
รัเนตรบํ
กงาม ารุงรัตน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ภัทราศักดิ์
สินางสุ
บเอกทวี
รัคงมา
กงาม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสมพร
มูลกิตติ
นางสุ
ภัทรา
คงมา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวทั
เดชปรารมย
บรรณารั
กษปนฏิโยบายและแผนปฏิ
บัติการ
นางสมพรศนีย
มูลกิตติ
นักวิเคราะห
บัติการ
นายประจัศกนีษยช ัย
อาจคงหาญ
นางสาวทั
เดชปรารมย
บรรณารักษปฏิบัติการ
นายประจักษชัย
อาจคงหาญ
บรรณารักษปฏิบัติการ
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นางสาวจุรีพร
โพธิ์ออง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวจุ
โพธิ
์อองว
นักจัวิดชการงานทั
ัติการ
นางสาวธนัรีพญรญา
สายแก
าการพัสดุ่วปไปปฏิ
ฏิบัติกบาร
นางสาวธนั
สายแก
นันายช
กวิชาการพั
ฏิบัติการ
นายศักดิ์ชัยญญา
ภูพันศรีว
างไฟฟสาชํดุาปนาญงาน
นายศั
กดิ์ชัยชา
ภูหาประทุ
พันศรี ม
นายช
านาญงาน
นางสาวอธิ
เจาพนัางไฟฟ
กงานธุาชํรการชํ
านาญงาน
นางสาวอธิ
หาประทุ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นางเมธาวี ชา
ใจการุณ ม
นางเมธาวี
ใจการุ
เจาพนักงานธุรการชํ
านาญงาน
นางสาวสุพิชชญา
โลนทุมณมา
การปฏิ
บัติงาน
นางสาวสุ
พิชชญา
โลนทุ
มมา ล
เจาพนักงานธุ
รการปฏิ
บัติงญานชีชํานาญงาน
นางนิภาพร
ตรัยมงคลกู
งานการเงิ
นและบั
นางนิ
ภาพรมลรัตน
ตรั
เจาพนักงานการเงิ
นและบั
นางสาววิ
วันยอุมงคลกู
น ล
งานธุรการปฏิ
บัติงญานชีชํานาญงาน
นางสาววิ
มลรัตน
วัศรีนอุอนะรัญ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวเบญญภา
นางสาวเบญญภา
ศรี
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมาลีนันท
กบิอละรั
บุตญร
นางสาวมาลี
นันท
กบิ
ลบุตร
เจาพนั
การปฏิบ่วัตไปิงาน
นางสาวนฤมล
สมโชค
หนกาทีงานธุ
่บริหรารงานทั
สํานักงานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกิเจจาและสั
งชาติ่วไป
นางสาวนฤมล
สมโชค
หนาทีง่บคมแห
ริหารงานทั
สำนั
ก
งานคณะกรรมการพั
ฒ
นาการเศรษฐกิ
จ
และสั
ง
คมแห่
งชาติ
สํนางจั
านักนงานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกินัจกและสั
งคมแห
งชาติ
ทนา
ศรีไพรงาม
วิชาการเงิ
นและบั
ญชีชํานาญการ
นางจั
นทนาญจพร
ศรี
ไพรงาม
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นางสาวป
นามไพโรจน
นางสาวป
ญจพร
นามไพโรจน
นักวิชาการเงิ
ญชีชํานาญการ
นางประมาภรณ
บุญบงการ
าการพันสดุและบั
ชํานาญการ
นางประมาภรณ
บุคํญาสีบงการ
นักวิชาการพั
ชํานาญการ
นางสาวดลฤดี
าการเงิสนดุและบั
ญชีชํานาญการ
นางสาวดลฤดี
คํแยาสีมพรายดี
นักวิจัชดาการเงิ
นและบั
ชีชํานาญการ
นายธีระชัย
การงานทั
่วไปชํญานาญการ
นายธี
ระชัย
แย
มพรายดี
นักจัวิดเคราะห
การงานทั
่วไปชํานาญการานาญการ
นางสาวเมตตา
ราศรี
จันทร
นโยบายและแผนชํ
นางสาวเมตตา
จันทรนทร
นักวิเชคราะห
นโยบายและแผนชําานาญการ
นาญการ
นางสาวสุพรรณิษา ราศรี
นาคทองอิ
าการตรวจสอบภายในชํ
นางสาวสุ
พรรณิษา นาคทองอิ
นักวิทรัชาการตรวจสอบภายในชํ
นางปยะวรรณ
วรรณสวาทนทร
พยากรบุคคลชํานาญการานาญการ
นางป
ยะวรรณ
วรรณสวาท
พยากรบุ
คคลชํานาญการ านาญการ
นางสาวพุ
ทธิดา
เชี่ยวชาญพานิชย นักทรั
วิเคราะห
นโยบายและแผนชํ
นางสาวพุ
เชี
นโยบายและแผนชํ
นายสุรสิททธิธิ์ ดา
วิช่ยิตวชาญพานิ
จรูญ ชย นักวิทรัเคราะห
พยากรบุ
คคลชํานาญการานาญการ
นายสุ
รสิทธิญ
์ ญา
วิหงส
ชิตจรู
ญ
นักทรั
ยากรบุค่วคลชํ
นางสาวอภิ
กลาง
จัดพการงานทั
ไปชําานาญการ
นาญการ
นางสาวอภิ
ญาษา หงส
กลาง นทร
นักจัวิดชการงานทั
่วไปชํานาญการานาญการ
นางสาวสุพญรรณิ
นาคทองอิ
าการตรวจสอบภายในชํ
นางสาวสุ
พรรณิษา นาคทองอิ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํ
นางประมาภรณ
บุญบงการนทร
าการพัสดุชํานาญการ านาญการ
นางประมาภรณ
บุเอีญ่ยบงการ
นักวิจัชดาการพั
สดุช่วไปชํ
ํานาญการ
นางสุภาพร
มภิญโญ
การงานทั
านาญการ
นางสุ
ภาพร
เอี
นักจัวิดชการงานทั
่วไปชํญานาญการ
นางสาวดลฤดี
คํา่ยสีมภิญโญ
าการเงินและบั
ชีปฏิบัติการ
นางสาวดลฤดี
คํแสงจั
าสี นทร
นักวิชเคราะห
าการเงินนโยบายและแผนปฏิ
และบัญชีปฏิบัติการบัติการ
นายกัญจน
นายกั
ญจนฐพร
แสงจั
นักวิจัเดคราะห
นโยบายและแผนปฏิ
นางสาวณั
กอใจนทร
การงานทั
่วไปปฏิบัติการ บัติการ
นางสาวณั
กดาวเรื
อใจ อง
นัเจกาจัพนั
ดการงานทั
่วไปปฏิ
บัติการ
นางยุพาพรฐพร
กงานธุรการชํ
านาญงาน
นางยุพาพร
ดาวเรือง
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
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นางสาวณัฐพร
กอใจ
นางสาวณั
พร
กสุวอรรณสิ
ใจ งห
นางสาวรัตฐนวรรณ
สํนางสาวรั
านักงานบริ
หารหนี้สสุาธารณะ
ตนวรรณ
วรรณสิงห
สำนั
ก
งานบริ
ห
ารหนี
ส
้
าธารณะ
สํนางรุ
านักงระวี
งานบริหารหนี้สรุาธารณะ
กเขต
นางรุ
งระวี ดา
รุศรีกเขต
นางสาวโสภิ
ถมยา
นางสาวโสภิ
ศรี
นางสาวพรทิดพาย
พันถเลิมยา
ศยอดยิ่ง
นางสาวพรทิ
พยง
พัดํานรงแสง
เลิศยอดยิ่ง
นางสาวสมหญิ
นางสาวสมหญิ
ดํอิญ
ารงแสง
นายธีระศักดิ์ ง
ญาวงศ
นายธี
ระศัพกรรณพิ
ดิ์ มพ อิบุญญญาวงศ
นางสาวสุ
ทิพย
นางสาวสุ
รรณพิมพ บุกาบย
ญทิพอยย
นางสาวอัพจฉรา
นางสาวอั
กาบย
นางสาวนลิจฉรา
ษา
อุบลแยอยม
นางสาวนลิ
อุบุบญลแย
ม ทธิ์
นางฐิติรัตนษา
ยะประสิ
นางฐิ
ติรัตมนลพักตร บุกลัญ่นยะประสิ
นางสาววิ
ไพรี ทธิ์
นางสาววิ
นางสาวรุจมิกลพัร กตร กลั
สืบ่นสุไพรี
ข
นางสาวรุ
จิกดรา
สืพลนงค
บสุข
นางสาวพนิ
นางสาวพนิ
พลนงค
นายศุภชัย ดา
ธรรมจิตราภรณ
นายศุ
ภชัยสราภา
ธรรมจิ
ตราภรณ
นางสาวภั
ตั้งกาญจนภาสน
นางสาวภั
ตัลาภเจริ
้งกาญจนภาสน
นางสาวนรีสรราภา
ตั น
ญไพศาล
นางสาวนรี
ลาภเจริ
นางสาวอันรธิตั กนาร
แกวมี ญไพศาล
นางสาวอันทธิมาภรณ
การ
แกววอร
มี ามศรี
นางสาวป
แก
นางสาวป
วอร
นายเขียว ทมาภรณ แก
อุไรรั
ตนามศรี
นายเขี
อุหงษ
ไรรัสติงนหทอง
นายพุฒยวนนท
นายพุ
ฒนนท
สิง์หทอง
นางสาวป
ยะวรรณ หงษ
สงฤทธิ
นางสาวป
สงฤทธิ
นางสาวชุตยิมะวรรณ
า
สุขยวง ์
นางสาวชุ
ติมา
สุทิขนยวง
สิบเอกมาลากร
กร ณ อยุธยา
สินางวิ
บเอกมาลากร
ทิกิ้มนอารี
กร ณ
ยะดา
ย อยุธยา
นางวิ
ยะดานทิวา
กิภู้มริธอารี
นางสาวพั
ร ย
นางสาวพั
นทิวตาา
ภูลอยอ่
ริธร ํา
นางสาววรรณิ
นางสาววรรณิตา
ลอยอ่ํา

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ
กงานธุหารงานทั
รการปฏิ่วบไปัติงาน
พนัากพนั
งานบริ
พนักงานบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นันักกทรั
พยากรบุคคลชํานาญการพิ
เศษ เศษ
วิชาการตรวจสอบภายในชํ
านาญการพิ
นัเศรษฐกรชํ
กวิชาการตรวจสอบภายในชํ
านาญการพิเศษ านาญการพิเศษ
เศรษฐกรชํ
เศรษฐกรชําานาญการพิ
นาญการ เศษ
เศรษฐกรชํ
านาญการ
นักวิชาการพั
สดุชํานาญการ
นันักกจัวิชดาการพั
สดุ่วชไปชํ
ํานาญการ
การงานทั
านาญการ
นันักกจัวิชดาการเงิ
การงานทั
่วไปชํญานาญการ
นและบั
ชีปฏิบัติการ
นันักกวิวิชชาการเงิ
าการเงินนและบั
และบัญ
ญชีชีปปฏิฏิบบัตัติกิการ
าร
นันักกวิวิชชาการเงิ
าการเงินนและบั
และบัญ
ญชีชีปปฏิฏิบบัตัติกิการ
าร
นันักกวิวิชชาการเงิ
ปฏิบัติการ
าการพัสนดุและบั
ปฏิบญัติกชีาร
นันักกวิวิชชาการพั
าการพัสสดุดุปปฏิฏิบบัตัติกิการ
าร
นันักกวิวิชชาการพั
าการพัสสดุดุปปฏิฏิบบัตัติกิการ
าร
นันักกวิวิชชาการพั
ปฏิบบตั ัติกิการาร
าการคลัสงดุปฏิ
นันักกวิวิชชาการคลั
งปฏิบตั ิการ บตั ิการ
าการตรวจสอบภายในปฏิ
วิชาการตรวจสอบภายในปฏิ
นันักกทรั
พยากรบุคคลปฏิบตั ิการ บตั ิการ
ทรัพพยากรบุ
ยากรบุคคคลปฏิ
คลปฏิบบตตัั ิกิการ
าร
นันักกทรั
ยากรบุค่วคลปฏิ
นันักกจัทรัดพการงานทั
ไปปฏิบบตั ัติกิการ
าร
นัเจกาจัพนั
ดการงานทั
่วไปปฏิ
บัติการ
กงานธุรการชํ
านาญงาน
เจ
พนัพกยากรบุ
งานธุรการชํ
นักาทรั
คคล านาญงาน
นันักกทรั
ทรัพพยากรบุ
ยากรบุคคคล
คล
นันักกทรั
ทรัพพยากรบุ
ยากรบุคคคล
คล
นันักกทรั
ยากรบุค่วคล
จัดพการงานทั
ไป
นันักกจัวิชดาการเงิ
การงานทั
่วไป ญชี
นและบั
นันักกวิวิชชาการเงิ
าการเงินนและบั
และบัญ
ญชีชี
นันักกวิวิชชาการเงิ
าการเงินนและบั
และบัญ
ญชีชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
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กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
นายภูมริ ัฐ
นางสาวอุษา
นางสาวฐิติมา
นางสาวจิตติภา
นายสิทธิศักดิ์
นางสาวปรัชญา
นางสาวจิระพรรณี
นางสุพรรณี
นางสาวมณฑา
นางสาวธิดา
นายจารุวิทย
นางพิไลพร
นายวิษุวัต
นางสาวภัทรามาศ
นายจินต ชินภัทร
นางสาวราตรี
นางสาววรรณี
นางสาวพันวลี
นายชวินทร
นางสาวศศิกัญชณา
วาที่ ร.ต.สุทธินันท
นางฉลองพร
นางพัชรินทร
นายวิระ
นางสาวอักษราภัด
นางสาวบัวสอน
นายจักรนครินทร
นางสาวสรอยทอง

ทองอุดม
ปนวิเศษ
ประชาศิลป
ดินสุวรรณกุล
จันทะคุณ
สงฆประสิทธิ์
ลักษณะศิริ
แกวจํารัส
มิตรประสิทธิ์
แสงพรูสิน
รอบรู
พาจันทร
ลิกขะไชย
ปราชญนคร
นพยอด
นุนทองหอม
สัมฤทธิ์
เพชรสุทธิ์
ฉัตรเนตร
ทับทิมศรี
ญาติพิมล
ธนวิจิตรพันธ
ปถมกุล
กลอมยงค
สอนนุย
บัวลา
ศรีวิชัย
ทองสุข

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการตรวสอบภายในชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นัดจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายชางเครื่องกลอาวุโส
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายชางเครื่องกลชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางเครื่องกลปฏิบตั ิงาน
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
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๑๐๑

๑๐๒

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนั
คลังตับวสนุชี้วนัดกลางกลุมงานสนับสนุน

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน

นายบัญชา
นายบั
ญชารริ ัตน
นางสาวสิ
นางสาวสิ
รริ ัตน
นายชาญณรงค
นายชาญณรงค
สํานักงาน ก.พ.

สำนั
สํนางสาวสุ
านักกงาน
งานมติ ก.พ.
ก.พ.
รา
นางสาวสุ
นางทัศนียม ติ รา
นางทั
ศนีย
นางสาวสมสมร

นางสาวสมสมร
นางสาวระวีวรรณ
นางสาวระวี
นายพลังจิต วรรณ
นายพลั
งจิดตา
นางสาวนิ
นางสาวนิ
นางสาวอัญดาชลี

นางสาวอั
ญชลี
นางสาวกมลอร
นางสาวกมลอร
นายคมกฤช
นายคมกฤช
นางสาวศุภิดา
นางสาวศุ
นายจักรกริภิดชา
นายจั
กรกริช
นางโฉมสมร
นางโฉมสมร
นางวิจิตร

เกรงขาม
เกรงขาม
ลํากูล
ลํเชีายกูงที
ล
เชียงที

เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ
ดุปฏิบัติงาน
เจาาพนั
พนักกงานพั
งานธุรสการ
เจ
พนักงานธุ
รการ
วิศาวกรไฟฟ
า (พร.)
วิศวกรไฟฟา (พร.)

พันธุบพิธ
พัวังนสวธุบาพิง ธ

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นันักกวิวิชชาการเงิ
นและบัญชีชํานาญการพิ
เศษเศษ
าการตรวจสอบภายในชํ
านาญการพิ

ถนอมลั
โกศัลวัฒกนษณ
โกศั
ฒนยร
รุงศิรลิเวัสถี

นันักกทรั
นาญการพิเเศษ
ศษ
ทรัพพยากรบุ
ยากรบุคคคลชํ
คลชําานาญการพิ
นันักกทรั
คคลชําเนาญการพิ
เศษ
บัญพชียากรบุ
ชํานาญการพิ
ศษ

วัตอประเสริ
งสวาง ฐ
ตอประเสริ
ฐ
ถนอมลักษณ

รุอุงดศิมพร
ริเสถียร
อุสุวดรรณกู
มพร ล
สุพอนอ
วรรณกู
วมล
พอนอ
เจียรนัวยม

เจี
รนัย
ณยสงขลา
ณ
วงศสงขลา
ทวีทรัพย
วงศ
มโนทัทวียทรัพย
มโนทั
สนธิสยวัสดิ์

นางวิ
นางสุจนิตทรีร ยา
นางสุ
นทรียา รริสา สนธิ
สวัชสไพบู
ดิ์ ลย
นางสาวคณางค
จิระวนิ
นางสาวคณางค
ระวนิชไพบูฐลย
นางสาวพัชรณัฏรฐริสา จิแดงประเสริ
นางสาวพั
ฏฐ
นางสาวเพ็ชญรณั
ประภา
นางสาวเพ็
นางจุฑาทิพญประภา

แดงประเสริ
ตันติปาล ฐ
ตัคันมภีติประาล

นางสาวศิ
นางสายสุรนิญยี ญา
นางสายสุ
นยี 
นางสุวรรณา

ขํธูปาสืทอง
บสุข
ธูมงคลศิ
ปทองริ

นางจุ
ฑาทิทพธพร
นางสาวพุ
นางสาวพุ
นางสาวศิรทิญธพร
ญา

นางสุวรรณา

คัเคมาภีชาติ
ระ ชาย
เค
ขําาสืชาติ
บสุขชาย

มงคลศิริ

นันักกวิวิชชาการตรวจสอบภายในชํ
านาญการพิ
าการเงินและบัญชีชํานาญการพิ
เศษเศษ
นันักกวิทรัชาการเงิ
ชีชํานาญการพิ
พยากรบุนและบั
คคลชํญานาญการพิ
เศษ เศษ

นันักกบับัญ
ญชีชีชชําํานาญการพิ
นาญการพิเเศษ
ศษ
นันักกบัทรัญพชียากรบุ
ชํานาญการพิ
ศษ
คคลชําเนาญการพิ
เศษ

นันักกทรั
ทรัพพยากรบุ
ยากรบุคคคลชํ
คลชําานาญการพิ
นาญการพิเเศษ
ศษ
นันักกทรั
ทรัพพยากรบุ
ยากรบุคคคลชํ
คลชําานาญการพิ
นาญการ เศษ
นันักกทรั
ทรัพพยากรบุ
ยากรบุคคคลชํ
คลชําานาญการ
นาญการ
นันักกทรั
ทรัพพยากรบุ
ยากรบุคคคลชํ
คลชําานาญการ
นาญการ

นับรรณารั
กทรัพยากรบุ
คคลชํานาญการ
กษชํานาญการ
บรรณารั
กษชนํานาญการ
นักวิชาการเงิ
และบัญชีชํานาญการ
นันักกวิบัชญาการเงิ
นและบัญชีชํานาญการ
ชีชํานาญการ
นันักกบับัญ
ญชีชีชชําํานาญการ
นาญการ
นันักกบับัญ
ญชีชีชชําํานาญการ
นาญการ
นันักกบัทรัญพชียากรบุ
ชํานาญการ
คคลชํานาญการ

นันักกทรั
คลชําานาญการ
นาญการ
ทรัพพยากรบุ
ยากรบุคลคลชํ
นันักกทรั
ทรัพพยากรบุ
ยากรบุลคคลชํ
คลชําานาญการ
นาญการ

นันักกทรั
ยากรบุค่วคลชํ
จัดพการงานทั
ไปชําานาญการ
นาญการ
นันักกจัจัดดการงานทั
การงานทั่ว่วไปชํ
ไปชําานาญการ
นาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับคลั
สนุงตันวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
นางสาวประชุมพร

วิชัยกุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

นายนิทัศน

เปยมปน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

นางภูษณิศา

หงษรอน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววาสนา

ประเสริฐสกุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

นางสาวพรรณนภา

มะลิซอน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

นางสาวศิริโสภา

ชนะตรีรตั นพันธุ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวโสมลี

ยอดจันทร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเทียนชัย

มุสิกสวัสดิ์

นายชางพิมพอาวุโส

นางหนูพิณ

เนื้อไม

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นางสาวมลฑา

พิมพเหลี่ยม

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นางพิชญสินี

สุวรรณนพคุณ

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นายสยาม

พสุนนท

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนิภาพร

สินธุชัย

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจริณี

ดวงนุย

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายปฐมพร

ทิมเพชร

พนักงานขับรถยนต
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๑๐๓

๑๐๔

คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

KPI

