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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

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด	 โดยได้รวบรวบข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ที่

เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการใน	 ๓	 กลุ่ม	 คือ	 หน่วยงานการเจ้าหน้าที่	

ผู้บังคับบัญชา	 และข้าราชการ	 พบว่ายังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและ

ค่าเป้าหมายรายบุคคลที่แตกต่างกัน	 และตวัชีว้ดัรายบคุคลยงัไมส่นบัสนนุเปา้หมายระดบัหน่วยงาน

และองค์กรในภาพรวม	 หนังสือ	 “คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน”	 เล่มนี้	 จัดทำขึ้นเพื่อเป็น

ตัวอย่างและ/หรือแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายบุคคลได้อย่างเหมาะสม		

	 ในโอกาสนี้	 สำนักงาน	 ก.พ.	 ขอขอบคุณผู้แทนส่วนราชการจาก	 ๖	 ส่วนราชการ	 ได้แก่	

กรมทางหลวงชนบท	กรมสุขภาพจิต	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

และสำนักงาน	 ก.พ.	 ที่ร่วมกันให้ความคิดเห็นและกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด	 (KPI	 Template)	

อันเป็นที่มาของการจัดทำหนังสือเล่มนี้		

 

 

	 	 	 	 	 	 	สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล	

	 	 	 	 	 	 	 				สำนักงาน	ก.พ.	

	 	 	 	 	 	 	 			สิงหาคม	๒๕๕๖	

 

 

 

คลังตัวช�้วัดกลางกลุมงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด	 โดยได้รวบรวบข้อมูลและความค

เกี่ยวข้องกบัระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการใน	 ๓	 กลุ่ม	 คือ	 หน่วยงานการเจ้าหน้าที่	งกบัระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการใน	 ๓	 กลุ่ม	 คือ	 หน่วยงานการเจ้าหน้าที่	งกั

ผู้บังคับบัญชา	 และข้าราชการ	

ค่าเป้าหมายรายบุคคลที่แตกต่างกัน	 และ

และองค์กรในภาพรวม	 หนังสือ	 “คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน”	 เล่มนี้	 จัดทำขึ้นเพื่อเป็น

ตัวอย่างและ/หรือแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้

รายบุคคลได้อย่างเหมาะสม		

	 ในโอกาสนี้	 สำนักงาน	 ก.พ.	 ขอข

กรมทางหลวงชนบท	กรมสุขภาพจิต	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	 สำนั
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

บทนำ 
 

 

	 สำนักงาน	 ก.พ.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือของฝายบริหารในการกำกับติดตามเพื่อให้

ส่วนราชการและจังหวัดสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และคุ้มค่า	 และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินการปฏิบัติ

ราชการไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน	 และการให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการ

พลเรือนสามัญตามหลักการของระบบคุณธรรม	

	 และตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

สามัญที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๑๒/ว	๒๐	ลงวันที่	๓	กันยายน	๒๕๕๒	

ไดก้ำหนดองคป์ระกอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการไว	้๒	องคป์ระกอบหลกั	ไดแ้ก	่องคป์ระกอบ

ผลสมัฤทธิข์องงาน	 และองคป์ระกอบพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการหรอืสมรรถนะ	 ทัง้นี	้ สว่นราชการ

อาจกำหนดให้มีองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะของส่วนราชการก็ได้		

	 ในการประเมินองค์ประกอบผลสัมฤทธิ์ของงานหัวใจหลักของการประเมินในส่วนนี้คือ

ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัริาชการและคา่เปา้หมาย	 ซึ่งผู้รับการประเมินจะต้องตกลงร่วมกับผู้บังคับ

บัญชา/ผู้ประเมินในช่วงต้นรอบการประเมิน	และระหว่างรอบการประเมินหากมีการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ	 เกิดขึ้นกับงานซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อเริ่มรอบ

การประเมินก็อาจมีการปรับเปลี่ยน	 เพิ่ม	 ลดตัวชี้วัดและ/หรือค่าเป้าหมายให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์	 ซึ่งเหตุของการปรับเปลี่ยนจะต้องเกิดจากความจำเป็นในเชิงของนโยบาย	 เทคนิค	

หรือมีปัจจัยกระทบจากทั้งภายในและภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้		

๑

พลเรือนสามัญตามหลักการของระบบคุณธรรม	

	 และตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

สามญัที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๑๒/ว	๒๐	ลงวันที่	๓	กันยายสามญัที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๑๒/ว	๒๐	ลงวันที่	๓	กันยายสามั

ได้กำหนดองคป์ระกอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการไว	้๒	องคป์ระกอบหลกั	ไดแ้ก	่องคป์ระกอบได้กำหนดองคป์ระกอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการไว	้๒	องคป์ระกอบหลกั	ไดแ้ก	่องคป์ระกอบได

ผลสมัฤทธิข์องงาน	 และองคป์ระกอบพ

อาจกำหนดให้มีองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะของส่วนราชการก็ได้		

	 ในการประเมินองค์ประกอบผลสัมฤทธิ์ของงานหัวใจหลักของการประเมินในส่ว

ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัริาชการและคา่เปา้หมาย

บัญชา/ผู้ประเมินในช่วงต้นรอบการประเมิน	และระหว่างรอบการประเมินหากมีการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ	 เกิดขึ้นกับงานซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อเริ่มรอบ



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

	 •	 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	 หรือที่เรียกสั้นๆ	 ว่า	 ตัวชี้วัด (Key Performance 

Indicator: KPI)	 เป็นดัชนีหรือหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น	 โดยเป็น

หน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน	และสามารถแยกแยะความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานได้		

 

 • คา่เปา้หมาย (Target)	 เปน็คา่ในเชงิปรมิาณ	 และเชิงคุณภาพที่ทำให้แยกแยะไดว้่า	

การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัด	 (KPIs)	 ที่กำหนดไว้หรือไม่	 มากน้อยเพียงใด	

ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน		

	 การกำหนดตัวชี้วัดที่นิยมใช้มีอย่างน้อย	๔	วิธี	ได้แก่	

การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานจากบนลงล่าง	 (Goal	 Cascading 

Method)	

การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ	(Customer-Focused	Method)	

การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน	(Workflow-Charting	Method)	

การพิจารณาจากประเด็นสำคัญที่ต้องปรับปรุง	(Issue-Driven)		

(๑)	

 

(๒)	

(๓)	

(๔)	

	 ในการกำหนดคา่เปา้หมายใหก้บัตวัชีว้ดันัน้ใหแ้บง่ออกเปน็	๕	ระดบั	โดยเริม่ตัง้แตร่ะดบั	๑	

ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายที่ต่ำสุดที่สามารถยอมรับได้	 หากผลการปฏิบัติราชการต่ำกว่าระดับนี้แล้ว

จะประเมินโดยให้คะแนนเท่ากับศูนย์ไปจนถึงระดับ	 ๕	 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายในระดับที่ท้าทาย

ซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการที่มีความยาก	 โดยผู้รับการประเมินต้องใช้ความสามารถ	 ความทุ่มเท	

และความอุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง	จึงจะสามารถปฏิบัติราชการให้บรรลุผลดังกล่าวได้			

 

๒



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

	 โดยความหมายของค่าเป้าหมายในแต่ละระดับมีดังนี้	

 ระดับ ๑ :	ค่าเป้าหมายระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้	ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ในระดับนี้จะได้	๑ คะแนน 

 ระดับ ๒ : ค่าเป้าหมายระดับต่ำกว่ามาตรฐาน	ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ในระดับนี้จะได้	๒ คะแนน 

 ระดับ ๓ :	ค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน	ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน	

ในระดับนี้จะได้	๓ คะแนน 

 ระดับ ๔ :	ค่าเป้าหมายระดับยากปานกลาง	ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ในระดับนี้จะได้	๔ คะแนน 

 ระดับ ๕ :	ค่าเป้าหมายระดับยากมาก	ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน	

ในระดับนี้จะได้	๕ คะแนน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ต่ำสุดที่รับได้ 

ค่าเป้าหมาย 
ในระดับต่ำกว่า 

มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มีความยากปานกลาง 

ค่าเป้าหมาย 
ในระดับท้าทาย 

มีความยากค่อนข้างมาก 
โอกาสสำเร็จ <50% 

ค่าเป้าหมาย 
ที่เป็นค่ามาตรฐาน 

โดยทั่วไป 

Start 

๓
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	 ตัวชี้วัดอาจแบ่งออกเป็น	๓	ประเภทใหญ่ๆ	ดังนี้	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	 คือ	 ตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้วัดสิ่งที่นับได้	 หรือสิ่งที่มี

ลักษณะเชิงกายภาพ	โดยมีหน่วยการวัด	เช่น	จำนวน	ร้อยละ	และระยะเวลา	เป็นต้น	ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณจะเหมาะสำหรับการวัดในสิ่งที่จับต้องได้	เป็นรูปธรรม	และมีความชัดเจน	

 

  ตัวอย่างเช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม	 เช่น	ความพึงพอใจ	ระดับความเข้าใจ

ของผู้เข้ารับการอบรม	 เป็นต้น	 ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีลักษณะเชิงกายภาพที่สามารถนับเป็น

จำนวนได้อย่างชัดเจน	 แต่สามารถวัดเป็นเชิงประมาณได้	 โดยสร้างเครื่องมือวัดเพื่อใช้วัดสิ่งที่เป็น

นามธรรมเหล่านี้ขึ้น	เช่น	การวัดความพึงพอใจ	อาจใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ	

ประเภทของตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ที่ใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม 

จำนวนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 

ร้อยละการเข้าอบรมของกลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดทำแผนการฝึกอบรมของ

แต่ละหลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

๔
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 ๓) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	คือ	ตัวชี้วัดที่ใช้วัดสิ่งที่ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ	หรือเป็นหน่วยวัด

ใดๆ	แต่จะเป็นการวัดที่อิงกับค่าเป้าหมายเชิงพรรณนา	หรือเป็นคำอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน	

ณ	 ระดับค่าเป้าหมายต่างๆ	 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนี้จะทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นเกณฑ์หรือ

กรอบกำกับการใช้วิจารณญาณของผู้ประเมิน	

	 การกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพควรพิจารณาถึงค่าเป้าหมายควบคู่ไปพร้อมกัน	 เนื่องจาก

ชื่อของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพนั้นจะเป็นคำกว้างๆ	ไม่เฉพาะเจาะจง	เช่น	ระดับของความสำเร็จของ

การจัดกิจกรรมทางรัฐพิธี	ระดับประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการ	เป็นต้น	ดังนั้น	

ค่าเป้าหมายจึงเป็นตัวช่วยบอกถึงนิยาม	 หรือความหมาย	 หรือความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์ของ

งานที่ตัวชี้วัดนั้นๆ	ต้องการสะท้อนถึง	

  ตัวอย่างเช่น 
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คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

	 การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนั้น	 ต้องอาศัยการเรียนรู้	 ฝึกฝน	 เพื่อให้เกิดทักษะ

ความเชี่ยวชาญจนสามารถที่จะกำหนดได้อย่างมีคุณภาพ	 ทั้งนี้	 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ดี

มีคุณภาพน้ันจะต้องสามารถสะท้อนผลงานที่คาดหวังในช่วงรอบการประเมนิ	จำแนกระดับผลงาน

ที่แตกต่างได้จริง	 ตัวชี้วัดไม่ซับซ้อนมากนัก	 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินทำความเข้าใจร่วมกัน

ได้ง่าย	และมีจำนวนไม่มากเกินไป	

 ในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจะต้องคำนึงถึง 

	 •	เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพตัวชี้วัด	:	S	M	A	R	T	

	 •	การมอบหมายงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ	

	 •	อำนาจจำแนก	ความสอดคลอ้งกบัเปา้หมายของผูบ้งัคบับญัชา/หนว่ยงาน	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 

Timebound	 อยู่ในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม	มีระยะเวลาเริ่มต้น	
	 	 และสิ้นสุดที่แน่นอน 

Realistic และ	 มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้สำเร็จได้จริง	เกี่ยวข้องกับงาน	
Relevant	 หรือหน้าที่รับผิดชอบของผู้รับการประเมินและไม่อยู่	
	 	 นอกเหนือการควบคุม	
 

๖



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

 ประโยชน์ของการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย มีดังต่อไปนี้ 

	 (๑)	 ผู้ปฏิบัติงานเห็นขอบเขตของงานว่าจะถูกวัดด้วยปัจจัยการวัดผลการปฏิบัติราชการ

ในเรื่องใดบ้าง		

	 (๒)	 เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชากับผู้ ใต้บังคับบัญชามีการสื่อสารระหว่างกัน	 ซึ่งจะ

เป็นการสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น	

	 (๓)	 การกำหนดคา่เปา้หมายจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานรบัรูถ้งึความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา

อย่างชัดเจน		

	 (๔)	 ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการสอนแนะผู้ปฏิบัติงาน	 รวมถึงการหา

วิธีการปรับปรุง/พัฒนาความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา	

 

๗
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บทที่ ๒  
แนวทางการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  

 

 

	 การจัดทำคลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างหรือ

แนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม	 และสนับสนุนการบริหารผลการ

ปฏิบัติราชการของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง	

ซึ่งรายละเอียดตัวชี้วัด	(KPI	Template)	จะประกอบด้วยประเด็นสำคัญ	ๆ	ดังนี้	

	 •	หน่วยวัด เปน็การกำหนดคา่ของตัวชี้วัดจะอยู่ในรูปของตวัเลข	หรอืผลสำเรจ็ที่คาดหวัง	

เช่น	จำนวน	ร้อยละ	ระดับความสำเร็จ	เป็นต้น	ซึ่งการเขียนหน่วยวัดที่ชัดเจนจะทำให้ง่ายต่อการ

เก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตามหน่วยวัดที่กำหนดขึ้น	

	 • รายละเอียดตัวชี้วัด (ความหมาย/คำจำกัดความ)	 เป็นการขยายความเพิ่มเติมถึง

ตัวชี้วัดที่จัดทำขึ้นมา	เขียนสรุปความหมายของตัวชี้วัด	เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินกับผู้ใต้บังคับบัญชา	 ซึ่งเป็นผู้ถูกประเมินว่าตัวชี้วัดที่จัดทำขึ้น

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงอย่างไรบ้าง	มีคำใดบ้างที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน	

	 •	วัตถุประสงค์ของการกำหนดตัวชี้วัด	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจว่าตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น

มีประโยชน์อย่างไร	โดยเฉพาะประโยชนต์อ่การปฏบิตังิานของตนเอง	ดงันัน้	วตัถปุระสงค์ที่กำหนด

ขึ้นจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น	

	 •	 เกณฑ์การให้คะแนน	 แบ่งออกเป็น	 ๕	 ระดับ	 โดยค่าเป้าหมายในระดับมาตรฐาน

จะกำหนดไว้ที่ระดับ	๓	และจะกระจายตัวเลขมายังแต่ละระดับ	 โดยกำหนดให้ระดับ	๑	 เป็น

ค่าเป้าหมายตำ่สดุทีร่บัไดจ้นถงึระดบั	๕	ซึง่เปน็คา่เปา้หมายในระดบัทา้ทาย	มคีวามยากคอ่นขา้งมาก	

โอกาสสำเร็จน้อยกว่าร้อยละ	๕๐	

 

 

 

 

๘
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	 โดยแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการกำหนดค่าเป้าหมายโดยหลักๆ	จะมีที่มาจาก		

	 	 (๑)	นโยบายองค์กร	หมายถึงค่าเป้าหมายที่กำหนดขึ้นจากความต้องการของ

ผู้บริหาร	

	 	 (๒)	 เปรียบเทียบกับองค์กรอื่น	 :	 Benchmarking	 หมายถึงการตรวจสอบ

ค่าตัวเลขหรือค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดจากองค์กรอื่นๆ	 เพื่อนำมาใช้กำหนดเป็นแนวทางในการ

กำหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน	

	 	 (๓)	ข้อมูลในอดีต	หมายถึงข้อมูลของตัวชี้วัดที่ทำได้จริงในอดีตที่ผ่านมา	เช่น	

ในปีที่ผ่านมา	หรือในรอบ	๒	ปีที่ผ่านมา	เป็นต้น	

	 	 (๔)	 ความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร	 หมายถงึความตอ้งการหรือความคาดหวังของ

ผู้รับบริการที่มีต่อขั้นตอนการให้บริการ	 หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	 หรือต่อคุณภาพการให้บริการ	

ฯลฯ	 โดยผู้รับบริการอาจเป็นประชาชนที่มารับบริการโดยตรง	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ทั้งในและนอก

หน่วยงาน	หรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน	

	 	 (๕)	 การคาดคะเนหรอืประมาณการ	หมายถงึคา่เปา้หมายทีไ่ดจ้ากการคาดการณ์

เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ไม่เคยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา	

	 •	 สูตรคำนวณ	 เป็นการกำหนดที่มาของการคิด	 โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เป็นร้อยละต้องระบุ

ให้ได้ว่าร้อยละที่กำหนดขึ้นจะวัดจากเรื่องใดบ้าง	ซึ่งการระบุสูตรการคำนวณที่ชัดเจนจะทำให้ง่าย

ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลข้อมูลที่จัดเก็บในระหว่างปี	

	 • เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง	ระบเุอกสารสำคญัทีเ่กีย่วขอ้งใหช้ดัเจน	เชน่	แบบฟอรม์	แบบประเมิน	

แบบบนัทกึ	แบบตดิตาม	หรอืรายงานทีจ่ดัทำขึน้	เพือ่ใหผู้เ้กบ็ขอ้มลูรูว้า่จะตอ้งเกบ็ขอ้มลูผลงานจริง

ตามตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นจากแหล่งข้อมูลหรือเอกสารใดบ้าง	

	 การเขยีนตวัชีว้ดัทีด่จีะตอ้งเริม่ตน้จากการออกแบบหรอืทบทวนแบบบรรยายลกัษณะงาน 

(Job	Description)	หรือที่เรียกกันสั้นๆ	ว่า	JD	ของแต่ละตำแหน่งงานก่อน	ซึ่งขอบเขตหน้าที่งาน

ที่ชัดเจนจะนำไปสู่การกำหนดผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวังของแต่ละตำแหน่ง

งาน	 แต่หากหน่วยงานใดยังไม่ได้มีการจัดทำ	 JD	 ก็อาจใช้วิธีการตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การกำหนด

ตัวชี้วัดดังนี้	

๙



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
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(Job Description) JD  

JD 
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KPI Template  

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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 ( ) 

( ) 

( ) 

 

 

	 •	งานนี้ทำไปเพื่ออะไร	?	

	 •	แล้วจะวัดความสำเร็จของงานนี้อย่างไร	?	

	 โดยใช้	KPI	Template	เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตัวชี้วัด	

	 • งาน	หมายถึง	งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ	หรืองานตามที่ได้รับมอบหมาย	

	 •	ความสำเร็จที่คาดหวัง หมายถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ที่คาดหวังหรือต้องการ	

	 		จากงาน		

	 •	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หมายถึง		ดัชนีหรือหน่วยวัดที่แสดงความสำเร็จของงาน	

 

 ตัวอย่างเช่น 

๑.	

๒.	

๓.	

๔.	

๕.	

๑๐



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

 ข้อพึงระวังในการนำตัวชี้วัดกลางไปใช้ 

	 ตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนที่จัดทำขึ้นเป็นการระดมความเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน

สนับสนุนจาก	๖	ส่วนราชการ	คือ	กรมสุขภาพจิต	กรมทางหลวงชนบท	สำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต	ิ สำนกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	 และสำนกังาน	 ก.พ.	 ซึง่แตล่ะสว่นราชการมคีวามแตกต่างกัน

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	

 

๑๑



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	

 

๑๒



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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1. กลุมงานสรรหา บรรจ ุและแตงตัง้ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง 

ของสวนราชการ 
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง ยาย และบรรจุกลับเขารับราชการ 

ของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสวนราชการ 
 
 

ตวัชีว้ดั 
ระยะเวลาในการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ (กรณีการสอบแขงขัน) 
ระยะเวลาในการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ (กรณีการคัดเลือก) 
ระยะเวลาในการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ (กรณีการนํารายชื่อฯ) 
รอยละความถูกตองของการจัดทําคําสั่งบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

 

หมายเหต ุ:  1) ตัวชี้วัดนี้อาจจะไมครอบคลุมภารกิจทั้งหมดของการสรรหา 
2) ระยะเวลาที่กําหนดเปนไปตามมาตรฐานเวลาของการดําเนินการสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด

๑๓



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : สรรหาและเลือกสรรบคุคลเขารบัราชการ (กรณีการสอบแขงขนั) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั   ระยะเวลาในการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั การสรรหาเริ่มตั้งแตการกําหนดแนวทางการสอบ ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํา

รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ จัดทําประกาศรับสมัครเพื่อเผยแพร เปดรับสมัคร 
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา ประเมินผลการคัดเลือก จนถึงวันการประกาศบัญชีรายช่ือ 
ผูไดรับการเลือกสรร 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการสรรหาบุคคลเขารบัราชการ โดยใชเวลามาชวยกํากับการ
ทํางานใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน เพือ่ใหไดคนที่เหมาะสมเขามาทํางานไดทันกับความ
ตองการของสวนราชการ 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ภายใน 95 วัน 

ทําการ 
ภายใน 90 วัน 

ทําการ 
ภายใน 85 วัน 

ทําการ 
ภายใน 80 วัน 

ทําการ 
ภายใน 75 วันทําการ 
(กรณีวุฒิไมมีปญหา) 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ว 14/2551, ว 15/2551, ว 6/2551, ว 2/2556, ว 20/2555  
กฎ ก.พ. วาดวยการไดรบัเงินเดือน 2551   

 

งาน : สรรหาและเลือกสรรบคุคลเขารบัราชการ (กรณีการคัดเลือก) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาในการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ  
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั การสรรหาเริ่มตั้งแตการกําหนดแนวทางการสอบ ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํา

รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ จัดทําประกาศรับสมัครเพื่อเผยแพร เปดรับสมัคร 
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา ประเมินผลการคัดเลือก จนถึงวันประกาศบัญชีรายช่ือ 
ผูไดรับการเลือกสรร  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการสรรหาบุคคลเขารบัราชการ โดยใชเวลามาชวยกํากับ 
การทํางานใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน เพื่อใหไดคนที่เหมาะสมเขามาทํางานไดทันกับ
ความตองการของสวนราชการ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ภายใน 80 วัน 

ทําการ 
ภายใน 75 วัน 

ทําการ 
ภายใน 70 วัน 

ทําการ 
ภายใน 65 วัน 

ทําการ 
ภายใน 60 วัน

ทําการ 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ว 14/2551, ว 15/2551, ว 6/2551, ว 2/2556, ว 20/2555  
กฎ ก.พ. วาดวยการไดรบัเงินเดือน 2551   

 

๑๔



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : สรรหาและเลือกสรรบคุคลเขารบัราชการ (กรณีการนาํรายชือ่ฯ) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาในการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการเริ่มตั้งแตการกําหนดแนวทางการขอนําบัญชีผูสอบแขงขันได
จากสวนราชการอื่นมาขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดของกรม สํารวจและคัดเลือก
สวนราชการที่จะขอนํารายช่ือฯ จนถึงวันท่ีวันท่ีไดรับเอกสารจากสวนราชการที่ขอ
นํารายช่ือฯ 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการสรรหาบุคคลเขารบัราชการ โดยใชเวลามาชวยกํากับการ
ทํางานใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพือ่ใหไดคนที่เหมาะสมเขามาทํางานไดทันกับ
ความตองการของสวนราชการ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ภายใน 65 วัน 

ทําการ 
ภายใน 60 วัน 

ทําการ 
ภายใน 55 วัน 

ทําการ 
ภายใน 50 วัน 

ทําการ 
ภายใน 45 วัน

ทําการ * 
 

* นับจากวันท่ีไดรับเอกสารจากสวนราชการที่ขอนํารายชื่อ 
เอกสารทีเ่กีย่วของ ว 14/2551, ว 15/2551, ว 6/2551, ว 2/2556, ว 20/2555  

กฎ ก.พ. วาดวยการไดรบัเงินเดือน 2551   
 

งาน : บรรจแุละแตงตัง้ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความถูกตองของการจัดทําคําสั่งบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารบัราชการ 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

คําสั่งบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารบัราชการเปนการดาํเนินการเพื่อใหบุคคลนั้นมีอํานาจ
หนาท่ีและรบัผิดชอบในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง และมีสิทธิไดรับเงินเดือนตาม
ตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งนัน้  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการจดัทําคําสั่งฯ โดยใหเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด เพื่อให
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของนําขอมูลนี้ไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
นอยกวา 80 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 

สตูรคาํนวณ 
 

    จํานวนรายทีม่ีการจัดทําคําสั่งไดถูกตอง 
               จํานวนรายทั้งหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ หนังสือเวียน ก.พ. ที่เกี่ยวของกับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

X ๑๐๐ 

๑๕



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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2.  กลุมงานทะเบยีนประวตัแิละบาํเหนจ็ความชอบ 
มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติของขาราชการและลูกจางของสวนราชการ 
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับพิจารณาบําเหน็จความชอบ 

 
 

ตวัชีว้ดั 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลประวัติ (ก.พ. 7) ของขาราชการใหม 
ระยะเวลาเฉลี่ยของการบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติใน ก.พ. 7 
รอยละความถูกตองของการบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติใน ก.พ. 7 
ระยะเวลาของการจัดทําประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการประเมินผลเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
ระยะเวลาของการจัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 
รอยละความถูกตองของการบันทึกขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือน 
ระยะเวลาเฉลี่ยของการบันทึกขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือน 
รอยละความถูกตองของการตรวจสอบคําสั่งกับบัญชีถือจาย 
ระยะเวลาเฉลี่ยของการตรวจสอบคําสั่งกับบัญชีถือจาย 
รอยละความผิดพลาดในการจัดทําบัญชีแสดงคุณสมบัติบุคคลเพื่อขอรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ควรกําหนดในการเลื่อนเงินเดือน คือ ระยะเวลาในการจัดทําคาํสั่งเลื่อน
เงินเดือน โดยตั้งคาเปาหมายระดับ 5 คือ วันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 ตลุาคม 
ขาราชการรับทราบคาํสั่งเลื่อนเงินเดือนในรอบการประเมินนั้นๆ  

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 

15 
 

2.  กลุมงานทะเบยีนประวตัแิละบาํเหนจ็ความชอบ 
มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติของขาราชการและลูกจางของสวนราชการ 
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับพิจารณาบําเหน็จความชอบ 

 
 

ตวัชีว้ดั 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลประวัติ (ก.พ. 7) ของขาราชการใหม 
ระยะเวลาเฉลี่ยของการบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติใน ก.พ. 7 
รอยละความถูกตองของการบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติใน ก.พ. 7 
ระยะเวลาของการจัดทําประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการประเมินผลเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
ระยะเวลาของการจัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 
รอยละความถูกตองของการบันทึกขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือน 
ระยะเวลาเฉลี่ยของการบันทึกขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือน 
รอยละความถูกตองของการตรวจสอบคําสั่งกับบัญชีถือจาย 
ระยะเวลาเฉลี่ยของการตรวจสอบคําสั่งกับบัญชีถือจาย 
รอยละความผิดพลาดในการจัดทําบัญชีแสดงคุณสมบัติบุคคลเพื่อขอรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ควรกําหนดในการเลื่อนเงินเดือน คือ ระยะเวลาในการจัดทําคาํสั่งเลื่อน
เงินเดือน โดยตั้งคาเปาหมายระดับ 5 คือ วันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 ตลุาคม 
ขาราชการรับทราบคาํสั่งเลื่อนเงินเดือนในรอบการประเมินนั้นๆ  

๑๖

ตัวช้ีวัด



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : บันทึกขอมลูทะเบยีนประวตัขิาราชการ (ก.พ. 7) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลประวัติ (ก.พ. 7) ของขาราชการใหม 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการบันทึกขอมลูทะเบยีนประวตัิตางๆ ใหถกูตอง รวมทั้งมเีอกสารที่จําเปน เชน 
ทะเบียนบาน บัตรประชาชน Transcript ฯลฯ รวมถึงคําสั่งตางๆ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพในการจดัทําขอมลูทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) ของขาราชการใหมี
ความถูกตอง ครบถวน สมบรูณ เพื่อใชเปนแหลงอางอิงที่นาเชื่อถือ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน รวบรวมขอมูลและเอกสารทีเ่กี่ยวของ เชน คําสั่ง ประกาศ สําเนา
บัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน Transcript ฯลฯ 

2 คะแนน จัดประชุมช้ีแจงขั้นตอนการทํา ก.พ.7 ใหแกขาราชการใหม 
3 คะแนน ตรวจสอบการบันทึกขอมูลของขาราชการและแกไขใหถูกตอง 
4 คะแนน สรุปและรวบรวมเสนอผูมีอํานาจลงนาม 
5 คะแนน จัดสงแฟม ก.พ.7 ใหสํานักงาน ก.พ. 

เอกสารทีเ่กีย่วของ คําสั่ง ประกาศ สําเนาบตัรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน Transcript ฯลฯ 
 

งาน : บันทึกขอมลูทะเบยีนประวตัขิาราชการ (ก.พ. 7) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั  ระยะเวลาเฉลี่ยของการบันทึกขอมูลทะเบยีนประวัติใน ก.พ. 7  
หนวยวดั ระยะเวลาเฉลี่ย 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการปรบัปรุงขอมลูในทะเบยีนประวตัิ ก.พ.7 ไดแก คาํสั่งเลือ่นระดับ เงินเดือน โอน 
ยาย เกษยีณ ลาออก คาํสั่งรักษาราชการ ชวยราชการ ปฏิบัตริาชการ วินยั การฝกอบรม 
เครื่องราชอสิรยิาภรณ  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการบันทึกขอมูลทะเบยีนประวัติ (ก.พ.7) ของขาราชการ  
โดยใชเวลามากํากับการทํางาน เพือ่ใหขอมูลมีความทันสมัย และเปนปจจุบัน  

เกณฑการให
คะแนน 

 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มากกวา 31  

วันทําการ 
26 – 30 
วันทําการ 

21 – 25 
วันทําการ 

16 – 20 
วันทําการ 

นอยกวา 15 
วันทําการ 

สตูรคาํนวณ 
 

           ผลรวม (จํานวนวันท่ีใชบันทึกขอมูลในแตละคําสั่ง) 
       จํานวนคําสั่งทั้งหมด 

หมายเหต ุ: นับจํานวนตามคําสั่งถึงแมวาแตละคําสั่งจะมีจํานวนรายการขอมูลท่ีแตกตางกัน   
เอกสารทีเ่กีย่วของ คําสั่งตาง ๆ / ก.พ.7 / ใบคุณวุฒิที่อบรม / การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

๑๗



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : บันทึกขอมลูทะเบยีนประวตัขิาราชการ (ก.พ. 7) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความถูกตองของการบันทกึขอมูลทะเบียนประวตัิใน ก.พ.7  
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั การบันทกึขอมลูบคุคลรวมถึงเอกสารประวัติขอมลูบคุคล และคาํสั่งตางๆ 
วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพการบันทึกขอมลูลงในทะเบียนประวัติ เพื่อใหมีความถูกตอง 
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 

สตูรคาํนวณ 
 

        จํานวนรายการที่บันทึกไดถกูตอง 
         จํานวนรายการที่บันทึกท้ังหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ คําสั่งตาง ๆ / ก.พ. 7 / ใบคุณวุฒิที่อบรม /การรับเครื่องราชอิสรยิาภรณ 
 

งาน : การประกาศหลกัเกณฑและวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัิราชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั  ระยะเวลาในการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏบิัติราชการ 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ประกาศ ฯ ประกอบดวย รอบการประเมิน องคประกอบการประเมนิ หลักเกณฑ
และวิธีการประเมิน ระดับการประเมิน แบบประเมิน ฯลฯ 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการดําเนินการจัดทําประกาศหลักเกณฑฯ  โดยใชเวลามาชวย
กํากับการทํางาน เพื่อใหสามารถประกาศหลักเกณฑฯ ตั้งแตตนรอบการประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม (รอบการประเมินท่ี 1) 
ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน (รอบการประเมินท่ี 2) 

2 คะแนน ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน (รอบการประเมินท่ี 1) 
ภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม (รอบการประเมินท่ี 2) 

3 คะแนน ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน (รอบการประเมินที่ 1) 
ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม (รอบการประเมินท่ี 2) 

4 คะแนน ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม (รอบการประเมินท่ี 1) 
ภายในวันท่ี 30 เมษายน (รอบการประเมินท่ี 2) 

5 คะแนน ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม (รอบการประเมินท่ี 1) 
ภายในวันท่ี 15 เมษายน (รอบการประเมินท่ี 2) 

 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ว 20/2552, ว 27/2552, ว 28/2553, ว 12/2555 

X ๑๐๐ 

๑๘



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การประกาศหลกัเกณฑและวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัิราชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั  ระดับความสําเร็จของการจัดทําประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ประกาศ ฯ ประกอบดวย รอบการประเมิน องคประกอบการประเมนิ หลักเกณฑ
และวิธีการประเมิน ระดับการประเมิน แบบประเมิน ฯลฯ  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการจัดทําประกาศหลักเกณฑฯ โดยใชเวลามาชวยกํากับเพื่อให
ขาราชการทราบตั้งแตตนรอบการประเมิน  

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน ทบทวนปญหาอุปสรรคในการดําเนินการในปท่ีผานมา 
2 คะแนน ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑและ

วิธีการฯ  
3 คะแนน ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ ภายในเดือน 

พฤศจิกายน 
4 คะแนน ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ ภายในวันท่ี 16-31 

ตุลาคม 
5 คะแนน ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ ภายในวันท่ี 1-15 

ตุลาคม 
 

หมายเหต ุ: เปนตัวช้ีวัดที่ใชในรอบการประเมินท่ี 1 เทานั้น 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ว 20/2552, ว 27/2552, ว 28/2553, ว 12/2555 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การดาํเนนิการประเมนิผลเพื่อเลือ่นเงนิเดอืน 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการดําเนินการประเมินผลเพื่อเลื่อนเงินเดือน 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ  
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

การประเมินผลเพื่อเลื่อนเงินเดือนเริ่มตั้งแตประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลฯ จนถึงการออกคําสั่งและประกาศแจงใหทุกคนทราบ  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยใชเวลามา
ชวยกํากับเพื่อใหการประเมินผลการเลื่อนเงินเดือนมีความถูกตอง โปรงใส 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลเพื่อเลื่อนเงินเดือน 
2 คะแนน คํานวณวงเงินท่ีจะใชเลื่อนเงินเดือนเสนอหัวหนาสวนราชการ/

ผูวาราชการจังหวัด ภายในสัปดาหที่ 2 ของเดือน ม.ีค. และ
เดือน ก.ย. 

3 คะแนน ตรวจสอบความถูกตองของการบรหิารวงเงินเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือน 

4 คะแนน ผูมีอํานาจสั่งบรรจุลงนามคาํสั่งเลือ่นเงินเดือนและประกาศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ภายในเดือน พ.ค. (รอบการประเมินที่ 1) 
และเดือน พ.ย. (รอบการประเมินที่ 2) 

5 คะแนน ผูมีอํานาจสั่งบรรจุลงนามคาํสั่งเลือ่นเงินเดือนและประกาศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ภายในเดือนเม.ย. (รอบการประเมินท่ี 1) 
และเดือน ต.ค. (รอบการประเมินที่ 2) 

 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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x 100 

งาน : การดาํเนนิการจัดทาํคาํสัง่เลื่อนเงนิเดือน 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาในการจัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 
หนวยวดั ระยะเวลา  
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

วัดขั้นตอนการทํางานเริม่ตั้งแตประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมนิผลการปฏิบตัิ
ราชการ จนถึงขั้นตอนการประกาศคําสั่งเลื่อนเงินเดือน  
เวลาที่กําหนด   (นับจากวันสิ้นสุดรอบการประเมิน) 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยใชเวลามาชวย
กํากับ เพื่อใหสวนราชการสามารถประกาศคําสั่งเลื่อนเงินเดือนไดโดยเร็ว 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ภายใน 55 วัน

ทําการ 
ภายใน 50 วัน

ทําการ 
ภายใน 45 วัน 

ทําการ 
ภายใน 40 วัน

ทําการ 
ภายใน 35 วัน

ทําการ 
 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

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 : การบันทึกขอมลูในระบบจายตรงเงนิเดือน 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความถูกตองของการบันทกึขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือน 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนบันทกึขอมลูเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษตางๆ ของบุคลากรในสังกัดตามคําสั่ง 
ที่ผานการตรวจสอบจากบัญชีคุมการเลื่อนเงินเดือน 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธภิาพของการบันทึกขอมลูในระบบจายตรงเงินเดือนใหมคีวามถูกตอง 
ครบถวน สมบรูณ ตามคาํสั่งการเลื่อนเงินเดือนของสวนราชการ  

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

สตูรคาํนวณ 
 

     จํานวนรายที่มีขอมูลถูกตอง 
จํานวนรายที่มีการบันทึกขอมูลทั้งหมด 

หมายเหต ุ: นับเปนรายคน (ถึงแมวาจะมีขอมลูกี่รายการก็ตาม) 
เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 

1. คําสั่ง / เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 
2. ขอมูลถือจายเงินเดือน คาจางประจําของขาราชการและลูกจางประจําจาก

ระบบจายตรงเงินเดือนของกรมบญัชีกลาง 

๒๑



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การบันทึกขอมลูในระบบจายตรงเงนิเดือน 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาเฉลี่ยของการบันทึกขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือน 
หนวยวดั ระยะเวลาเฉลี่ย 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการบันทึกขอมลูเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษตางๆ ของบุคลากรในสังกัดตามคําสั่ง 
ที่ผานการตรวจสอบจากบัญชีคุมการเลื่อนเงินเดือน  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

เพื่อวัดประสิทธภิาพของการบนัทึกขอมูลในระบบจายตรงเงินเดอืน โดยใชเวลามาชวย
กํากับการทํางานใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน เพื่อใหมีการจายเงินเดือนโดยเร็ว  

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
7 วันทําการ 6 วันทําการ 5 วันทําการ 4 วันทําการ 3 วันทําการ 

 

สตูรคาํนวณ 
 

     ผลรวม (เวลาที่ใชในการบันทกึขอมูลแตละรายการ) 
      ระยะเวลาที่ใชในการบันทกึขอมูลทั้งหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ คําสั่ง / เอกสารที่เกี่ยวของ  
 
งาน : ตรวจสอบคาํสั่งกบับญัชถีือจาย 

 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความถูกตองของการตรวจสอบคําสั่งกับบญัชีถือจาย 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการตรวจสอบความถูกตองของคําสั่งเทียบกับบญัชีถือจาย โดยมรีายการขอมูลตางๆ 
เชน เงินเดอืน ตําแหนง ระดับ เลขทีต่ําแหนง สังกดั และเงินเพิม่ในตําแหนง เปนตน 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการตรวจสอบคําสั่งกับบัญชีถือจาย เพื่อใหการเบิกจาย
เงินเดือน คาจาง มีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และนําไปใชเปนขอมูลอางอิง 
ที่นาเชื่อถือ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 100 

สตูรคาํนวณ 
 

       จํานวนรายการที่มีความถูกตอง 
       จํานวนรายที่ตรวจสอบท้ังหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ คําสั่ง / มติ อ.ก.พ.ฯ / ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ      
 

 

X 100 

๒๒



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : ตรวจสอบคาํสั่งกบับญัชถีือจาย 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาเฉลี่ยของการตรวจสอบคําสั่งกับบัญชีถือจาย 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการตรวจสอบคําสั่งเทียบกับบญัชีถือจาย โดยมรีายการขอมลูตางๆ เชน จํานวน
เงินเดือน ตําแหนง ระดับ เลขทีต่ําแหนง สังกดั และเงินเพิม่ในตําแหนง เชน เงินประจาํ
ตําแหนง เงินตอบแทน คาครองชีพช่ัวคราว เงิน พ.ส.ร. ฯลฯ)  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความมีประสิทธิภาพของการตรวจสอบคําสั่ง โดยใชเวลามาชวยกํากับการทํางาน
ใหมคีวามรวดเร็วยิ่งข้ึน และหากพบขอผิดพลาดสามารถแกไขไดทนัทวงที  

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

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

สตูรคาํนวณ 
 

รวม (เวลาที่ใชในการตรวจสอบแตละคาํสั่ง) 
      จํานวนคําสั่งที่ตรวจสอบทั้งหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ คําสั่ง / เอกสารที่เกี่ยวของ  
 

งาน : การขอรบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความผดิพลาดในการจดัทําบัญชีแสดงคณุสมบัติบุคคลเพื่อขอรับ

พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

บุคคล หมายถึงขาราชการ ลูกจางประจํา พนกังานราชการขอมลูบุคคล เชน คํานาํหนา 
ช่ือ-สกลุ ประวัติการรับพระราชทานเครื่องราชฯ ช้ันรอง ฯลฯ ทั้งนี้ ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด (บัญชี 41)  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการจดัทําขอมลูบุคคลทีไ่ดรับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ  

เกณฑการใหคะแนน  

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 

สตูรคาํนวณ 
 

จํานวนรายการขอมูลทีผ่ิดพลาด 
  จํานวนรายการขอมลูทั้งหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ กฎหมายและระเบยีบเกี่ยวกับเครือ่งราชอิสริยาภรณ / ขอมูลบุคคลของขาราชการ 

x
 100 

X 100 

๒๓



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 

23 
 

งาน : การเสนอขอรบัพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ใหแกบุคลากรของหนวยงาน ซึ่งการขอ
พระราชทานฯ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการขอพระราชทานฯ ไดอยางถูกตอง
และทันเวลา 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน ทบทวนการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณในป 
ที่ผานมา 

2 คะแนน ตรวจสอบผูมีคณุสมบัติการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ 

3 คะแนน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ 

4 คะแนน สงขอมูลการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ใหขาราชการตรวจสอบความถูกตอง 

5 คะแนน สงขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนใหกระทรวงภายในเดือน
มิถุนายน 

 

หมายเหต ุ: เปนตัวช้ีวัดรายป โดยสามารถปรับใหเหมาะสมกับการดาํเนินการ 
              ของสวนราชการในแตละรอบการประเมินได 

เอกสารทีเ่กีย่วของ กฎหมายและระเบยีบเกี่ยวกับเครือ่งราชอิสริยาภรณ /ขอมูลบุคคลของขาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การเสนอขอรบัพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ใหแกบุคลากรของหนวยงาน ซึ่งการขอ
พระราชทานฯ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการขอพระราชทานฯ ไดอยางถูกตอง
และทันเวลา 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน ทบทวนการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณในป 
ที่ผานมา 

2 คะแนน ตรวจสอบผูมีคณุสมบัติการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ 

3 คะแนน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ 

4 คะแนน สงขอมูลการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ใหขาราชการตรวจสอบความถูกตอง 

5 คะแนน สงขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนใหกระทรวงภายในเดือน
มิถุนายน 

 

หมายเหต ุ: เปนตัวช้ีวัดรายป โดยสามารถปรับใหเหมาะสมกับการดาํเนินการ 
              ของสวนราชการในแตละรอบการประเมินได 

เอกสารทีเ่กีย่วของ กฎหมายและระเบยีบเกี่ยวกับเครือ่งราชอิสริยาภรณ /ขอมูลบุคคลของขาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การเสนอขอรบัพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ใหแกบุคลากรของหนวยงาน ซึ่งการขอ
พระราชทานฯ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการขอพระราชทานฯ ไดอยางถูกตอง
และทันเวลา 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน ทบทวนการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณในป 
ที่ผานมา 

2 คะแนน ตรวจสอบผูมีคณุสมบัติการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ 

3 คะแนน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ 

4 คะแนน สงขอมูลการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ใหขาราชการตรวจสอบความถูกตอง 

5 คะแนน สงขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนใหกระทรวงภายในเดือน
มิถุนายน 

 

หมายเหต ุ: เปนตัวช้ีวัดรายป โดยสามารถปรับใหเหมาะสมกับการดาํเนินการ 
              ของสวนราชการในแตละรอบการประเมินได 

เอกสารทีเ่กีย่วของ กฎหมายและระเบยีบเกี่ยวกับเครือ่งราชอิสริยาภรณ /ขอมูลบุคคลของขาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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3.  กลุมงานสวสัดกิารและเจาหนาทีส่มัพนัธ 
มีหนาที่และความรับผิดชอบ  
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการและงานฌาปนกิจสงเคราะหของขาราชการ

และลูกจางของสวนราชการ 
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับเจาหนาที่สัมพันธของสวนราชการ 
 
 

ตวัชีว้ดั 
ระดับของความสําเร็จของการจัดกิจกรรมทางสวัสดิการ 
ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมทางรัฐพิธี 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตีอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัด

๒๕



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การจัดกจิกรรมทางสวสัดิการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับของความสําเร็จของการจัดกิจกรรมทางสวัสดิการ 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

สวสัดิการ หมายถึง การจัดกจิกรรมโดยมีวัตถปุระสงคเพื่อชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการดาํรงชีวติและการปฏบิัติราชการใหแกบุคลากรในหนวยงาน  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความมีประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมทางสวัสดิการเพื่อใหมีความถูกตองตาม
ระเบียบการจดัสวสัดิการ และตรงกับความตองการของสมาชิก 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน ทบทวนแผนการจัดสวัสดิการประจําป 
2 คะแนน จัดทําแผนและขออนุมัติแผนการจดักิจกรรมสวสัดิการประจําป 

และประชาสัมพันธแผนการจดัสวสัดิการอยางนอย 2 ชองทาง 
3 คะแนน ดําเนินการจัดกิจกรรมทางสวสัดิการ  
4 คะแนน สรุปผลการดําเนินงานรายไตรมาส  

(รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
5 คะแนน จัดทํารายงานผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547 
 

งาน : การจัดกจิกรรมทางรฐัพิธี 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมทางรัฐพิธ ี
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

วัดประสิทธภิาพการดาํเนินการตามแผนการจดัพิธีการและกิจกรรมทางรัฐพิธี เชน  
พิธีวางพานพุมถวายราชสักการะ งานพิธีถวายสัตยปฏญิาณ เปนตน 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมงานรัฐพิธี เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตอง และทันเวลา 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน ยกรางแผนการจัดกิจกรรมรัฐพิธี  
2 คะแนน แผนไดรับความเห็นชอบจากฝายบริหาร 
3 คะแนน ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด  
4 คะแนน ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน  
5 คะแนน รายงานผลการดําเนินงานตอฝายบริหาร (รอบ 6 เดือน  

และรอบ 12 เดือน) 
 

หมายเหต ุ: ใชประเมินไดทั้ง 2 รอบการประเมิน 
เอกสารทีเ่กีย่วของ แผนการจดักิจกรรมทางรัฐพิธ ี/ รายงานฝายบริหาร 

๒๖
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งาน : การจัดทาํแผนพฒันาคณุภาพชวีติบุคลากร 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนแผนประจําป เพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร โดยแผนจะประกอบดวยโครงการ กิจกรรม 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผูที่รับผดิชอบ 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความสามารถในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรใหสอดคลองตาม
ความจําเปนและความตองการของบุคลากร รวมถึงประสิทธิภาพในการกําหนด
โครงการ/กิจกรรม และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 

เกณฑการใหคะแนน 
 

รอบการประเมนิที ่1 
 

1 คะแนน ยกรางแผนพัฒนาคณุภาพชีวิตของสวนราชการ โดยนํา
ขอมูลการดําเนินงานของปท่ีผานมา ปจจัยที่มผีลตอคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร รวมถึงความตองการของบุคลากรมา
ประกอบการจดัทําแผน 

2 คะแนน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของสวนราชการผานความเห็นชอบ
จากฝายบริหารภายในเดือนตุลาคม 

3 คะแนน ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด (รอบ 6 เดือนแรก) 
4 คะแนน ติดตามประเมินผลการดําเนินการรอบ 6 เดือนแรก 
5 คะแนน รายงานผลการดําเนินงานตอฝายบริหาร 

 

รอบการประเมนิที ่2 
 

1 คะแนน ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด (รอบ 6 เดือนหลัง) 
2 คะแนน ติดตามประเมินผลการดําเนินการรอบ 6 เดือนหลัง 
3 คะแนน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน 
4 คะแนน รายงานผลการดําเนินงานตอผูบรหิาร 
5 คะแนน ยกรางแผนพัฒนาคณุภาพชีวิตของสวนราชการของปถัดไป  

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 
 

1. แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตขาราชการพลเรือนสามัญ  
2. เกณฑคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล 
3. กรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

 
 
 

๒๗
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X ๑๐๐ 

งาน : การพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากร 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตีอการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

วัดความพึงพอใจของบุคลากรที่มตีอการดําเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของหนวยงาน โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจ 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

เพื่อวัดประสิทธิภาพในการจดักิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อนํา 
ผลที่ไดมาปรับปรุง พัฒนากิจกรรม/โครงการทีต่อบสนองความตองการของ
ขาราชการได 

เกณฑการให
คะแนน 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
นอยกวา 69 70-74 75-79 80-84 85 ขึ้นไป 

สตูรการคาํนวณ 
 

    

    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม  
                       5 
หมายเหต ุ: 
1. ความพึงพอใจแบงเปน ๕ ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอยอยแลวคิดคาคะแนนโดยมเีกณฑ

การใหคะแนนคําตอบในแตละขอ  
 

คะแนน ชวงคะแนน ระดบัความคดิเหน็ 
5 4.21-5.00 พอใจมากท่ีสุด 
4 3.41-4.20 พอใจมาก 
3 2.61-3.40 พอใจปานกลาง 
2 1.81-2.60 พอใจนอย 
1 1.00-1.80 พอใจนอยท่ีสุด 

3. การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ  
คะแนนเฉลีย่ = (คะแนนเฉลีย่ขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยขอยอยที ่n)  

            จํานวนขอยอยทั้งหมด 
4. การแปลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปรอยละ 

รอยละความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจภาพรวม x 100 
5 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 

1. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน 
2. แบบสํารวจความพึงพอใจ 

 
 

๒๘
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4.  กลุมงานฝกอบรมและพฒันา 
มีหนาที่และความรับผิดชอบ 

(1) จัดทําแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตรที่พิจารณาถึง
ความเหมาะสม ความจําเปน และสามารถตอบสนองกับภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย 

(2) ดําเนินการพิจารณาบุคคลใหเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงาน
ภายในและหนวยงานภายนอก 

 
ตวัชีว้ดั 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
ระดับความสําเร็จของการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม 
รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด

๒๙
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งาน : การจัดทาํแผนพฒันาบคุลากร 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

แผนพัฒนาบุคลากรตองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรหลักขององคกรและยุทธศาสตรการ
พัฒนาขาราชการ พ.ศ. 2552-2556 โดยการวเิคราะหปจจัยสําคญัดานบุคลากร
เพื่อนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในบริบทขององคกร 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาบุคลากรของสวนราชการใหไดรับความรู 
ทักษะ และสมรรถนะเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

เกณฑการให
คะแนน 
 

 

1 คะแนน ตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา ทบทวน และวางกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

2 คะแนน รางแผนพัฒนาบุคลากรเสนอผานความเห็นชอบของฝายบริหาร 
3 คะแนน แจงเวียนแผนพัฒนาบุคลากรผานชองทางตางๆ อยางนอย 2 ชองทาง 
4 คะแนน มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร รอยละ 70 
5 คะแนน มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร รอยละ 100 

เอกสารทีเ่กีย่วของ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ ป 2552 - 2556 
 

งาน : การสงบคุลากรเขารบัการฝกอบรม 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการคัดเลือกบคุลากรเขารบัการฝกอบรมในหลกัสตูรตางๆ ที่จดัโดยหนวยงานหรือ 
โดยสถาบันภายนอก  

วตัถปุระสงคของ 
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความมีประสิทธิภาพของกระบวนการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม เพื่อให
บุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว 

 เกณฑการใหคะแนน  
 

1 คะแนน ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรใหตรงกับแผนพัฒนาบุคลากร 
2 คะแนน แจงเวียนใหบุคลากรไดรับทราบรายละเอียดของหลักสูตร ผานชองทางตางๆ 

อยางนอย 2 ชองทาง 
3 คะแนน รวบรวม/ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการอบรม และจัดทําสรุป

เสนอคณะทํางาน (ถามี) เพือ่ทําการคัดเลือก 
4 คะแนน เสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติที่ผานการคัดเลือกเสนอฝายบรหิารใหความเห็นชอบ 
5 คะแนน จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

เอกสารทีเ่กีย่วของ รายละเอียดของหลักสตูร / คําสั่ง / หนังสือขออนุมัติ / หนังสือสงเขาอบรม 

๓๐
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X ๑๐๐ 

งาน : การจัดฝกอบรมใหแกบคุลากร 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการฝกอบรม 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ความพึงพอใจของผูรบัการฝกอบรมที่มีตอการใหบรกิารของหนวยงานทีจ่ัดฝกอบรมใน
แตละหลกัสตูรที่จัดขึน้ (กอน ระหวาง หลังการฝกอบรม) 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพในการจดัฝกอบรมของหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม เพื่อนําผลที่ไดมา
ปรับปรุง ขั้นตอนการใหบริการในงานฝกอบรม 

เกณฑการใหคะแนน 
          

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
นอยกวา 69 70-74 75-79 80-84 85 ขึ้นไป 

สตูรการคาํนวณ 
 

    

    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม  
                       5 
หมายเหต ุ: 
1. ความพึงพอใจแบงเปน ๕ ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอยอยแลวคิดคาคะแนนโดยมเีกณฑ

การใหคะแนนคําตอบในแตละขอ  
 

คะแนน ชวงคะแนน ระดบัความคดิเหน็ 
5 4.21-5.00 พอใจมากท่ีสุด 
4 3.41-4.20 พอใจมาก 
3 2.61-3.40 พอใจปานกลาง 
2 1.81-2.60 พอใจนอย 
1 1.00-1.80 พอใจนอยท่ีสุด 

3. การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ  
คะแนนเฉลีย่ = (คะแนนเฉลีย่ขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยขอยอยที ่n)  

            จํานวนขอยอยทั้งหมด 
4. การแปลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปรอยละ 

รอยละความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจภาพรวม x 100 
5 

เอกสารทีเ่กีย่วของ แบบสอบถามความพึงพอใจ / รายงานสรุปผลการประเมิน 

 
 

๓๑
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5. กลุมงานโครงสรางและแผนอตัรากาํลัง 
มีหนาที่และความรับผิดชอบ  

(1) ดําเนินเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โครงสรางและอัตรากําลัง 
(2) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห เพ่ือเสนอแนะนโยบายและวางแผนระบบการ

บริหารงานบุคคล 
 

ตวัชีว้ดั 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการปรับปรุงการแบงสวนราชการภายใน 
สวนราชการ 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
รอยละความผิดพลาดในการบันทึกขอมูลบุคคล 
ระยะเวลาเฉลี่ยของการบันทึกขอมูลรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด

๓๒
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งาน : การปรบัปรงุการแบงสวนราชการภายในสวนราชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในสวนราชการ 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการจัดตั้งหนวยงานภายใน เพื่อใหมีความเหมาะสมและคลองตัวในการ
ดําเนินงาน รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความสามารถในการดําเนินการปรับปรุงการแบงงานภายในกรมใหเปนไปตาม
แผนการดาํเนินงานและกรอบเวลาที่กําหนดไว 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน ตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะหบทบาทภารกิจ โครงสราง 
อัตรากําลังท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และการประสานกับหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ 

2 คะแนน จัดทํารายละเอียดขอมูล พรอมขอวิเคราะห ความคิดเห็น  
และขอเสนอทางเลือก 

3 คะแนน จัดประชุมคณะทํางาน 
4 คะแนน เสนอฝายบริหารพิจารณาเห็นชอบ 
5 คะแนน สงเรื่องตอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของ 

สวนราชการ 

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

งาน : ยุทธศาสตรดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบคุคลเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบดวยแผนงาน/โครงการ เปาหมาย และตัวช้ีวัด 
วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจัดแผนปฏบิัติการบรหิารทรัพยากรบุคคลทีส่อดคลองและ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ปงบประมาณทีผ่านมา 
2 คะแนน ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏบิัติการฯ 
3 คะแนน จัดทําแผนปฏิบัติการและประกาศใช 
4 คะแนน ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
5 คะแนน ติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

* หมายเหตุ เปนตัวช้ีวัดรายป 
เอกสารทีเ่กีย่วของ แผนยุทธศาสตร / แผนปฏิบตัิการ / แผนการดําเนินงานของหนวยงาน 

๓๓
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งาน : การจัดทาํแผนอตัรากาํลงัของขาราชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการ 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

การจัดทําแผนอัตรากําลัง คือ การวิเคราะหความจําเปนในการใชอัตรากําลังเพื่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกจิของสวนราชการ ซึ่งจะมีการจัดทําปละครั้ง 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัช้ีวดั 

วัดความสามารถของการจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อใหการใชกําลังคนสอดคลองกับ
ภารกิจ รวมทั้งเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เกณฑการให
คะแนน 
 

 

1 คะแนน ทบทวนแผนอัตรากําลังของปท่ีผานมาใหแลวเสร็จภายใน
เดือนตุลาคม 

2 คะแนน รวมรวมขอมลูที่จําเปนในการวิเคราะหอัตรากาํลัง 
3 คะแนน จัดทํากรอบอัตรากําลังและนําเสนอคณะกรรมการฯ 
4 คะแนน นําเสนอฝายบริหารใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 
5 คะแนน ประกาศใชแผนอัตรากําลัง ภายในเดือนมกราคม 

เอกสารทีเ่กีย่วของ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / รายงานการประชุม / แผนอัตรากําลังของปท่ีผานมา 
 

งาน : จัดทาํฐานขอมลูอตัรากาํลัง 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของความผิดพลาดในการบนัทึกขอมูลบุคคล 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ขอมูลอตัรากาํลังของขาราชการ ลกูจางประจํา พนกังานราชการ โดยมรีายละเอยีดของ
ขอมูล เชน ช่ือ สกลุ ตาํแหนง ระดับ วัน/เดือน/ป เกดิ ID Card  เปนตน ซึ่งลงในระบบ 
DPIS หรือ Excel ครบถวน สมบรูณ 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัช้ีวดั 

วัดประสิทธิภาพของการบันทึกขอมูลบุคคล เพื่อใหขอมูลบุคคลมคีวามถูกตอง 
ครบถวน และสมบรูณ  

เกณฑการให
คะแนน 
 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มากกวา 8.00 7.01-8.00 6.01-7.00 5.01-6.00 นอยกวา 5.00 

สตูรคาํนวณ 
 

         จํานวนขอมูลที่ผิดพลาด 
      จํานวนขอมูลที่บันทึกท้ังหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ คําสั่ง ก.พ. 7 / แฟมประวัติ จ 18 / แบบบันทึกการตรวจขอมลูบคุคล 

 

X 100 

๓๔ คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การจัดทาํแผนอตัรากาํลงัของขาราชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการ 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัช้ีวดั 
 

การจัดทําแผนอัตรากําลัง คือ การวิเคราะหความจําเปนในการใชอัตรากําลังเพื่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกจิของสวนราชการ ซึ่งจะมีการจัดทําปละครั้ง 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความสามารถของการจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อใหการใชกําลังคนสอดคลองกับ
ภารกิจ รวมทั้งเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เกณฑการให
คะแนน 
 

 

1 คะแนน ทบทวนแผนอัตรากําลังของปท่ีผานมาใหแลวเสร็จภายใน
เดือนตุลาคม 

2 คะแนน รวมรวมขอมลูที่จําเปนในการวิเคราะหอัตรากาํลัง 
3 คะแนน จัดทํากรอบอัตรากําลังและนําเสนอคณะกรรมการฯ 
4 คะแนน นําเสนอฝายบริหารใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 
5 คะแนน ประกาศใชแผนอัตรากําลัง ภายในเดือนมกราคม 

เอกสารทีเ่กีย่วของ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / รายงานการประชุม / แผนอัตรากําลังของปท่ีผานมา 
 

งาน : จัดทาํฐานขอมลูอตัรากาํลัง 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของความผิดพลาดในการบนัทึกขอมูลบุคคล 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัช้ีวดั 
 

ขอมูลอตัรากาํลังของขาราชการ ลกูจางประจํา พนกังานราชการ โดยมรีายละเอยีดของ
ขอมูล เชน ช่ือ สกลุ ตาํแหนง ระดับ วัน/เดือน/ป เกดิ ID Card  เปนตน ซึ่งลงในระบบ 
DPIS หรือ Excel ครบถวน สมบรูณ 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการบันทึกขอมูลบุคคล เพื่อใหขอมูลบุคคลมคีวามถูกตอง 
ครบถวน และสมบรูณ  

เกณฑการให
คะแนน 
 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มากกวา 8.00 7.01-8.00 6.01-7.00 5.01-6.00 นอยกวา 5.00 

สตูรคาํนวณ 
 

         จํานวนขอมูลที่ผิดพลาด 
      จํานวนขอมูลที่บันทึกท้ังหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ คําสั่ง ก.พ. 7 / แฟมประวัติ จ 18 / แบบบันทึกการตรวจขอมลูบคุคล 

 

X 100 



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 

34 
 

งาน : จัดทาํฐานขอมลูอตัรากาํลัง 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาเฉลี่ยของการบันทึกขอมูลรายบุคคล 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั ขอมูลรายบคุคลคือขอมลูที่มาจากการออกคําสั่งจากหนวยงานตางๆ ทีเ่กี่ยวของ เชน 

คําสั่งเลือ่นเงินเดือน คาํสั่งเลื่อน โอน ยาย เปนตน  
วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการบันทึกขอมูลบุคคล โดยใชเวลามาชวยกํากบัการดําเนินงาน 
เพื่อใหขอมูลบุคคลมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
๗ วันทําการ ๖ วันทําการ ๕ วันทําการ ๔ วันทําการ ๓ วันทําการ 

สตูรคาํนวณ   ผลรวม (ระยะเวลาในการบันทึกขอมูลในแตละคําสั่ง) 
                   จํานวนคําสั่งทั้งหมด                  

 

เอกสารทีเ่กีย่วของ คําสั่ง / แบบเก็บขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 100 

๓๕



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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6.  กลุมงานเลขานกุารนกับรหิาร 
มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
(1) กลั่นกรองหนังสือกอนนําเสนอผูบริหาร 
(2) จัดทํา โตตอบ และจัดเก็บหนังสือ     
(3) จัดวาระนัดหมาย ใหการรับรองแขก และติดตอประสานงานใหกับผูบริหาร 

 
ตวัชีว้ดั 

รอยละของจํานวนเรื่องที่กลั่นกรองแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
รอยละความถูกตองของการจัดทํากําหนดการผูบริหาร 
รอยละความพึงพอใจของผูบริหารที่มีตอฝายเลขานุการ 
ระดับความสําเร็จของการจัดประชุมผูบริหาร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด

๓๖



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การกลั่นกรองงานเพื่อเสนอผูบรหิาร 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนเรื่องที่กลั่นกรองแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

1) การกลั่นกรองงานเพื่อเสนอผูบริหาร หมายถึงการดําเนินการวิเคราะห 
ตรวจสอบความถูกตองของหนังสอื/เอกสาร ใหความเห็นทางวิชาที่เกี่ยวของ 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานเริม่ตัง้แตการลงรับหนังสือ การประมวล รวบรวม 
จัดลําดับความสําคัญเรงดวน การตรวจสอบวเิคราะห การประสานหนวยงาน
เพื่อปรับปรุงแกไข การนําเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ การตรวจทานความ
ถูกตองภายหลังผูบริหารสั่งการแลว การบันทึกขอสั่งการในระบบอิเล็กทรอนิกส 
และการนาํสงสารบรรณดําเนินการ 

2) ภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึงการดําเนินงานไดแลวเสรจ็ตามระยะเวลา 
ที่กําหนดไว ดังนี ้
(๑) เรื่องที่มีความซับซอน ใชเวลาโดยเฉลี่ย 7-10 วันทําการ 
(๒) เรื่องที่ดําเนินการปกติ ใชเวลาโดยเฉลี่ยภายใน 5 วันทําการ 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความสามารถของการกลั่นกรองงานของฝายเลขานุการ โดยใหมคีวามถูกตอง
และรวดเร็ว ท้ังนี้เพื่อใหผูบริหารพจิารณาสั่งการไดอยางถูกตอง ครบถวน และ
รวดเร็ว  

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

 จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแลวเสรจ็ 
        จํานวนเรื่องทั้งหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ทะเบียนรับ - สงหนังสือในระบบ 
 

 
 
 
 
 
 

x 100 

๓๗



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การจัดทาํกาํหนดการผูบรหิาร 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความถูกตองของการจัดทํากําหนดการผูบริหาร 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

กําหนดการผูบริหาร หมายถึง ตารางงานท่ีจัดทําใหผูบรหิารใชสําหรับปฏิบัติงาน
ในวันถัดไป และมีการนําลงระบบอิเล็กทรอนิกส 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการจัดทํากําหนดการของผูบริหาร โดยเนนความถูกตอง 
ครบถวนของขอมูล ท้ังนีเ้พื่อใหผูบริหารสามารถวางแผนจดัการงานไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

 จํานวนกําหนดการที่มคีวามถูกตอง 
       จํานวนกําหนดการทั้งหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ตารางงานของผูบริหาร / หนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือเชิญประชุม 
เชิญเปนประธาน เปนตน  

 

งาน : เลขานุการนกับรหิาร 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความพึงพอใจของผูบริหารที่มีตอฝายเลขานุการ 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการวัดความพึงพอใจของผูบริหารตอการปฏิบัติงานของฝายเลขานุการโดยรวม  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความสามารถของฝายเลขานุการในการทําหนาท่ีอํานวยการและสนับสนุนงาน
ตางๆ ของผูบริหาร เพื่อใหการปฏบิัติงานของผูบริหารเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

 ผลรวม (คะแนนความพึงพอใจในแตละงาน) 
          คะแนนรวมทั้งหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

x 100 

x 100 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การจัดทาํกาํหนดการผูบรหิาร 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความถูกตองของการจัดทํากําหนดการผูบริหาร 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

กําหนดการผูบริหาร หมายถึง ตารางงานท่ีจัดทําใหผูบรหิารใชสําหรับปฏิบัติงาน
ในวันถัดไป และมีการนําลงระบบอิเล็กทรอนิกส 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการจัดทํากําหนดการของผูบริหาร โดยเนนความถูกตอง 
ครบถวนของขอมูล ท้ังนีเ้พื่อใหผูบริหารสามารถวางแผนจดัการงานไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

 จํานวนกําหนดการที่มคีวามถูกตอง 
       จํานวนกําหนดการทั้งหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ตารางงานของผูบริหาร / หนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือเชิญประชุม 
เชิญเปนประธาน เปนตน  

 

งาน : เลขานุการนกับรหิาร 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความพึงพอใจของผูบริหารที่มีตอฝายเลขานุการ 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการวัดความพึงพอใจของผูบริหารตอการปฏิบัติงานของฝายเลขานุการโดยรวม  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความสามารถของฝายเลขานุการในการทําหนาท่ีอํานวยการและสนับสนุนงาน
ตางๆ ของผูบริหาร เพื่อใหการปฏบิัติงานของผูบริหารเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

 ผลรวม (คะแนนความพึงพอใจในแตละงาน) 
          คะแนนรวมทั้งหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

x 100 

x 100 

๓๘



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน :  การจดัประชมุผูบรหิาร 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดประชุมผูบริหาร 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ความสําเร็จในการจัดประชุมผูบรหิารพิจารณาจากขั้นตอนการดาํเนินงาน  
1) ประสานผูบริหารและเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของวางแผน เตรียมการ/กําหนดแผน

และรวบรวมขอมลู  
2) จัดทําเอกสารระเบียบวาระการประชุม 
3) จองหองประชุม 
4) จัดทําหนังสือเชิญและประสานหนวยงาน 
5) จัดประชุม 
6) บันทึกจัดทํารายงานสรุปการประชุมและเวียนผูเกี่ยวของ 
7) นําเสนอผูบริหาร 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

เพื่อวัดประสิทธิภาพในการเตรยีมการจัดประชุมของผูบรหิาร เริ่มตั้งแตขั้นตอน
แรกจนถึงขัน้ตอนสุดทาย เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และ 
มีประสิทธิภาพ 

เกณฑการใหคะแนน  
1 คะแนน ดําเนินการแลวเสร็จตามขั้นตอนของแผนที่กําหนดไว  

รอยละ 90 
2 คะแนน ดําเนินการแลวเสร็จตามขั้นตอนของแผนที่กําหนดไว 

รอยละ 100 
3 คะแนน จัดทําบันทึกรายงานผลการประชมุและปรับแกไขแลวเสร็จ

นําเสนอผูบริหารภายใน 10 วันทําการ ภายหลังเสร็จสิ้น 
การประชุม 

4 คะแนน จัดทําบันทึกรายงานผลการประชมุและปรับแกไขแลวเสร็จ
นําเสนอผูบริหารภายใน 7 วันทําการ ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุม 

5 คะแนน จัดทําบันทึกรายงานผลการประชมุและปรับแกไขแลวเสร็จ
นําเสนอผูบริหารภายใน 5 วันทําการ ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุม 

เอกสารทีเ่กีย่วของ หนังสือเชิญประชมุ / วาระการประชุม / เอกสารประกอบการประชุมตามวาระ / 
รายงานการประชุม 

 
 

๓๙



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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7.  กลุมงานบรหิารงานทัว่ไป/ธรุการ 
มีหนาที่และความรับผิดชอบ 

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและรวบรวมแผนงาน งบประมาณ การเงิน  
การบัญชี วัสดุครุภัณฑ และบริหารงานบุคคลของสํานัก/กอง 

(2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก/กอง 
 

 

ตวัชีว้ดั 
รอยละของเอกสารที่จัดสงไดภายในเวลาที่กําหนด 
ระดับความสําเร็จในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ระยะเวลาในการสํารวจครุภัณฑประจําปภายในเวลาที่กําหนด 
รอยละของจํานวนขอมูลที่มีการนําขึ้นเว็บไซต 
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการดานพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัด

๔๐



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การจัดสงเอกสาร 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของเอกสารที่จัดสงไดภายในเวลาที่กําหนด 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

- เอกสารที่จดัสง หมายถึง เอกสารทีฝ่ายธุรการของสํานัก/กอง ไดรับจากงาน 
สารบรรณ เพื่อแจกจายใหกับเจาของเรื่อง/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

- เวลาที่กําหนดจะดูจากความสําคญัและความเรงดวนของเอกสาร 
ดวนท่ีสุด  15 นาที    ดวน  20 นาที     ทั่วไป   30 นาที 

   (หลังจากท่ีผูบังคับบัญชาลงนามเกษียนหนังสือ)   

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการจัดสงเอกสาร โดยใชเวลามากํากับใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
เพื่อใหเจาของเรื่องไดรับหนังสือไดทันเวลา  

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

      

สตูรคาํนวณ 
 

จํานวนเอกสารที่จดัสงไดภายในเวลาที่กําหนด 
      จํานวนเอกสารที่ตองจัดสงทัง้หมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ทะเบียนรับ - สงหนังสือ /เอกสารที่รับจากหนวยงานภายใน-ภายนอก 
 

งาน : การจดัซือ้วสัดสุํานกังาน (ในวงเงนิไมเกนิ 50,000 บาท) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั  ระดับความสําเร็จในการจัดซื้อวสัดุสํานักงาน 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

การจัดซื้อวัสดสุํานักงาน เริ่มตั้งแตการสอบถามความตองการของเจาหนาท่ีในสํานัก 
ตรวจเช็คจํานวนวัสดสุํานักงาน สัง่ซื้อวัสดุ จนถึงขั้นตอนการตรวจรบัวัสดุสาํนักงาน 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความสามารถในการจัดซื้อวสัดสุํานักงาน เพื่อใหไดวสัดสุํานักงานตรงตาม
วัตถุประสงคของการใชงาน และถกูตองตามระเบียบที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน วางแผนการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  
2 คะแนน ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 
3 คะแนน ไดวัสดุสํานักงานในจํานวนที่ครบถวน มคุีณภาพ และตรงตามเวลาที่กําหนด 
4 คะแนน ไดวัสดุสํานักงานครบถวน มีคุณภาพ และกอนเวลาทีก่ําหนด 2 วันทําการ 
5 คะแนน ไดวัสดุสํานักงานครบถวน มีคุณภาพ และกอนเวลาทีก่ําหนด 3 วันทําการ 

หมายเหต ุ: “เวลาทีก่าํหนด”  ใหพจิารณากําหนดตามความเหมาะสมกับการดําเนินงานของ 
   แตละสวนราชการ    

เอกสารทีเ่กีย่วของ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

x 100  

๔๑

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : ตรวจสอบพสัดุ/ครภุณัฑประจาํป 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาในการสํารวจครภุัณฑประจําปภายในเวลาที่กําหนด 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการตามระเบยีบวาดวยการพัสดุประจําป เพื่อใหพัสดแุละครภุณัฑ 
มีความถูกตองตามทะเบียนคมุ และสามารถรายงานไดตามเวลาภายในวันท่ี  
30 กันยายน 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการสํารวจ/ตรวจสอบพัสดุและครภุัณฑใหทันตามกําหนด
ระยะเวลา และเพื่อรายงานใหเปนไปตามระเบียบของ สตง. และกลุมตรวจสอบ
ภายใน 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานภายในเวลากําหนด 
2 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 5 วัน 
3 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 10 วัน 
4 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 15 วัน 
5 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนกําหนดเวลา 20 วัน   

   

เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสารการตรวจสอบครุภณัฑประจําป / คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ครุภณัฑ 

 

งาน : การนําเขาขอมลูลงในเวบ็ไซต 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนขอมลูที่มีการนาํขึ้นเว็บไซต 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ขอมูล เชน การรับ-โอนขาราชการ การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ  
การสอบแขงขัน ผลการดําเนินงานของสํานัก/ กอง/ศูนย การจดัซื้อจัดจาง ฯลฯ  

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

เพื่อวัดประสิทธิภาพของการนําขอมูลตางๆ ขึ้นเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารตางๆ ใหแกผูรับบรกิาร รวมถึงผูสนใจทั่วไปไดรับทราบขอมูล
ตางๆ ไดอยางทันทวงที  

เกณฑการใหคะแนน 
 

           

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

      

สตูรคาํนวณ 
 

        จํานวนขอมูลที่นําขึ้นเว็บไซต 
จํานวนขอมูลที่ตองนําขึ้นเว็บไซตทั้งหมด 

หมายเหต ุ: 1 เรื่อง นับเปน 1 ขอมูล 
เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสาร / ขอมูลที่ไดนําลงในเว็บไซต 

x 100 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : ตรวจสอบพสัดุ/ครภุณัฑประจาํป 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาในการสํารวจครภุัณฑประจําปภายในเวลาที่กําหนด 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการตามระเบยีบวาดวยการพัสดุประจําป เพื่อใหพัสดแุละครภุณัฑ 
มีความถูกตองตามทะเบียนคมุ และสามารถรายงานไดตามเวลาภายในวันท่ี  
30 กันยายน 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการสํารวจ/ตรวจสอบพัสดุและครภุัณฑใหทันตามกําหนด
ระยะเวลา และเพื่อรายงานใหเปนไปตามระเบียบของ สตง. และกลุมตรวจสอบ
ภายใน 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานภายในเวลากําหนด 
2 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 5 วัน 
3 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 10 วัน 
4 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 15 วัน 
5 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนกําหนดเวลา 20 วัน   

   

เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสารการตรวจสอบครุภณัฑประจําป / คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ครุภณัฑ 

 

งาน : การนําเขาขอมลูลงในเวบ็ไซต 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนขอมลูที่มีการนาํขึ้นเว็บไซต 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ขอมูล เชน การรับ-โอนขาราชการ การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ  
การสอบแขงขัน ผลการดําเนินงานของสํานัก/ กอง/ศูนย การจดัซื้อจัดจาง ฯลฯ  

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

เพื่อวัดประสิทธิภาพของการนําขอมูลตางๆ ขึ้นเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารตางๆ ใหแกผูรับบรกิาร รวมถึงผูสนใจทั่วไปไดรับทราบขอมูล
ตางๆ ไดอยางทันทวงที  

เกณฑการใหคะแนน 
 

           

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

      

สตูรคาํนวณ 
 

        จํานวนขอมูลที่นําขึ้นเว็บไซต 
จํานวนขอมูลที่ตองนําขึ้นเว็บไซตทั้งหมด 

หมายเหต ุ: 1 เรื่อง นับเปน 1 ขอมูล 
เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสาร / ขอมูลที่ไดนําลงในเว็บไซต 

x 100 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 

41 
 

งาน : ตรวจสอบพสัดุ/ครภุณัฑประจาํป 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาในการสํารวจครภุัณฑประจําปภายในเวลาที่กําหนด 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการตามระเบยีบวาดวยการพัสดุประจําป เพื่อใหพัสดแุละครภุณัฑ 
มีความถูกตองตามทะเบียนคมุ และสามารถรายงานไดตามเวลาภายในวันท่ี  
30 กันยายน 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการสํารวจ/ตรวจสอบพัสดุและครภุัณฑใหทันตามกําหนด
ระยะเวลา และเพื่อรายงานใหเปนไปตามระเบียบของ สตง. และกลุมตรวจสอบ
ภายใน 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานภายในเวลากําหนด 
2 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 5 วัน 
3 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 10 วัน 
4 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 15 วัน 
5 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนกําหนดเวลา 20 วัน   

   

เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสารการตรวจสอบครุภณัฑประจําป / คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ครุภณัฑ 

 

งาน : การนําเขาขอมลูลงในเวบ็ไซต 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนขอมลูที่มีการนาํขึ้นเว็บไซต 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ขอมูล เชน การรับ-โอนขาราชการ การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ  
การสอบแขงขัน ผลการดําเนินงานของสํานัก/ กอง/ศูนย การจดัซื้อจัดจาง ฯลฯ  

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

เพื่อวัดประสิทธิภาพของการนําขอมูลตางๆ ขึ้นเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารตางๆ ใหแกผูรับบรกิาร รวมถึงผูสนใจทั่วไปไดรับทราบขอมูล
ตางๆ ไดอยางทันทวงที  

เกณฑการใหคะแนน 
 

           

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

      

สตูรคาํนวณ 
 

        จํานวนขอมูลที่นําขึ้นเว็บไซต 
จํานวนขอมูลที่ตองนําขึ้นเว็บไซตทั้งหมด 

หมายเหต ุ: 1 เรื่อง นับเปน 1 ขอมูล 
เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสาร / ขอมูลที่ไดนําลงในเว็บไซต 

x 100 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 

41 
 

งาน : ตรวจสอบพสัดุ/ครภุณัฑประจาํป 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาในการสํารวจครภุัณฑประจําปภายในเวลาที่กําหนด 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการตามระเบยีบวาดวยการพัสดุประจําป เพื่อใหพัสดแุละครภุณัฑ 
มีความถูกตองตามทะเบียนคมุ และสามารถรายงานไดตามเวลาภายในวันท่ี  
30 กันยายน 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการสํารวจ/ตรวจสอบพัสดุและครภุัณฑใหทันตามกําหนด
ระยะเวลา และเพื่อรายงานใหเปนไปตามระเบียบของ สตง. และกลุมตรวจสอบ
ภายใน 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานภายในเวลากําหนด 
2 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 5 วัน 
3 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 10 วัน 
4 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 15 วัน 
5 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนกําหนดเวลา 20 วัน   

   

เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสารการตรวจสอบครุภณัฑประจําป / คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ครุภณัฑ 

 

งาน : การนําเขาขอมลูลงในเวบ็ไซต 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนขอมลูที่มีการนาํขึ้นเว็บไซต 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ขอมูล เชน การรับ-โอนขาราชการ การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ  
การสอบแขงขัน ผลการดําเนินงานของสํานัก/ กอง/ศูนย การจดัซื้อจัดจาง ฯลฯ  

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

เพื่อวัดประสิทธิภาพของการนําขอมูลตางๆ ขึ้นเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารตางๆ ใหแกผูรับบรกิาร รวมถึงผูสนใจทั่วไปไดรับทราบขอมูล
ตางๆ ไดอยางทันทวงที  

เกณฑการใหคะแนน 
 

           

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

      

สตูรคาํนวณ 
 

        จํานวนขอมูลที่นําขึ้นเว็บไซต 
จํานวนขอมูลที่ตองนําขึ้นเว็บไซตทั้งหมด 

หมายเหต ุ: 1 เรื่อง นับเปน 1 ขอมูล 
เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสาร / ขอมูลที่ไดนําลงในเว็บไซต 

x 100 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 

41 
 

งาน : ตรวจสอบพสัดุ/ครภุณัฑประจาํป 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาในการสํารวจครภุัณฑประจําปภายในเวลาที่กําหนด 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการตามระเบยีบวาดวยการพัสดุประจําป เพื่อใหพัสดแุละครภุณัฑ 
มีความถูกตองตามทะเบียนคมุ และสามารถรายงานไดตามเวลาภายในวันท่ี  
30 กันยายน 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการสํารวจ/ตรวจสอบพัสดุและครภุัณฑใหทันตามกําหนด
ระยะเวลา และเพื่อรายงานใหเปนไปตามระเบียบของ สตง. และกลุมตรวจสอบ
ภายใน 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานภายในเวลากําหนด 
2 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 5 วัน 
3 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 10 วัน 
4 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 15 วัน 
5 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนกําหนดเวลา 20 วัน   

   

เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสารการตรวจสอบครุภณัฑประจําป / คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ครุภณัฑ 

 

งาน : การนําเขาขอมลูลงในเวบ็ไซต 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนขอมลูที่มีการนาํขึ้นเว็บไซต 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ขอมูล เชน การรับ-โอนขาราชการ การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ  
การสอบแขงขัน ผลการดําเนินงานของสํานัก/ กอง/ศูนย การจดัซื้อจัดจาง ฯลฯ  

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

เพื่อวัดประสิทธิภาพของการนําขอมูลตางๆ ขึ้นเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารตางๆ ใหแกผูรับบรกิาร รวมถึงผูสนใจทั่วไปไดรับทราบขอมูล
ตางๆ ไดอยางทันทวงที  

เกณฑการใหคะแนน 
 

           

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

      

สตูรคาํนวณ 
 

        จํานวนขอมูลที่นําขึ้นเว็บไซต 
จํานวนขอมูลที่ตองนําขึ้นเว็บไซตทั้งหมด 

หมายเหต ุ: 1 เรื่อง นับเปน 1 ขอมูล 
เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสาร / ขอมูลที่ไดนําลงในเว็บไซต 

x 100 



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 

41 
 

งาน : ตรวจสอบพสัดุ/ครภุณัฑประจาํป 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาในการสํารวจครภุัณฑประจําปภายในเวลาที่กําหนด 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการตามระเบยีบวาดวยการพัสดุประจําป เพื่อใหพัสดแุละครภุณัฑ 
มีความถูกตองตามทะเบียนคมุ และสามารถรายงานไดตามเวลาภายในวันท่ี  
30 กันยายน 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการสํารวจ/ตรวจสอบพัสดุและครภุัณฑใหทันตามกําหนด
ระยะเวลา และเพื่อรายงานใหเปนไปตามระเบียบของ สตง. และกลุมตรวจสอบ
ภายใน 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานภายในเวลากําหนด 
2 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 5 วัน 
3 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 10 วัน 
4 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนเวลากําหนด 15 วัน 
5 คะแนน ถูกตอง ครบถวนตามทะเบียนคุม และรายงานกอนกําหนดเวลา 20 วัน   

   

เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสารการตรวจสอบครุภณัฑประจําป / คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ครุภณัฑ 

 

งาน : การนําเขาขอมลูลงในเวบ็ไซต 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนขอมลูที่มีการนาํขึ้นเว็บไซต 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ขอมูล เชน การรับ-โอนขาราชการ การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ  
การสอบแขงขัน ผลการดําเนินงานของสํานัก/ กอง/ศูนย การจดัซื้อจัดจาง ฯลฯ  

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

เพื่อวัดประสิทธิภาพของการนําขอมูลตางๆ ขึ้นเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารตางๆ ใหแกผูรับบรกิาร รวมถึงผูสนใจทั่วไปไดรับทราบขอมูล
ตางๆ ไดอยางทันทวงที  

เกณฑการใหคะแนน 
 

           

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

      

สตูรคาํนวณ 
 

        จํานวนขอมูลที่นําขึ้นเว็บไซต 
จํานวนขอมูลที่ตองนําขึ้นเว็บไซตทั้งหมด 

หมายเหต ุ: 1 เรื่อง นับเปน 1 ขอมูล 
เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสาร / ขอมูลที่ไดนําลงในเว็บไซต 

x 100 

๔๒



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การใหบรกิารดานพสัดุ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิารที่มตีอการใหบริการดานพัสด ุ
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ความพึงพอใจของผูรบับรกิารที่มีตอการใหบริการดานพสัด ุโดยใชแบบสํารวจความ
พึงพอใจ 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความสามารถของผูรับผดิชอบงานพัสดุในเรื่องตางๆ ในภาพรวม โดยขอมลู 
ที่ไดจะนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานดานพัสดุใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรการคาํนวณ 
 

    

    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม  
                       5 
หมายเหต ุ: 
1. ความพึงพอใจแบงเปน ๕ ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอยอยแลวคิดคาคะแนนโดยมเีกณฑ

การใหคะแนนคําตอบในแตละขอ  
 

คะแนน ชวงคะแนน ระดบัความคดิเหน็ 
5 4.21-5.00 พอใจมากท่ีสุด 
4 3.41-4.20 พอใจมาก 
3 2.61-3.40 พอใจปานกลาง 
2 1.81-2.60 พอใจนอย 
1 1.00-1.80 พอใจนอยท่ีสุด 

3. การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ  
คะแนนเฉลีย่ = (คะแนนเฉลีย่ขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยขอยอยที ่n)  

            จํานวนขอยอยทั้งหมด 
4. การแปลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปรอยละ 

รอยละความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจภาพรวม  x 100 
5 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. รายงานสรุปผลการประเมิน 

 
 

x 100 

๔๓



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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8. กลุมงานสารบรรณกลาง 
มีหนาที่และความรับผิดชอบ  
(1) รับผิดชอบในกระบวนการดานรับ - สงหนังสือที่มาจากหนวยงานภายนอก 

และภายในสวนราชการ 
(2) พิจารณาหนังสือและบันทึกเสนอผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(3) ดําเนินการดานรับ-สงเอกสารทางไปรษณีย 
(4) จัดทําหนังสือเวียนสงภายในกรม/สํานัก สแกนหนังสือเวียนภายใน  Website  

ของสวนราชการ 
 

ตวัชีว้ดั 
รอยละความผิดพลาดของการจัดทําหนังสือสง 
รอยละของจํานวนหนังสือที่มีการแจงเวียนไดตามเวลาที่กําหนด 
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการดานสารบรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด

๔๔



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การรับ-สงหนงัสือราชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความผดิพลาดของการจัดสงหนังสือ 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนหนังสือที่งานสารบรรณกลางไดรับจากหนวยงานภายนอก โดยเริ่มตั้งแต
ขั้นตอนรับ-แยก-ตัด-คัดกรอง จนถึงขั้นตอนการจัดสงใหบุคคล/หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดสงหนังสือ เพื่อใหการจัดสงหนงัสือมีความ
ถูกตอง และรวดเร็ว ซึ่งจะเปนการลดภาระในการติดตามหนังสือ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

        

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 

      

สตูรคาํนวณ 
 

  จํานวนหนังสือทีม่ีการสงคืน 
 จํานวนหนังสือท่ีมีการสงทั้งหมด 

หมายเหต ุ: หนังสือที่มีการสงผดิแลวถูกสงกลับคืนมายังงานสารบรรณ 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ทะเบียนสงเอกสาร / รายการหนังสือทีม่ีการสงคืน 
 

งาน : การจดัทาํหนงัสอืแจงเวยีนภายในสวนราชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนหนังสือท่ีมีการแจงเวียนไดตามเวลาที่กําหนด 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการแจงเวียนหนังสือภายในสวนราชการ โดยตองดําเนินการแจงเวียนภายใน 
2 ช่ัวโมงหลังจากท่ีหนังสือเวยีนจดัทําแลวเสร็จ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการแจงเวียนหนังสือภายในสวนราชการ เพื่อใหบุคลากร
ไดรับทราบขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว 

เกณฑการใหคะแนน 
 

           

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
นอยกวา 80 81-85 86-90 91-95 96 ขึ้นไป 

      

สตูรคาํนวณ    จํานวนหนังสือที่มีการแจงเวียน 
    จํานวนหนังสือเวียนท้ังหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ทะเบียนหนังสือรับ / หนังสือเวียน 

 

x 100 

x 100 

๔๕คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การรับ-สงหนงัสือราชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความผดิพลาดของการจัดสงหนังสือ 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัช้ีวดั 
 

เปนหนังสือที่งานสารบรรณกลางไดรับจากหนวยงานภายนอก โดยเริ่มตั้งแต
ขั้นตอนรับ-แยก-ตัด-คัดกรอง จนถึงขั้นตอนการจัดสงใหบุคคล/หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดสงหนังสือ เพื่อใหการจัดสงหนงัสือมีความ
ถูกตอง และรวดเร็ว ซึ่งจะเปนการลดภาระในการติดตามหนังสือ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

        

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 

      

สตูรคาํนวณ 
 

  จํานวนหนังสือทีม่ีการสงคืน 
 จํานวนหนังสือท่ีมีการสงทั้งหมด 

หมายเหต ุ: หนังสือที่มีการสงผดิแลวถูกสงกลับคืนมายังงานสารบรรณ 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ทะเบียนสงเอกสาร / รายการหนังสือทีม่ีการสงคืน 
 

งาน : การจดัทาํหนงัสอืแจงเวยีนภายในสวนราชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนหนังสือท่ีมีการแจงเวียนไดตามเวลาที่กําหนด 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัช้ีวดั 
 

เปนการแจงเวียนหนังสือภายในสวนราชการ โดยตองดําเนินการแจงเวียนภายใน 
2 ช่ัวโมงหลังจากท่ีหนังสือเวยีนจดัทําแลวเสร็จ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการแจงเวียนหนังสือภายในสวนราชการ เพื่อใหบุคลากร
ไดรับทราบขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว 

เกณฑการใหคะแนน 
 

           

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
นอยกวา 80 81-85 86-90 91-95 96 ขึ้นไป 

      

สตูรคาํนวณ    จํานวนหนังสือที่มีการแจงเวียน 
    จํานวนหนังสือเวียนท้ังหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ทะเบียนหนังสือรับ / หนังสือเวียน 

 

x 100 

x 100 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การรับ-สงหนงัสือราชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความผดิพลาดของการจัดสงหนังสือ 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัช้ีวดั 
 

เปนหนังสือที่งานสารบรรณกลางไดรับจากหนวยงานภายนอก โดยเริ่มตั้งแต
ข้ันตอนรับ-แยก-ตัด-คัดกรอง จนถึงขั้นตอนการจัดสงใหบุคคล/หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดสงหนังสือ เพื่อใหการจัดสงหนงัสือมีความ
ถูกตอง และรวดเร็ว ซึ่งจะเปนการลดภาระในการติดตามหนังสือ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

        

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 

      

สตูรคาํนวณ 
 

  จํานวนหนังสือทีม่ีการสงคืน 
 จํานวนหนังสือท่ีมีการสงทั้งหมด 

หมายเหต ุ: หนังสือที่มีการสงผดิแลวถูกสงกลับคืนมายังงานสารบรรณ 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ทะเบียนสงเอกสาร / รายการหนังสือทีม่ีการสงคืน 
 

งาน : การจดัทาํหนงัสอืแจงเวยีนภายในสวนราชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนหนังสือท่ีมีการแจงเวียนไดตามเวลาที่กําหนด 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัช้ีวดั 
 

เปนการแจงเวียนหนังสือภายในสวนราชการ โดยตองดําเนินการแจงเวียนภายใน 
2 ช่ัวโมงหลังจากท่ีหนังสือเวยีนจดัทําแลวเสร็จ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการแจงเวียนหนังสือภายในสวนราชการ เพื่อใหบุคลากร
ไดรับทราบขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว 

เกณฑการใหคะแนน 
 

           

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
นอยกวา 80 81-85 86-90 91-95 96 ขึ้นไป 

      

สตูรคาํนวณ    จํานวนหนังสือที่มีการแจงเวียน 
    จํานวนหนังสือเวียนท้ังหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ทะเบียนหนังสือรับ / หนังสือเวียน 

 

x 100 

x 100 



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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x ๑๐๐ 

งาน : การใหบรกิารดานสารบรรณ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิารที่มีตอการใหบริการดานสารบรรณ 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ความพึงพอใจของผูรบับรกิารที่มีตอการใหบริการดานสารบรรณ โดยใชแบบสํารวจ
ความพึงพอใจ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถของผูรับผดิชอบงานสารบรรณในเรื่องตางๆ ในภาพรวม โดย
ขอมูลที่ไดจะนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานดานสารบรรณใหมปีระสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรการคาํนวณ 
 

    

    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม  
                       5   
หมายเหต ุ: 
1. ความพึงพอใจแบงเปน ๕ ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอยอยแลวคิดคาคะแนนโดยมเีกณฑ

การใหคะแนนคําตอบในแตละขอ  
 

คะแนน ชวงคะแนน ระดบัความคดิเหน็ 
5 4.21-5.00 พอใจมากท่ีสุด 
4 3.41-4.20 พอใจมาก 
3 2.61-3.40 พอใจปานกลาง 
2 1.81-2.60 พอใจนอย 
1 1.00-1.80 พอใจนอยท่ีสุด 

3. การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ  
คะแนนเฉลีย่ = (คะแนนเฉลีย่ขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยขอยอยที ่n)  

            จํานวนขอยอยทั้งหมด 
4. การแปลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปรอยละ 

รอยละความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจภาพรวม x 100 
5 

เอกสารทีเ่กีย่วของ แบบสํารวจความพึงพอใจ / รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ 

 

๔๖



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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9. กลุมงานอาคารสถานที ่

มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
(1) ซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑของสวนราชการใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา 
(2) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายใน-ภายนอกกรมในเรื่องเกี่ยวกับวัสดุ 

 ครุภัณฑ รวมทั้งการขอใชหองประชุมและสถานที่ของสวนราชการ 
                               

 

ตวัชีว้ดั 
รอยละของจํานวนมาตรการประหยัดพลังงานที่มีการประกาศใช 
รอยละของจํานวนเรื่องแจงซอมที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ 
รอยละของจํานวนเรื่อง/ขอปฏิบัติที่มีการดําเนินการ 
รอยละของจํานวนผูไดใชบริการหองประชุมและสถานที่ 
ระดับความสําเร็จของการจัดหาวัสดุสํารอง 
รอยละความพึงพอใจตอการใหบริการหองประชุมและสถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด

๔๗



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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x 100 

x 100 

งาน : การดาํเนนิการตามมาตรการประหยดัพลังงาน 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนมาตรการประหยัดพลังงานท่ีมีการประกาศใช 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

มาตรการลดใชพลังงานเปนการขอกาํหนดตางๆ เพื่อสงเสรมิใหมกีารประหยดัพลังงาน 
เพื่อตอบสนองนโยบายการลดใชพลังงานตามมติคณะรัฐมนตร ี

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจัดทํามาตรการประหยดัพลังงาน และไดมีการประกาศใช
มาตรการเพื่อใหมีการบังคับใชในสวนราชการ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
นอยกวา 79 80-84 85-89 90-94 มากกวา 95 

สตูรคาํนวณ   จํานวนมาตรการที่มีการประกาศใช 
  จํานวนมาตรการที่กําหนดไวในแผน 

เอกสารทีเ่กีย่วของ หนังสืออนุมัติดําเนินการ /ประกาศ/คําสั่ง /รายงานการดําเนินงาน 
 

งาน : การซอมแซมครภุณัฑ ระบบ และอาคารสถานที่ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนเรื่องแจงซอมทีด่ําเนินการไดแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ดําเนนิการเมือ่มหีนวยงานรองขอ โดยจะตองดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายในกําหนดเวลา 
(ตามมาตรฐานเวลาที่หนวยงานผูรบัผิดชอบกําหนด/ตามขอตกลงรวมกันระหวาง
หนวยงานท่ีรับผิดชอบและหนวยงานท่ีรองขอ) 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการดําเนินการซอมแซมครภุณัฑ ระบบฯ และอาคารสถานท่ี
เพื่อใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี และทันการณ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
60-69 70-79 80-89 90-99 100 

สตูรคาํนวณ 
 

จํานวนเรื่องแจงซอมที่ดําเนินการไดแลวเสร็จตามกําหนดเวลา  
                  จํานวนเรื่องที่แจงซอมทั้งหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ใบแจงซอม / รายงานผลการดําเนนิการ 

 
 

๔๘



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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x 100 

งาน : บํารงุรักษาครภุัณฑ ระบบ และอาคารสถานที่ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนเรื่อง/ขอปฏิบตักิารที่มีการดําเนินการ 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ดําเนินการบํารุงครุภณัฑ ระบบฯ และอาคารสถาน ใหเปนไปตามแผนการบํารุงรักษา
อยางสม่ําเสมอ เพื่อหาแนวทางการปองกันสิ่งที่จะทําใหเกิดความเสียหายขึ้น  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความสามารถในการดําเนินการบํารุงรักษาครุภัณฑ ระบบฯ และอาคารสถานที่
เพื่อยืดอายุการใชงาน ซึ่งจะทําใหเกิดความคุมคา ประหยัด และลดคาใชจายในการ
ซอมแซมหรือจัดซื้อใหม 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
60-69 70-79 80-89 90-99 100 

สตูรคาํนวณ 
 

จํานวนเรื่อง/ขอปฏิบตัิที่สามารถดาํเนินการได 
    จํานวนเรื่อง/ขอปฏิบตัิที่กําหนดไวในแผน 

เอกสารทีเ่กีย่วของ แผนการบํารุงรักษา / รายงานผลการดําเนินการ 
 

งาน : การใหบริการหองประชมุและสถานที่ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนผูไดใชบริการหองประชุมและสถานท่ี 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการใหบริการหองประชุมและอาคารสถานท่ี ซึ่งเริ่มตั้งแตการประสานงานกับ
หนวยงาน/ผูที่จะมาขอใชบริการการจัดเตรยีมหองประชุมและสถานที่ 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความสามารถในการใหบริการหองประชุมและสถานท่ีเพื่อใหผูใชบริการสามารถ
ใชหองประชุมไดตรงกับความตองการและมีประสิทธิภาพ 

เกณฑการใหคะแนน 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

   จํานวนผูที่ไดใชบริการหองประชุมและสถานท่ี 
 จํานวนผูขอใชบริการหองประชุมและสถานท่ีทั้งหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ใบขอจองหองประชุม / ภาพถาย (ถามี) 
 

 

x 100 

KPI Template

๔๙



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การจัดหาวสัดสุาํรองเพือ่ซอมแซมและบาํรงุรกัษา 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั  ระดับความสําเร็จของการจัดหาวสัดุสาํรอง 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ดําเนนิการจัดทาํ/กาํหนดรายละเอยีดและประเมนิลกัษณะวัสดุที่ถูกตองใหพอเพยีงตอ
การใชงาน เชน อาคารมีหลอดไฟ 100 หลอด ตองมกีารสาํรองวสัดไุมเกินรอยละ 5 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความสามารถในการจัดหาวสัดสุํารองเพื่อใชในการซอมแซมและบํารุงรักษางาน
ระบบฯ (ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ฯลฯ) และอาคารสถานใหมี
จํานวนเพียงพอและอยูในสภาพทีใ่ชงานไดด ี

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน เกินกวาเกณฑที่กําหนดมากกวารอยละ 5.00 
2 คะแนน เกินกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 1.00-4.95 
3 คะแนน เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
4 คะแนน เปนไปตามเกณฑที่กําหนด และรอยละ 90 ของวัสดุสํารอง

ของแตละชนิดมสีภาพใชงานไดดี  
5 คะแนน เปนไปตามเกณฑที่กําหนด และรอยละ 100 ของวัสดุสํารอง

ของแตละชนิดมสีภาพใชงานไดด ี

เกณฑ : จํานวนชนิดวัสดุซอมบํารงุตองมีอยางนอย 1 รายการ แตไมเกินรอยละ 5  
          ของวัสดุแตละชนิด   

เอกสารทีเ่กีย่วของ บัตรดัชนี (Stock Card) / บัญชีรบั - จายวัสด ุ/ ทะเบียนคุมวสัด ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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x ๑๐๐ 

งาน : การใหบริการหองประชมุและสถานที่ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความพึงพอใจตอการใหบรกิารหองประชุมและสถานท่ี 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการใหบริการหองประชุมและสถานที่ ซึ่งเริม่ตั้งแตการประสานงานกับหนวยงาน/ 
ผูที่จะมาขอรับบริการการจดัเตรียมหองประชุมและสถานที ่ 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการใหบริการหองประชุมและสถาน ซึ่งขอมูลทีไ่ดจะนํามา
ปรับปรุงรูปแบบและขั้นตอนการใหบริการใหมปีระสิทธิภาพและตรงกับความ
ตองการของผูรับบริการยิ่งข้ึน 

เกณฑการให
คะแนน 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
นอยกวา 69 70-74 75-79 80-84 85 ขึ้นไป 

สตูรการคาํนวณ 
 

    
    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม  
                       5 
หมายเหต ุ: 
1. ความพึงพอใจแบงเปน ๕ ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอยอยแลวคิดคาคะแนนโดยมเีกณฑการ

ใหคะแนนคําตอบในแตละขอ  
 

คะแนน ชวงคะแนน ระดบัความคดิเหน็ 
5 4.21-5.00 พอใจมากท่ีสุด 
4 3.41-4.20 พอใจมาก 
3 2.61-3.40 พอใจปานกลาง 
2 1.81-2.60 พอใจนอย 
1 1.00-1.80 พอใจนอยท่ีสุด 

3. การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ  
     คะแนนเฉลี่ย = (คะแนนเฉลีย่ขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลีย่ขอยอยที่ n)  

            จํานวนขอยอยทั้งหมด 
4. การแปลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปรอยละ 

รอยละความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจภาพรวม x 100 
5 

เอกสารทีเ่กีย่วของ แบบสํารวจความพึงพอใจ / รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ 

 

KPI Template

๕๑



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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10. กลุมงานหองสมุด 
มีหนาที่และความรับผิดชอบ 

(1) จัดหา ดูแล เก็บรักษาหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑของหองสมุด  
(2) ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทําบัตรรายการหนังสือ  แนะนําและใหบริการ 

แกผูใชบริการ  
(3) จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม เผยแพรและชักจูงใหบุคลากรมาใชบริการหองสมุด  
(4) รวบรวมสถิติ และจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด 

 
 

ตวัชีว้ดั 
จํานวนครั้งที่มีการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศผิดพลาด 
ระดับความสําเร็จของการจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
รอยละของจํานวนหนังสือที่มีการจัดทําสาระสังเขป 
ระยะเวลาที่ใชในการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานเทียบกับเวลาที่กําหนด 
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด

๕๒



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การลงทะเบยีนทรัพยากรสารสนเทศ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั จํานวนครั้งท่ีมีการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศผดิพลาด 
หนวยวดั จํานวน 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ลงทะเบียน หมายถึง การบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศลงในสมุดทะเบียน / 
ฐานขอมูล เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อลดความ
ผิดพลาดใหเหลือนอยที่สดุหรือไมมีความผดิพลาดเลย  

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
4 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 0 ครั้ง  

เอกสารทีเ่กีย่วของ สมุดทะเบียน / รายงานขอมูลการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศ 
 

งาน : การจัดทาํสาระสังเขปหนงัสือวชิาการ/งานวจิยั/วทิยานิพนธ  
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนหนังสือท่ีมีการจัดทําสาระสังเขป 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั สาระสังเขปหนังสือ หมายถึง เนื้อหาโดยยอของหนังสือวิชาการ งานวิจัย และ

วิทยานิพนธ 
วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจัดทําสาระสังเขปหนังสือ เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูอาน
ทราบวาเนื้อหาหนังสือเลมนีค้รอบคลุมวิชาการอะไรบาง 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

 จํานวนหนังสือท่ีจัดทําสาระสังเขปแลวเสร็จ 
             จํานวนหนงัสือท้ังหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ รายงานสรุปการจดัทําสาระสังเขปหนังสือ 

 
 

x 100  

๕๓



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 
 

53 
 

งาน : การจัดซื้อจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดซื้อจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง หนังสือ วารสาร นิตยสาร วิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร
ทางวิชาการ สื่อโสตทัศนวัสดุ จลุสาร เปนตน 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัช้ีวดั 

วัดความสามารถในการจัดซื้อจดัหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเพ่ิมจํานวนเอกสาร/
ขอมูลความรู ใหทันสมัยและเพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน วางแผนงบประมาณในการจัดซ้ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
2 คะแนน สํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศจากผูใชบริการหองสมุด 
3 คะแนน ดําเนินการขออนุมัติจัดซ้ือตามระเบียบพัสดุ 
4 คะแนน ดําเนินการจัดซ้ือเสร็จสิ้น ครบถวน ถูกตอง กอนเวลาท่ีกําหนด  

15 วันทําการ 
5 คะแนน ดําเนินการจัดซ้ือเสร็จสิ้นครบถวน ถูกตอง กอนเวลาท่ีกําหนด 

 7 วันทําการ         
หมายเหต ุ: “เวลาทีก่าํหนด” สวนราชการสามารถกําหนดใหเหมาะสมกับการ    

  ดําเนินงานของสวนราชการ 
เอกสารทีเ่กีย่วของ แบบสํารวจความตองการทรัพยากรฯ ของผูใชบริการ / บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ 

 

งาน : การจัดทาํรายงานการปฏบิตัิงาน  
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาที่ใชในการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานเทียบกับเวลาที่กําหนด 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

รายงานการปฏิบัติงาน คือ รายงานการจัดเก็บสถิตผิูเขาใชบริการ/สถิติการยืม-คืน / 
สถิติการสืบคนขอมลู เปนตน 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของงานหองสมุด เพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนางานหองสมดุใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
กอนกําหนด 

1  วัน 
กอนกําหนด  

5  วัน 
กอนกําหนด  

7  วัน 
กอนกําหนด 

10 วัน 
กอนกําหนด  

15 วัน 
หมายเหต ุ: “เวลาทีก่าํหนด” สวนราชการสามารถกําหนดใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานของสวนราชการ 

เอกสารทีเ่กีย่วของ แบบรายงานสถติิประเภทตาง ๆ เชน ผูเขาใชบริการ บริการยืม-คืน เปนตน 

๕๔



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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x ๑๐๐ 

งาน : การใหบริการทรพัยากรสารสนเทศ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิารตอการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง การใหบริการ ยืม - คืนทรัพยากร
สารสนเทศ บริการสืบคนขอมูล บริการยมืระหวางหองสมุด บริการจองหนังสือ 
บริการตอบคาํถามและชวยคนควา เปนตน 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งขอมูลทีไ่ดจะนํามา
ปรับปรุงรูปแบบและขั้นตอนการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของผูรับบริการยิ่งขึ้น 

เกณฑการใหคะแนน 
 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

นอยกวา 69 70-74 75-79 80-84 85 ขึ้นไป 

สตูรการคาํนวณ 
 

    

    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม  
                       5 
หมายเหต ุ: 
1. ความพึงพอใจแบงเปน ๕ ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอยอยแลวคิดคาคะแนนโดยมเีกณฑ

การใหคะแนนคําตอบในแตละขอ  
 

คะแนน ชวงคะแนน ระดบัความคดิเหน็ 
5 4.21-5.00 พอใจมากท่ีสุด 
4 3.41-4.20 พอใจมาก 
3 2.61-3.40 พอใจปานกลาง 
2 1.81-2.60 พอใจนอย 
1 1.00-1.80 พอใจนอยท่ีสุด 

3. การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ  
คะแนนเฉลีย่ = (คะแนนเฉลีย่ขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยขอยอยที ่n)  

            จํานวนขอยอยทั้งหมด 
4. การแปลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปรอยละ 

รอยละความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจภาพรวม x 100 
5 

เอกสารทีเ่กีย่วของ แบบสํารวจความพึงพอใจ / รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ 

๕๕



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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11. กลุมงานยานพาหนะ 
มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
(1) การใหบริการดานยานพาหนะแกหนวยงานภายในที่ขอรับการบริการ  
(2) การซอมบํารุงรักษา ทําหนาที่ตรวจสอบเครื่องยนต ยานพาหนะ พรอมทั้งจัดทํา

ประวัติการซอมบํารุงรักษายานพาหนะที่อยูในความรับผิดชอบ 
 

 

ตวัชีว้ดั 
รอยละของจํานวนยานพาหนะทีม่ีความพรอมในการใชงาน 
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด

๕๖



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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    งาน : การตรวจสภาพยานพาหนะ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนยานพาหนะทีม่คีวามพรอมในการใชงาน 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

มีความพรอมในการใชงาน หมายถึง การที่สภาพยานพาหนะสามารถใชงานได 
โดยใชการตรวจสอบความสมบูรณของอุปกรณ สวนควบคุมของรถ เชน ไฟ
เลี้ยว ไฟหลัง ไฟหนาฯ เบรก ระบบ โชกอัพ ชวงลาง เช้ือเพลิง ฯลฯ  

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพในการดแูลยานพาหนะใหมสีภาพใชงานไดด ีเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย สามารถใหบริการไดรวดเร็ว/ทันเวลา ชวยประหยดัคาใชจายในการ
ซอมบํารุง และเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการ  

เกณฑการใหคะแนน   
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

80-84 85-89 90-94 95-99 100 

สตูรคาํนวณ 
 

 

จํานวนยานพาหนะที่มีความพรอมในการใชงาน 
          จํานวนยานพาหนะที่มีทั้งหมด  

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 
 

๑. หลักเกณฑ ระเบยีบการตรวจสภาพรถประจําวัน 
๒. แบบฟอรมการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x ๑๐๐ 

๕๗



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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x ๑๐๐ 

งาน : การใหบริการยานพาหนะ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิารตอการใหบริการยานพาหนะ  
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

- วัดความพึงพอใจตอตัวบุคคล (หวัหนางานและพนักงานขับรถ)  
  และตอการใหบริการ (จิตบริการ สภาพรถ ความรวดเร็ว)  
- ผูรับบริการ คือ ขาราชการและเจาหนาที่ภายในสวนราชการ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพในการใหบริการยานพาหนะ ซึ่งขอมูลที่ไดจะนํามาปรับปรุง
ขั้นตอนการใหบริการยานพาหนะใหมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของ
ผูรับบริการยิ่งข้ึน 

เกณฑการใหคะแนน 
 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

นอยกวา 69 70-74 75-79 80-84 85 ขึ้นไป 

สตูรการคาํนวณ 
 

    

    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม  
                       5 
หมายเหต ุ: 
1. ความพึงพอใจแบงเปน ๕ ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอยอยแลวคิดคาคะแนนโดยมเีกณฑ

การใหคะแนนคําตอบในแตละขอ  
คะแนน ชวงคะแนน ระดบัความคดิเหน็ 

5 4.21-5.00 พอใจมากท่ีสุด 
4 3.41-4.20 พอใจมาก 
3 2.61-3.40 พอใจปานกลาง 
2 1.81-2.60 พอใจนอย 
1 1.00-1.80 พอใจนอยท่ีสุด 

3. การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ  
คะแนนเฉลีย่ = (คะแนนเฉลีย่ขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยขอยอยที ่n)  

            จํานวนขอยอยทั้งหมด 
4. การแปลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปรอยละ 

รอยละความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจภาพรวม x 100 
5 

เอกสารทีเ่กีย่วของ แบบสํารวจความพึงพอใจ / รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ 

๕๘



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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12. กลุมงานการเงนิ 

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 

 
 

ตวัชีว้ดั 
รอยละของจํานวนใบสําคัญท่ีจายจากเงินทดรองราชการไดภายในเวลาที่กําหนด      
รอยละของจํานวนรายการที่มีการตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS ภายในเวลาที่
กําหนด 
ระยะเวลาในการจัดทําการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจําภายในเวลาที่
กําหนด 
รอยละความผิดพลาดของจํานวนรายการที่ตัดจาย 
รอยละของความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด

๕๙
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งาน : การจายเงนิทดรองราชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนใบสาํคัญที่จายจากเงินทดรองราชการไดภายในเวลาที่กําหนด      
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

- ใบสําคัญ เชน คารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร เปนตน 
- เวลาที่กําหนด คือ ภายใน 3 วันทําการ (นับตั้งแตวันท่ีไดรับเอกสารถูกตอง 

ครบถวน) 
วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจายเงินทดรองราชการใหกับเจาหนาท่ีไดทันภายใน
กําหนดเวลา 

เกณฑการใหคะแนน   
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

นอยกวา 69 70-74 75-79 80-84 85 ขึ้นไป 

สตูรคาํนวณ 
 

 จํานวนใบสําคัญฯ ภายในเวลาทีก่ําหนด      
        จํานวนใบสําคัญฯ ทั้งหมด                                                                         

เอกสารทีเ่กีย่วของ ทะเบียนรับใบสําคัญ / ทะเบียนคมุการจายเงินทดรองราชการ 
 

งาน : การตัง้เบิกเงินในระบบ GFMIS 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั  รอยละของจํานวนรายการทีม่ีการตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS ภายในเวลา 

ที่กําหนด 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เวลาที่กําหนด คือ ภายใน 3 วันทําการ (นับจากวันท่ีไดรับเอกสารถกูตอง 
ครบถวน)  

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพการตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS ใหไดตามเวลาที่กําหนด เพื่อให
การเบิกจายเปนไปดวยความรวดเร็ว  

เกณฑการใหคะแนน 

   

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
60-69 70-79 80-89 90-99 100 

สตูรคาํนวณ 
 

จํานวนรายการทีม่ีการตั้งเบิกฯ ภายในเวลาที่กําหนด      
      จํานวนรายการที่ตั้งเบิกท้ังหมด                                                                             

เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสารประกอบการเบิกจายเงิน / รายงานสถานการณขอเบิกในระบบ GFMIS 

x 100 

x 100 

๖๐
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งาน : การตดัจายเงนิผานสวนราชการ  
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความผดิพลาดของจํานวนรายการทีต่ัดจาย 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ดําเนินการบันทึกรายการจายในระบบ GFMIS สอบทานเอกสาร 
ที่ตั้งเบิกเพื่อลดความผดิพลาดกอนการตัดจาย 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการบันทึกรายการจายในระบบ GFMIS เพื่อใหการตัดจาย 
มีความถูกตอง ซึ่งจะสงใหการเบิกจายเงินมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
5.00-6.99 3.00-4.99 2.00 - 3.99 1.00-2.99 0.00 

 

สตูรคาํนวณ 
 

จํานวนรายการที่ตัดจายผดิพลาด     
 จํานวนรายการทีต่ัดจายทั้งหมด                                                                            

เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสารที่ตั้งเบิกฎีกาผานสวนราชการ / ใบสําคัญที่จายเงิน 
 

งาน : การเบกิเงนิเดอืนและคาจางประจาํ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาในการจัดทําการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจํา 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เทียบเวลาที่ใชในการจัดทําการเบกิจายเงินเดือนและคาจางประจําจะตองนําสง
กรมบัญชีกลางในแตละเดือนกับเวลาตามที่กรมบญัชีกลางกําหนด 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพในการจดัทําการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจาํ โดยใชเวลา
มาชวยกํากับการทํางานใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน เพื่อใหสามารถจัดสงไดทันตาม
ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด  

  เกณฑการประเมนิ  

1 คะแนน สงกรมบัญชีกลางลาชากวาทีก่ําหนด 2 วัน 
2 คะแนน สงกรมบัญชีกลางลาชากวาทีก่ําหนด 1 วัน 
3 คะแนน สงกรมบัญชีกลางภายในเวลาที่กําหนด 
4 คะแนน สงกรมบัญชีกลางกอนเวลาทีก่ําหนด 1 วัน 
5 คะแนน สงกรมบัญชีกลางกอนเวลาทีก่ําหนด 2 วัน 

 

หมายเหต ุ: “เวลาทีก่าํหนด” เปนเวลาตามที่กรมบญัชีกลางกําหนด   
เอกสารทีเ่กีย่วของ 1. ปฎิทินกําหนดสงขอมูลการเบิกจายเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง 

2. รายงานการเบิกจายจากระบบจายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง 

x  100 

๖๑

๔.๐๑-๕.๐๐ ๓.๐๑-๔.๐๐ ๒.๐๑-๓.๐๐ ๑.๐๑-๒.๐๐ ๐.๐๐-๑.๐๐
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X ๑๐๐ 

งาน : การใหคําปรกึษาแนะนาํดานการเงิน 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงิน 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

การใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงิน เชน เอกสารประกอบการยืมเงิน เอกสาร
ประกอบการเคลยีรคาใชจาย สิทธิการเบิกคาใชจายในการเดินทาง อบรม  
จัดประชุม เปนตน 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงิน ซึ่งขอมูลทีไ่ดจากการ
ประเมินความพึงพอใจจะนําไปประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพการให
คําปรึกษาใหดียิ่งขึ้น 

เกณฑการใหคะแนน 
 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

นอยกวา 69 70-74 75-79 80-84 85 ขึ้นไป 

สตูรการคาํนวณ 
 

    

    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม  
                       5 
หมายเหต ุ: 
1. ความพึงพอใจแบงเปน ๕ ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
2. การวิเคราะหคะแนนคําตอบในแตละขอยอยแลวคิดคาคะแนนโดยมเีกณฑ

การใหคะแนนคําตอบในแตละขอ  
 

คะแนน ชวงคะแนน ระดบัความคดิเหน็ 
5 4.21-5.00 พอใจมากท่ีสุด 
4 3.41-4.20 พอใจมาก 
3 2.61-3.40 พอใจปานกลาง 
2 1.81-2.60 พอใจนอย 
1 1.00-1.80 พอใจนอยท่ีสุด 

3. การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ  
คะแนนเฉลีย่ = (คะแนนเฉลีย่ขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยขอยอยที ่n)  

            จํานวนขอยอยทั้งหมด 
4. การแปลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปรอยละ 

รอยละความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจภาพรวม x 100 
5 

เอกสารทีเ่กีย่วของ แบบสํารวจความพึงพอใจ / รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ 

๖๒
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13. กลุมงานการบญัช ี
มีหนาที่และความรับผิดชอบ 

(1) ดําเนินการเบิกเงินทุกประเภทของสวนกลางและการโอนสิทธิ/ลดวงเงิน 
ของสวนภูมิภาค 

(2) จัดทําบัญชี ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี 
(3) จัดทํารายงานฐานะทางการเงินของกรม 
(4) จัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินที่เปนเงินรายได โดยไมตองนําสง 

เปนรายไดแผนดินตามมาตรา170 
(5) จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของสวนราชการ 
(6) ประมวลผลคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสม ในระบบGFMIS ของสวนราชการ 
(7) เก็บรักษาเอกสารใบสําคัญคูจาย 

 
 

ตวัชีว้ดั 
ระยะเวลาในการจัดสงรายงานประจําป 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนผลผลิตตอหนวย 
รอยละของการสงรายงานการเงินประจําเดือนใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน
กําหนดเวลา 
ระยะเวลาเฉลี่ยในการปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS 
รอยละของขอมูลทางบัญชีที่หนวยงานสามารถดําเนินงานไดตามเกณฑที่กําหนด 
ระดับความสําเร็จของการวิเคราะหงบการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด

๖๓
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งาน : การจัดทาํงบการเงินประจาํป 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาในการจัดสงรายงานประจําป 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

การจัดทํางบการเงินประจาํป ประกอบดวยงบแสดงฐานทางการเงิน และ 
งบรายไดคาใชจาย  

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการจัดทําและสงรายงานประจําป โดยใชเวลามาชวยกํากับ
การทํางานใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน เพื่อใหสวนราชการใชขอมูลทางการเงินสําหรับ
การบริหารงานของสวนราชการ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

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 

 

หมายเหต ุ: นับจากสิ้นปงบประมาณ 
เอกสารทีเ่กีย่วของ งบทดลองจากระบบ GFMIS / รายงานสถานะการเงินจากระบบ GFMIS 

 

งาน : การจัดทาํรายงานการเงนิประจาํเดือน 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของการสงรายงานการเงินประจําเดือนใหกับหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของภายในกําหนดเวลา 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

รายงานการเงินใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
กรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการจัดทํารายงานการเงินประจาํเดือนและสงใหหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของไดทันภายในเวลาที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
80-84 85-89 90-94 95-99 100 

สตูรคาํนวณ 
 

จํานวนรายงานการเงินท่ีสงทันภายในกําหนดเวลา 
  จํานวนรายการการเงินท้ังหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ งบทดลองจากระบบ GFMIS /เอกสารประกอบการทํารายงานการเงนิ / 
รายงานตางๆ  

 

x ๑๐๐  

๖๔



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 
 

64 
 

งาน : การจัดทาํตนทนุตอหนวยผลผลติ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนผลผลิตตอหนวย 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดและนําเอาผล
การคํานวณตนทุนมาใชในการบรหิารทรัพยากร  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการจัดทําตนทุนผลผลิตตอหนวย เพื่อนําผลของรายงาน
ตนทุนผลผลติเพื่อไปใชในการบริหารงบประมาณของสวนราชการ  

เกณฑการให
คะแนน 
 

 

1 คะแนน เรียกรายงานจากระบบ GFIMS ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
2 คะแนน จัดทํารายละเอียดคาใชจายเพื่อสงใหสํานัก/ศูนยตนทุนตรวจสอบ 

ความถูกตอง 
3 คะแนน จัดทํารายงานตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ตารางท่ี 1-6 
4 คะแนน จัดทํารายงานเปรียบเทียบตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  

ตารางท่ี 7-12 
5 คะแนน จัดทํารายงานตนทุนผลผลิตนําสงกรมบัญชีกลางตามระยะเวลา 

ท่ีกําหนด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ขอมูลคาใชจายจาก GFMIS/บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต/รายงานการเปรยีบเทียบ 
 

งาน : การปรบัปรงุบญัชี 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาเฉลี่ยในการปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ดําเนินการปรับปรุงบญัชีในระบบ GFMIS ใหกับสวนกลางและสวนภมูิภาค เพื่อให
งบการเงินในภาพรวมถูกตองตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพการดําเนินการปรบัปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS เพื่อใหได
ขอมูลทางการเงินถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มากกวา ๖ 
วันทําการ 

เฉลี่ย ๖ วัน
ทําการ 

เฉลี่ย ๕ วัน
ทําการ 

เฉลี่ย ๔ วัน 
ทําการ 

เฉลี่ย ๓ วัน
ทําการ  

 ผลรวม (จํานวนวันท่ีใชในการปรับปรุงรายการบัญชีแตละรายการ) 
      จํานวนรายการบัญชีที่มีการปรับปรุงทั้งหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสารการปรับปรุงรายการบัญชี 

x ๑๐๐  

๖๕
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งาน : การประเมนิผลดานบญัชี 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของขอมูลทางบญัชีท่ีหนวยงานสามารถดําเนินงานไดตามเกณฑที่กําหนด 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

รายงานการประเมินผลดานบญัชีมีทั้งหมด ๔ ไตรมาส ประกอบดวย รายการพัก
สนิทรัพย พักนําสง การพสิูจนยอดเงินฝากธนาคาร รายงานเงินสดในระบบ GFMIS 
ตองตรงกับรายงานเงินสดคงเหลือ รายการดุลบญัชีถูกตองตามดลุบญัชีปกติ 
รายการปรับปรุงบญัชีเฉพาะเดือนกันยายน 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการจัดทํารายงานการประเมินผลดานบัญชี เพื่อใหไดขอมูลทาง
บัญชีท่ีถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และสงทันตามกําหนดเวลา 

เกณฑการใหคะแนน 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
80-84 85-89 90-94 95-99 100 

สตูรคาํนวณ 
 

  รายงานการประเมินผลดานบัญชีที่สงทันตามกําหนดเวลา 
      รายงานการประเมินผลดานบัญชีท้ังหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ งบทดลองจากระบบ GFMIS / ทะเบียนคุมการเบิกจาย 
 

งาน : การวเิคราะหงบการเงนิ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการวเิคราะหงบการเงิน 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

การวิเคราะหงบการเงิน หมายถึง การวิเคราะหงบสถานะทางการเงินและงบ
รายไดและคาใชจาย ซึ่งมีการวเิคราะหและรายงานปละ ๑ ครั้ง เทียบกับผล 
ของงบปท่ีแลว (ผลของงบฯ ของ ๒ ปท่ีแลว) 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการวิเคราะหงบการเงิน เพื่อประกอบการตัดสนิใจของ
ผูบริหารในการบริหารงบประมาณเพื่อดูความคุมคาของการใชงบประมาณ 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน เรียกรายงานงบทดลองจาก GFMIS 
2 คะแนน จัดทํางบการเงิน 
3 คะแนน วิเคราะหงบการเงินและเปรียบเทียบระหวางปปจจุบันและปกอน

พรอมจัดทํารายงานการเงิน 
4 คะแนน นําผลขอมูลการวิเคราะหงบการเงินและเปรียบเทียบเสนอผูบริหาร  
5 คะแนน แจงเวียนนําเสนอขึ้นเว็บไซต 

  

เอกสารทีเ่กีย่วของ งบทดลอง / งบการเงิน / หลักเกณฑการวเิคราะหงบการเงินตามทีก่ําหนด 

x ๑๐๐  

๖๖
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14. กลุมงานบรหิารงบประมาณ 
มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
(1) วิเคราะหฐานะการเงินในเบื้องตนเพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดตั้ง

งบประมาณ 
(2) ตรวจสอบและควบคุมการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป  

ประมาณการรายไดประจําป และการจัดทําแผนการเงินของสวนราชการ 
(3) ประสานการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสวนราชการ 

 
ตวัชีว้ดั 

ระยะเวลาในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
ระดับความสําเร็จในการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหหนวยงาน 
ในสังกัด 
ระยะเวลาในการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ 
รอยละความถูกตองในการโอนจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ในระบบ GFMIS 
รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
รอยละความสาํเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด

๖๗
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งาน : การจัดทาํคาํของบประมาณรายจายประจําป 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการจัดทํารายละเอยีดวงเงินและคําของบประมาณรายจายประจําปเพื่อสงให
สํานักงบประมาณ 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการจดัทําคําของบประมาณรายจายประจําปโดยใชเวลามาชวย
กํากับ เพื่อสงใหสํานักงบประมาณภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน สงหลังกําหนด 2 วันข้ึนไป 
2 คะแนน สงหลังกําหนด 1 วัน 
3 คะแนน สงตรงตามกําหนดเวลา 
4 คะแนน สงกอนกําหนด 1 วัน 
5 คะแนน สงกอนกําหนด 2 วันข้ึนไป 

 

หมายเหต ุ: “เวลาทีก่าํหนด” เปนไปตามทีส่ํานักงบประมาณกําหนด    
เอกสารทีเ่กีย่วของ คําของบประมาณรายจายประจําป / หนังสือนําสง 

 

งาน : การจัดทาํแผนการปฏบิตัิงาน/แผนการใชจายงบประมาณประจําป  
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
สงสํานักงบประมาณกอนวันเริ่มตนปงบประมาณ ๑๕ วัน 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการจดัทําแผนปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
โดยใชเวลามาชวยกํากับเพื่อใหสามารถใชงบประมาณไดตั้งแตตนปงบประมาณ  

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน สงหลังกําหนดตั้งแต 2 วันข้ึนไป 
2 คะแนน สงหลังกําหนด 1 วัน 
3 คะแนน สงกอนวันเริ่มตนปงบประมาณ (ภายใน 15 วัน) 
4 คะแนน สงกอนกําหนด 1 วัน 
5 คะแนน สงกอนกําหนด 1 วันข้ึนไป 

   

เอกสารทีเ่กีย่วของ คําของบประมาณรายจายประจําป / หนังสือนําสง 
 

๖๘
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งาน : การโอนจดัสรรงบประมาณรายจายประจําป  
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาในการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหหนวยงานในสังกัด 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ระยะเวลาในการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหหนวยงานในสังกัด 
ภายใน 15 วัน หลังจากไดรับจดัสรรเงินประจาํงวดจากสาํนักงบประมาณ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพในการโอนจดัสรรงบประมาณรายจายประจําปใหหนวยงานสังกัด 
เพื่อใหการปฏิบัตริาชการเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน โอนหลังกําหนด 2 วัน 
2 คะแนน โอนหลังกําหนด 1 วัน 
3 คะแนน โอนภายใน 15 วัน หลังจากไดรบัจดัสรรเงินงวด 
4 คะแนน โอนกอนกําหนด 1 วัน 
5 คะแนน โอนกอนกําหนด 2 วันข้ึนไป 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 

เอกสารการโอนจดัสรรฯ จาก GFMIS / ใบอนุมัติจัดสรรเงินประจํางวดจาก 
สํานักงบประมาณ 

 

งาน : การรายงานผลการใชจายงบประมาณ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระยะเวลาในการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ 
หนวยวดั ระยะเวลา 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ระยะเวลาที่ใชในการจัดทํารายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําเดือน  
โดยใชเวลามาชวยกํากับการทํางานใหรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อใหผูบริหารนําขอมูล 
ไปใชในการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานตอไป 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ โดยใชเวลามาชวย
กํากับการทํางาน เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน ภายใน 7 วันทําการของเดือนถัดไป 
2 คะแนน ภายใน 6 วันทําการของเดือนถัดไป 
3 คะแนน ภายใน 5 วันทําการของเดือนถัดไป 
4 คะแนน ภายใน 4 วันทําการของเดือนถัดไป 
5 คะแนน ภายใน 3 วันทําการของเดือนถัดไป    

เอกสารทีเ่กีย่วของ 1. บันทึกนําเสนอรายงานการใชจายงบประมาณประจําเดือน 
2. รายงานการใชจายงบประมาณจากระบบ GFMIS 

๖๙
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งาน : การโอนจดัสรรและโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจายในระบบ GFIMS 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความถูกตองในการโอนจดัสรรและโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณในระบบ 

GFIMS 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ความถูกตองในการบันทึกการโอนจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ 
GFIMS 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการโอนจดัสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ GFIMS 
เพื่อใหมีความถูกตอง  

เกณฑการใหคะแนน 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

    จํานวนเรื่องโอนจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลงฯ ที่มคีวามถูกตอง 
 จํานวนเรื่องโอนจัดสรร/โอนเปลีย่นแปลงฯ ในระบบ GFIMS ทั้งหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 1. เอกสารการโอนงบประมาณในระบบ GFMIS 
2. เอกสารการปรับปรุงรายการโอนจดัสรร/โอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ 

 

งาน : การเรงรดั ติดตามการใชจายงบประมาณ  
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความสาํเรจ็ของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะใชอัตราการเบิกจาย 
เงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ท้ังที่เบิกจายในสวนกลางและ 
สวนภูมภิาค ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณทีไ่ดรับการจดัสรรเพิ่มเตมิระหวาง
ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบ GFMIS 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการเทียบ
กับวงเงินงบประมาณรายจายลงทนุท่ีสวนราชการไดรับ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
72 74 76 78 80 

สตูรคาํนวณ 
 

เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการเบิกจาย      
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนทีส่วนราชการไดรับ 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 

ตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ/รายงานสถานการณใชจายเงิน
งบประมาณในระบบ GFMIS 

x 100 

x 100 

๗๐
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งาน : การเรงรดั ติดตามการใชจายงบประมาณ  
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความสาํเรจ็ของการเบิกจายเงนิงบประมาณรายจายภายรวม 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลาง 
และสวนภูมภิาค ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบ GFMIS 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมทีส่วนราชการไดรับ 

เกณฑการใหคะแนน  

 รอบการประเมนิที ่1 รอบการประเมนิที ่2 
1 คะแนน 44.02 92 
2 คะแนน 46.46 93 
3 คะแนน 48.91 94 
4 คะแนน 51.36 95 
5 คะแนน 53.80 96 

 

สตูรคาํนวณ 
 

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมทีส่วนราชการเบิกจาย      
วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ 
หมายเหต ุ: รอบการเบิกจายเงินงบประมาณ  

- รอบการประเมินที่ 1 (ตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม) 
- รอบการประเมินที่ 2 (ตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายน 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 
 

1. ตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของ 
สวนราชการ  

2. รายงานสถานการณใชจายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS 
 

 

x 100 

๗๑

เมษายนถึงเดือนกันยายน)



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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15. กลุมงานพสัด ุ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
(1) จัดซื้อจัดจางและบริหารสัญญาใหถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
(2) บันทึกการสราง PO (ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง สัญญา) รวมถึงการตรวจรับงาน 

ในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
เพ่ือรอการเบิกจาย 

(3) ใหคําแนะนําเปนที่ปรึกษาและชวยแกไขปญหาการปฏิบัติงานดานจัดซื้อ 
จัดจางและบริหารสัญญาในระบบ e-GP ตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

 

ตวัชีว้ดั 
รอยละของจํานวนครุภัณฑและครุภัณฑต่ํากวาเกณฑที่มีการกําหนดหมายเลข
ภายในกําหนดเวลา 
รอยละความสําเร็จของการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคาตามเวลาที่กําหนด 
รอยละความสําเร็จของการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคาตามเวลาที่กําหนด 
รอยละความสําเร็จของการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจางภายในกําหนดเวลา 
รอยละของจํานวนใบสั่งซื้อ/สั่งจางที่สรางในระบบ Web Online ที่มีความ
ครบถวนและถูกตอง 
รอยละของการจัดทํา PO ไดตามเวลาที่กําหนด 
รอยละของจํานวนรายการจัดซื้อ/จัดจางที่บันทึกในระบบ e-GP มีความครบถวน
และถูกตอง 
รอยละของจํานวนเรื่องที่ขออนุมัติเพ่ือดําเนินการดานพัสดุแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลา 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการขายทอดตลาด 
 
 
 

ตัวช้ีวัด

๗๒
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งาน : การกาํหนดหมายเลขครภุณัฑและครภุณัฑต่าํกวาเกณฑ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนครุภณัฑและครภุัณฑต่ํากวาเกณฑที่มีการกําหนดหมายเลข

ภายในกําหนดเวลา 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ดําเนนิการกําหนดหมายเลขครภุณัฑและครภุัณฑต่ํากวาเกณฑไดภายในกําหนดเวลา 
3 วันทําการ/ครุภณัฑต่ํากวาเกณฑ หมายถึง ราคาของครภุัณฑต่ํากวา 5,000 บาท  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการดาํเนินการกําหนดหมายเลขครุภณัฑและครภุัณฑต่ํากวา
เกณฑภายในกําหนดเวลา  

เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหต ุ: “กาํหนดเวลา” สวนราชการสามารถกําหนดใหเหมาะสมกับการ 
                 ดําเนินงานของสวนราชการ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

 จํานวนครุภณัฑทีม่ีการออกหมายเลขภายในกําหนดเวลา 
        จํานวนครุภัณฑทีต่องออกหมายเลขทั้งหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ ขอมูลจากระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส /ขอมูลจากโปรแกรมสินทรัพย / 
ขอมูลสรุปรายงานทะเบียนคมุครภุัณฑและครุภณัฑต่าํกวาเกณฑของฝายพัสดุ 

 

งาน : การจัดซื้อจดัจางวธิสีอบราคา 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความสาํเรจ็ของการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคา  
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั การจัดซื้อจดัจางดวยวิธสีอบราคา ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 

100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท  
วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคาใหถกูตองตาม
ระเบียบฯ และภายในกําหนดเวลา 

เกณฑการใหคะแนน 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

  จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแลวเสรจ็ภายในกําหนดเวลา 
           จํานวนเรื่องที่ตองดําเนินการทั้งหมด 
หมายเหต ุ: “เวลา” เปนไปตามทีก่ําหนดไวในระเบียบฯ 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 

ทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคาทีฝ่ายพัสด/ุระเบยีบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

x 100 

x 100 

๗๓
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งาน : การจัดซื้อจดัจางวธิีตกลงราคา 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความสาํเรจ็ของการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคา  
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั การจัดซื้อจดัจางดวยวิธตีกลงราคา ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึง่ ซึ่งมีราคา 

ไมเกิน 100,000 บาท  
วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธตีกลงราคาใหถูกตองตาม
ระเบียบฯ และแลวเสรจ็ภายในกําหนดเวลา 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

  จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแลวเสรจ็ภายในกําหนดเวลา 
           จํานวนเรื่องที่ตองดําเนินการทั้งหมด 
หมายเหต ุ: “เวลา” เปนไปตามทีก่ําหนดไวในระเบียบฯ 

เอกสารทีเ่กีย่วของ เหมือนกับการจดัซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคา 
 

งาน : การดาํเนนิการจดัซือ้จดัจางดวยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส 
 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความสาํเรจ็ของการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

การจัดซื้อจดัจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาเกินกวา 2,000,000 บาท  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสให
ถูกตองตามระเบียบฯ และแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

 

สตูรคาํนวณ 
 

จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแลวเสรจ็ภายในกําหนดเวลา 
           จํานวนเรื่องที่ตองดําเนินการทั้งหมด 
หมายเหต ุ: “เวลา” เปนไปตามทีก่ําหนดไวในระเบียบฯ  

เอกสารทีเ่กีย่วของ ระเบียบพสัดฯุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเตมิ/ระเบยีบพัสดุฯ ดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

x 100 

x
 ๑๐๐ 

x 100 

๗๔

งาน : การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 
 

74 
 

งาน : บันทึกขอมลูจัดซื้อจดัจางในระบบ e-GP (e-Government Procurement) 
 

 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนรายการจัดซื้อจดัจางท่ีบันทึกในระบบ e-GP มีความครบถวน

และถูกตอง  
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

การจัดทําขอมลูจัดซื้อจดัจางในระบบ e-GP สําหรบัรายการจัดซื้อจดัจางท่ีอยูใน
หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด และลงระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกสของกรมบญัชีกลาง  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพการบันทึกรายการจัดซื้อจดัจางในระบบ e-GP เพื่อนําไป
ดําเนินการตอในระบบWeb-online  

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100  

สตูรคาํนวณ 
 

   จํานวนรายการจดัซื้อ/จดัจางฯ ที่มีความครบถวนและถูกตอง 
จํานวนรายการจัดซื้อ/จัดจางที่บันทึกขอมูลในระบบ e-GP ทั้งหมด  

เอกสารทีเ่กีย่วของ หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจดัจาง/เอกสารตางๆ ในการจัดซื้อจัดจาง  
งาน : การตรวจสอบเอกสารจดัซือ้จดัจาง 

 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความสาํเรจ็ของการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจดัจางภายในกําหนดเวลา 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ดําเนินการตรวจสอบเอกสารจดัซือ้/จัดจางของหนวยงานกอนสงไปสราง PO ใน
ระบบ GFMIS ตามระเบียบฯ การตรวจสอบใหทันภายในกําหนดเวลา 4 วันทําการ 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการตรวจสอบเอกสารจัดซื้อ/จดัจางของหนวยงานกอนสงไปสราง 
PO ในระบบ GFMIS ตองตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนตามระเบียบฯ และ
ตรวจสอบใหทันภายในกําหนดเวลา  

เกณฑการใหคะแนน 
 

  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

 

   จํานวนเรื่องที่ดําเนินการตรวจสอบไดภายในกําหนดเวลา 
       จํานวนเรื่องที่มีการดําเนินการทั้งหมด  

เอกสารทีเ่กีย่วของ 1. แหลงขอมลูจากขอมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
2. ขอมูลจากทะเบียนคมุการตรวจสอบเอกสารที่ฝายพัสดุ 

 

x 100 

x 100 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : บันทึกขอมลูจัดซื้อจดัจางในระบบ e-GP (e-Government Procurement) 
 

 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนรายการจัดซื้อจดัจางท่ีบันทึกในระบบ e-GP มีความครบถวน

และถูกตอง  
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

การจัดทําขอมลูจัดซื้อจดัจางในระบบ e-GP สําหรบัรายการจัดซื้อจดัจางท่ีอยูใน
หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด และลงระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกสของกรมบญัชีกลาง  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพการบันทึกรายการจัดซื้อจดัจางในระบบ e-GP เพื่อนําไป
ดําเนินการตอในระบบWeb-online  

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100  

สตูรคาํนวณ 
 

   จํานวนรายการจดัซื้อ/จดัจางฯ ที่มีความครบถวนและถูกตอง 
จํานวนรายการจัดซื้อ/จัดจางที่บันทึกขอมูลในระบบ e-GP ทั้งหมด  

เอกสารทีเ่กีย่วของ หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจดัจาง/เอกสารตางๆ ในการจัดซื้อจัดจาง  
งาน : การตรวจสอบเอกสารจดัซือ้จดัจาง 

 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความสาํเรจ็ของการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจดัจางภายในกําหนดเวลา 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ดําเนินการตรวจสอบเอกสารจดัซือ้/จัดจางของหนวยงานกอนสงไปสราง PO ใน
ระบบ GFMIS ตามระเบียบฯ การตรวจสอบใหทันภายในกําหนดเวลา 4 วันทําการ 

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพในการตรวจสอบเอกสารจัดซื้อ/จดัจางของหนวยงานกอนสงไปสราง 
PO ในระบบ GFMIS ตองตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนตามระเบียบฯ และ
ตรวจสอบใหทันภายในกําหนดเวลา  

เกณฑการใหคะแนน 
 

  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

 

   จํานวนเรื่องที่ดําเนินการตรวจสอบไดภายในกําหนดเวลา 
       จํานวนเรื่องที่มีการดําเนินการทั้งหมด  

เอกสารทีเ่กีย่วของ 1. แหลงขอมลูจากขอมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
2. ขอมูลจากทะเบียนคมุการตรวจสอบเอกสารที่ฝายพัสดุ 

 

x 100 

x 100 

๗๕

งาน : การตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจ้าง



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การจัดทาํใบสัง่ซือ้สั่งจางในระบบ Web Online 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนใบสั่งซื้อสั่งจางท่ีสรางในระบบ Web Online  

มีความครบถวนและถูกตอง  
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ดําเนินการจัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจางในระบบ Web Online ภายหลังบนัทึกขอมูล
ในระบบ e-GP เรียบรอยแลว  

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพในการจดัทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง ในระบบ Web-online เพื่อใหได
ใบสั่งซื้อ/สั่งจางท่ีครบถวน และถกูตอง สามารถนําไปดําเนินการตอในขั้นตอน
การตรวจรับพัสดุในระบบ Web-online ได   

เกณฑการใหคะแนน 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

    จํานวนใบสั่งซื้อสั่งจางฯ ที่มีความครบถวนและถูกตอง  
จํานวนใบสั่งซื้อสั่งจางท่ีจัดทําในระบบ Web-online ทั้งหมด  

เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสารการจัดซื้อจัดจาง 
 

งาน : การจัดทาํใบสัง่ซือ้สั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของการจัดทํา PO ไดตามเวลาที่กําหนด 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ดําเนินการจัดทํา Purchase Order : PO ไดตามเวลาที่กําหนด ภายใน ๑ วัน
ทําการ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพในการจดัทํา PO ไดถูกตอง ครบถวน และทันตามเวลาที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน 

  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

จํานวนรายการ PO ที่ดําเนินการไดทันกําหนดเวลา 
          จํานวนรายการ PO ทั้งหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ เอกสารการจัดซื้อจัดจาง 

x
 ๑๐๐ 

x 100 

x 100 

๗๖



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : เรือ่งที่ขออนุมตัเิพื่อดาํเนนิการดานพสัดุ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของจํานวนเรื่องที่ขออนุมัตเิพื่อดําเนินการดานพัสดุแลวเสรจ็ภายใน

กําหนดเวลา 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ดําเนินการตรวจสอบการขออนุมัติ/มอบอํานาจ/การจําหนาย/ใหความเห็นเกี่ยวกับงาน
พัสดุของหนวยงานในสังกัดกอนนําเสนอผูมีอํานาจพิจารณา 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการดําเนินการดานพัสดุของหนวยงานในสังกัดเพื่อนําเสนอเรื่อง
ขออนุมัติจากผูมีอํานาจพิจารณา ภายใน ๓ วันทําการ 

เกณฑการใหคะแนน 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแลวเสรจ็ภายในกําหนดเวลา 
  จํานวนเรื่องที่ดําเนินการทั้งหมด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ แฟมสําเนาเอกสารของฝายพัสดุ//รายงานการตรวจสอบเอกสารขออนุมัต ิ

 
งาน : การขายทอดตลาด 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความสาํเรจ็ของการดําเนินการขายทอดตลาด 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ดําเนินการขายทอดตลาดวสัดุ ครภุัณฑ ท่ีชํารดุและหมดอายุการใชงานของ
หนวยงานในสังกัด 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพในการดาํเนินการขายทอดตลาดไดครบถวนตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน   
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

จํานวนรายการขายทอดตลาดท่ีครบถวนตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด 
                    จํานวนรายการการขายทอดตลาดท้ังหมด                                                                          

เอกสารทีเ่กีย่วของ ระเบียบพสัดฯุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

 

x ๑๐๐ 

x ๑๐๐ 

๗๗



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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16. กลุมงานยทุธศาสตรและแผนงาน 
มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
(1) การจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการของสวนราชการ  
(2) การวิเคราะหนโยบายและแผนของสวนราชการ   
(3) การจัดทําคําของบประมาณ และเสนอแนะในการบริหารงบประมาณ   
(4) การติดตาม รายงานผล และการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  
(5) การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานและโครงการ และการตัดสินใจ

ของผูบริหาร   
(6) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสวนราชการ 

 

ตวัชีว้ดั 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 
ระดับความสําเร็จของการนิเทศการดําเนินงานของหนวยงานภายในสวนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด

๗๘



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การจัดทาํแผนยทุธศาสตรของสวนราชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

แผนยุทธศาสตรของสวนราชการจัดทําขึ้นทุก 5 ป ซึ่งประกอบดวย วสิัยทัศน  
พันธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวดั กลยทุธ และโครงการ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
แผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการบรหิารงานของสวนราชการใหเกดิผลสัมฤทธ์ิ 
ตอภารกิจของภาครัฐ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน ทบทวนสถานการณและผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
2 คะแนน ระดมความเห็นและขอเสนอแนะจากผูมสีวนไดสวนเสีย 

รวมถึงผูที่เกี่ยวของ 
3 คะแนน จัดทํารางยุทธศาสตร (SWOT และ Future search) และ 

แจงเวียนเพื่อทบทวนเผยแพร (ช้ีแจงผานเวทีตางๆ ผานสื่อ
ตาง ๆ แผนประชาสัมพันธ website, CD) ภายในเดือน
สิงหาคม 

4 คะแนน เสนอขออนุมัติหัวหนาสวนราชการภายในเดือนกรกฎาคม 
5 คะแนน ประเมินแผนยุทธศาสตรระยะครึ่งแผนเพื่อใชในการปรับแผน

ยุทธศาสตรในชวงครึ่งหลังแผนยุทธศาสตร และประเมินแผน
ยุทธศาสตรในชวงสิ้นแผนเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานและ
กําหนดเปาหมายสําหรับการจดัทําแผนในรอบตอไป  

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 
 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
2. เอกสารสรุปสถานการณที่เกี่ยวของ 
3. รายงานประจําป 
4. รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร 

หมายเหตุ :  แผนยุทธศาสตรของสวนราชการมีการจัดทําทุก 5 ป เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
ราชการของสวนราชการใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว   

 
 
 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การจัดทาํแผนยทุธศาสตรของสวนราชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

แผนยุทธศาสตรของสวนราชการจัดทําขึ้นทุก 5 ป ซึ่งประกอบดวย วสิัยทัศน  
พันธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวดั กลยทุธ และโครงการ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
แผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการบรหิารงานของสวนราชการใหเกดิผลสัมฤทธ์ิ 
ตอภารกิจของภาครัฐ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน ทบทวนสถานการณและผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
2 คะแนน ระดมความเห็นและขอเสนอแนะจากผูมสีวนไดสวนเสีย 

รวมถึงผูที่เกี่ยวของ 
3 คะแนน จัดทํารางยุทธศาสตร (SWOT และ Future search) และ 

แจงเวียนเพื่อทบทวนเผยแพร (ช้ีแจงผานเวทีตางๆ ผานสื่อ
ตาง ๆ แผนประชาสัมพันธ website, CD) ภายในเดือน
สิงหาคม 

4 คะแนน เสนอขออนุมัติหัวหนาสวนราชการภายในเดือนกรกฎาคม 
5 คะแนน ประเมินแผนยุทธศาสตรระยะครึ่งแผนเพื่อใชในการปรับแผน

ยุทธศาสตรในชวงครึ่งหลังแผนยุทธศาสตร และประเมินแผน
ยุทธศาสตรในชวงสิ้นแผนเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานและ
กําหนดเปาหมายสําหรับการจดัทําแผนในรอบตอไป  

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 
 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
2. เอกสารสรุปสถานการณที่เกี่ยวของ 
3. รายงานประจําป 
4. รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร 

หมายเหตุ :  แผนยุทธศาสตรของสวนราชการมีการจัดทําทุก 5 ป เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
ราชการของสวนราชการใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว   

 
 
 

๗๙



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การจัดทาํแผนปฏบิตัิราชการ 4 ป ของสวนราชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
เปาหมาย ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของภารกิจ ผลผลิต/โครงการสําคญัที่สวนราชการ 
จะจัดทําเพื่อขอรับงบประมาณสนบัสนุนในระยะเวลา 4 ป 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เพื่อใชเปนกรอบ 
แนวทางการดําเนินงานและการจดัทําแผนปฏิบตัิราชการประจําปของ 
สวนราชการ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน เตรียมการจดัทําแผน (รวบรวมขอมูล/สภาพปญหา) 
2 คะแนน ทบทวนวิสัยทัศน บทบาท พันธกิจ เปาหมาย และผลการ

ดําเนินงานท่ีผานมา 
3 คะแนน ประชุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อช้ีแจงนโยบายและแนวทาง

ในการจัดทําแผนงาน โครงการ การของบประมาณ  
4 คะแนน รวบรวม วิเคราะห และจดัทํารางแผนฯ เสนอผูบรหิาร 

ใหความเห็นชอบ 
5 คะแนน ช้ีแจงแผนฯ เพื่อสรางความรู ความเขาใจแผนฯ ใหแก

ขาราชการ และเผยแพรแผนฯ ผานชองทางตางๆ ของ 
สวนราชการ 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 
 

1. แผนการบริหารราชการแผนดิน 
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 

พ.ศ. 2556 
3. ระเบียบสํานักนายกวาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ. 

2547 
 

หมายเหตุ :  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป จัดทําขึ้นทุก 4 ป เปนแผนฯ ที่สวนราชการแปลงมาจาก
แผนการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล เพื่อแสดงภารกิจที่สวนราชการจะตอง
ดําเนินการตลอดระยะเวลา 4 ป โดยตองจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันที่
แผนการบริหารราชการแผนดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การจัดทาํแผนปฏบิตัิราชการ 4 ป ของสวนราชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
เปาหมาย ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของภารกิจ ผลผลิต/โครงการสําคญัที่สวนราชการ 
จะจัดทําเพื่อขอรับงบประมาณสนบัสนุนในระยะเวลา 4 ป 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เพื่อใชเปนกรอบ 
แนวทางการดําเนินงานและการจดัทําแผนปฏิบตัิราชการประจําปของ 
สวนราชการ 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน เตรียมการจดัทําแผน (รวบรวมขอมูล/สภาพปญหา) 
2 คะแนน ทบทวนวิสัยทัศน บทบาท พันธกิจ เปาหมาย และผลการ

ดําเนินงานท่ีผานมา 
3 คะแนน ประชุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อช้ีแจงนโยบายและแนวทาง

ในการจัดทําแผนงาน โครงการ การของบประมาณ  
4 คะแนน รวบรวม วิเคราะห และจดัทํารางแผนฯ เสนอผูบรหิาร 

ใหความเห็นชอบ 
5 คะแนน ช้ีแจงแผนฯ เพื่อสรางความรู ความเขาใจแผนฯ ใหแก

ขาราชการ และเผยแพรแผนฯ ผานชองทางตางๆ ของ 
สวนราชการ 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 
 

1. แผนการบริหารราชการแผนดิน 
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 

พ.ศ. 2556 
3. ระเบียบสํานักนายกวาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ. 

2547 
 

หมายเหตุ :  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป จัดทําขึ้นทุก 4 ป เปนแผนฯ ที่สวนราชการแปลงมาจาก
แผนการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล เพื่อแสดงภารกิจที่สวนราชการจะตอง
ดําเนินการตลอดระยะเวลา 4 ป โดยตองจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันที่
แผนการบริหารราชการแผนดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 

๘๐



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การจัดทาํแผนปฏบิตัิราชการประจาํป (Action Plan) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการประจําป 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจําป ประกอบดวย แผนงาน โครงการ เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ แผนการใชจายเงิน และผูรับผดิชอบ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตางๆ รวมทั้งเปนเครื่องมือสําหรบัผูบริหารในการกํากับดแูล และ
ติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถบรรลเุปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และคุมคา 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 
1 คะแนน ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานประจําปงบประมาณภายใน

เดือนสิงหาคม 
2 คะแนน หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการตามงบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรรลงในแบบฟอรมที่กําหนด 
3 คะแนน รวบรวม วิเคราะหและจดัทําเปนแผนปฏิบัติการของ 

สวนราชการประจําป (เลม) 
4 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายไตรมาส 

นิเทศการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะแกหนวยงาน 
เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับแผนปฏิบตัิการฯ 

5 คะแนน จัดทํารายงานผลการปฏิบตัิราชการประจาํป  
เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. แผนยุทธศาสตรของสวนราชการ 
2. แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป 

 

หมายเหตุ :  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป มีการจัดทําทุกป เพื่อแสดงใหเห็นถึงภารกิจ  
ที่จะดําเนินการในปใดปหนึ่งที่กําหนด ภายใตกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ
สวนราชการ  

 
 
 
 
 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 
 

80 
 

งาน : การจัดทาํแผนปฏบิตัิราชการประจาํป (Action Plan) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการประจําป 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจําป ประกอบดวย แผนงาน โครงการ เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ แผนการใชจายเงิน และผูรับผดิชอบ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตางๆ รวมทั้งเปนเครื่องมือสําหรบัผูบริหารในการกํากับดแูล และ
ติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถบรรลเุปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และคุมคา 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 
1 คะแนน ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานประจําปงบประมาณภายใน

เดือนสิงหาคม 
2 คะแนน หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการตามงบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรรลงในแบบฟอรมที่กําหนด 
3 คะแนน รวบรวม วิเคราะหและจดัทําเปนแผนปฏิบัติการของ 

สวนราชการประจําป (เลม) 
4 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายไตรมาส 

นิเทศการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะแกหนวยงาน 
เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับแผนปฏิบตัิการฯ 

5 คะแนน จัดทํารายงานผลการปฏิบตัิราชการประจาํป  
เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. แผนยุทธศาสตรของสวนราชการ 
2. แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป 

 

หมายเหตุ :  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป มีการจัดทําทุกป เพื่อแสดงใหเห็นถึงภารกิจ  
ที่จะดําเนินการในปใดปหนึ่งที่กําหนด ภายใตกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ
สวนราชการ  

 
 
 
 
 

๘๑



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การนิเทศงาน 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการนเิทศการดําเนินงานของหนวยงานภายในสวนราชการ 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

การนิเทศงานเปนการตรวจติดตามการดําเนินงานพ้ืนท่ี เพื่อใหทราบถึงปญหา 
อุปสรรคในการดําเนินงาน พรอมทั้งใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนนโยบาย  

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการนิเทศการดําเนินงาน เพื่อใหทราบถึงความกาวหนา 
ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา 
อุปสรรครวมกัน 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน วางแผนการนิเทศใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ 
2 คะแนน จัดทีมและแตงตั้งทีมผูนิเทศ (ตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษ

ขึ้นไป) โดยรองอธิบดีเปนหัวหนาทีม 
3 คะแนน กําหนดกรอบการนเิทศงาน ประเด็นการนิเทศ/หัวขอการ

นิเทศ 
4 คะแนน ตรวจเยีย่มพื้นท่ีปละ 2 ครั้ง 
5 คะแนน ผูรับการนิเทศและผูนเิทศมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 85  

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 
 

1. แผนปฏิบัติการ 
2. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการ 
3. แผนการนิเทศ 
4. คําสั่งแตงตั้ง 
 

 
 
 

 

๘๒



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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17. กลุมงานพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) 
มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
(1) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบราชการภายในสวนราชการ 
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

ภายในสวนราชการ 
(3) ประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงาน

กลางตางๆ และหนวยงานในสังกัดสวนราชการ 
 
 

ตวัชีว้ดั 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอยละของรายละเอียดตัวชี้วัดมีความถูกตอง ครบถวน 
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกรลงสูระดับหนวยงาน 
ระดับความสําเร็จของการติดตามผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
รอยละเฉลี่ยของการบรรลุเปาหมายในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด

๘๓



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การจัดทําคาํรับรองการปฏิบตัริาชการ (มิตภิายนอก : การประเมนิประสิทธผิล) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทําคาํรับรองการปฏิบัติราชการ  
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการมิตภิายนอก จะตองมีการจดัทํา
ขอเสนอตัวช้ีวัดที่สอดคลองกับนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจ
หลักของสวนราชการ และ/หรือตวัช้ีวัดของกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจัดทําตัวช้ีวัดมิติภายนอกที่สอดคลองกับนโยบาย
สําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของสวนราชการ  

เกณฑการใหคะแนน         

1 คะแนน ศึกษา วิเคราะหขอมลูตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ นโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร แผนปฏบิัติราชการของ 
สวนราชการ เพื่อประกอบการยกรางตัวช้ีวัด 

2 คะแนน ยกรางตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นํ้าหนกั เกณฑการ 
ใหคะแนน และเสนอฝายบริหารใหความเห็นชอบ 

3 คะแนน ดําเนินการเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองฯ  

4 คะแนน จัดทําคํารับรองการปฏิบตัิราชการเพื่อเสนอให
รัฐมนตรีวาการกระทรวง/นายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล 
สวนราชการลงนาม 

5 คะแนน สงรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) ใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. 

 

หมายเหต ุ: เปนตัวช้ีวัดรอบการประเมินท่ี 1  

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 

1. คํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
2. รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) 

 

หมายเหตุ  : การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มีการจัดทําทุกป  
 
 
 
 

๘๔



คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุนคลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การจัดทํารายละเอียดตวัชีว้ดั (KPI Template)  
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของรายละเอียดตัวช้ีวัดมีความถูกตอง ครบถวน  
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ความถูกตอง ครบถวนของรายละเอียดตัวช้ีวัด จะดูจากผลการตรวจสอบ
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Audit) ที่สํานักงาน ก.พ.ร. สงใหสวนราชการ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจัดทําตัวช้ีวัดตามคํารับรองใหมีความถูกตอง ครบถวน
ตามรูปแบบ (Template) ที่กําหนด  

เกณฑการใหคะแนน        

 

หมายเหต ุ: เปนตัวช้ีวัดรายป  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

ผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวช้ีวัดของสํานักงาน ก.พ.ร.  
        รายละเอยีดตัวช้ีวัดทีส่งสํานักงาน ก.พ.ร.  

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

3. คํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
4. รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) 

 
 

หมายเหตุ  : การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มีการจัดทําทุกป ซึ่งหลังจากที่มีการลงนาม
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงและหัวหนา
สวนราชการ) และสวนราชการจะตองจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด KPI Template 
สงใหสํานักงาน ก.พ.ร.  โดย KPI Template ประกอบดวย ชื่อตัวชี้วัด หนวยวัด 
น้ําหนัก คําอธิบาย เกณฑการใหคะแนน แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล ผูกํากับ
ตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 

x 100  

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การจัดทํารายละเอียดตวัชีว้ดั (KPI Template)  
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละของรายละเอียดตัวช้ีวัดมีความถูกตอง ครบถวน  
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ความถูกตอง ครบถวนของรายละเอียดตัวช้ีวัด จะดูจากผลการตรวจสอบ
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Audit) ที่สํานักงาน ก.พ.ร. สงใหสวนราชการ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจัดทําตัวช้ีวัดตามคํารับรองใหมีความถูกตอง ครบถวน
ตามรูปแบบ (Template) ที่กําหนด  

เกณฑการใหคะแนน        

 

หมายเหต ุ: เปนตัวช้ีวัดรายป  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

ผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวช้ีวัดของสํานักงาน ก.พ.ร.  
        รายละเอยีดตัวช้ีวัดทีส่งสํานักงาน ก.พ.ร.  

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

3. คํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
4. รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) 

 
 

หมายเหตุ  : การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มีการจัดทําทุกป ซึ่งหลังจากที่มีการลงนาม
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงและหัวหนา
สวนราชการ) และสวนราชการจะตองจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด KPI Template 
สงใหสํานักงาน ก.พ.ร.  โดย KPI Template ประกอบดวย ชื่อตัวชี้วัด หนวยวัด 
น้ําหนัก คําอธิบาย เกณฑการใหคะแนน แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล ผูกํากับ
ตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 

x 100  

๘๕

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การจัดทําคาํรับรองการปฏิบตัริาชการ (มิตภิายนอก : การประเมนิประสิทธผิล) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทําคาํรับรองการปฏิบัติราชการ  
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการมิตภิายนอก จะตองมีการจดัทํา
ขอเสนอตัวช้ีวัดที่สอดคลองกับนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจ
หลักของสวนราชการ และ/หรือตวัช้ีวัดของกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจัดทําตัวช้ีวัดมิติภายนอกที่สอดคลองกับนโยบาย
สําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของสวนราชการ  

เกณฑการใหคะแนน         

1 คะแนน ศึกษา วิเคราะหขอมลูตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ นโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร แผนปฏบิัติราชการของ 
สวนราชการ เพื่อประกอบการยกรางตัวช้ีวัด 

2 คะแนน ยกรางตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นํ้าหนกั เกณฑการ 
ใหคะแนน และเสนอฝายบริหารใหความเห็นชอบ 

3 คะแนน ดําเนินการเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองฯ  

4 คะแนน จัดทําคํารับรองการปฏิบตัิราชการเพื่อเสนอให
รัฐมนตรีวาการกระทรวง/นายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล 
สวนราชการลงนาม 

5 คะแนน สงรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) ใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. 

 

หมายเหต ุ: เปนตัวช้ีวัดรอบการประเมินท่ี 1  

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 

1. คํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
2. รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) 

 

หมายเหตุ  : การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มีการจัดทําทุกป  
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งาน :  การถายทอดตวัชีว้ดัระดบัองคกรลงสูระดบัหนวยงาน  

 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดระดับองคกรลงสูระดับหนวยงาน 

หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏบิัติราชการระดับหนวยงานภายใน ไดตาม
กรอบระยะเวลาและแผนท่ีกําหนดไวสาํเร็จตามเปาหมาย 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายจากระดบั
กรมลงสูระดับหนวยงานภายใน 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน จัดทําแผนการถายทอดและกรอบการจัดทําคํารับรองฯ 
ภายใน 

2 คะแนน จัดประชุมช้ีแจงกรอบการจัดทําคาํรับรองฯ ตัวช้ีวัด  
และคาเปาหมาย 

3 คะแนน จัดประชุมเจรจาตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
4 คะแนน จัดทําคํารับรองและใหมีการลงนามคํารับรองฯ พรอมทั้ง

เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ 
5 คะแนน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาํเนินงาน 

รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 
 

1. แผนการถายทอดและกรอบการจัดทําคํารับรองฯ 
2. เอกสารเจรจาตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
3. คํารับรองการปฏิบตัิราชการระดับหนวยงานภายใน 
4. รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๘๖
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งาน : การติดตามผลการดําเนนิการตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการติดตามผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ  
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ติดตามความกาวหนาในการดําเนนิการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ และ
กําหนดใหทุกหนวยงานรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพในการตดิตามผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อใหตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ บรรลตุามเปาหมายที่กําหนดไว 

  เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน มีการรายงานผลการดาํเนินงานทุกเดือนไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของหนวยงานท้ังหมด 

2 คะแนน มีการรายงานผลการดาํเนินงานทุกเดือนไมนอยกวา 
รอยละ 85 ของหนวยงานท้ังหมด 

3 คะแนน มีการรายงานผลการดาํเนินงานทุกเดือนไมนอยกวา 
รอยละ 90 ของหนวยงานท้ังหมด 

4 คะแนน มีการรายงานผลการดาํเนินงานทุกเดือนไมนอยกวา 
รอยละ 95 ของหนวยงานท้ังหมด 

5 คะแนน มีการรายงานผลการดาํเนินงานทุกเดือนไมนอยกวา 
รอยละ 100 ของหนวยงานท้ังหมด 
   

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. รายงานผลการดําเนินงานของสํานัก/กอง/ศูนย 
2. สรปุรายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๗
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งาน : การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามคาํรับรองการปฏบิตัริาชการ  
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 

การปฏิบัตริาชการ  
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ดําเนินการประสานการจัดทําคํารบัรองการฯ  และติดตามประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการตามคํารับรองฯ เพื่อใหเปนไปตามกรอบแนวทางที่กําหนดไว  

วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

เพื่อวัดความสามารถในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริาชการตาม 
คํารับรองฯ ใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว  

เกณฑการประเมนิ           

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  

หมายเหต ุ: เปนตัวช้ีวัดรายป 
เอกสารทีเ่กีย่วของ รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองฯ รอบ 3 / 6 / 9 / 12 เดือน 

 

งาน : การควบคุมภายใน  
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั รายงานการควบคมุภายในเปนการดําเนินการตามระเบียบของ สตง.  
วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดความสามารถในการจัดทํารายงานการควบคุมภายในใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน 
 

1 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานตามรายงานฯ 6 เดือน งวดกอนสวนงาน
ยอยและจัดทําระดับองคกรและจัดสงรายงานฯ ให ค.ต.ป. นร. 

2 คะแนน จัดทํารายงานรอบ 12 เดือน ผูบริหารใหความเห็นชอบ 
3 คะแนน สงรายงานฯ 12 เดือน สง สตง. และ ค.ต.ป. นร. ไดทันตามกําหนด 
4 คะแนน สงรายงานฯ 12 เดือนแก สตง. และ ค.ต.ป. นร.  ไดทันกอนกําหนด 

นอยกวาหรือเทากับ 5 วัน 
5 คะแนน สงรายงานไดเร็วกวากําหนดมากกวา 5 วัน 

เอกสารทีเ่กีย่วของ รายงานผลการติดตาม/รายงานการควบคุมภายใน/หนังสือสงรายงานฯ  
 

๘๘
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งาน : การบรหิารความเสีย่ง RM (6 เดอืนแรก) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสําเร็จผลตามเปาหมาย 
ที่กําหนด 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินผล และภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมนิที ่1 
1 คะแนน ศึกษา รวบรวมขอมลู แผนงาน / โครงการ ท่ีไดรับจดัสรร

งบประมาณ และโครงการสําคญั 
2 คะแนน จัดทํารางผลการคัดเลือกโครงการเสนอคณะทํางาน 
3 คะแนน วิเคราะหความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
4 คะแนน เสนอผูบริหารเห็นชอบแผนภายในเดือนมีนาคม 
5 คะแนน แจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนนิการในเดือน ม.ีค. 

 รอบการประเมนิที ่2 
1 คะแนน จัดทําแบบฟอรมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
2 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
3 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
4 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
5 คะแนน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร 

ความเสีย่ง และขอเสนอแนะหรือปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปตอไป 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. เอกสาร รวบรวมขอมูลแผนงาน / โครงการทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณ 
2. แผนบริหารความเสี่ยง 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 3 เดือน และรอบ 6 เดือน  

 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การบรหิารความเสีย่ง RM (6 เดอืนแรก) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสําเร็จผลตามเปาหมาย 
ที่กําหนด 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินผล และภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมนิที ่1 
1 คะแนน ศึกษา รวบรวมขอมลู แผนงาน / โครงการ ท่ีไดรับจดัสรร

งบประมาณ และโครงการสําคญั 
2 คะแนน จัดทํารางผลการคัดเลือกโครงการเสนอคณะทํางาน 
3 คะแนน วิเคราะหความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
4 คะแนน เสนอผูบริหารเห็นชอบแผนภายในเดือนมีนาคม 
5 คะแนน แจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนนิการในเดือน ม.ีค. 

 รอบการประเมนิที ่2 
1 คะแนน จัดทําแบบฟอรมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
2 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
3 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
4 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
5 คะแนน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร 

ความเสีย่ง และขอเสนอแนะหรือปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปตอไป 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. เอกสาร รวบรวมขอมูลแผนงาน / โครงการทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณ 
2. แผนบริหารความเสี่ยง 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 3 เดือน และรอบ 6 เดือน  

 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 
 

88 
 

งาน : การบรหิารความเสีย่ง RM (6 เดอืนแรก) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสําเร็จผลตามเปาหมาย 
ที่กําหนด 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินผล และภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมนิที ่1 
1 คะแนน ศึกษา รวบรวมขอมลู แผนงาน / โครงการ ท่ีไดรับจดัสรร

งบประมาณ และโครงการสําคญั 
2 คะแนน จัดทํารางผลการคัดเลือกโครงการเสนอคณะทํางาน 
3 คะแนน วิเคราะหความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
4 คะแนน เสนอผูบริหารเห็นชอบแผนภายในเดือนมีนาคม 
5 คะแนน แจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนนิการในเดือน ม.ีค. 

 รอบการประเมนิที ่2 
1 คะแนน จัดทําแบบฟอรมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
2 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
3 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
4 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
5 คะแนน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร 

ความเสีย่ง และขอเสนอแนะหรือปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปตอไป 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. เอกสาร รวบรวมขอมูลแผนงาน / โครงการทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณ 
2. แผนบริหารความเสี่ยง 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 3 เดือน และรอบ 6 เดือน  

 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 
 

88 
 

งาน : การบรหิารความเสีย่ง RM (6 เดอืนแรก) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสําเร็จผลตามเปาหมาย 
ที่กําหนด 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินผล และภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมนิที ่1 
1 คะแนน ศึกษา รวบรวมขอมลู แผนงาน / โครงการ ท่ีไดรับจดัสรร

งบประมาณ และโครงการสําคญั 
2 คะแนน จัดทํารางผลการคัดเลือกโครงการเสนอคณะทํางาน 
3 คะแนน วิเคราะหความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
4 คะแนน เสนอผูบริหารเห็นชอบแผนภายในเดือนมีนาคม 
5 คะแนน แจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนนิการในเดือน ม.ีค. 

 รอบการประเมนิที ่2 
1 คะแนน จัดทําแบบฟอรมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
2 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
3 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
4 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
5 คะแนน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร 

ความเสีย่ง และขอเสนอแนะหรือปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปตอไป 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. เอกสาร รวบรวมขอมูลแผนงาน / โครงการทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณ 
2. แผนบริหารความเสี่ยง 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 3 เดือน และรอบ 6 เดือน  

 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 
 

88 
 

งาน : การบรหิารความเสีย่ง RM (6 เดอืนแรก) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสําเร็จผลตามเปาหมาย 
ที่กําหนด 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินผล และภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมนิที ่1 
1 คะแนน ศึกษา รวบรวมขอมลู แผนงาน / โครงการ ท่ีไดรับจดัสรร

งบประมาณ และโครงการสําคญั 
2 คะแนน จัดทํารางผลการคัดเลือกโครงการเสนอคณะทํางาน 
3 คะแนน วิเคราะหความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
4 คะแนน เสนอผูบริหารเห็นชอบแผนภายในเดือนมีนาคม 
5 คะแนน แจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนนิการในเดือน ม.ีค. 

 รอบการประเมนิที ่2 
1 คะแนน จัดทําแบบฟอรมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
2 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
3 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
4 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
5 คะแนน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร 

ความเสีย่ง และขอเสนอแนะหรือปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปตอไป 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. เอกสาร รวบรวมขอมูลแผนงาน / โครงการทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณ 
2. แผนบริหารความเสี่ยง 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 3 เดือน และรอบ 6 เดือน  

 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 
 

88 
 

งาน : การบรหิารความเสีย่ง RM (6 เดอืนแรก) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสําเร็จผลตามเปาหมาย 
ที่กําหนด 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินผล และภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมนิที ่1 
1 คะแนน ศึกษา รวบรวมขอมลู แผนงาน / โครงการ ท่ีไดรับจดัสรร

งบประมาณ และโครงการสําคญั 
2 คะแนน จัดทํารางผลการคัดเลือกโครงการเสนอคณะทํางาน 
3 คะแนน วิเคราะหความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
4 คะแนน เสนอผูบริหารเห็นชอบแผนภายในเดือนมีนาคม 
5 คะแนน แจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนนิการในเดือน ม.ีค. 

 รอบการประเมนิที ่2 
1 คะแนน จัดทําแบบฟอรมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
2 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
3 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
4 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
5 คะแนน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร 

ความเสีย่ง และขอเสนอแนะหรือปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปตอไป 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. เอกสาร รวบรวมขอมูลแผนงาน / โครงการทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณ 
2. แผนบริหารความเสี่ยง 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 3 เดือน และรอบ 6 เดือน  

 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 
 

88 
 

งาน : การบรหิารความเสีย่ง RM (6 เดอืนแรก) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสําเร็จผลตามเปาหมาย 
ที่กําหนด 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินผล และภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมนิที ่1 
1 คะแนน ศึกษา รวบรวมขอมลู แผนงาน / โครงการ ท่ีไดรับจดัสรร

งบประมาณ และโครงการสําคญั 
2 คะแนน จัดทํารางผลการคัดเลือกโครงการเสนอคณะทํางาน 
3 คะแนน วิเคราะหความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
4 คะแนน เสนอผูบริหารเห็นชอบแผนภายในเดือนมีนาคม 
5 คะแนน แจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนนิการในเดือน ม.ีค. 

 รอบการประเมนิที ่2 
1 คะแนน จัดทําแบบฟอรมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
2 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
3 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
4 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
5 คะแนน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร 

ความเสีย่ง และขอเสนอแนะหรือปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปตอไป 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. เอกสาร รวบรวมขอมูลแผนงาน / โครงการทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณ 
2. แผนบริหารความเสี่ยง 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 3 เดือน และรอบ 6 เดือน  

 

๘๙คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 
 

88 
 

งาน : การบรหิารความเสีย่ง RM (6 เดอืนแรก) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสําเร็จผลตามเปาหมาย 
ที่กําหนด 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินผล และภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมนิที ่1 
1 คะแนน ศึกษา รวบรวมขอมลู แผนงาน / โครงการ ท่ีไดรับจดัสรร

งบประมาณ และโครงการสําคญั 
2 คะแนน จัดทํารางผลการคัดเลือกโครงการเสนอคณะทํางาน 
3 คะแนน วิเคราะหความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
4 คะแนน เสนอผูบริหารเห็นชอบแผนภายในเดือนมีนาคม 
5 คะแนน แจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนนิการในเดือน ม.ีค. 

 รอบการประเมนิที ่2 
1 คะแนน จัดทําแบบฟอรมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
2 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
3 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
4 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
5 คะแนน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร 

ความเสีย่ง และขอเสนอแนะหรือปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปตอไป 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. เอกสาร รวบรวมขอมูลแผนงาน / โครงการทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณ 
2. แผนบริหารความเสี่ยง 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 3 เดือน และรอบ 6 เดือน  

 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การบรหิารความเสีย่ง RM (6 เดอืนแรก) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัช้ีวดั ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสําเร็จผลตามเปาหมาย 
ที่กําหนด 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินผล และภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมนิที ่1 
1 คะแนน ศึกษา รวบรวมขอมลู แผนงาน / โครงการ ท่ีไดรับจดัสรร

งบประมาณ และโครงการสําคญั 
2 คะแนน จัดทํารางผลการคัดเลือกโครงการเสนอคณะทํางาน 
3 คะแนน วิเคราะหความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
4 คะแนน เสนอผูบริหารเห็นชอบแผนภายในเดือนมีนาคม 
5 คะแนน แจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนนิการในเดือน ม.ีค. 

 รอบการประเมนิที ่2 
1 คะแนน จัดทําแบบฟอรมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
2 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
3 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
4 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
5 คะแนน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร 

ความเสีย่ง และขอเสนอแนะหรือปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปตอไป 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. เอกสาร รวบรวมขอมูลแผนงาน / โครงการทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณ 
2. แผนบริหารความเสี่ยง 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 3 เดือน และรอบ 6 เดือน  

 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การบรหิารความเสีย่ง RM (6 เดอืนแรก) 
 

KPI Template 
ชื่อตวัช้ีวดั ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

เปนการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสําเร็จผลตามเปาหมาย 
ที่กําหนด 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินผล และภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมนิที ่1 
1 คะแนน ศึกษา รวบรวมขอมลู แผนงาน / โครงการ ท่ีไดรับจดัสรร

งบประมาณ และโครงการสําคญั 
2 คะแนน จัดทํารางผลการคัดเลือกโครงการเสนอคณะทํางาน 
3 คะแนน วิเคราะหความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
4 คะแนน เสนอผูบริหารเห็นชอบแผนภายในเดือนมีนาคม 
5 คะแนน แจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนนิการในเดือน ม.ีค. 

 รอบการประเมนิที ่2 
1 คะแนน จัดทําแบบฟอรมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
2 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
3 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
4 คะแนน ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  
5 คะแนน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร 

ความเสีย่ง และขอเสนอแนะหรือปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปตอไป 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. เอกสาร รวบรวมขอมูลแผนงาน / โครงการทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณ 
2. แผนบริหารความเสี่ยง 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 3 เดือน และรอบ 6 เดือน  

 

มีนาคม

รอบ	๖	เดือน	รอบ	๙	เดือน

และรอบ	๑๒	เดือน
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งาน  : การจัดทาํแผนการจดัการความรู (Knowledge Management)  
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั การจัดการความรู ประกอบดวยการสรางและพัฒนาองคความรู  
วตัถปุระสงคของ
การกาํหนดตวัชีว้ดั 

วัดประสิทธิภาพของการดําเนินการจัดการความรูขององคกรเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดการความรู  

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน แตงตั้งคณะทํางาน 
2 คะแนน ทบทวนประเด็นยุทธศาสตรและรายงานความรู จัดทํารางแผนฯ ประชุม

คณะทํางาน เสนอแผนให CEO และ CKO เห็นชอบภายในเดือนมีนาคม 
3 คะแนน ดําเนินการตามแผนไดอยางครบถวน 
4 คะแนน ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
5 คะแนน มีนวัตกรรมอยางนอย 1 เรื่อง และมีการถายทอดความรู แลกเปล่ียน

ความรูรวมกัน 
หมายเหต ุ:  “ระยะเวลาทีก่าํหนด” สวนราชการสามารถกําหนดไดตามความ

เหมาะสมกับการดําเนินงาน 
เอกสารทีเ่กีย่วของ แผนการจดัการความรู / รายงานผลการดําเนินการ 

 
งาน : การสาํรวจการดาํเนนิการพฒันาองคการ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ  
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ดําเนินการพัฒนาองคการไดแลวเสร็จตาม 1) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
2) การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และ 3) การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามกรอบการประเมินผล
ราชการของแผนพัฒนาองคการ 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน ประชาสมัพันธใหบุคลากรในหนวยงานตอบแบบสํารวจออนไลน  
2 คะแนน วิเคราะหผลการสํารวจและรายงานผลใหผูบริหารรับทราบ 
3 คะแนน จัดทํารางแผนพัฒนาองคการเสนอผูบริหาร/คณะทํางานฯ 
4 คะแนน ดําเนินการตามแผน 
5 คะแนน ติดตาม และรายงานผลการดําเนนิการภายในเดือนกันยายน) 

              

เอกสารทีเ่กีย่วของ บันทึกขอความ / แผนปรับปรุงการพัฒนาองคการ / รายงานผลการดําเนินการ 

๙๐
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18. กลุมงานตรวจสอบภายใน 
มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาที่

ของหนวยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง 

(2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติงานที่ตรงตามเปาหมาย วัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของ
สวนราชการ 

(3) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงิน 
การคลัง 

(4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวย
รับตรวจ ใหมีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินนั้น 

(5) ประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของสวนราชการ 
 

 

ตวัชีว้ดั 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน 
ระดับความสําเร็จของการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบประจําป 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
รอยละความสาํเร็จในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาํป 
รอยละการตอบสนองของหนวยรับตรวจ 
ระดับความสําเร็จการจัดทาํรายงานผลการตรวจสอบ 

 
 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัด

๙๑

ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน

ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน

ระดับความสำเร็จของการประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบประจำปี

ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี

ร้อยละการตอบสนองของหน่วยรับตรวจ

ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
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งาน : การวางแผนการตรวจสอบ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

- แผนการตรวจสอบภายใน หมายถงึ แผนการตรวจสอบประจําปและแผน
ระยะยาว 

- ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน โดยมีองคประกอบ ดังนี้  
1) วัตถุประสงค 2) ขอบเขต 3) ระยะเวลา 4) ผูรับผดิชอบ 5) งบประมาณ 

- งานใหความเชื่อมั่น ไดแก การเงิน ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ  
การปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงาน สารสนเทศการบริหาร 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อใชเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งสามารถดาํเนินการแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กรมบัญชกีลางกําหนดและมีองคประกอบครบถวน 
ครอบคลมุทุกประเภทงาน 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน มีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในตามผลการ
ประเมินความเสี่ยง 

2 คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบภายในมอีงคประกอบครบถวน 
3 คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบภายในครอบคลุมประเภทงาน

ใหความเช่ือมั่น 
4 คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ไมเกิน 5 ป 
5 คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบภายในไดรับอนุมัติจากหัวหนา

สวนราชการภายในเดือนกันยายน  

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. แผนการตรวจสอบประจาํป 
2. แผนการตรวจสอบระยะยาว 

 
 
 
 
 
 

๙๒
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งาน : การวางแผนการตรวจสอบ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

- แผนการตรวจสอบภายใน หมายถงึ แผนการตรวจสอบประจําปและแผน
ระยะยาว 

- ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน โดยมีองคประกอบ ดังนี้  
1) วัตถุประสงค 2) ขอบเขต 3) ระยะเวลา 4) ผูรับผดิชอบ 5) งบประมาณ 

- งานใหความเชื่อมั่น ไดแก การเงิน ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ  
การปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงาน สารสนเทศการบริหาร 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อใชเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งสามารถดาํเนินการแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กรมบัญชกีลางกําหนดและมีองคประกอบครบถวน 
ครอบคลมุทุกประเภทงาน 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน มีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในตามผลการ
ประเมินความเสี่ยง 

2 คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบภายในมอีงคประกอบครบถวน 
3 คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบภายในครอบคลุมประเภทงาน

ใหความเช่ือมั่น 
4 คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ไมเกิน 5 ป 
5 คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบภายในไดรับอนุมัติจากหัวหนา

สวนราชการภายในเดือนกันยายน  

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. แผนการตรวจสอบประจาํป 
2. แผนการตรวจสอบระยะยาว 

 
 
 
 
 
 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 
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งาน : การวางแผนการตรวจสอบ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

- แผนการตรวจสอบภายใน หมายถงึ แผนการตรวจสอบประจําปและแผน
ระยะยาว 

- ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน โดยมีองคประกอบ ดังนี้  
1) วัตถุประสงค 2) ขอบเขต 3) ระยะเวลา 4) ผูรับผดิชอบ 5) งบประมาณ 

- งานใหความเชื่อมั่น ไดแก การเงิน ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ  
การปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงาน สารสนเทศการบริหาร 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อใชเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งสามารถดาํเนินการแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กรมบัญชกีลางกําหนดและมีองคประกอบครบถวน 
ครอบคลมุทุกประเภทงาน 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน มีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในตามผลการ
ประเมินความเสี่ยง 

2 คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบภายในมอีงคประกอบครบถวน 
3 คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบภายในครอบคลุมประเภทงาน

ใหความเช่ือมั่น 
4 คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ไมเกิน 5 ป 
5 คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบภายในไดรับอนุมัติจากหัวหนา

สวนราชการภายในเดือนกันยายน  

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. แผนการตรวจสอบประจาํป 
2. แผนการตรวจสอบระยะยาว 
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งาน : การประเมนิความเสีย่งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบประจําป 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการประเมินความเสีย่งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ

ประจําป 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัช้ีวดั ดําเนนิการประเมนิความเสี่ยง เพื่อจดัทําแผนการตรวจสอบภายในประจาํป 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการประเมินความเสี่ยง เพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
ประจําป 

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน รวบรวมขอมลูเพื่อใชในการกําหนดปจจัยเสี่ยง 
2 คะแนน คะแนนท่ี 1 และมีการระบุปจจัยเสี่ยงท่ีครอบคลุม

ภารกิจของสวนราชการ 
3 คะแนน คะแนนท่ี 2 และวเิคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง 
4 คะแนน คะแนนท่ี 3 และมีการจดัทําบัญชรีายการความเสี่ยง 
5 คะแนน คะแนนท่ี 4 และมีการนําผลการประเมินความเสี่ยง

เพื่อไปใชในการวางแผน 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 
 

1. กระดาษทําการประเมินความเสี่ยง 
2. บัญชีรายการความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๓
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งาน : การตรวจสอบภายใน 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในพิจารณาจากความสามารถของ
หนวยงานตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และ 
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน เพื่อใหการตรวจสอบเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ และผลการตรวจสอบและประเมินไดรับการยอมรับ 
จากผูบรหิารและผูรับตรวจ  

เกณฑการใหคะแนน  

1 คะแนน จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ 

2 คะแนน จัดทําแผนการปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบประจําป 
โดยตองแสดงใหเห็นรายละเอียดถงึวัตถุประสงคของการ
ปฏิบัติงาน การจดัสรรทรัพยากร ขอบเขต และแนวทาง 
การปฏิบัติงาน 

3 คะแนน ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
4 คะแนน การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามแผนฯ  

ที่กําหนดและเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

5 คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปตามผลการประเมิน 
ความเสีย่ง และเสนอหัวหนาสวนราชการภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

  

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 
 

๑. กระดาษทําการประเมินความเสี่ยง 
๒. แผนการการตรวจสอบภายใน 
๓. รายงานผลการตรวจสอบ 
๔. หนังสือตอบรายงานผลการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ 
 

 
 
 
 

๙๔
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งาน : การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละความสาํเรจ็ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ

ประจําป 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

ดําเนนิการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาํปใหแลวเสรจ็ตามแผน 
ที่กําหนดไว  

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายตามขั้นตอนหรือวิธีการ
ตรวจสอบท่ีกําหนดตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจําป  

เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
60-69 70-79 80-89 90-99 100 

เอกสารทีเ่กีย่วของ แผนการตรวจสอบประจาํป / รายงานผลการตรวจสอบ 
 

งาน : การตดิตามผล 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั รอยละการตอบสนองของหนวยรบัตรวจ 
หนวยวดั รอยละ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

การตอบสนอง หมายถึง การทีห่นวยรับตรวจตองรายงานความเห็นตามขอทักทวง 
ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ใหผูตรวจสอบภายในทราบ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดประสิทธิภาพของการตดิตามผลการดาํเนินงาน เพื่อใหหนวยรับตรวจ
ดําเนินการตามขอทักทวง ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน 

 ระดบัการประเมนิ 

   

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

สตูรคาํนวณ 
 

 

         จํานวนหนวยรับตรวจท่ีมีการตอบสนอง     
 จํานวนหนวยรับตรวจทั้งหมดที่เขาตรวจสอบตามแผนฯ 

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 

1. หนังสือตอบรายงานผลการตรวจสอบของหนวยรับตรวจพรอมเอกสาร 
ที่เกี่ยวของ 

2. รายงานผลการตรวจสอบ 

x 100 

๙๕
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งาน : การรายงานผลการตรวจสอบ 
 

KPI Template 
ชื่อตวัชีว้ดั ระดับความสําเร็จการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 
หนวยวดั ระดับความสําเร็จ 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 
 

องคประกอบของรายงานผลการตรวจสอบ ไดแก วัตถปุระสงค ขอบเขต ผลการ
ตรวจสอบ สาเหตุ ผลกระทบ และขอเสนอแนะ 

วตัถปุระสงคของการ
กาํหนดตวัชี้วดั 

วัดความสามารถของการรายงานผลการตรวจสอบประจําป ทีม่ีองคประกอบ
ครบถวน และแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

1 คะแนน รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบไมครบถวนตาม
แผนการตรวจสอบประจาํป 

2 คะแนน รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถวนตามแผนฯ 
แตรายงานฯ มีองคประกอบไมครบถวน 

3 คะแนน รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถวนตามแผนฯ 
และมีองคประกอบครบถวน 

4 คะแนน มีการเสนอรายงานผลฯ ตอหัวหนาสวนราชการภายใน  
2 เดือน นับจากวันตรวจสอบแลวเสร็จ 

5 คะแนน สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในปละ 3 ครั้ง  

เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 
 

1. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
2. สรปุผลการตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๖
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รายชื่อผูเขารวมใหความคิดเหน็เกีย่วกับการจดัทําตวัชีว้ดักลางกลุมงานสนับสนนุ 
  ระหวางวนัที ่24 มกราคม - 7 มนีาคม 2556 ณ  สาํนักงาน ก.พ จงัหวดันนทบรุ ี 

   กรมสขุภาพจติ     
น.ส.วาทิน ี ภูมิโชติชวง นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการพิเศษ 
นางอัมพร จันทวิบูลย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นางอุบล บุญเกิด นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
นางสาวสมจติต ขันธครุฑ นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการพิเศษ 
นางธัญญารตัน 

 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 

นางอัมพร จันทวิบูลย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
น.ส.วรรณิศา สุขเรือน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายจิราวด ี ศรีสุทธิยากร นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
นางพัชมณ ลอมสุขา นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
นางบังอร จิตรังษ ี บรรณารักษชํานาญการ 
นางอัญชลี อินทรียงค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพรทิพย ดํารงปทมา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวกัญชล ี ศิริวิสูตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวอรอนงค มหุตติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
นางสาววิชดา กันทรกรวิไล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางวลัยกร ถัดทะพงษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวประทุม ถินปวัต ิ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวนันทภัทร โตะทาน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวรัตนา มโนศักดิ์เสร ี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นายคูณ ศรีสําอางค นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางบุญญาพร สัตถาวร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางสาวเดือนฉาย จําปานา บรรณารักษปฏบิัติการ 
นางสาวอุไรภรณ ไทรทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
นางสุปาณ ี นอยศร ี เจาพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 
นายวิโรจน บุญเย็น เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นายจิรุตมเดช ยมาภัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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รายชื่อผูเขารวมใหความคิดเหน็เกีย่วกับการจดัทําตวัชีว้ดักลางกลุมงานสนับสนนุ 
  ระหวางวนัที ่24 มกราคม - 7 มนีาคม 2556 ณ  สาํนักงาน ก.พ จงัหวดันนทบรุ ี 

   กรมสขุภาพจติ     
น.ส.วาทิน ี ภูมิโชติชวง นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการพิเศษ 
นางอัมพร จันทวิบูลย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นางอุบล บุญเกิด นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
นางสาวสมจติต ขันธครุฑ นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการพิเศษ 
นางธัญญารตัน 

 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 

นางอัมพร จันทวิบูลย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
น.ส.วรรณิศา สุขเรือน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายจิราวด ี ศรีสุทธิยากร นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
นางพัชมณ ลอมสุขา นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
นางบังอร จิตรังษ ี บรรณารักษชํานาญการ 
นางอัญชลี อินทรียงค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพรทิพย ดํารงปทมา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวกัญชล ี ศิริวิสูตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวอรอนงค มหุตติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
นางสาววิชดา กันทรกรวิไล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางวลัยกร ถัดทะพงษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวประทุม ถินปวัต ิ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวนันทภัทร โตะทาน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวรัตนา มโนศักดิ์เสร ี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นายคูณ ศรีสําอางค นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางบุญญาพร สัตถาวร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางสาวเดือนฉาย จําปานา บรรณารักษปฏบิัติการ 
นางสาวอุไรภรณ ไทรทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
นางสุปาณ ี นอยศร ี เจาพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 
นายวิโรจน บุญเย็น เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นายจิรุตมเดช ยมาภัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

กรมสุขภาพจิต

๙๗
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นางสุภาวด ี พิบูลย นักทรัพยากรบุคคล 
นายไพสฏิิฐ โกศัลวัฒน บุคลากร 
นายมาโนช แยมในสิทธิ ์ พนักงานขับรถยนต 2 
สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
นางสาวปุญชรัศมิ ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นางปุณยนุช วรรณด ี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นางสาวสมถวิล ขําไขศร ี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นายชัยณรงค วิทยาวงศรุจิ นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 
นางรัชนิกร ดารกมาศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางศตาย ุ อากุล นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
นางสาวจันทนา คุณธร นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
นางสาวนัยนา บุญประสพ นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
นางนารีรัตน ภักดีแกว นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
นางสาวประวรีรัชย เผือกม ี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสุนิตษา เลิศลักษณปรีชา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวธนิสร ยอยอง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวช่ืนฤดี กลับเกษม นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางสาวสันทะนา แทนจําปา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นายสหวัฒน มหาสวสัดิ ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
นางสาวศิริภรณ ใจแนน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
นายฉัตรชัย เจริญสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
นายอภิชาต ิ ขุนจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
นางสาวโชติรตัน ขนอม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
นางสาวทัศนีย เนตรบํารุงรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
สิบเอกทวีศักดิ ์ รักงาม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
นางสุภัทรา คงมา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
นางสมพร มูลกิตต ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
นางสาวทัศนีย เดชปรารมย บรรณารักษปฏบิัติการ 
นายประจักษชัย อาจคงหาญ บรรณารักษปฏบิัติการ 
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นางสุภาวด ี พิบูลย นักทรัพยากรบุคคล 
นายไพสฏิิฐ โกศัลวัฒน บุคลากร 
นายมาโนช แยมในสิทธิ ์ พนักงานขับรถยนต 2 
สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
นางสาวปุญชรัศมิ ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นางปุณยนุช วรรณด ี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นางสาวสมถวิล ขําไขศร ี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นายชัยณรงค วิทยาวงศรุจิ นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 
นางรัชนิกร ดารกมาศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางศตาย ุ อากุล นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
นางสาวจันทนา คุณธร นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
นางสาวนัยนา บุญประสพ นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
นางนารีรัตน ภักดีแกว นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
นางสาวประวรีรัชย เผือกม ี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสุนิตษา เลิศลักษณปรีชา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวธนิสร ยอยอง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวช่ืนฤดี กลับเกษม นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางสาวสันทะนา แทนจําปา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นายสหวัฒน มหาสวสัดิ ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
นางสาวศิริภรณ ใจแนน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
นายฉัตรชัย เจริญสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
นายอภิชาต ิ ขุนจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
นางสาวโชติรตัน ขนอม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
นางสาวทัศนีย เนตรบํารุงรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
สิบเอกทวีศักดิ ์ รักงาม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
นางสุภัทรา คงมา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
นางสมพร มูลกิตต ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
นางสาวทัศนีย เดชปรารมย บรรณารักษปฏบิัติการ 
นายประจักษชัย อาจคงหาญ บรรณารักษปฏบิัติการ 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙๘
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นางสาวจุรีพร โพธิ์ออง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
นางสาวธนัญญา สายแกว นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ 
นายศักดิ์ชัย ภูพันศร ี นายชางไฟฟาชํานาญงาน 
นางสาวอธิชา หาประทุม เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางเมธาวี ใจการุณ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสาวสุพิชชญา โลนทุมมา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางนิภาพร ตรัยมงคลกูล เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
นางสาววิมลรัตน วันอุน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวเบญญภา ศรีอะรญั เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวมาลีนันท กบิลบุตร เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวนฤมล สมโชค เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
นางจันทนา ศรีไพรงาม นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
นางสาวปญจพร นามไพโรจน นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
นางประมาภรณ บุญบงการ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
นางสาวดลฤด ี คําส ี นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
นายธีระชัย แยมพรายด ี นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางสาวเมตตา ราศรีจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวสุพรรณิษา นาคทองอินทร นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
นางปยะวรรณ วรรณสวาท นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวพุทธิดา เชี่ยวชาญพานิชย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายสุรสิทธ์ิ วิชิตจรูญ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวอภิญญา หงสกลาง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางสาวสุพรรณิษา นาคทองอินทร นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
นางประมาภรณ บุญบงการ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
นางสุภาพร เอี่ยมภญิโญ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางสาวดลฤด ี คําส ี นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
นายกัญจน แสงจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
นางสาวณัฐพร กอใจ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
นางยุพาพร ดาวเรือง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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นางสาวจุรีพร โพธิ์ออง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
นางสาวธนัญญา สายแกว นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ 
นายศักดิ์ชัย ภูพันศร ี นายชางไฟฟาชํานาญงาน 
นางสาวอธิชา หาประทุม เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางเมธาวี ใจการุณ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสาวสุพิชชญา โลนทุมมา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางนิภาพร ตรัยมงคลกูล เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
นางสาววิมลรัตน วันอุน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวเบญญภา ศรีอะรญั เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวมาลีนันท กบิลบุตร เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวนฤมล สมโชค เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
นางจันทนา ศรีไพรงาม นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
นางสาวปญจพร นามไพโรจน นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
นางประมาภรณ บุญบงการ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
นางสาวดลฤด ี คําส ี นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
นายธีระชัย แยมพรายด ี นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางสาวเมตตา ราศรีจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวสุพรรณิษา นาคทองอินทร นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
นางปยะวรรณ วรรณสวาท นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวพุทธิดา เชี่ยวชาญพานิชย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายสุรสิทธ์ิ วิชิตจรูญ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวอภิญญา หงสกลาง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางสาวสุพรรณิษา นาคทองอินทร นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
นางประมาภรณ บุญบงการ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
นางสุภาพร เอี่ยมภญิโญ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางสาวดลฤด ี คําส ี นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
นายกัญจน แสงจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
นางสาวณัฐพร กอใจ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
นางยุพาพร ดาวเรือง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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นางสาวณัฐพร กอใจ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวรัตนวรรณ สุวรรณสิงห พนักงานบริหารงานท่ัวไป 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
นางรุงระว ี รุกเขต นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
นางสาวโสภิดา ศรีถมยา นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
นางสาวพรทิพย พันเลิศยอดยิ่ง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 
นางสาวสมหญิง ดํารงแสง เศรษฐกรชํานาญการ 
นายธีระศักดิ ์ อิญญาวงศ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
นางสาวสุพรรณพมิพ บุญทิพย นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางสาวอัจฉรา กาบยอย นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
นางสาวนลิษา อุบลแยม นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
นางฐิติรัตน บุญยะประสิทธ์ิ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
นางสาววิมลพักตร กลั่นไพร ี นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ 
นางสาวรุจิกร สืบสุข นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ 
นางสาวพนิดา พลนงค นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ 
นายศุภชัย ธรรมจติราภรณ นักวิชาการคลังปฏิบตัิการ 
นางสาวภัสราภา ตั้งกาญจนภาสน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 
นางสาวนรีรตัน ลาภเจริญไพศาล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
นางสาวอันธิการ แกวมี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
นางสาวปทมาภรณ แกวอรามศร ี นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
นายเขียว อุไรรตัน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นายพุฒนนท หงษสิงหทอง นักทรัพยากรบุคคล 
นางสาวปยะวรรณ สงฤทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล 
นางสาวชุติมา สขุยวง นักทรัพยากรบุคคล 
สิบเอกมาลากร ทินกร ณ อยุธยา นักจัดการงานท่ัวไป 
นางวิยะดา กิ้มอารีย นักวิชาการเงินและบญัชี 
นางสาวพันทิวา ภูริธร นักวิชาการเงินและบญัชี 
นางสาววรรณิตา ลอยอํ่า นักวิชาการเงินและบญัชี 

คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน 

 
 

99 
 

นางสาวณัฐพร กอใจ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวรัตนวรรณ สุวรรณสิงห พนักงานบริหารงานท่ัวไป 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
นางรุงระว ี รุกเขต นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
นางสาวโสภิดา ศรีถมยา นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
นางสาวพรทิพย พันเลิศยอดยิ่ง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 
นางสาวสมหญิง ดํารงแสง เศรษฐกรชํานาญการ 
นายธีระศักดิ ์ อิญญาวงศ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
นางสาวสุพรรณพมิพ บุญทิพย นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางสาวอัจฉรา กาบยอย นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
นางสาวนลิษา อุบลแยม นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
นางฐิติรัตน บุญยะประสิทธ์ิ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
นางสาววิมลพักตร กลั่นไพร ี นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ 
นางสาวรุจิกร สืบสุข นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ 
นางสาวพนิดา พลนงค นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ 
นายศุภชัย ธรรมจติราภรณ นักวิชาการคลังปฏิบตัิการ 
นางสาวภัสราภา ตั้งกาญจนภาสน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 
นางสาวนรีรตัน ลาภเจริญไพศาล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
นางสาวอันธิการ แกวมี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
นางสาวปทมาภรณ แกวอรามศร ี นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
นายเขียว อุไรรตัน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นายพุฒนนท หงษสิงหทอง นักทรัพยากรบุคคล 
นางสาวปยะวรรณ สงฤทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล 
นางสาวชุติมา สขุยวง นักทรัพยากรบุคคล 
สิบเอกมาลากร ทินกร ณ อยุธยา นักจัดการงานท่ัวไป 
นางวิยะดา กิ้มอารีย นักวิชาการเงินและบญัชี 
นางสาวพันทิวา ภูริธร นักวิชาการเงินและบญัชี 
นางสาววรรณิตา ลอยอํ่า นักวิชาการเงินและบญัชี 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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นางสาวบัวสอน บัวลา เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน 
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นางสาวสิรริัตน ลํากูล เจาพนักงานธุรการ 
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นางวิจิตร มโนทัย บรรณารักษชํานาญการ 
นางสุนทรียา สนธิสวัสดิ ์ นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
นางสาวคณางครรสิา จิระวนิชไพบูลย นักบัญชีชํานาญการ 
นางสาวพัชรณัฏฐ แดงประเสริฐ นักบัญชีชํานาญการ 
นางสาวเพ็ญประภา ตันติปาล นักบัญชีชํานาญการ 
นางจุฑาทิพ คัมภีระ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวพุทธพร เคาชาติชาย นักทรัพยากรบุลคลชํานาญการ 
นางสาวศิริญญา ขําสืบสุข นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสายสุนยี ธูปทอง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางสุวรรณา มงคลศิร ิ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
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นายบัญชา เกรงขาม เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
นางสาวสิรริัตน ลํากูล เจาพนักงานธุรการ 
นายชาญณรงค เชียงท ี วิศวกรไฟฟา (พร.) 
สํานักงาน ก.พ.     
นางสาวสุมติรา พันธุบพิธ นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการพิเศษ 
นางทัศนีย วังสวาง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
นางสาวสมสมร ตอประเสริฐ นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการพิเศษ 
นางสาวระวีวรรณ ถนอมลักษณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
นายพลังจิต โกศัลวัฒน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
นางสาวนิดา รุงศิริเสถียร นักบัญชีชํานาญการพิเศษ 
นางสาวอัญชล ี อุดมพร นักบัญชีชํานาญการพิเศษ 
นางสาวกมลอร สุวรรณกูล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
นายคมกฤช พอนอวม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
นางสาวศุภิดา เจียรนัย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นายจักรกริช ณ สงขลา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางโฉมสมร วงศทวีทรัพย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางวิจิตร มโนทัย บรรณารักษชํานาญการ 
นางสุนทรียา สนธิสวัสดิ ์ นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
นางสาวคณางครรสิา จิระวนิชไพบูลย นักบัญชีชํานาญการ 
นางสาวพัชรณัฏฐ แดงประเสริฐ นักบัญชีชํานาญการ 
นางสาวเพ็ญประภา ตันติปาล นักบัญชีชํานาญการ 
นางจุฑาทิพ คัมภีระ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวพุทธพร เคาชาติชาย นักทรัพยากรบุลคลชํานาญการ 
นางสาวศิริญญา ขําสืบสุข นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสายสุนยี ธูปทอง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางสุวรรณา มงคลศิร ิ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

สำนักงาน ก.พ.

๑๐๒
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นางสาวประชุมพร วิชัยกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
นายนิทัศน เปยมปน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
นางภูษณิศา หงษรอน นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
นางสาววาสนา ประเสริฐสกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
นางสาวพรรณนภา มะลิซอน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
นางสาวศิริโสภา ชนะตรีรตันพันธุ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
นางสาวโสมล ี ยอดจันทร นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
นายเทียนชัย มุสิกสวสัดิ ์ นายชางพิมพอาวุโส 
นางหนูพิณ เนื้อไม เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสาวมลฑา พิมพเหลี่ยม เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางพิชญสิน ี สุวรรณนพคณุ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นายสยาม พสุนนท เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวนิภาพร สินธุชัย เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวจรณิ ี ดวงนุย เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นายปฐมพร ทิมเพชร พนักงานขับรถยนต 
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