


 

(Results) 

ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการประเมิน ผลการด าเนินการ
และการปรับปรุงในด้านทีส่ าคญัทุกด้านของส่วนราชการ  

ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพนัธกจิ  

ผลลพัธ์ด้านการให้ความส าคญัผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  

ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  

ผลลพัธ์ด้านการน าองค์การและการก ากบัดูแลส่วนราชการ  

ผลลพัธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและการเติบโต  

ผลการด าเนินการเปรียบเทยีบกบัคู่เทยีบ และส่วนราชการอืน่ทีม่ภีารกจิคล้ายคลงึกนั  
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7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ 

ก.ด้านประสิทธิผลส่วนราชการและแผนปฏิบัตงิาน 
(1) ดา้นผลผลติและการบรกิารตามพนัธกจิหลกัของสว่นราชการ 

- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของการด าเนินการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ ให้
เปรียบเทียบผลลัพธ์ ดังกล่าวกับผลการด าเนินการของคู่แข่ง และ/หรือส่วนราชการอื่น 
ๆ ที่มีการด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน (*)  
 

- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านการบูรณาการกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกัน ในการให้บริการ หรือการปฏิบัติงาน (*)  
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-ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
-ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ 
-ตัวชี้วัดตามผลผลิตงบประมาณ 
-ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจ 
-ตัวชี้วัดJoint KPI 



(2) การน ายทุธศาสตรไ์ปปฏบิตั ิ

7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ 

ก.ด้านประสิทธิผลส่วนราชการและแผนปฏิบัตงิาน 

- ตวัวดัหรือตวัช้ีวดัทีส่ าคญัของการบรรลุยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ 
  

- ตัววดัหรือตัวช้ีวดัทีส่ าคัญของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลกัของส่วน
ราชการ (*) 
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-ตัวชี้วัดของการบรรลุแผนงานและโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
-ตัวชี้วัดตามการบริหารความเสี่ยง 
-ตัวชี้วัดการรับรู้ เข้าใจ และการน าแผนไปปฏิบัติ  



   ก. ดา้นการใหค้วามส าคญั
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

7.2 ผลลพัธด์า้นการใหค้วามส าคญั
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

(3) ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

- ตวัวดัหรือตวัช้ีวดัทีส่ าคญัของด้านความพงึพอใจและไม่พงึพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  
   ให้เปรียบเทยีบผลลพัธ์ดงักล่าวกบัระดบัความพงึพอใจของคู่แข่งและ/หรือส่วน
ราชการอืน่ที่มีบริการที ่คล้ายคลงึกนั (*) 
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 - ร้อยละความพึงพอใจจ าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 - ร้อยละความไม่พึงพอใจจ าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 - จ านวนข้อร้องเรียน 
 - จ านวนค าชมเชย  



   ก. ดา้นการใหค้วามส าคญั
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

7.2 ผลลพัธด์า้นการใหค้วามส าคญั
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

(4) การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

- ตัววดัหรือตัวช้ีวดัทีส่ าคัญด้านการให้ความส าคญัและการสร้างความสัมพนัธ์กบั
ผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
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  - จ านวนผู้รับบริการที่เพ่ิมขึ้น 

  - จ านวนการบริการใหม่ 

  - จ านวนช่องทางการให้บริการ 

  - ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นประโยชน์หรือคุณค่าที่ผู้รับบริการได้รับ (เช่น ต้นทุน 
    การรับบริการที่ลดลง ระยะเวลาในการรับบริการที่ลดลง เป็นต้น) 



    ก. ดา้น
บคุลากร 

   7.3 ผลลพัธด์า้นการ
มุง่เนน้บคุลากร 

(5) ขดีความสามารถและอตัราก าลงับคุลากร 

- ตวัวดัหรือตวัช้ีวดัทีส่ าคญัด้านขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร รวมถึง
ก าลงัคนของส่วนราชการ และทกัษะทีเ่หมาะสมของบุคลากร  

(6) บรรยากาศการท างาน 

- ตวัวดัหรือตวัช้ีวดัทีส่ าคญัด้านบรรยากาศการท างาน รวมถึงสุขภาพ ความ
ปลอดภัย สวสัดภิาพการบริการ และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร  
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ร้อยละความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างาน สิทธิประโยชน์ และวัสดุอุปกรณ์ที่หน่วยงานจัดหาให้  

 

 

  

- ร้อยละของบุคลากรท่ีมีทักษะเพิ่มขึ้น  

- ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

- จ านวนวันในการพัฒนาของบุคลากรแต่ละคน 



    ก. ดา้น
บคุลากร 

   7.3 ผลลพัธด์า้นการ
มุง่เนน้บคุลากร 

(8) การพฒันาบคุลกรและการพฒันาผูน้ าของสว่นราชการ 

(7) การท าใหบ้คุลากรมคีวามผกูพนั 

- ตวัวดัหรือตวัช้ีวดัทีส่ าคญัด้านการท าให้บุคลากรมีความผูกพนักบัส่วนราชการและ
ท าให้ส่วนราชการ ประสบความส าเร็จ  
- ตวัวดัหรือตวัช้ีวดัทีส่ าคญัด้านความพงึพอใจของบุคลากร  

- ตวัวดัหรือตวัช้ีวดัทีส่ าคญัด้านการพฒันาบุคลากร  
- ตวัวดัหรือตวัช้ีวดัทีส่ าคญัด้านการพฒันาผู้น าของส่วนราชการ 
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- ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับรางวัลและค าชมเชย  

- ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ 

  

จ านวนวัน/หลักสูตรในการพัฒนาของผู้น าที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการ 



   ก. ดา้นการน าองคก์าร การก ากบัดแูล
องคก์าร และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

 7.4 ผลลพัธด์า้นการน าองคก์าร และ
การก ากบัดแูล  

(9) การน าองคก์าร 

- ตวัวดัหรือตวัช้ีวดัทีส่ าคญัของการส่ือสารของผู้บริหารของส่วนราชการ และการ
สร้างความผูกพนักบับุคลากร และผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย เพือ่ถ่ายทอด
วสัิยทศัน์และค่านิยมสู่การปฏิบัต ิการกระตุ้นให้เกดิการส่ือสารในลกัษณะสองทศิทาง 
และการท าให้เกดิการปฏิบัตกิารอย่างจริงจัง  

(10) การก ากบัดแูลองคก์าร 

- ตวัวดัหรือตวัช้ีวดัทีส่ าคญัด้านการก ากบัดูแลส่วนราชการและความรับผดิชอบด้าน
การเงนิทั้งภายในและภายนอก  
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ผลตรวจจากหน่วยงานภายนอกและภายในแยกตามหน่วยงาน  
จ านวนข้อเสนอแนะท่ีน าไปแก้ไขปรับปรุง  
ร้อยละของข้อร้องเรียนทางวินัยที่ได้รับการแก้ไข  
จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับด้านความไม่โปร่งใส จริยธรรม   
    

ร้อยละของความพึงพอใจต่อผู้บริหาร  
จ านวนรางวัลทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก  
ระดับความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อส่วนราชการ 



   ก. ดา้นการน าองคก์าร การก ากบัดแูล
องคก์าร และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

 7.4 ผลลพัธด์า้นการน าองคก์าร และ
การก ากบัดแูล  

(11) กฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

- ตัววดัหรือตัวช้ีวดัทีส่ าคัญด้านการปฏิบัติตามหรือปฏิบัติได้เหนือกว่าข้อก าหนด
ด้านกฎระเบียบข้อบังคบัและกฎหมาย  

(12) การประพฤตปิฏบิตัติามหลกันติธิรรม ความโปรง่ใส และจรยิธรรม 

-ตัววัดหรือตวัช้ีวดัทีส่ าคัญของการประพฤติปฏิบัติตามหลกันิติธรรม ความโปร่งใส  
  และ มีจริยธรรม  
- ตวัวดัหรือตวัช้ีวดัทีส่ าคญัของความเช่ือมั่นของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทีม่ีต่อผู้บริหาร 
   ของส่วนราชการและ ต่อระบบการก ากบัดูแลส่วนราชการ  
- ตัววดัหรือตัวช้ีวดัทีส่ าคัญของพฤติกรรมที่ละเมิดการประพฤติปฏิบัติอย่างมจีริยธรรม  
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   จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับด้านความไม่โปร่งใส จริยธรรม
   

    

ร้อยละของข้อร้องเรียนทางวินัยที่ได้รับการแก้ไข  



 ร้อยละความพึงพอใจของสังคมชุมชนที่มีต่อการด าเนินการสนับสนุน  ชุมชน 

(13) สงัคมและชุม 

   ก. ดา้นการน าองคก์าร การก ากบัดแูล
องคก์าร และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

 7.4 ผลลพัธด์า้นการน าองคก์าร และ
การก ากบัดแูล  

- ตวัช้ีวดัทีส่ าคญัด้านความรับผดิชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนทีส่ าคญั 
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  ก. ผลลพัธด์า้นงบประมาณ 
การเงนิ และการเตบิโต 

 7.5 ผลลพัธด์า้นงบประมาณ 
การเงนิ และการเตบิโต 

(15) การเตบิโต 

(14) ผลการด าเนนิการดา้นงบประมาณ และการเงนิ 

- ตัววดัหรือตัวช้ีวดัทีส่ าคัญของผลการด าเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน รวมถึง
ตัววดัโดยรวม ด้านการบริหารงบประมาณ  
- ตวัวดัหรือตวัช้ีวดัทีส่ าคญัของผลตอบแทนจากโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ และผลการ
ด าเนินการด้านกองทุน (*)  

-ตัววดัหรือตัวช้ีวดัทีส่ าคัญของผลการด าเนินการ 
ด้านการเติบโตของส่วนราชการ และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 ร้อยละของการประหยัดพลังงาน  
 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย  
 ร้อยละความส าเร็จของการประเมินความคุ้มค่า  
 

 ร้อยละความส าเร็จของขยายตัวของผลผลิต 
 



  7.6 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของกระบวนการ 
และการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 
  ก. ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของ
กระบวนการปฏบิตักิาร 

(16) ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของกระบวนการ 

- ตัววดัหรือตัวช้ีวดัที่ส าคญัของผลการด าเนินการด้านการปฏิบัติการของกระบวนการท างาน
และ กระบวนการสนับสนุนที่ส าคญั รวมทั้งคุณภาพ รอบเวลา การปรับปรุง การลดต้นทุน และ
ตัววดัอืน่ ๆ ที่เหมาะสมด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และนวตักรรมของกระบวนการ  
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-ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ 
-ร้อยละความส าเร็จของการรักษาระยะเวลามาตรฐาน  
-เสถียรภาพของระบบ IT (จ านวนครั้งของระยะเวลาที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้  
   อัตราการป้องกันไวรัส/การถูกบุกรุกจากแฮกเกอร์ได้ส าเร็จ) 
-จ านวนนวัตกรรม/การปรับปรุงกระบวนการ  
-ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน ทดลอง ตรวจรับรอง 
-ต้นทุนการบริการและการบริหารที่ลดลง 
-ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยที่ลดลง 
-ต้นทุนในการให้บริการลดลง  



  7.6 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของกระบวนการ 
และการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 
  ก. ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของ
กระบวนการปฏบิตักิาร (17) การเตรยีมพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 

- ตัววดัหรือตัวช้ีวดัที่ส าคญัของประสิทธิผลของส่วนราชการในด้านความปลอดภัย และการ
เตรียมพร้อม ต่อภัยพบัิติและภาวะฉุกเฉิน 
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- ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรมในการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
- จ านวนครั้งในการซ้อมแผนฉุกเฉินต่อปี  
- ระยะเวลาที่ไม่สามารถด าเนินการได้จากภาวะฉุกเฉิน  
- ระยะเวลาท่ีใช้ในการเคลื่อนย้าย  
     



  ข. ผลลพัธด์า้นการ
จดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

  7.6 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของกระบวนการ 
และการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

-จ านวนนวัตกรรม/การปรับปรุงกระบวนการ   

- ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน ทดลอง ตรวจรับรอง 

- ต้นทุนการบริการและการบริหารที่ลดลง 

- ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยที่ลดลง 
- ระยะเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย   

(18) การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

- ตวัวดัหรือตวัช้ีวดัทีส่ าคญัของผลการด าเนินการด้านห่วงโซ่อุปทานของส่วน
ราชการ รวมทั้งการสนับสนุน ผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
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