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ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานการเจา้หนา้ที่  

จ านวนกจิกรรมดา้นสวสัดกิารและกจิกรรมทางรฐัพธิทีี่ส่งเสรมิและสนบัสนุนคุณภาพชวีติของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ที่

ด  าเนินการเสรจ็ตามเป้าหมาย 
จ านวนคร ัง้ของการไดร้บัการรอ้งเรยีนจาก การปฏบิตังิานของลูกจา้งประจ าแบบเป็นลายลกัษณอ์กัษร   
จ านวนคร ัง้ของความผดิพลาดในการแจง้สมรส หย่า เปลี่ยนชื่ อ - สกลุ ค าน าหนา้นาม ของขา้ราชการและลูกจา้งประจ า  เพื่อ
ส่งใหห้น่วยงานที่ เกี่ ยวขอ้ง 
จ านวนคร ัง้ต่อเดอืนในการปรบัปรุงขอ้มลู/เผยแพร่/ประชาสมัพนัธ  ์ขา่วสารของการเจา้หนา้ที่  
รอ้ยละของเอกสารส าหรบัขา้ราชการบรรจใุหมท่ี่จดัท าไดถ้กูตอ้งทนัตามก าหนดเวลา  
รอ้ยละของการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุม่งานการเจา้หนา้ที่  ที่ด  าเนินการไดต้ามแผนงาน 
รอ้ยละของการใชจ่้ายเงนิงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมของกลุม่งานการเจา้หนา้ที่  

รอ้ยละของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ที่ ไดร้บัความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมสมัพนัธท์ี่สนบัสนุนการปฏบิตังิานและส่งเสรมิ

คุณภาพชวีติ 
รอ้ยละของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ที่ เขา้ร่วมกจิกรรมดา้นสวสัดกิารและกจิกรรมทางรฐัพธิทีี่ส่งเสรมิและสนบัสนุนคุณภาพ

ชวีติตามเป้าหมายที่ก  าหนด 
รอ้ยละของขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ ไดร้บัการเลื่อนข ัน้เงนิเดอืน ไดอ้ย่างถกูตอ้ง ครบถว้น   ทนัตามก าหนดเวลา 
รอ้ยละของขา้ราชการในสายงานเริ่มตน้จากระดบัปฏบิตังิานที่ ไดร้บั การเลื่อนระดบั ส าหรบัผูป้ฏบิตังิานที่มปีระสบการณ์  ซึ่ ง
เป็นผูท้ี่มคุีณสมบตัติรงตามที่ก  าหนดไว  ้
รอ้ยละของขา้ราชการที่ ไดร้บัการพฒันาดา้น IT และภาษาองักฤษ 
รอ้ยละของขา้ราชการที่ ไดร้บัการพฒันาดา้นคุณธรรมและจติส านึกที่ดี  
รอ้ยละของขา้ราชการที่ ไดร้บัการพฒันาตามสมรรถนะเฉพาะทางตามเป้าหมายที่ก  าหนด 
รอ้ยละของขา้ราชการที่ ไดร้บัการพฒันาตามสมรรถนะหลกัตามเป้าหมายที่ก  าหนด  
รอ้ยละของขา้ราชการที่ ไดร้บัการพฒันาองคค์วามรูด้า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล  
รอ้ยละของความครบถว้นตามข ัน้ตอนการด าเนินการที่ก  าหนดไวใ้นการแต่งต ัง้ขา้ราชการ  
รอ้ยละของความครอบคลุม ถกูตอ้ง และทนัสมยัของฐานขอ้มลูก าลงัคน 
รอ้ยละของค าส ัง่รกัษาราชการแทนและรกัษาการในต าแหน่งที่จดัท าไดถ้กูตอ้งทนัตามก าหนดเวลา  
รอ้ยละของจ านวนการประชมุที่การจดัเตรยีมเอกสาร  วสัดุอปุกรณ ์ประกอบการฝึกอบรม/สมัมนา ไดค้รบถว้น 
รอ้ยละของจ านวนขอ้มลูบคุคลในระบบจ่ายตรงเงนิเดอืนและค่าจา้งประจ าของกรมบญัชกีลางเพื่อใชใ้นการเบกิจ่ายเงนิเดอืน

และค่าจา้งรายเดอืนที่ปรบัปรุงไดถ้กูตอ้งและทนัสมยั  



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๓ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานการเจา้หนา้ที่  

รอ้ยละของจ านวนค าส ัง่/ประกาศ ที่จดัท าผดิพลาด 
รอ้ยละของจ านวนฐานขอ้มลูสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลที่ปรบัปรุงไดถ้กูตอ้งและทนัสมยั 
รอ้ยละของจ านวนหนงัสอืที่ รบั-ส่ง ไดถ้กูตอ้งภายในเวลาที่ก  าหนด 
รอ้ยละของทะเบยีนรบัหนงัสอืเรื่ องการมอบหมายผูแ้ทนในคณะกรรมการ , คณะท างานต่าง ๆ/ วทิยากร และเชญิประชมุ ที่

ด  าเนินการไดถ้กูตอ้ง 
รอ้ยละของหนงัสอืเดนิทาง/วซี่าที่ด  าเนินการถกูตอ้งและเสรจ็ทนัเวลา  
รอ้ยละของหนงัสอืเสนอ เพื่อมอบหมายใหข้า้ราชการเป็นผูแ้ทน/ประชมุ/สมัมนา ร่วมเดนิทางไปต่างประเทศ  และเป็น
วทิยากรบรรยาย  ที่จดัท าไดถ้กูตอ้งทนัตามก าหนดเวลา   
รอ้ยละของหนงัสอืประกนัสงัคมของลูกจา้งที่ จดัท าไดอ้ย่างถกูตอ้งและเสรจ็ทนัภายในเวลา  
ระดบัความส าเรจ็ในการปรบัปรุงขอ้มลูโครงสรา้งต าแหน่งและอตัราก าลงัตาม  พ.ร.บ.ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.๒๕๕๑ 
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าแผนงาน/โครงการของกลุม่งานการเจา้หนา้ที่ตามข ัน้ตอนที่ก  าหนด  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าโครงสรา้งอตัราก าลงั 
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าค าส ัง่รกัษาราชการแทนไดแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท ารายงานการส ารวจความพงึพอใจของเจา้หนา้ที่ส  านกังาน  เกี่ ยวกบัสวสัดกิาร 
ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินการคดัเลอืกบคุคลเขา้รบัราชการในส านกังานตามมาตรฐานระยะเวลาที่ก  าหนด  
ระดบัความส าเรจ็ในการตดิตามเร่งรดัการใชจ่้ายงบประมาณของกลุม่งานการเจา้หนา้ที่ ไดต้รงตามแผนงานที่ก  าหนด  
ระดบัความส าเรจ็ในการปรบัปรุงขอ้มลูบคุคลของขา้ราชการลงในระบบสาร สนเทศทรพัยากรบคุคลระดบักรม  (DPIS)  
ระดบัความส าเรจ็ของการปฏบิตังิานของกลุม่การเจา้หนา้ที่ที่ด  าเนินการไดต้ามแผนปฏบิตักิารประจ าปีที่ก  าหนด   
ระยะเวลาเฉลี่ยในการคน้หาเอกสาร/ขอ้มลู เพื่อสนบัสนุนการท างานของเจา้หนา้ที่   
จ านวนบคุลากรของหน่วยงานที่ ไดร้บัการพฒันาหรือฝึกอบรม 

จ านวนกจิกรรมที่หน่วยงานจดัเพื่อพฒันาบคุลากรในกรมฯ 

รอ้ยละของต าแหน่งว่างที่สามารถบรรจไุดภ้ายใน ๖ เดอืนนบัจากวนัที่ว่าง 

จ านวนต าแหน่งงานที่ ไดม้ตีวัชี้วดัค่าเป้าหมายผลการปฏบิตังิาน  

จ านวนระบบงานบคุคลที่ ไดม้กีารพฒันาปรบัปรุงและไดร้บัการอนุมตัจิากผู ้บรหิารใหส้ามารถน ามาด าเนินการ 

จ านวนสายงานที่ ไดม้กีารก าหนดกรอบสมรรถนะหลกั / กลุม่งานใหก้บัต าแหน่งงานทกุต าแหน่ง  

จ านวนสายงานที่ ไดม้กีารประเมนิสมรรถนะหลกัและกลุม่งานของบคุลากรในสายงานครบถว้น  

รอ้ยละของบคุลากรที่ เขา้ฝึกอบรมตามแผนพฒันาบคุลากรประจ าปีของกรมที่ ไดร้บัคะแนนประเมนิผลความรูร้อ้ยละ ๗๐ 

ขึ้นไปในการอบรม 
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ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานการเจา้หนา้ที่  

รอ้ยละของบคุลากรกรมที่ เขา้ร่วมกจิกรรม  KM 

ระยะเวลาที่ ระบบ IT ส าหรบัการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการสามารถน ามาใชไ้ดท้ ัง้ส่วนราชการอย่างสมบูรณ์  

รอ้ยละของผูผ้่านการฝึกอบรมโครงการที่  ๕ และ ๖ ไดร้บัการอนุมตัภิายในระยะเวลาที่ก  าหนด  

รอ้ยละของความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมโครงการที่  ๕ และ ๖ 

รอ้ยละของผูผ้่านการฝึกอบรมโครงการที่  ๕ และ ๖ ที่มคีวามรูเ้ฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเขา้รบัการอบรม  
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ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานคลงั  

คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารดา้นการเงนิ  
คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของผูร้บับรกิารดา้นการใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้นการเงนิ  
คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของผูร้บับรกิารดา้นการฝาก-ถอนเงนิสหกรณอ์อมทรพัย  ์ 
จ านวนขอ้มลู เพื่อเบกิ-จ่ายเงนิเดอืนของขา้ราชการบ านาญที่จดัส่งใหก้บักรมบญัชกีลางไดต้ามก าหนด (วนัที่   ๕ ของเดอืน) 
จ านวนคร ัง้ของความผดิพลาดที่ รายงานเงนิสดคงเหลอืประจ าวนั  ไมต่รงกบัจ านวนเงนิสดในมอื 
จ านวนหนงัสอืราชการที่ผ่านการตรวจสอบความถกูตอ้งก่อนน าเสนอฝ่ายบรหิาร  แลว้ยงัมขีอ้ผดิพลาด 
รอ้ยละของเรื่ องที่จดัท าหนงัสอืขอหารอื/ขออนุมตั(ิตกลง)ไปยงักระทรวงการคลงั ภายใน ๕ วนัท าการ  (เมื่อไดร้บัขอ้มลู/

เอกสารที่มคีวามครบถว้นสมบูรณ์) 
รอ้ยละของเรื่ องที่ด  าเนินการขออนุมตัค่ิาใชจ่้ายในการด าเนินกจิกรรม /โครงการของส านกั/กอง (ใบฟ้า) เสรจ็ในเวลาที่ก  าหนด  
รอ้ยละของเรื่ องที่ด  าเนินการจดัซื้อวสัดุส  านกังาน เพื่อสนบัสนุนใหฝ่้ายต่าง ๆ  ในกลุม่งานคลงัไดภ้ายในก าหนดเวลา 
รอ้ยละของเอกสารตัง้เบกิที่ด  าเนินการอนุมตัผิ่านระบบ  GFMIS ไปยงักรมบญัชกีลาง ภายใน ๓  วนัท าการ 
รอ้ยละของความถกูตอ้งของการบนัทกึรายการจ่ายในระบบ  GFMIS 
รอ้ยละของจ านวนเรื่ องการขออนุมตัโิอนเปลี่ยนแปลงรายการเงนิประจ างวดที่ด  าเนินการไดแ้ลว้เสรจ็ภายใน  ๕ วนั  (เมื่อ
ไดร้บัเอกสารครบถว้นสมบูรณ์)    
รอ้ยละของจ านวนเรื่ องการขออนุมตัค่ิาใชจ่้ายในการด าเนินกจิกรรม /โครงการของส านกั/กอง (ใบฟ้า) และขอโอน
เปลี่ยนแปลงรายการเงินประจ างวด ที่ด  าเนินการไดเ้สรจ็ภายใน ๑ วนั (นบัจากวนัที่ ไดร้บัเอกสารครบถว้นสมบูรณ์ ) 
รอ้ยละของจ านวนเรื่ องของส าเนาหนงัสอื  ใบส าคญั และบญัช ีที่จดัเกบ็เขา้แฟ้มไดผ้ดิพลาด  
รอ้ยละของจ านวนเอกสารการตัง้เบกิจ่ายเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณที่ด  าเนินการอนุมตัผิ่านระบบ  GFMIS 
ภายใน ๓ วนัท าการ   
รอ้ยละของจ านวนใบส าคญัจ่ายที่จดัท าผดิพลาด  
รอ้ยละของจ านวนความผดิพลาดในการตัง้เบกิ (จากการตรวจสอบของฝ่ายบญัชี) 
รอ้ยละของจ านวนงานลงทะเบยีนหนงัสอืรบัเขา้ ท ัง้ภายในและภายนอก ดว้ยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ที่จดัส่งได ้
ถกูตอ้งภายในเวลาที่ก  าหนด 
รอ้ยละของจ านวนบนัทกึรายการรบั- จ่ายเงนิสด/ธนาคาร ที่ด  าเนินการไดภ้ายในเวลาที่ก  าหนด  
รอ้ยละของท าบนัทกึโตต้อบ กบั ส านกั / กอง / ศูนย ์ที่ด  าเนินการไดภ้ายในเวลาที่ ก  าหนด 
รอ้ยละของรายการขอ้มลูผูข้ายที่บนัทกึลงในระบบไดถ้กูตอ้งภายในเวลาที่ก  าหนด  



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๖ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานคลงั  

รอ้ยละของหนงัสอืราชการที่จดัเกบ็ไดถ้กูตอ้งและทนัเวลา  
รอ้ยละของหนงัสอืราชการที่จดัพมิพไ์ดถ้กูตอ้งและทนัเวลา  
ระดบัความส าเรจ็ในการการจดัท ารายงานทางการเงนิ   เงนินอกงบประมาณ และสหกรณอ์อมทรพัย  ์ 
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าค าของบประมาณรายการค่าใชจ่้ายในการเจรจาและการประชมุ  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท างบตน้ทนุผลผลติ  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท างบตน้ทนุผลผลติตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชก าร 
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านกังาน   
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าประมาณการรายไดข้องส านกังาน  เพื่อส่งส  านกังบประมาณ 
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท ารายงานการเงนิ เงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ 
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท ารายงานผลการใชจ่้ายเงนิงบประมาณตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี  
ระดบัความส าเรจ็ในการตรวจสอบงบเทยีบยอดเงนิฝากธนาคารบญัชเีงนิในงบประมาณส านกังาน   
ระดบัความส าเรจ็ในการตรวจสอบตดิตามความถกูตอ้งในการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณใน   ระบบ GFMIS 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ ใชใ้นการบนัทกึรายการน าส่งคลงั  ฝากคลงั (หลงัจากที่มกีารน าเงนิสด / เชค็ ส่งคลงั) 
ระยะเวลาที่ด  าเนินการตรวจสอบรายละเอยีดการใชโ้ทรศพัท ์ / โทรสารต่างประเทศและต่างจงัหวดัไดแ้ลว้เสรจ็หลงัจากไดร้บั
ใบแจง้หน้ี 
วนัที่จดัการท ารายงานการควบคุมภายในของส านกังานไดแ้ลว้เสรจ็ 
วนัที่จดัท าสรุปรายงานวนัมาปฏบิตัริาชการรายเดอืนของขา้ราชการไดแ้ลว้เสรจ็  
วนัที่จดัส่งรายงานการเงนิไดส้  าเรจ็ 
วนัที่ด  าเนินการจดัท าสรุปสถติหินงัสอื รบั – ส่ง  และหนงัสอืที่อยู่ระหว่างด าเนินการ รายวนั / รายเดอืน ไดแ้ลว้เสรจ็ 
ระยะเวลาที่ทะเบยีนคุมบญัชแียกประเภทบญัชลูีกหน้ีสามารถด าเนินการน ามาใชไ้ด ้  

จ านวนบคุลากรที่สามารถใชร้ะบบ GFMIS (บญัช)ี 

รอ้ยละของจ านวนคร ัง้ที่ตอ้งแจง้การโอนเงนิงบประมาณทางไปรษณีย์ 

รอ้ยละของอตัราการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม  

จ านวนความผดิพลาดในการจดัท ารายละเอยีดการโอนงบประมาณให ้๗๕ จงัหวดั 

จ านวนคร ัง้ที่ ไมส่ามารถส่งผลการใชจ่้ายงบประมาณของ ๗๕ จงัหวดั ภายในเวลาที่ก  าหนด (วนัที่  ๕ ของเดอืน) 



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๗ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานสารบรรณ  

คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของผูม้าตดิต่อสอบถามขอ้มลู 
จ านวนคร ัง้เฉลี่ยต่อหน่วยงาน ในการดูแลปรบัปรุงขอ้มลูที่อยู่ของส่วนราชการใหเ้ป็นปจัจบุนั  
จ านวนคร ัง้ที่ด  าเนินการส่งใบแจง้หน้ีช าระค่าไปรษณียไ์ดล้า่ชา้กว่า    ๑๐ วนั นบัจากวนัที่ ไดร้บัใบแจง้หน้ี 
จ านวนจดหมายทางไปรษณียท์ี่ส่งคืนไมถ่งึมอืผูร้บัอนัเน่ืองมาจากไดร้บัขอ้มลูผดิพลาดจากเจา้หนา้ที่  
จ านวนรายงานการจดัซื้อวสัดุ ที่จดัส่งหน่วยงานที่ งานที่ เกี่ ยวขอ้งไดภ้ายในเวลาที่ก  าหนด  
จ านวนวนัเฉลี่ยในการใหบ้รกิารจดัหาวสัดุอปุกรณส์ านกังานใหเ้จา้หนา้ที่ ได ้ 
จ านวนวนัเฉลี่ยที่ด  าเนินการลา่ชา้ในการส ารวจพสัดุ-ครุภณัฑป์ระจ าปี นบัจากวนัก าหนดเสรจ็ 
จ านวนวนัเฉลี่ยที่ด  าเนินการลา่ชา้ในการจดัท ารายงานแผนการด าเนินการ  
จ านวนหน่วยงานที่ ไดร้บัการจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่เจา้หนา้เกี่ ยวกบังานจดัเกบ็เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์   
รอ้ยละของเรื่ องที่ด  าเนินการลา่ชา้ในการจดัท ารายงานรบั e-mail 
รอ้ยละของความถกูตอ้งครบถว้นตามข ัน้ตอนการท าลายหนงัสือตามระเบยีบงานสารบรรณฯ  
รอ้ยละของจ านวนเรื่ องในการส่งหนงัสอื/พสัดุภณัฑ ์จดัส่งไปรษณีย์ ที่จดัส่งไดภ้ายใน ๑ วนั 
รอ้ยละของจ านวนเรื่ องที่ด  าเนินการจดัซื้อวสัดุส  านกังาน ไดภ้ายใน ๑๐ วนั 
รอ้ยละของจ านวนการจดัหาอปุกรณท์ างานควบคุมดูแลหอ้งจดัเกบ็เอกสาร  ที่ด  าเนินการไดต้ามการรอ้งขอของเจา้หนา้ที่
ส  านกั/กอง 
รอ้ยละของจ านวนการรบัและส่งหนงัสอื  "ลบั" ใหส้  านกั/กอง ที่ รบัส่งไดถ้กูตอ้งภายในเวลาที่ก  าหนด  
รอ้ยละของจ านวนหนงัสอืในการที่ด  าเนินการ Scan จดัเกบ็เอกสารอเิลก็ทรอนิกสใ์นระบบ SmartDoc  
ระดบัความส าเรจ็ใจการจดัโครงการอบรมใหค้วามรูเ้จา้หนา้ที่ส  านกั /กองที่ รบัผดิชอบในการจดัเกบ็เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าแผนการควบคุมภายในและการรายงานผลทกุ ๖ เดอืนตามระยะเวลา 
ระดบัความส าเรจ็ในการท าลายหนงัสอืราชการ  ตามระเบยีบงานสารบรรณฯ  
ระยะเวลาเฉลี่ยในการจดัเกบ็และคน้หาเอกสารตน้ฉบบัจรงิ  
จ านวนคร ัง้ที่ รบัหนงัสอืจากภายนอกและเสนอใหผู้บ้รหิารลา่ชา้กว่า ๑ วนัท าการนบัจากวนัที่ รบั 

จ านวนคร ัง้ที่ ไมส่ามารถส่งออกหนงัสอืภายนอกกรมไดภ้ายใน ๒ วนัท าการ    หลงัจากบนัทกึการออกเลขส่งออกในระบบ

สารบรรณ 

จ านวนคร ัง้ที่ ไดม้กีารจดัฝึกอบรมเรื่ องระเบยีบงานสารบรรณ  

รอ้ยละของจ านวนเอกสารทกุประเภทที่ ไดร้บัจากส่วนงานภายในเพื่อเสนอผูบ้รหิารลงนามมคีวามผดิพลาด  

 



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๘ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

จ านวนขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ของรฐัที่ เขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตรดา้น  IT 
จ านวนคร ัง้เฉลี่ยต่อเดอืนในการน าเขา้/ปรบัปรุงขอ้มลูขา่วสารของส านกังานบนระบบ  Internet/Intranet ใหเ้ป็นปจัจบุนัอยู่
เสมอ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถสบืคน้หรอืขอขอ้มลูผ่านทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศได ้ 
จ านวนคร ัง้ที่ ไมส่ามารถท ารายงานสรุปวนัลาเสรจ็หลงัจากสิ้นเดอืน  ๑ สปัดาห ์       
จ านวนวนัที่ ใชก้ารพฒันาโปรแกรมบรหิารทรพัยส์นิ  (e-Assets) นบัจากวนัที่ ไดร้บัมอบหมายงาน 
จ านวนหน่วยงานที่ ไดร้บัการปรบัเปลี่ยนระบบสารสนเทศ  
จ านวนหน่วยงานที่สามารถน าขอ้มลู KPI เขา้ระบบ DPIS ๔.๐ 
จ านวนหลกัสูตรดา้น ICT ที่ด  าเนินการจดัใหก้บัขา้ราชการไดต้ามแผน   
จ านวนหลกัสูตรอบรมหลกัสูตรดา้น IT ที่ด  าเนินการจดัใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ของรฐั   
รอ้ยละของจ านวนเรื่ องที่ด  าเนินใหค้ าปรกึษากบัหน่วยงานต่างๆ  เกี่ ยวกบัระบบสารสนเทศไดภ้ายในเวลาที่ก  าหนด  
รอ้ยละของจ านวนคร ัง้ที่จดัวทิยากรในการอบรมการใชร้ะบบสารสนเทศไดต้ามรอ้งขอ  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าเอกสารระบบบรหิารความเสี่ยงของระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าระบบฐานขอ้มลูเพื่อการวางแผนก าลงัคนภาครฐั  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าระบบบรหิารความเสี่ยงของระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าระบบสารสนเทศขอ้มลูวทิยากรและผูเ้ขา้อบรม  
ระดบัความส าเรจ็ในการบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ ระบบเครอืขา่ยสื่อสารขอ้มลู และระบบไฟฟ้า   ตามแผนที่ก  าหนด 
ระดบัความส าเรจ็ในการพฒันาระบบสารสนเทศ 

ระดบัความส าเรจ็ในการพฒันาระบบเครอืขา่ยภายในส านกังาน  (Intranet)  
ระดบัความส าเรจ็ในการพฒันาระบบโปรแกรมทดสอบการบรหิารค่าตอบแทน  
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ ใชใ้นการแกไ้ขปญัหาเครื่ องคอมพวิเตอรน์บัจากเวลาที่ ไดร้บัจากทางหน่วยงานต่างๆ  
รายงานผลการทบทวนฐานขอ้มลูเพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิานของกระบวนการที่สรา้งคุณค่าที่จดัท าไวใ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
ระยะเวลาที่ ใชใ้นจดัท าคู่มอืการใชร้ะบบสารสนเทศใหมไ่ดแ้ลว้เสรจ็ 
วนัที่จดัท าระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศไดส้  าเรจ็  
รอ้ยละของจ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมการใชร้ะบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสท์ี่จดัโดยส่วนบรหิารท ัว่ไป  

รอ้ยละของจ านวนคร ัง้ที่สามารถน าขอ้มลูภาพน่ิงและภาพวดิโิอเผยแพร่ทางเวบ็ไซตภ์ ายใน ๗ วนั 



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๙ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

จ านวนสมาชกิเครอืขา่ยที่ลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากเดมิ  

รอ้ยละของจ านวนคร ัง้ที่จดัท า Story board เผยแพร่เวบ็ไซตไ์ดภ้ายใน ๗ วนั 

จ านวนบคุลากรที่ เขา้เยี่ยมชม Web site ขอ้มลูงานรฐัพธิี 
ระดบัความส าเรจ็ในการพฒันาเวบ็ไซตก์รม  

ระยะเวลาที่  Web site ใหมข่องกรมสามารถใชไ้ด  ้

 
  



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๑๐ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานนิตกิร  

รอ้ยละของจ านวนงานคดแีพ่ง/ปกครอง/ลม้ละลาย ที่ด  าเนินการเสรจ็ไดถ้กูตอ้ง เป็นไปตามข ัน้ตอนภายในระยะเวลาที่
ก  าหนด 
รอ้ยละของจ านวนงานตรวจร่าง/ยกร่าง กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หนงัสอืเวยีน หลกัเกณฑว์ธิกีาร ที่ด  าเนินการเสรจ็ไดถ้กูตอ้ง  
เป็นไปตามข ัน้ตอนภายในระยะเวลาที่ก  าหนด  
รอ้ยละของจ านวนงานตรวจร่างหนงัสอื/สญัญา ที่ด  าเนินการเสรจ็ไดถ้กูตอ้ง เป็นไปตามข ัน้ตอนภายในระยะเวลาที่ก  าหนด  
รอ้ยละของจ านวนหนงัสอืตอบขอ้หารอืที่ด  าเนินการเสรจ็ไดถู้กตอ้ง เป็นไปตามข ัน้ตอนภายในระยะเวลาที่ก  าหนด  
รอ้ยละของจ านวนหนงัสอืตอบขอ้หารอืที่ด  าเนินการตอบกลบัไดภ้ายในเวลา  ๕ วนั 
รอ้ยละของผลการสบืสวน สอบสวนซึ่ งด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย และระเบยีบของราชการและ

ผูบ้งัคบับญัชาเหน็ดว้ย 

รอ้ยละของผูก้ระท าผดิวนิยัเทยีบกบับคุลากรของกรม  

รอ้ยละของผูก้ระท าผดิดา้นการเงนิ 

 
  



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๑๑ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานสื่อสารองคก์ร 

ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท ารายงานประจ าปี             
จ านวนขา่ว บทความ ของกลุม่สื่อสารองคก์ร ที่ ไดร้บัการเผยแพร่ ทาง Intranet เฉลี่ยต่อเดอืน 
จ านวนขา่วของส านกั / กอง/ศูนย ์ที่ ไดร้บัการเผยแพร่ ทางขา่วรายวนั เฉลี่ยต่อเดอืน  
จ านวนวนัท าการเฉลี่ยที่สามารถใหดู้ทะเบยีนควบคุมการใชพ้สัดุครุภณัฑไ์ดน้บัจากวนัที่ รอ้งขอ  
จ านวนหนงัสื่อเผยแพร่ของส านกังาน ที่สามารถด าเนินการไดส้  าเรจ็ก่อนวนัที่  ๑๕ ของทกุเดอืน 
รอ้ยละของจ านวนขา่วที่จดัเกบ็เขา้ระบบเทยีบกบัขา่วที่ เผยแพร่สื่อมวลชน  ไดภ้ายในเวลาที่ก  าหนด 
รอ้ยละของจ านวนค าถามที่ ไดร้บัผ่านทางเวบ็ไซตข์องส านกังานที่ ไดร้บัการตอบกลบัภายใน  ๒ วนั 
ระดบัความส าเรจ็ในการเผยแพร่ขา่วสาร ประชาสมัพนัธ ์โครงการ กจิกรรม ของ กลุม่สื่อสารองคก์ร ทาง Intranet เพื่อ
สรา้งความร่วมมอืร่วมใจ 
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าเอกสารเผยแพร่  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าระบบการบรหิารจดัการถาม-ตอบ (FAQ Management) ทางเวบ็ไซต ์
ระดบัความส าเรจ็ในการตรวจรบังานโครงการเผยแพร่บทความทางหนงัสอืพมิพร์ายวนั 
ระดบัความส าเรจ็ในการผลติ และเผยแพร่เวบ็ไซต ์ 
ระดบัความส าเรจ็ในการผลติหนงัสอืองคค์วามรู  ้ 
ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท าทะเบยีนควบคุมครุภณัฑ์ 
ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท ารายการเสยีงตามสาย                
ระดบัความส าเรจ็ของการจดัส่งเอกสารเผยแพร่ไปยงัส่วนราชการ     
ระดบัความส าเรจ็ของส ารวจความคิดเหน็ต่อภาพลกัษณ์  
ระยะเวลาเฉลี่ยของการจดัท ารายงานการจดัซื้อจดัจา้งวงเงนิไมเ่กนิ  ๕๐,๐๐๐ บาท ส่งการเงนิ 
วนัที่ด  าเนินการผลติหนงัสอืองคค์วามรู ้ไดส้  าเรจ็  
รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจที่มต่ีอการประสานงานและใหค้ าปรกึษาของหน่วยงานจากการออกแบบส ารวจ  

รอ้ยละของจ านวนเรื่ องต่าง ๆ ของกรมฯที่ส่วนประชาสมัพนัธแ์ละประสานการมสี่วนร่วมสามารถผลกัดนัเขา้สู่การประชมุ

คณะรฐัมนตร ี/ รฐัสภาเพื่อทราบ/พจิารณา/ใหค้วามเหน็ชอบ 
รอ้ยละของจ านวนเรื่ องต่าง ๆ ของกรมฯ ที่ส่วนประชาสมัพนัธแ์ละประสานการมสี่วนร่วมสามารถผลกัดนัเขา้สู่การประชมุ

ของคณะกรรมาธกิารในวุฒสิภาพ/วุฒสิภา/รฐัสภาเพื่อทราบ/พจิารณา/ใหค้วามเหน็ชอบ 
รอ้ยละของคะแนนการส ารวจระดบัภาพลกัษณโ์ดยส ารวจจากแบบสอบถาม  
จ านวนกจิกรรมการสรา้งสมัพนัธก์บัสื่อมวลชน 



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๑๒ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานสื่อสารองคก์ร 

จ านวนกจิกรรมในการเสรมิสรา้งภาพลกัษณข์องกรมฯ 

จ านวนสื่อที่ เขา้ร่วมกจิกรรมทกุกจิกรรมโดยรวม 

จ านวนชิ้นงานที่สื่อมวลชนน าไปเผยแพร่ 

ระดบัความพงึพอใจของสื่อที่มต่ีอการจดักจิกรรมสรา้งความสมัพนัธจ์ากการส ารวจแบบสอบถาม  

ระยะเวลาการจดัท าตน้ฉบบัเอกสารสถติ ิที่ ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัพมิพ์  

จ านวนเอกสารเผยแพร่ที่ ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัพมิพเ์ผยแพร่ภายในเวลาที่ก  าหนด  

รอ้ยละของปรมิาณความผดิพลาดในการบนัทกึขอ้มลู  

รอ้ยละของการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารกรมฯของบคุลากรภายในและภายนอก  

จ านวนคร ัง้ที่ ไมส่ามารถออกวารสารกรมฯไดท้นัตามที่มาตรฐานก าหนด  

จ านวนคร ัง้ที่ ไมส่ามารถออกขา่วสารไดท้นัตามมาตรฐานที่ก  าหนด  

จ านวนคร ัง้ที่ ไมส่ามารถเขยีนอกัษรโฟม / ป้ายผา้ ไดท้นัตามมาตรฐานที่ก  าหนด 

 
 



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๑๓ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานวเิทศสมัพนัธ์ 

จ านวน MOU ที่ ไดร้บัการเซน็ยอมรบัจากประเทศคู่เจรจา 
จ านวนคร ัง้ในการจดัประชมุสรา้งความร่วมมอืกบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีน  
จ านวนคร ัง้การด าเนินการจดัท าสรุปการเดนิทางไปราชการ ประชมุ สมัมนา  ฝึกอบรม ปฏบิตังิานวจิยั ดูงาน ณ ต่างประเทศ
รายเดอืนไมแ่ลว้เสรจ็ทนัเวลา 
จ านวนรายงานการด าเนินโครงการความร่วมมอืกบัที่สามารถด าเนินการแลว้เสรจ็หลงัจากจบโครงการภายใน  ๓๐ วนั 
รอ้ยละของจ านวนเรื่ องการตอบขอ้ซกัถาม/ ขอ้มลู ที่ ไดร้บัการรอ้งขอจากหน่วยงานจากต่างประเทศ และสามารถตอบกลบั
ไดภ้ายในเวลา ๓ วนั 
รอ้ยละของจ านวนความร่วมมอืดา้นการต่างประเทศที่สามารถท าไดแ้ลว้เสรจ็ตามที่ก  าหนด  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท า MOU กบัประเทศคู่เจรจา 
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าแผนการปฏบิตังิาน /การปรบัแผนปฏบิตังิานของกลุม่วเิทศสมัพนัธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-
๒๕๕๔  
ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินงานดา้นความร่วมมอืระหว่างประเทศ  
ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินงานดา้นความร่วมมอืระหว่างประเทศ  (ตามที่ ไดร้บัการมอบหมายหรอืประสานงาน ) 
ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินงานรบัรองชาวต่างประเทศ   
 
 



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๑๔ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายใน  

รอ้ยละของขอ้เสนอแนะ แนะน า ที่ ไดม้กีารน าไปปฏบิตัิ  
จ านวนรายงานผลการตรวจสอบที่ เสนอหวัหนา้ส่วนราชการตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
รอ้ยละความพงึพอใจของหน่วยงานที่ รบัการตรวจ 
รอ้ยละความส าเรจ็ในการด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าคู่มอืตรวจสอบดา้นการเงนิส าหรบัผูบ้รหิาร  
ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ  
จ านวนเรื่ องที่ปฏบิตักิารตรวจสอบไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานที่ก  าหนด  

จ านวนวนัเฉลี่ยที่ขอ้มลูเรื่ องการตรวจสอบด าเนินงานถกูน าเขา้ระบบคอมพวิเตอร์  
ระยะเวลาการตรวจสอบและบนัทกึขอ้มลูใหแ้ลว้เสรจ็  

 
  



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๑๕ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานแผน 

ระดบัความส าเรจ็ในการบรหิารแผนงานและงบประมาณ  
คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจในการใหค้ าปรกึษา แนะน า ดา้นแผนงานต่อส านกั/กอง/ศูนย ์
จ านวนรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีที่ด  าเนินการไดเ้สรจ็ภายในเวลาที่ก  าหนด  
จ านวนรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ ไดร้บัภายในเวลาที่ก  าหนด  
จ านวนหน่วยงานที่ ไดร้บัการถ่ายทอดความรูใ้นการจดัท าแผนการปฏบิตัริาชการ  
จ านวนหน่วยงานที่จดัท าแผนประจ าปีไดแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนด  
รอ้ยละของงบประมาณที่ เบกิจ่ายไดส้  าเรจ็ตามแผนงบประมาณประจ าปี  
รอ้ยละของจ านวนแผนที่ด  าเนินการจดัท าไดแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนด  
รอ้ยละของจ านวนแผนที่ด  าเนินการส าเรจ็ตามก าหนด  
รอ้ยละของจ านวนการใหค้ าปรกึษาแนะน าที่ด  าเนินการไดส้  าเรจ็ตามเวลาที่ก  าหนด  
รอ้ยละของจ านวนหน่วยงานที่จดัท าแผนปฏบิตักิารไดแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนด  
รอ้ยละของหน่วยงานที่จดัส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตัริาชการภายในเวลาที่ก  าหนด  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าแผนงาน/โครงการประจ าปี  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าระบบบรหิารผลการปฏบิตัริาชการ  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท ารายงานการประชมุ  
ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินการตามแผนประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ  
ระดบัความส าเรจ็ในการถ่ายทอดความรูเ้กี่ ยวกบัวสิยัทศัน์  พนัธกจิ เป้าประสงค ์ยุทธศาสตร ์ผลผลติ   และตวัชี้วดั 
ระดบัความส าเรจ็ในการน าระบบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการมาด าเนินการใหเ้กดิผลในส านกังาน  
ระดบัความส าเรจ็ในการปฏบิตัริาชการตามแผนประจ าปี  
ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการ ๔ ปี 
ระดบัความส าเรจ็ของผลการด าเนินการตามตวัชี้วดัตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี  
ระยะเวลาในการจดัท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีที่ ไดแ้ลว้เสรจ็  
ระยะเวลาที่จดัท าแผนประจ าปีไดแ้ลว้เสรจ็  
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ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานอื่น  ๆ 

คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของประชาชนที่มาใชบ้รกิารขอต่อใบอนุญาต  
คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของประชาชนที่มาใชบ้รกิาร  
คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารภายในกรม 
คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของผูป่้วยนอก 
จ านวนกจิกรรมดา้นสวสัดกิารและกจิกรรมทางรฐัพธิทีี่ด  าเนินการเสรจ็ตามเป้าหมาย  
รอ้ยละเดก็นกัเรยีน ป.๑ ที่มปีญัหาร่องฟนัลกึไดร้บัการเคลอืบหลุมร่องฟนั  
รอ้ยละของจ านวนใบอนุญาตที่ด  าเนินการต่ออายุไดแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลา ๕ นาท ี
ระยะเวลาเฉลี่ยในการรบัช าระภาษรีถยนตต่์อคนั  
อตัราความครอบคลุมประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปไดร้บัการตรวจคดักรองความเสี่ยง  
ผลรวมของผลต่างระหว่างจ านวนวนัที่สามารถส่งแผนและรายงานผลการปฏบิตังิานทกุประเภทไดก้บัจ านวนวนัที่ก  าหนด

ในแผน 

ผลรวมของผลต่างระหว่างจ านวนวนัที่สามารถส่งแผนทกุประเภทไดก้บัจ านวนวนัที่ก  าหนดในแผน  

ผลรวมของผลต่างระหว่างจ านวนวนัที่สามารถส่งรายงานผลการปฏบิตังิานทกุประเภทไดก้บัจ านวนวนัที่ก  าหนดในแผน  

ระยะเวลาที่กรมฯมรีะบบบรหิารจดัการไดม้าตรฐานตามเกณฑ ์PMQA 

จ านวนคะแนนของการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการประจ าปีของกรมฯ 

จ านวนคะแนนของการด าเนินการตามเกณฑ ์PMQA ของกรมฯ 

จ านวนประเดน็ที่ด  าเนินการครบถว้นตามเกณฑ ์PMQA 
ผลคะแนนของการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการประจ าปีที่หน่วยงานรบัผดิชอบ  

จ านวนตวัชี้วดัที่มกีารด าเนินการตามเกณฑ ์ก .พ.ร. (ผลการประเมนิตนเอง) 

รอ้ยละของการด าเนินงานตามแผนปรบัปรุงองคก์าร 

รอ้ยละของนโยบายกระทรวงที่ด  าเนินการไดส้  าเรจ็  

รอ้ยละของตวัชี้วดัที่มผีลการปฏบิตังิานเพิ่มขึ้น  

รอ้ยละความส าเรจ็ของการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 

รอ้ยละความส าเรจ็ของการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง  

รอ้ยละความส าเรจ็ในการน านโยบายและยุทธศาสตรข์งกระทรวงไปสู่การปฏบิตัิ  

รอ้ยละของงบประมาณที่ ไดร้บัการจดัสรรตามค าขอ  

รอ้ยละของอตัราการเบกิจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสงักดักระทรวง  

รอ้ยละความส าเรจ็ของการจดัท าแผนปฏบิตักิาร 
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ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานอื่น  ๆ 

รอ้ยละของโครงการที่มกีารวเิคราะหค์วามเป็นไปไดก่้อนอนุมตัโิครงการ  

รอ้ยละของแผนงาน/โครงการที่ประสบความส าเรจ็ตามแผน  

รอ้ยละความส าเรจ็ของการจดัท าระบบการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผน  

รอ้ยละความส าเรจ็ในการจดัท ารายงานพเิศษที่จดัท าขึ้นตามที่ ไดร้บัมอบหมาย  

จ านวนคร ัง้ที่หน่วยรบัตรวจปฏบิตังิานไมถ่กูตอ้งตามระเบยีบ  

จ านวนเรื่ องที่ ใหค้ าปรกึษาแนะน าและหน่วยรบัตรวจน าไปปฏบิตัิ  

จ านวนรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ส่งให ้คตป .แลว้ถกูแกไ้ขหรอืขอขอ้มลูเพิ่มเตมิ 

จ านวนหน่วยงานที่ ไดม้กีารน าระบบการบรหิารความเสี่ยงมาด าเนินการ  
จ านวนรฐัพธิ ี/ กจิกรรมอื่น ๆ ของกรมฯที่ ไมส่ามารถท าใหบ้คุลากรของกรมฯเขา้มาท างานไดต้ามเป้าหมาย  
จ านวนผูท้ี่ โทรเขา้ Call Center ในช่วงการประเมนิรอบ ๖ เดอืน 

รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารสอบถามขอ้มลูผลการด าเนินการของกรมฯ ที่ เกี่ ยวกบัการเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศที่ ไดจ้ากการส ารวจโดยแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้รกิาร  

ระดบัความส าเรจ็จากการน าหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงดมีาใช ้ 

จ านวนมาตรการในการประหยดัพลงังาน 

 

 


