สารบัญ
ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานการเจ้าหน้าที่
ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานคลัง
ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานสารบรรณ
ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานนิติกร
ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานสื่ อสารองค์กร
ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานวิเทศสัมพันธ์
ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานแผน
ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ
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ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านการเจ้าหน้าที่
จานวนกิจกรรมด้านสวัสดิการและกิจกรรมทางรัฐพิธที ่ สี ่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวติ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท่ ี
ดาเนินการเสร็จตามเป้ าหมาย
จานวนครัง้ ของความผิดพลาดในการแจ้งสมรส หย่า เปลี่ยนชื่อ - สกุล คานาหน้านาม ของข้าราชการและลูกจ้างประจา เพื่อ
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จานวนครัง้ ต่อเดือนในการปรับปรุ งข้อมูล/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของการเจ้าหน้าที่
ร้อยละของเอกสารสาหรับข้าราชการบรรจุใหม่ท่ จี ดั ทาได้ถกู ต้องทันตามกาหนดเวลา
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุม่ งานการเจ้าหน้าที่ ที่ดาเนินการได้ตามแผนงาน
ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุม่ งานการเจ้าหน้าที่
ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท่ ไี ด้รบั ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ท่ สี นับสนุนการปฏิบตั งิ านและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

ร้อยละของข้าราชการและลูกจ้างประจาที่ได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกาหนดเวลา
ร้อยละของข้าราชการในสายงานเริ่มต้นจากระดับปฏิบตั งิ านที่ได้รบั การเลื่อนระดับ สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านที่มปี ระสบการณ์ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ่ มี คี ุณสมบัตติ รงตามที่กาหนดไว้
ร้อยละของข้าราชการที่ได้รบั การพัฒนาด้าน IT และภาษาอังกฤษ
ร้อยละของข้าราชการที่ได้รบั การพัฒนาด้านคุณธรรมและจิตสานึกที่ดี
ร้อยละของข้าราชการที่ได้รบั การพัฒนาตามสมรรถนะเฉพาะทางตามเป้ าหมายที่กาหนด
ร้อยละของข้าราชการที่ได้รบั การพัฒนาตามสมรรถนะหลักตามเป้ าหมายที่กาหนด
ร้อยละของข้าราชการที่ได้รบั การพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลกาลังคน
ร้อยละของคาสัง่ รักษาราชการแทนและรักษาการในตาแหน่งที่จดั ทาได้ถกู ต้องทันตามกาหนดเวลา
ร้อยละของจานวนการประชุมที่การจัดเตรียมเอกสาร วัสดุอปุ กรณ์ ประกอบการฝึ กอบรม/สัมมนา ได้ครบถ้วน
ร้อยละของจานวนข้อมูลบุคคลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาของกรมบัญชีกลางเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้างรายเดือนที่ปรับปรุงได้ถกู ต้องและทันสมัย
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ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านการเจ้าหน้าที่
ร้อยละของจานวนคาสัง่ /ประกาศ ที่จดั ทาผิดพลาด
ร้อยละของจานวนฐานข้อมูลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ปรับปรุงได้ถกู ต้องและ ทันสมัย
ร้อยละของจานวนหนังสือที่รบั -ส่ง ได้ถกู ต้องภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละของทะเบียนรับหนังสือเรื่องการมอบหมายผูแ้ ทนในคณะกรรมการ , คณะทางานต่าง ๆ/ วิทยากร และเชิญประชุม ที่
ดาเนินการได้ถกู ต้อง
ร้อยละของหนังสือเดินทาง/วีซ่าที่ดาเนินการถูกต้องและเสร็จทันเวลา
ร้อยละของหนังสือเสนอ เพื่อมอบหมายให้ขา้ ราชการเป็ นผูแ้ ทน/ประชุม/สัมมนา ร่วมเดินทางไปต่างประเทศ และเป็ น
วิทยากรบรรยาย ที่จดั ทาได้ถกู ต้องทันตามกาหนดเวลา
ร้อยละของหนังสือประกันสังคมของลูกจ้างที่ จัดทาได้อย่างถูกต้องและเสร็จทันภายในเวลา
ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างตาแหน่งและอัตรากาลังตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนงาน/โครงการของกลุม่ งานการเจ้าหน้าที่ตามขัน้ ตอนที่กาหนด
ระดับความสาเร็จในการจัดทาโครงสร้างอัตรากาลัง
ระดับความสาเร็จในการจัดทาคาสัง่ รักษาราชการแทนได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ระดับความสาเร็จในการจัดทารายงานการสารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สานักงาน เกี่ยวกับสวัสดิการ
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสานักงานตามมาตรฐานระยะเวลาที่กาหนด
ระดับความสาเร็จในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกลุม่ งานการเจ้าหน้าที่ได้ตรงตามแผนงานที่กาหนด
ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบุคคลของข้าราชการลงในระบบสาร สนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
ระดับความสาเร็จของการปฏิบตั งิ านของกลุม่ การเจ้าหน้าที่ท่ ดี าเนินการได้ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ท่ กี าหนด
จานวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รบั การพัฒนาหรื อฝึ กอบรม
จานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัดเพื่อพัฒนาบุคลากรในกรมฯ
ร้อยละของตาแหน่งว่างที่สามารถบรรจุได้ภายใน ๖ เดือนนับจากวันที่ว่าง
จานวนตาแหน่งงานที่ได้มตี วั ชี้วดั ค่าเป้ าหมายผลการปฏิบตั งิ าน
จานวนระบบงานบุคคลที่ได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงและได้รบั การอนุมตั จิ ากผู ้บริหารให้สามารถนามาดาเนินการ
จานวนสายงานที่ได้มกี ารกาหนดกรอบสมรรถนะหลัก / กลุม่ งานให้กบั ตาแหน่งงานทุกตาแหน่ง
จานวนสายงานที่ได้มกี ารประเมินสมรรถนะหลักและกลุม่ งานของบุคลากรในสายงานครบถ้วน
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าฝึ กอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี ของกรมที่ได้รบั คะแนนประเมินผลความรูร้ อ้ ยละ ๗๐
ขึ้นไปในการอบรม
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ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านการเจ้าหน้าที่
ร้อยละของบุคลากรกรมที่เข้าร่วมกิจกรรม KM
ร้อยละของความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมโครงการที่ ๕ และ ๖
ร้อยละของผูผ้ ่านการฝึ กอบรมโครงการที่ ๕ และ ๖ ที่ผ่านการทดสอบ
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ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านคลัง
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการด้านการเงิน
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูร้ บั บริการด้านการให้คาปรึกษาแนะนาด้านการเงิน
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูร้ บั บริการด้านการฝาก-ถอนเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
จานวนข้อมูล เพื่อเบิก-จ่ายเงินเดือนของข้าราชการบานาญที่จดั ส่งให้กบั กรมบัญชีกลางได้ตามกาหนด (วันที่ ๕ ของเดือน)
จานวนครัง้ ของความผิดพลาดที่รายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน ไม่ตรงกับจานวนเงินสดในมือ
จานวนหนังสือราชการที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาเสนอฝ่ ายบริหาร แล้วยังมีขอ้ ผิดพลาด
ร้อยละของเรื่องที่จดั ทาหนังสือขอหารือ /ขออนุมตั (ิ ตกลง)ไปยังกระทรวงการคลัง ภายใน ๕ วันทาการ (เมื่อได้รบั ข้อมูล/
เอกสารที่มคี วามครบถ้วนสมบูรณ์ )
ร้อยละของเรื่องที่ดาเนินการขออนุมตั คิ ่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม/โครงการของสานัก/กอง เสร็จในเวลาที่กาหนด
ร้อยละของเรื่องที่ดาเนินการจัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายต่าง ๆ ในกลุม่ งานคลังได้ภายในกาหนดเวลา
ร้อยละของเอกสารตัง้ เบิกที่ดาเนินการอนุมตั ผิ ่านระบบ GFMIS ไปยังกรมบัญชีกลาง ภายใน ๓ วันทาการ
ร้อยละของความถูกต้องของการบันทึกรายการจ่ายในระบบ GFMIS
ร้อยละของจานวนเรื่องการขออนุมตั โิ อนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจางวดที่ดาเนินการได้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน (เมื่อ
ได้รบั เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ )
ร้อยละของจานวนเรื่องการขออนุมตั คิ ่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม/โครงการของสานัก/กอง
และขอโอน
เปลี่ยนแปลงรายการเงินประจางวด ที่ดาเนินการได้เสร็จภายใน ๑ วัน (นับจากวันที่ได้รบั เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ )
ร้อยละของจานวนเรื่องของสาเนาหนังสือ ใบสาคัญ และบัญชี ที่จดั เก็บเข้าแฟ้ มได้ผดิ พลาด
ร้อยละของจานวนเอกสารการตัง้ เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ดาเนินการอนุมตั ผิ ่านระบบ GFMIS
ภายใน ๓ วันทาการ
ร้อยละของจานวนใบสาคัญจ่ายที่จดั ทาผิดพลาด
ร้อยละของจานวนความผิดพลาดในการตัง้ เบิก (จากการตรวจสอบของฝ่ ายบัญชี)
ร้อยละของจานวนงานลงทะเบียนหนังสือรับเข้า ทัง้ ภายในและภายนอก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่จดั ส่งได้
ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละของจานวนบันทึกรายการรับ-จ่ายเงินสด/ธนาคาร ที่ดาเนินการได้ภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละของทาบันทึกโต้ตอบ กับ สานัก / กอง / ศูนย์ ที่ดาเนินการได้ภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละของรายการข้อมูลผูข้ ายที่บนั ทึกลงในระบบได้ถกู ต้องภายในเวลาที่กาหนด
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ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านคลัง
ร้อยละของหนังสือราชการที่จดั เก็บได้ถกู ต้องและทันเวลา
ร้อยละของหนังสือราชการที่จดั พิมพ์ได้ถกู ต้องและทันเวลา
ระดับความสาเร็จในการการจัดทารายงานทางการเงิน เงินนอกงบประมาณ และสหกรณ์ออมทรัพย์
ระดับความสาเร็จในการจัดทาคาของบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุม
ระดับความสาเร็จในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
ระดับความสาเร็จในการจัดทางบต้นทุนผลผลิต
ระดับความสาเร็จในการจัดทางบต้นทุนผลผลิตตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชก าร
ระดับความสาเร็จในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสานักงาน
ระดับความสาเร็จในการจัดทาประมาณการรายได้ของสานักงาน เพื่อส่งสานักงบประมาณ
ระดับความสาเร็จในการจัดทารายงานการเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ระดับความสาเร็จในการจัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
ระดับความสาเร็จในการตรวจสอบงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินในงบประมาณสานักงาน
ระดับความสาเร็จในการตรวจสอบติดตามความถูกต้องในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณใน ระบบ GFMIS
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการบันทึกรายการนาส่งคลัง ฝากคลัง (หลังจากที่มกี ารนาเงินสด / เช็ค ส่งคลัง)
ระยะเวลาที่ดาเนินการตรวจสอบรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ / โทรสารต่างประเทศและต่างจังหวัดได้แล้วเสร็จหลังจากได้รบั
ใบแจ้งหนี้
วันที่จดั การทารายงานการควบคุมภายในของสานักงานได้แล้วเสร็จ
วันที่จดั ทาสรุปรายงานวันมาปฏิบตั ริ าชการรายเดือนของข้าราชการได้แล้วเสร็จ
วันที่จดั ส่งรายงานการเงินได้สาเร็จ
วันที่ดาเนินการจัดทาสรุปสถิตหิ นังสือ รับ – ส่ง และหนังสือที่อยู่ระหว่างดาเนินการ รายวัน / รายเดือน ได้แล้วเสร็จ
ระยะเวลาที่ทะเบียนคุมบัญชีแยกประเภทบัญชีลูกหนี้สามารถดาเนินการนามาใช้ได้
จานวนบุคลากรที่สามารถใช้ระบบ GFMIS (บัญชี)
ร้อยละของจานวนครัง้ ที่ตอ้ งแจ้งการโอนเงินงบประมาณทางไปรษณีย ์
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
จานวนความผิดพลาดในการจัดทารายละเอียดการโอนงบประมาณให้ ๗๕ จังหวัด
จานวนครัง้ ที่ไม่สามารถส่งผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ๗๕ จังหวัด ภายในเวลาที่กาหนด (วันที่ ๕ ของเดือน)

หน้า ๖

ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านสารบรรณ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูม้ าติดต่อสอบถามข้อมูล
จานวนครัง้ เฉลี่ยต่อหน่วยงาน ในการดูแลปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ของส่วนราชการให้เป็ นปัจจุบนั
จานวนครัง้ ที่ดาเนินการส่งใบแจ้งหนี้ชาระค่าไปรษณียไ์ ด้ลา่ ช้ากว่า ๑๐ วัน นับจากวันที่ได้รบั ใบแจ้งหนี้
จานวนจดหมายทางไปรษณียท์ ่ สี ่งคืนไม่ถงึ มือผูร้ บั อันเนื่องมาจากได้รบั ข้อมูลผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่
จานวนรายงานการจัดซื้อวัสดุ ที่จดั ส่งหน่วยงานที่งานที่เกี่ยวข้องได้ภายในเวลาที่กาหนด
จานวนวันเฉลี่ยในการให้บริการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์สานักงานให้เจ้าหน้าที่ได้
จานวนวันเฉลี่ยที่ดาเนินการล่าช้าในการสารวจพัสดุ- ครุภณั ฑ์ประจาปี นับจากวันกาหนดเสร็จ
จานวนวันเฉลี่ยที่ดาเนินการล่าช้าในการจัดทารายงานแผนการดาเนินการ
จานวนหน่วยงานที่ได้รบั การจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าเกี่ยวกับงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละของเรื่องที่ดาเนินการล่าช้าในการจัดทารายงานรับ e-mail
ร้อยละของความถูกต้องครบถ้วนตามขัน้ ตอนการทาลายหนังสื อตามระเบียบงานสารบรรณฯ
ร้อยละของจานวนเรื่องในการส่งหนังสือ /พัสดุภณั ฑ์ จัดส่งไปรษณีย ์ ที่จดั ส่งได้ภายใน ๑ วัน
ร้อยละของจานวนเรื่องที่ดาเนินการจัดซื้อวัสดุสานักงาน ได้ภายใน ๑๐ วัน
ร้อยละของจานวนการจัดหาอุปกรณ์ทางานควบคุมดูแลห้องจัดเก็บเอกสาร ที่ดาเนินการได้ตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่
สานัก/กอง
ร้อยละของจานวนการรับและส่งหนังสือ "ลับ" ให้สานัก/กอง ที่รบั ส่งได้ถกู ต้องภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละของจานวนหนังสือในการที่ดาเนินการ Scan จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ SmartDoc
ระดับความสาเร็จใจการจัดโครงการอบรมให้ความรูเ้ จ้าหน้าที่สานัก /กองที่รบั ผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนการควบคุ มภายในและการรายงานผลทุก ๖ เดือนตามระยะเวลา
ระดับความสาเร็จในการทาลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณฯ
ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดเก็บและค้นหาเอกสารต้นฉบับจริง
จานวนครัง้ ที่รบั หนังสือจากภายนอกและเสนอให้ผูบ้ ริหารล่าช้ากว่า ๑ วันทาการนับจากวันที่รบั
จานวนครัง้ ที่ไม่สามารถส่งออกหนังสือภายนอกกรมได้ภายใน ๒ วันทาการ หลังจากบันทึกการออกเลขส่งออกในระบบ
สารบรรณ
จานวนครัง้ ที่ได้มกี ารจัดฝึ กอบรมเรื่องระเบียบงานสารบรรณ
ร้อยละของจานวนเอกสารทุกประเภทที่ได้รบั จากส่วนงานภายในเพื่อเสนอผูบ้ ริหารลงนามมีความผิดพลาด

หน้า ๗

ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้าน IT
จานวนครัง้ เฉลี่ยต่อเดือนในการนาเข้า /ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของสานักงานบนระบบ Internet/Intranet ให้เป็ นปัจจุบนั อยู่
เสมอ เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นหรือขอข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
จานวนครัง้ ที่ไม่สามารถทารายงานสรุปวันลาเสร็จหลังจากสิ้นเดือน ๑ สัปดาห์
จานวนวันที่ใช้การพัฒนาโปรแกรมบริหารทรัพย์สนิ (e-Assets) นับจากวันที่ได้รบั มอบหมายงาน
จานวนหน่วยงานที่ได้รบั การปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศ
จานวนหน่วยงานที่สามารถนาข้อมูล KPI เข้าระบบ DPIS ๔.๐
จานวนหลักสูตรด้าน ICT ที่ดาเนินการจัดให้กบั ข้าราชการได้ตามแผน
จานวนหลักสูตรอบรมหลักสูตรด้าน IT ที่ดาเนินการจัดให้แก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ร้อยละของจานวนเรื่องที่ดาเนินให้คาปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศได้ภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละของจานวนครัง้ ที่จดั วิทยากรในการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศได้ตามร้องขอ
ระดับความสาเร็จในการจัดทาเอกสารระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ระดับความสาเร็จในการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนกาลังคนภาครัฐ
ระดับความสาเร็จในการจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ระดับความสาเร็จในการจัดทาระบบสารสนเทศข้อมูลวิทยากรและผูเ้ ข้าอบรม
ระดับความสาเร็จในการบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และระบบไฟฟ้ า ตามแผนที่กาหนด
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสานักงาน (Intranet)
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบโปรแกรมทดสอบการบริหารค่าตอบแทน
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นบั จากเวลาที่ได้รบั จากทางหน่วยงานต่างๆ
รายงานผลการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่จดั ทาไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑
ระยะเวลาที่ใช้ในจัดทาคู่มอื การใช้ระบบสารสนเทศใหม่ได้แล้วเสร็จ
วันที่จดั ทาระเบียบการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศได้สาเร็จ
ร้อยละของจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ จี ดั โดยส่วนบริหารทัว่ ไป
ร้อยละของจานวนครัง้ ที่สามารถนาข้อมูลภาพนิ่งและภาพวิดโิ อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ภ ายใน ๗ วัน
หน้า ๘

ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวนสมาชิกเครือข่ายที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิม
ร้อยละของจานวนครัง้ ที่จดั ทา Story board เผยแพร่เว็บไซต์ได้ภายใน ๗ วัน
จานวนบุคลากรที่เข้าเยี่ยมชม Web site ข้อมูลงานรัฐพิธี
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์กรม
ระยะเวลาที่ Web site ใหม่ของกรมสามารถใช้ได้

หน้า ๙

ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านนิ ตกิ ร
ร้อยละของจานวนงานคดีแพ่ง/ปกครอง/ล้มละลาย ที่ดาเนินการเสร็จได้ถกู ต้อง เป็ นไปตามขัน้ ตอนภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ร้อยละของจานวนงานตรวจร่าง/ยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หลักเกณฑ์วธิ กี าร ที่ดาเนินการเสร็จได้ถกู ต้อง
เป็ นไปตามขัน้ ตอนภายในระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละของจานวนงานตรวจร่างหนังสือ /สัญญา ที่ดาเนินการเสร็จได้ถกู ต้อง เป็ นไปตามขัน้ ตอนภายในระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละของจานวนหนังสือตอบข้อหารือที่ดาเนินการเสร็จได้ถู กต้อง เป็ นไปตามขัน้ ตอนภายในระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละของจานวนหนังสือตอบข้อหารือที่ดาเนินการตอบกลับได้ภายในเวลา ๕ วัน
ร้อยละของผลการสืบสวน สอบสวนซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามกฎหมาย และระเบียบของราชการและ
ผูบ้ งั คับบัญชาเห็นด้วย
ร้อยละของผูก้ ระทาผิดวินยั เทียบกับบุคลากรของกรม
ร้อยละของผูก้ ระทาผิดด้านการเงิน

หน้า ๑๐

ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านสื่อสารองค์กร
ระดับความสาเร็จในการจัดทารายงานประจาปี
จานวนข่าว บทความ ของกลุม่ สื่อสารองค์กร ที่ได้รบั การเผยแพร่ ทาง Intranet เฉลี่ยต่อเดือน
จานวนข่าวของสานัก / กอง/ศูนย์ ที่ได้รบั การเผยแพร่ ทางข่าวรายวัน เฉลี่ยต่อเดือน
จานวนวันทาการเฉลี่ยที่สามารถให้ดูทะเบียนควบคุมการใช้พสั ดุครุภณั ฑ์ได้นบั จากวันที่รอ้ งขอ
จานวนหนังสื่อเผยแพร่ของสานักงาน ที่สามารถดาเนินการได้สาเร็จก่อนวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
ร้อยละของจานวนข่าวที่จดั เก็บเข้าระบบเทียบกับข่าวที่เผยแพร่ส่ อื มวลชน ได้ภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละของจานวนคาถามที่ได้รบั ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานที่ได้รบั การตอบกลับภายใน ๒ วัน
ระดับความสาเร็จในการเผยแพร่ขา่ วสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการ กิจกรรม ของ กลุม่ สื่อสารองค์กร ทาง Intranet เพื่อ
สร้างความร่วมมือร่วมใจ
ระดับความสาเร็จในการจัดทาเอกสารเผยแพร่
ระดับความสาเร็จในการจัดทาระบบการบริหารจัดการถาม-ตอบ (FAQ Management) ทางเว็บไซต์
ระดับความสาเร็จในการตรวจรับงานโครงการเผยแพร่บทความทางหนังสือพิมพ์รายวัน
ระดับความสาเร็จในการผลิต และเผยแพร่เว็บไซต์
ระดับความสาเร็จในการผลิตหนังสือองค์ความรู ้
ระดับความสาเร็จของการจัดทาทะเบียนควบคุมครุภณั ฑ์
ระดับความสาเร็จของการจัดทารายการเสียงตามสาย
ระดับความสาเร็จของการจัดส่งเอกสารเผยแพร่ไปยังส่วนราชการ
ระดับความสาเร็จของสารวจความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์
ระยะเวลาเฉลี่ยของการจัดทารายงานการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ส่งการเงิน
วันที่ดาเนินการผลิตหนังสือองค์ความรู ้ ได้สาเร็จ
ร้อยละของระดับความพึงพอใจที่มตี ่อการประสานงานและให้คาปรึกษาของหน่วยงานจากการออกแบบสารวจ
ร้อยละของจานวนเรื่องต่าง ๆ ของกรมฯที่ส่วนประชาสัมพันธ์และประสานการมีส่วนร่วมสามารถผลักดันเข้าสู่การประชุม
คณะรัฐมนตรี / รัฐสภาเพื่อทราบ/พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
ร้อยละของจานวนเรื่องต่าง ๆ ของกรมฯ ที่ส่วนประชาสัมพันธ์และประสานการมีส่วนร่วมสามารถผลักดันเข้าสู่การประชุม
ของคณะกรรมาธิการในวุฒสิ ภาพ/วุฒสิ ภา/รัฐสภาเพื่อทราบ/พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
ร้อยละของคะแนนการสารวจระดับภาพลักษณ์โดยสารวจจากแบบสอบถาม
จานวนกิจกรรมการสร้างสัมพันธ์กบั สื่อมวลชน
หน้า ๑๑

ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านสื่อสารองค์กร
จานวนกิจกรรมในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมฯ
จานวนสื่อที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมโดยรวม
จานวนชิ้นงานที่ส่ อื มวลชนนาไปเผยแพร่
ระดับความพึงพอใจของสื่อที่มตี ่อการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์จากการสารวจแบบสอบถาม
ระยะเวลาการจัดทาต้นฉบับเอกสารสถิติ ที่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั พิมพ์
จานวนเอกสารเผยแพร่ท่ ไี ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั พิมพ์เผยแพร่ภายในเวลาที่กาหนด
ร้อยละของปริมาณความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
ร้อยละของการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารกรมฯของบุคลากรภายในและภายนอก
จานวนครัง้ ที่ไม่สามารถออกวารสารกรมฯได้ทนั ตามที่มาตรฐานกาหนด
จานวนครัง้ ที่ไม่สามารถออกข่าวสารได้ทนั ตามมาตรฐานที่กาหนด
จานวนครัง้ ที่ไม่สามารถเขียนอักษรโฟม / ป้ ายผ้า ได้ทนั ตามมาตรฐานที่กาหนด

หน้า ๑๒

ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านวิเทศสัมพันธ์
จานวน MOU ที่ได้รบั การเซ็นยอมรับจากประเทศคู่เจรจา
จานวนครัง้ ในการจัดประชุมสร้างความร่วมมือกับประเทศในภูมภิ าคอาเซียน
จานวนครัง้ การดาเนินการจัดทาสรุปการเดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนา ฝึ กอบรม ปฏิบตั งิ านวิจยั ดูงาน ณ ต่างประเทศ
รายเดือนไม่แล้วเสร็จทันเวลา
จานวนรายงานการดาเนินโครงการความร่วมมือกับที่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จหลังจากจบโครงการภายใน ๓๐ วัน
ร้อยละของจานวนเรื่องการตอบข้อซักถาม/ ข้อมูล ที่ได้รบั การร้องขอจากหน่วยงานจากต่างประเทศ และสามารถตอบกลับ
ได้ภายในเวลา ๓ วัน
ร้อยละของจานวนความร่วมมือด้านการต่างประเทศที่สามารถทาได้แล้วเสร็จตามที่กาหนด
ระดับความสาเร็จในการจัดทา MOU กับประเทศคู่เจรจา
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนการปฏิบตั งิ าน/การปรับแผนปฏิบตั งิ านของกลุม่ วิเทศสัมพันธ์ ปี งบประมาณ ๒๕๕๓๒๕๕๔
ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (ตามที่ได้รบั การมอบหมายหรือประสานงาน)
ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานรับรองชาวต่างประเทศ

หน้า ๑๓

ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ร้อยละของข้อเสนอแนะ แนะนา ที่ได้มกี ารนาไปปฏิบตั ิ
จานวนรายงานผลการตรวจสอบที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่รบั การตรวจ
ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ระดับความสาเร็จในการจัดทาคู่มอื ตรวจสอบด้านการเงินสาหรับผูบ้ ริหาร
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามมาตรการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
จานวนเรื่องที่ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
จานวนวันเฉลี่ยที่ขอ้ มูลเรื่องการตรวจสอบดาเนินงานถูกนาเข้าระบบคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จ
ระดับความสาเร็จในการบริหารแผนงานและงบประมาณ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้คาปรึกษา แนะนา ด้านแผนงานต่อสานัก/กอง/ศูนย์
จานวนรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ท่ ดี าเนินการได้เสร็จภายในเวลาที่กาหนด
จานวนรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ได้รบั ภายในเวลาที่กาหนด
จานวนหน่วยงานที่ได้รบั การถ่ายทอดความรูใ้ นการจัดทาแผนการปฏิบตั ริ าชการ
จานวนหน่วยงานที่จดั ทาแผนประจาปี ได้แล้วเสร็จตามกาหนด
ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายได้สาเร็จตามแผนงบประมาณประจาปี
ร้อยละของจานวนแผนที่ดาเนินการจัดทาได้แล้วเสร็จตามกาหนด
ร้อยละของจานวนแผนที่ดาเนินการสาเร็จตามกาหนด
ร้อยละของจานวนการให้คาปรึกษาแนะนาที่ดาเนินการได้สาเร็จตามเวลาที่กาหนด
ร้อยละของจานวนหน่วยงานที่จดั ทาแผนปฏิบตั กิ ารได้แล้วเสร็จตามกาหนด
ร้อยละของหน่วยงานที่จดั ส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการภายในเวลาที่กาหนด
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนงาน/โครงการประจาปี
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
ระดับความสาเร็จในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ระดับความสาเร็จในการจัดทาระบบบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการ
ระดับความสาเร็จในการจัดทารายงานการประชุม
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนประจาปี ของหน่วยงานต่างๆ

หน้า ๑๔

ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านแผน
ระดับความสาเร็จในการจัดทาระบบบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการ
ระดับความสาเร็จในการจัดทารายงานการประชุม
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนประจาปี ของหน่วยงานต่างๆ
ระดับความสาเร็จในการถ่ายทอดความรูเ้ กี่ยวกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต และตัวชี้วดั
ระดับความสาเร็จในการนาระบบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการมาดาเนินการให้เกิดผลในสานักงาน
ระดับความสาเร็จในการปฏิบตั ริ าชการตามแผนประจาปี
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการ ๔ ปี
ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินการตามตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี
ระยะเวลาในการจัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ท่ ไี ด้แล้วเสร็จ
ระยะเวลาที่จดั ทาแผนประจาปี ได้แล้วเสร็จ

หน้า ๑๕

ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านอื่น ๆ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการขอต่อใบอนุญาต
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการภายในกรม
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูป้ ่ วยนอก
จานวนกิจกรรมด้านสวัสดิการและกิจกรรมทางรัฐพิธที ่ ดี าเนินการเสร็จตามเป้ าหมาย
ร้อยละเด็กนักเรียน ป.๑ ที่มปี ญั หาร่องฟันลึกได้รบั การเคลือบหลุมร่องฟัน
ร้อยละของจานวนใบอนุญาตที่ดาเนินการต่ออายุได้แล้วเสร็จภายในเวลา ๕ นาที
ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับชาระภาษีรถยนต์ต่อคัน
อัตราความครอบคลุมประชากรอายุ ๑๕ ปี ข้นึ ไปได้รบั การตรวจคัดกรองความเสี่ยง
ผลรวมของผลต่างระหว่างจานวนวันที่สามารถส่งแผนและรายงานผลการปฏิบตั งิ านทุกประเภทได้กบั จานวนวันที่กาหนด
ในแผน
ผลรวมของผลต่างระหว่างจานวนวันที่สามารถส่งแผนทุกประเภทได้กบั จานวนวันที่กาหนดในแผน
ผลรวมของผลต่างระหว่างจานวนวันที่สามารถส่งรายงานผลการปฏิบตั งิ านทุกประเภทได้กบั จานวนวันที่กาหนดในแผน
ระยะเวลาที่กรมฯมีระบบบริหารจัดการได้มาตรฐานตามเกณฑ์ PMQA
จานวนคะแนนของการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของกรมฯ
จานวนคะแนนของการดาเนินการตามเกณฑ์ PMQA ของกรมฯ
จานวนประเด็นที่ดาเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์ PMQA
ผลคะแนนของการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการประจาปี ท่ หี น่วยงานรับผิดชอบ
จานวนตัวชี้วดั ที่มกี ารดาเนินการตามเกณฑ์ ก.พ.ร. (ผลการประเมินตนเอง)
ร้อยละของการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์การ
ร้อยละของนโยบายกระทรวงที่ดาเนินการได้สาเร็จ
ร้อยละของตัวชี้วดั ที่มผี ลการปฏิบตั งิ านเพิ่มขึ้น
ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการของกระทรวง
ร้อยละความสาเร็จในการนานโยบายและยุทธศาสตร์ขงกระทรวงไปสู่การปฏิบตั ิ
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รบั การจัดสรรตามคาขอ
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
หน้า ๑๖

ตัวอย่างตัวชี้วดั สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านอื่น ๆ
ร้อยละของโครงการที่มกี ารวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ก่อนอนุมตั โิ ครงการ
ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่ประสบความสาเร็จตามแผน
ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบการติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ร้อยละความสาเร็จในการจัดทารายงานพิเศษที่จดั ทาขึ้นตามที่ได้รบั มอบหมาย
จานวนครัง้ ที่หน่วยรับตรวจปฏิบตั งิ านไม่ถกู ต้องตามระเบียบ
จานวนเรื่องที่ให้คาปรึกษาแนะนาและหน่วยรับตรวจนาไปปฏิบตั ิ
จานวนรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ส่งให้ คตป.แล้วถูกแก้ไขหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
จานวนหน่วยงานที่ได้มกี ารนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาดาเนินการ
จานวนรัฐพิธี / กิจกรรมอื่น ๆ ของกรมฯที่ไม่สามารถทาให้บคุ ลากรของกรมฯเข้ามาทางานได้ตามเป้ าหมาย
จานวนผูท้ ่ โี ทรเข้า Call Center ในช่วงการประเมินรอบ ๖ เดือน
ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสอบถามข้อมูลผลการดาเนินการของกรมฯ ที่เกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศที่ได้จากการสารวจโดยแบบสอบถามจากผูใ้ ช้บริการ
ระดับความสาเร็จจากการนาหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองดีมาใช้
จานวนมาตรการในการประหยัดพลังงาน
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