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บทที่บทที่  11    
  โครงสรางระบบ โครงสรางระบบ ติดตั้งระบบและโปรแกรมยอยที่เกี่ยวของติดตั้งระบบและโปรแกรมยอยที่เกี่ยวของ  

  
ระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารสามารถ

มองเห็นผลการปฏิบัติราชการในมิติตาง ๆ แบบเปนปจจุบัน (real-time reporting) ทันทีที่หนวยงาน
ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดระดับปฏิบัติการทําการบันทึกขอมูลผลการดําเนินรายมิติภารกิจเขาสูระบบ 
ซอฟตแวรจะทําการคํานวณคาระดับคะแนนที่ทําไดตามเกณฑการใหคะแนนตัวช้ีวัดตามขอเสนอแนว
ทางการปฏิบัติราชการ    และรายงานผลใหผูบริหารในรูปแบบผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย 
(Balance Score Card: BSC) กราฟรายงานขอมูลเปรียบเทียบ   กราฟรายงานขอมูลเชิงสถิติ  ขอมูล
ระดับรายการดวยตาราง     
 
1.  แนวคดิการจัดการดานโครงสรางพื้นฐานของระบบ 
 ความสําเร็จของตัวชี้วดัการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการนั้น ถือเปนการ
ทํางานเชิงกลยทุธที่ตองสั่งการลงไปยังสวนราชการตาง ๆ ในสวนราชการในจังหวัด เพือ่กํากับติดตาม
โครงการแผนงานตาง ๆ ตามคํารับรองผลการปฏิบัติราชการ ใหบรรลุตามที่กําหนดในตัวช้ีวัด
นอกจากนั้นยงัมีบางตัวช้ีวดัที่เปนภารกจิโดยตรง ของสํานักงานจงัหวัด จากรูปแบบการบริหารเชิงกล
ยุทธดวยรูปแบบขางตน การสั่งการจึงเปนลักษณะ Top-Down Approach สวนระบบการรายงานเปน
แบบ Bottom-Up Approach  

จากลักษณะการไหลเวยีนของขอมูลดังกลาว จะเหน็วาขอมูลอินพุทของระบบคือผลการ 
ดําเนินงานของแตละสํานักงานภายในจังหวัด รวมถึงสํานักงานจงัหวัดเอง เนื่องดวยการกระจายตวั
ของหนวยนําเขาขอมูลในรูปแบบนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกในการบันทึกขอมูล เพือ่ความทันสมยั 
และเปนปจจุบนัของขอมูล ผูออกแบบระบบจึงเลือกใชเครือขายอินเตอรเน็ตในการ รายงานขอมูล
สงไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ดังรูป 
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รูปที่ 1.3 ระบบเครือขายและการเขาถึงระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

 
2. ระบบการประมวลผลขอมูล 

การกําหนดกรอบแนวคิดของระบบถือเปนกระบวนการที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะผล
ที่ไดจะเปนการกําหนดรูปแบบโครงสรางทางวิศวกรรมระบบซึ่งจะตองมีความยืดหยุน ครอบคลุม
ความตองการของผูใช มีเสถียรภาพ และงายตอการใชงาน ในการออกแบบระบบสนับสนุนการ
บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์จึงไดเลือกใชแนวทางการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ 
(information System Strategic Planning) ของ Central Computer and Telecommunication  Agency 
(CCTA)  ซ่ึงกรรมวิธีในการจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่ไดรับการยอมรับวาสามารถนําไปใช
ในทางปฏิบัติไดจริง ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลักของการดําเนินการดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1: การศึกษาองคกร (Enterprise Analysis: EA) เปนการศึกษาภาพรวมของนโยบาย 
วัตถุประสงค และเปาหมายองคกร การศึกษาโครงสรางองคกร การศึกษาแผนพัฒนา และแผนปฎิบัติ
การดานตาง ๆ โดยการศึกษาใน EA จะมุงเนนองคกรทั้งองคกรในภาพรวม ไมมุงเนนหนวยงานหรือ
กลุมงานใดเปนเฉพาะ 
ขั้นตอนที่ 2: การศึกษาการดําเนินงานในปจจุบัน (Current Business Environment Analysis: CBEA) 
เปนการศึกษาการดําเนินงาน การปฏิบัติงาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันขององคกร 
รวมถึงศึกษาความตองการใหเทคโนโลยีสารสนเทศจากมุมมองของผูใช (ระดับผูบริหารและผูปฏิบัติ) 
เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการนิยามกลยุทธการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธในขั้นตอน
ตอไป  
ขั้นตอนที่ 3: การศึกษาและนิยามความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (information Technology 
Requirement Definition: ITRD) เปนการรวบรวม และระบุส่ิงที่ผูใช (ผูบริหารและผูปฏิบัติ) คาดหวัง
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ตอเทคโนโลยีสารสนเทศวาจะสามารถเขามาชวยการดําเนินงานขององคกร ชวยนําเสนอขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจ และชวยประมวลผลขอมูลไดในลักษณะใดบาง   
ขั้นตอนที่ 4: การนิยามกลยุทธการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Strategy 
Definition: ITSD) เปนการกําหนดแนวทางและกลยุทธการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
สอดคลองกับแนวนโยบาย แผนพัฒนา ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และศักยภาพใน
ปจจุบันขององคกร และกําหนดรายละเอียดทางเทคนิคขององคประกอบดานตาง ๆ ของระบบทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 จากขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนการไหลของขอมูลในระบบเริ่มจากหนวยปฏิบัติการไดแก สวน
ราชการผูปฏิบัติเปนผูปอนขอมูลดิบเขาสูระบบ ขอมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในฐานขอมูลพักกรอง 
(Staging DB) เพื่อรอสอบทานกับขอมูลอางอิงและขอมูลเทียบเคียงโดยผูดูแลขอมูลในภาพรวม เมื่อ
ขอมูลผานกระบวนการรับรองขอมูลแลว ขอมูลในฐานพักกรองจะถูกยายไปยังฐานขอมูลสาธารณะ
เพื่อใชเปนขอมูลดิบในการคํานวณผลการปฏิบัติราชการเพื่อสรางเปนรายงานใหกับผูบริหาร 
 การเขาถึงขอมูลของผูบริหารมีลักษณะบนสูลาง (Top-down Approach) ผูบริหารจะสามารถ
มองเห็นภาพรวมการบริหารองคกรดวยระดับคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ณ. เวลาปจจุบันใน
รูปแบบ Cockpit หากตองการตรวจสอบขอมูลในรายละเอียดก็สามารถ drill-down สูขอมูลรายมิติ
ตัวช้ีวัดดวยการรายงานขอมูลระดับตาราง ดวยระบบนี้ผูบริหารสามารถเขาถึงขอมูลในระดับ
หนวยงาน หรือขอมูลประกอบผลการดําเนินงานตาง ๆ ได นอกจากการเขาถึงขอมูลของผูใชแลว 
ระบบยังมีการกําหนดคาระดับวิกฤตของการบริหาร (Management Threshold Value) เชน ตัวช้ีวัดที่ 
1.2.6 “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยว” หนวยงานปฏิบัติการคือ สํานักงาน
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี  โดยเมื่อเทียบระหวางชวงระยะเวลาและผลการปฏิบัติงาน 
หากลาชากวาที่ควรจะเปนระบบจะทําการแจงเตือน มายังหนาจอผูบริหารเปนกรณีวิกฤติเฉพาะ 
(Critical Issue) ซ่ึงจะทําใหผูบริหารจังหวัด มีเครื่องมือชวยในการมองเห็นการบริหารองคกรที่มี
จํานวนหนวยงานยอยเปนจํานวนมากไดงาย รวดเร็ว ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณการ
บริหารของหนวยงานยอยซ่ึงกระจายในจังหวัด 
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รูปที่ 1.4 ผังการประมวลผลของระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์  

 
3. การบันทึกขอมูล รายงานผลการปฏิบัติราชการ และการรับรองขอมูล 
 ระบบการบันทึกขอมูลแบบฟอรมผลการปฏิบัติราชการของระบบสนับสนุนการบริหารงาน
แบบมุงผลสัมฤทธ์ิ เพื่อใหเกิดความสะดวกกับผูใชงาน ไมจําเปนที่ใหผูใชงานตองเรียนรูการบันทึก
ขอมูลใหมจึงใชโครงสรางแบบฟอรมเอกสาร XML เนื่องผูใชงานมีความคุนเคยและเขาใจการใช
โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล ซ่ึงเปนโปรแกรมมาตรฐานโดยทั่วไป ซ่ึงเมื่อสวนราชการนําเขาขอมูล
เสร็จสิ้น กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด เขาไปตรวจสอบ และรับรองขอมูลผานระบบ 
 
4.รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report(SAR)) 

 ระบบรายงานผลการประเมินตนเองระบบสามารถแสดงไดตามรายการที่กําหนดโดย
สามารถแสดงผลไดใน 2 รูปแบบคือ  

1. ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อความสะดวกในการเรียกดูโดยมีรายการตามขอกําหนดของ กพร. ดัง
รูป 
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2.รูปแบบ PDF ไฟลโดยมีรูปแบบการแสดงผลตรงตามขอกําหนดของ กพร. เพื่อทีส่ามารถ

ส่ังพิมพและรายงานผลตอสํานักงาน กพร.โดยส่ังพิมพจากระบบเพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงาน ดังรูป 
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ระบบการวดัและประเมินผล มีโครงสรางโปรแกรมยอยประกอบดวย 
จากการที่ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการมีการเปลี่ยนแปลงในทุกป ซ่ึงในความเปนจริงแลว ใน

บางเรื่องเปนเรื่องที่ทางจังหวัดใหความสําคัญและ มีการกําหนดเปนตัวช้ีวัดมากกวา 1 ปซ่ึงในบาง
ปงบประมาณอาจจะใชเกณฑการพิจารณาคาคะแนนเดิม บางปงบประมาณอาจมีการปรับปรุงคา
เกณฑคะแนนใหม ดังนั้นระบบจึงออกแบบใหสามารถจัดเก็บขอมูลตัวแปรในคลังตัวแปรไดอยางไม
จํากัด โดยตัวแปรหนึ่ง ๆ สามารถเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับตัวช้ีวัดไดไมจํากัดจํานวนป ซ่ึงทําให
ระบบยืดหยุนรองรับการปรับเปลี่ยนตาง ๆ ไดเปนอยางดี   

จากตัวอยาง กรอบที่ 1 คือ ระบบบริหารจัดการตัวแปร (Variable builder) โดยในคลังตัวแปร
ประกอบดวยรายการตัวแปรตาง ๆ ซ่ึงนําไปเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการเขาสูตรคํานวณในกรอบที่ 2 
ระบบบริหารจัดการตัวช้ีวัด (KPI builder) ซ่ึงจากตัวช้ีวัด สามารถเชื่อมเปนมิติโปรวิชันตัวช้ีวัดใน
กรอบที่ 3 ระบบบริหารจัดการโพรวิช่ันตัวช้ีวัด (Provision Manager)   ดังรูป 
 

รูปที่ 3โครงสรางโปรแกรม  
 
 
 
 
 

1 2 
 

3 
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บทที่ บทที่ 22  

การติดตั้ง การติดตั้ง VVPPNN  

 
 การติดตั้ง VPN เปนการจําลองเครือขาย โดยเครือขายภายใน (Trusted Internal Network): 
เปนสวนเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอรไคลเอนตซ่ึงติดตั้งอยูภายในอาคารศาลากลางจังหวัด
ปทุมธานีรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานภายนอกที่เขาถึงเครือขายดวยระบบ Virtual Private 
Network (VPN) เพื่อใหผูใชที่ใชอินเตอรเน็ต หรืออยูนอกเครือขายมหาดไทย สามารถเขาเครือขาย
มหาดไทยได หลังจากใชงาน VPN เสร็จแลวควร Disconnect หรือออกจากการเชื่อมตัว เพราะจะทํา
ใหการทํางานในระบบอินเตอรเน็ตไมสะดวก โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังตอไปนี้ 
 
1. การทดสอบกอนการสราง VPN 

1.1 ไปที่ปุม start 
1.2 เลือกเมนู Run… 
1.3 พิมพคําสั่ง ping 123.242.173.129 –t ในชอง Open: เสร็จแลวกดปุม OK 
     1.3.1 กรณทีี่ใชงาน VPN ไดจะปรากฏขอความวา Reply from 61.19.44.106 …. ดังรูป 

 
รูปที่ 2-1 ตัวอยางกรณใีชงาน VPN ได 

 
      1.3.2 กรณทีี่ใชงานไมไดขึ้นขอความวา Request timed out. จะไมสามารถใช VPN ได ถา
พบปญหาดังกลาวอาจเปนเพราะผูใหเชาบรกิารอินเตอรเนต็ไมอนุญาตใหใช VPN ดังรูป 

 
รูปที่ 2-2 ตัวอยางกรณใีชงาน VPN ไมได 

 
 
 
 



 

 

2-2 

2. ขั้นตอนการสราง VPN 
2.1 ไปที่ปุม start 
2.2 เลือกเมนู Control Panel 

  2.3 เลือกไอคอน Network Connections 
 2.4 เลือกเมนู Crate a new connection ดังรูป 

 
รูปที่ 2-3 ตัวอยางแสดง Network connection ทั้งหมด 

 
 2.5 กดปุม Next 

 
รูปที่ 2-4 ตัวอยางการติดตั้ง New Connection Wizard 

 
 2.6 เลือก Connect to the network at my workplace เสร็จแลวกดปุม Next 
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รูปที่ 2-5 ตัวอยางการเลือก Connect to the network at my workplace 

 
 2.7 เลือก Virtual Private Network connection เสร็จแลวกดปุม Next 

  
รูปที่ 2-6 ตัวอยางการเลือก Virtual Private Network connection 

 
 2.8 กําหนดชื่อ Connection ตวัอยางเชน vpn เสร็จแลวคลิกปุม Next 

 
รูปที่ 2-7 ตัวอยางการกําหนดชื่อ Connection 
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 2.9 เลือก Do not dial the initial connection เสร็จแลวคลิกปุม Next 

 
รูปที่ 2-8 ตัวอยางการเลือก Do not dial the initial connection 

 
 2.10 กําหนด Host name or IP address ตัวอยางเชน 123.242.173.129 เสร็จแลวคลิกปุม Next 

 
รูปที่ 2-9 ตัวอยางการระบหุมายเลข IP คือ 123.242.173.129 

  
2.11 ถาตองการเพิ่ม shortcut (ไอคอน) บน desktop สามารถเลือกคลิก Add a shortcut to this 

connection to my desktop 

123.242.173.129
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รูปที่ 2-10 ตัวอยางการเลือกติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ 

 
 2.12 กรอก User name และ Password ตามที่วิทยากรมอบให จากนั้นเลือก Save this user 
name and password for the following users: และเลือก Anyone who users this computer เสร็จแลว
คลิกปุม Connect 

 
รูปที่ 2-11 ตัวอยางการระบุ user name และ รหัสผาน ทีไ่ดรับจากผูดแูลระบบ 

 
 เมื่อเลือก “connect” จะสามารถเขาสู เครือขายมหาดไทยได  ในการใชงานในครั้งตอ ไป
สามารถเขาไดแบบ เดยีวกับการ เชื่อมตอ มหาดไทยผานทาง dial up ดังตัวอยางที่ 11  เลือก Start  
connect to  VPN  เพยีงเทานี ้
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บทที่ บทที่ 33  
ระบบบริหารจัดการตัวชี้วัดและตัวแปรระบบบริหารจัดการตัวชี้วัดและตัวแปร  

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ เปนกรอบการวัดผลการทํางานของสวนราชการภายใต

ตัวช้ีวัดความสําเร็จดานตาง ๆ โดยคํารับรองฯ แตละปงบประมาณจะมีความแตกตางกัน อาจ
ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด หรือคงตัวช้ีวัดเดิมแตเปลี่ยนคาน้ําหนักตามการใหความสําคัญเชิงนโยบายหรือ
ปรับเปลี่ยนเกณฑการประเมินตามระดับความตอเนื่องของตัวช้ีวัด ระบบสนับสนุนการบริหารงาน
แบบมุงผลสัมฤทธิ์จึงจําเปนตองมีเครื่องมือเพื่อชวยผูบริหารจัดการระบบสรางตัวช้ีวัดและตัวแปรตาม
นิยามในเทมเพลตคํารับรองฯ แตละปงบประมาณแตกอนที่จะเขาสูรายละเอียดทางเทคนิค จะขอ
อธิบายรายละเอียดตัวช้ีวัดโดยอางอิงเทมเพลตตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  เนื่องจากการ
สรางตัวช้ีวัดดวยโปรแกรม ผูบริหารจัดการระบบตองกําหนดพารามิเตอรของโปรแกรมใหสอดคลอง
กับลักษณะของตัวช้ีวัดนั้น ๆ เชน การกําหนดคุณสมบัติของตัวช้ีวัดเปนตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ หรือ
ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จ หรือเปนตัวช้ีวัดที่มีเกณฑการใหคะแนนผสมระหวางเชิงปริมาณและระดับ
ความสําเร็จเปนตน 
 

องคประกอบของตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด (KPI: Key Performance Indicator) เปนตัวบงชี้ที่ใชในการวัดและประเมินผลการ

ดําเนินงานหรือระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานตาง ๆ ขององคกร องคประกอบของตัวช้ีวัด
ตามเทมเพลตคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 

ตัวอยาง 
1. ช่ือตัวช้ีวัด: ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได

เฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ. 
2. หนวยวัด: ระดับ 
3. น้ําหนัก: 3 
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 ความสําเร็จของการแกไขปญหาความยากจนระดับครัวเรือน พิจารณาจากการดําเนินการ
วิเคราะหกลุมเปาหมายครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. การกําหนดแนวทางความชวยเหลือ
รวมกัน กับหนวยงานตาง ๆ ของจังหวัด และการดําเนินการตามแนวทางดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งสามารถประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการไดอยางชัดเจน   
              ผลสําเร็จของการดําเนินการ พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของจํานวนครัวเรือนยากจน 
เปาหมายที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 23,000 บาทตอคนตอป  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบกับ
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จํานวนครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 23,000 บาท ตอคนตอป ในปงบประมาณ 
2551 
                  จํานวนครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ( ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551) หมายถึง ครัวเรือนยากจนเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่
เหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 รวมกับครัวเรือนยากจนที่เกิดขึ้นใหมจากการจัดเก็บขอมูล จปฐ. 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ฐานขอมูล จปฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2551)      

5. สูตรการคํานวณ:  

 
6. เกณฑการใหคะแนน 
 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 1 2 3 4 5 

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1 จังหวัดสรุปผลการวิเคราะหขอมูลครัวเรือนยากจนในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
โดยจัดกลุมของครัวเรือนยากจนตามสภาพปญหาไดอยางครบถวน 

2 คณะทํางานในระดับจังหวัด/อําเภอ ที่มีองคประกอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
กําหนดแผนและดําเนินการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ โดยมี
กิจกรรมดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือภาคเอกชนใน
จังหวัด 

3 ดําเนินการติดตามขอมูลของกลุมครัวเรือนยากจนเปาหมาย และมีฐานขอมูล
สําหรับสรุปประเมินรายไดครัวเรือนได ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2552 อยาง
ชัดเจน 

4 รอยละของจํานวนครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ. 
ลดลง รอยละ 30 

5 รอยละของจํานวนครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ. 
ลดลง รอยละ 50 

จํานวนครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํา   จํานวนครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํา

กวา 

 

กวาเกณฑ จปฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - เกณฑ จปฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

(ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2551)  (ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2552)  X 100 

จํานวนครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

(ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551)  
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7. เปาหมายการดําเนินงาน : ระดับ 4 
 

8. ขอมูลพื้นฐาน : 
 

ผลการดําเนินงานในอดตี 
ปงบประมาณ ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 
ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลด
จํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา
เกณฑ จปฐ. 
 

ระดับ n/a n/a 3 

 
9.    แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ: ฐานขอมูลครัวเรือนยากจน จากขอมลู จปฐ. ป 2551 ที่มี 
 รายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. โดยมีการจดักลุมของครัวเรือนยากจนตามสภาพปญหา  
10. ผูกํากับดูแลตวัช้ีวดั :  
11. ผูจัดเก็บขอมูล : 
12. แนวทางการดําเนินงาน : 

 
ทุกตัวช้ีวัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ หนวยงานกํากับดูแลตัวช้ีวัดจะตองจัดทํา

รายละเอียดประกอบตัวช้ีวัดตามตัวอยางขางตน จากองคประกอบทั้ง 12 องคประกอบมีสอง
องคประกอบที่ผูบริหารจัดการระบบตองทําความเขาใจเปนพิเศษคือ สูตรการคํานวณและเกณฑการ
ประเมิน โดยที่สูตรการคํานวณจะเปนตัวกําหนดจํานวนตัวแปรและคุณสมบัติของตัวแปรที่ผูบริหาร
จัดการระบบตองสรางขึ้นโดยเชื่อมโยงเขากับระบบฐานขอมูล สวนเกณฑการประเมินเปนตัวกําหนด
ประเภทของตัวช้ีวัด 
 
3.2 ประเภทของตัวช้ีวัด 

เราสามารถแบงตัวชี้วัดออกไดเปน 3 ประเภท โดยพิจารณาจากรายละเอียดเกณฑการ
ประเมินของตัวช้ีวัดไดแก 

ประเภทที่ 1: ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ พิจารณาจากเกณฑการประเมินทั้ง 5 ขั้นตอนวัดผลจาก
ตัวเลขผลการดําเนินงานเพียงอยางเดียว เชน ตัวช้ีวัดที่ 1.2.5  กําหนดเกณฑการประเมินคะแนนที่ 1 ถึง 
5 โดย พิจารณาจากจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน คือ สถาน
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ประกอบการอุตสาหกรรมที่ไดรับการรับรองมาตรฐานดานอุตสาหกรรม ในปงบประมาณ 2552 
รายละเอียดตามเกณฑการประเมินดังตาราง 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ  พ.ศ. จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน 

หนวยวัด 
2550 2551 2552 

- ISO 9000 ราย 353 362 368 

- ISO 14000 ราย 99 105 109 

- มาตรฐานอื่นๆ เชน GMP, TIS 18001,HACCP ราย 70 76 81 

รวมจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่
ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

ราย 522 543 558 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

533 538 543 548 553  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่
ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
 

3 558 5 0.15 

 

 
ประเภทที่ 2: ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จ พิจารณาจากเกณฑการประเมินทั้ง 5 ขั้นตอน

วัดผลจากความสําเร็จในการดําเนินการแตละขั้นตอนตั้งแตคะแนนที่ 1 ถึง 5 เชน ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 
กําหนดเกณฑการประเมินจากระดับความสําเร็จที่หนวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1-5 ดังตาราง 

 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 -จัดทําและปรับปรุงฐานขอมลูผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นของจังหวัด โดยนํา
ขอมูล OPC ป 2549 และป 2552 มาใชดําเนินการ 
-จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นแลวเสร็จและ
ไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 
-จัดทําแผนปฏิบัติการการใหบริการดานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
ประจําปงบประมาณ 2552 ของสํานักงานอตุสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
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ประเภทที่ 3: ตัวช้ีวัดรวมทั้งเชิงปริมาณและระดับความสําเร็จ พิจารณาจากเกณฑการ

ประเมินทั้ง 5 ขั้นตอน โดยที่ชวงคะแนนสวนหนึ่งวัดผลจากปริมาณที่ทําไดและอีกชวงคะแนนหนึ่ง
วัดผลจากระดับความสําเร็จเชน ตัวช้ีวัดที่ 1.2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานความปลอดภัย
ดานอาหารระดับจังหวัด กําหนดเกณฑการประเมินชวงคะแนนที่ 1 ถึง 5 พิจารณาจากความกาวหนา
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ รายละเอียดเกณฑการประเมินดังตาราง 
 

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่  4 ขั้นตอนที่  5 

1      

2      

3      

2 -ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ของจังหวัด และแผนปฏิบัติการการใหบริการดานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2552 ของสํานกังานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
ระหวางเดือนตุลาคม 2551-มีนาคม 2552  โดย 

-ใหความรูทางดานวิชาการดวยการจัดฝกอบรมหลักสูตร เทคนิคลดตนทนุ
ธุรกิจชุมชนดวยการจัดการโซอุปทาน ใหแกผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 
73 ราย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552   
-ดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําดานการวางระบบในกระบวนการผลิต
(Layout) การบรรจุภัณฑใหแกผูขอรับการรับรอง มผช. จํานวน 68 ราย 
-ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑเพื่อการรบัรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร รวมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ใหแกผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนประเภท
อาหารของจังหวัดปทุมธานี จํานวน 9 ราย 
 

3 -รอยละของจํานวนผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นจังหวัด ที่ไดรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ(มผช.) ตอจํานวนผลิตภัณฑที่ยื่นขอรับการรับรอง และไดรับการตรวจ
รับรองมาตรฐาน ต้ังแตตุลาคม 2551-มีนาคม 2552 รวมมผีูย่ืนคําขอและไดรับการ
ตรวจรับรองฯ 102 ผลิตภัณฑ โดยมีจํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนแลว 11 ผลิตภัณฑ  คิดเปนรอยละ 10.78   
( X หมายถึง รอยละของจํานวนผลิตภัณฑชุมชนและทองถิน่ของจังหวัด ที่ไดรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นที่ยื่นขอรับการรับรองที่จังหวัดทําไดใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2551 = รอยละ 79.24)  

4 - 
5 - 
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4      

5      

โดยที่ :  
ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน  

1 แตงตั้งคณะกรรมการอาหารระดับจังหวัด โดยมีหนวยงานตลอดหวงโซอาหารรวมเปนคณะกรรมการเพื่อ
กํากับดูแลการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของจังหวัด ซึ่งประกอบดวย 

1.ประธานคณะกรรมการอาหารระดับจังหวัด ไดแก ผูวาราชการจังหวัด หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากผูวา
ราชการจังหวัด 

2.คณะกรรมการอาหารระดับจังหวัด ประกอบดวย 

2.1 หนวยงานจาก 4 กระทรวง ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย 
2.2หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตลอดหวงโซอาหาร 

2 จังหวัดดําเนินการประเมิน และวิเคราะหสถานการณปญหาดานอาหารปลอดภัยของจังหวัดโดยตองมี
รายละเอียด ดังนี้ 
1.อุบัติการณการเกิดโรคอันเนื่องมาจากอาหารไมปลอดภัย ความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น 

2.รูปแบบการปนเปอนของอาหารที่บริโภค ไดแก สารที่ปนเปอน ปริมาณอาหารที่ปนเปอน และแหลงที่มา
ของอาหารทั้งภายในและภายนอกจังหวัดเปนตน 

3.สถานการณปญหาดานอาหารปลอดภัยของสถานประกอบการดานอาหาร 
4.สถานการณพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 

3 -นําผลการประเมิน และผลการวิเคราะหสถานการณปญหาดานอาหารปลอดภัยของจังหวัดในระดับ 2 มา
ดําเนินการจัดทําแผนบูรณาการดานอาหารปลอดภัยของจังหวัดกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหแลว
เสร็จภายในวันที่ 31 มีค. พ.ศ.2552 โดยตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.วัตถุประสงคของการจัดทําแผนบูรณาการดานอาหารปลอดภัยของจังหวัด 

2.รายละเอียดการดําเนินงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน และตองมีการระบุถึงการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหความรู
กับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ผูประกอบการและผูบริโภคการดําเนินการติดตาม และตรวจประเมินซ้ําสถาน
ประกอบการที่ไดรับปายแลว และการจัดตั้งชมรม/สมาคมผูประกอบดานอาหาร เครือขายเฝาระวังอาหาร
ปลอดภัย เปนตน 

3.ระยะเวลาดําเนินการตามกิจกรรม/ขั้นตอน เชน ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) 
4.เปาหมาย/ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

5.ระบบ/วิธีการจัดเก็บขอมูล/วิธีการติดตามประเมินผลที่เปนมาตรฐานและเชื่อถือได 
-ดําเนินการตามแผนบูรณาการดานอาหารปลอดภัยของจังหวัด ไดแลวเสร็จครบถวนรอยละ 100   
-จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการดานอาหารปลอดภัยของจังหวัด โดยระบุปจจัยสนับสนุน 
ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน พรอมทั้งระบุแนวทางหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2553 
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4 -มีผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบูรณาการดานอาหารปลอดภัยของจังหวัด 
เปรียบเทียบเกณฑการใหคะแนนแยกเปนรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก 

(Wi) 0.2 0.4 0.6 0.8 1.00 

คา
คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน
เฉล่ียถวง
น้ําหนัก 
(Wi*SMi) 

อาหารสด {X1/Y1}*100 0.4 80 82.5 85 87.5 90 SM1 W1*SM1 

ตลาดสด
ประเภท 1 

{X2/Y2}*100 0.3 60 62.5 65 67.5 70 SM2 W2*SM2 

รานอาหาร
และแผง
ลอย 

{X3/Y3}*100 0.3 60 62.5 65 67.5 70 SM3 W3*SM3 

 - €w1=1       €(w1*SM1)  

5 -มีผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบูรณาการดานอาหารปลอดภัยของจังหวัด เปรียบเทียบ
เกณฑการใหคะแนนแยกเปนรายตัวชี้วัด ดังนี้ 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก 

(Wi) 0.2 0.4 0.6 0.8 1.00 

คา
คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน
เฉล่ียถวง
น้ําหนัก 
(Wi*SMi) 

อาหารสด {X1/Y1}*100 0.4 90.01 92.5 95 97.5 100 SM1 (W1*SM1) 

ตลาดสด
ประเภท 1 

{X2/Y2}*100 0.3 70.01 72.50 75 77.5 80 SM2 (W2*SM2) 

 

รานอาหาร
และแผง
ลอย 

{X3/Y3}*100 0.3 70.01 72.50 75 77.5 80 SM3 (W3*SM3) 

 
ผูบริหารจัดการระบบมีความจําเปนตองเขาใจหลักการแยกแยะประเภทตัวช้ีวัดใหถูกตอง

เพื่อกําหนดพารามิเตอรของตัวช้ีวัดในโปรแกรมใหสอดคลอง สําหรับจํานวนและรายละเอียดตัวช้ีวัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป  สามารถจําแนกตามประเภทตามนิยามขางตนไดดังตารางที่
3.1และ 3.2 
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จํานวนตัวช้ีวัด 
ลําดับ คํารับรองฯ ระดับ 

รวม ปริมาณ 
ระดับ

ความสําเร็จ 
ปริมาณและระดับ

ความสําเร็จ 

1 จังหวดัปทุมธานี 12 n/a n/a n/a 
      

ตารางที่ 3.1 สรุปจํานวนตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ปงบประมาณ 2550 
 

ลําดับ 
ลําดับ
อางอิง 

ช่ือตัวช้ีวัด ประเภท 

1 1.1.1 
รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP (ขาว) ตอจํานวน
แปลง/ฟารมที่ไดรับการตรวจจากกระทรวงเกษตรสหกรณ 

 

2 1.1.2 รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว  
3 1.2.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น  

4 1.2.2 ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

5 1.2.3 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการปองกันแกไขปญหาละเฝาระวังโรคไขหวัด
นก 

 

6 1.2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานความปลอดภัยดานอาหารระดับจังหวัด  
8 1.2.5 จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน  
9 1.2.6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยว  

10 2.1 
ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน/สงเสริมการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนดวย
กระบวนการมีสวนรวม 

 

11 2.2 
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล 

 

12 2.3.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินมาตรการเพื่อแกไขปญหาคนวางงาน  
13 2.3.2 รอยละของจํานวนคนวางงานที่ขึ้นทะเบียนและมีงานทํา  

14 3.1 
ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายไดตํ่า
กวาเกณฑ จปฐ. 

 

15 3.2 ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

16 3.3 
ระดับคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนักของรอยละการจับกุมผูกระทําผิดคดีแตละกลุมที่
เกิดขึ้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

17 3.4.1 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 

18 3.4.2 ระดับความสําเร็จของการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของจังหวัด  

19 3.5 
ระดับความสําเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเนนการลดอุบัติเหตุจราจรทาง
บก 
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ลําดับ 
ลําดับ
อางอิง 

ช่ือตัวช้ีวัด ประเภท 

20 4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
21 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน    

22 6 
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

 

23 7 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 

24 8 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ  
25 9 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  
26 10 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  

27 11 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ 

 

28 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดตวัช้ีวัดตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ 2552 
 

การสรางตัวชี้วัดดวยโปรแกรม KPIBuilder 
ผูบริหารจัดการระบบสามารถสรางตัวช้ีวัดโดยมีองคประกอบตามเทมเพลตคํารับรอง

ดวยโปรแกรม KPIBuiler ซ่ึงเปนโปรแกรมยอยในระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
ถูกติดตั้งที่ระบบหลักและของเขตพื้นที่ การสรางตัวช้ีวัดผูบริหารจัดการระบบจะตองกําหนดคา
องคประกอบตัวช้ีวัดโดยแบงออกเปนสามสวน สวนแรกเปนการกําหนดขอมูลทั่วไปของตัวช้ีวัด
ไดแก รหัสอางอิงตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัด คําอธิบายตัวช้ีวัด คาน้ําหนัก หนวยนับ แหลงขอมูล/วิธีการ
จัดเก็บ แนวทางการดําเนินงานและไฟลแนบ สวนที่สองเปนการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประเมินและเฝาระวังไดแก เกณฑการประเมิน ประเภทการคํานวณ คาเปาหมาย ณ จุดตรวจสอบ การ
กําหนดจํานวนจุดทศนิยมในการแสดงผลคาคะแนน คาระดับวิกฤติ และการจัดการคาขอมูลฐาน สวน
ที่สามเปนสวนของสูตรการคํานวณตัวช้ีวัดโดยเชื่อมโยงเขากับตัวแปรที่สรางขึ้นในระบบคลังตัวแปร 
การสรางตัวช้ีวัดทั้งสามประเภทจะมีความแตกตางกันทั้งในดานเทคนิคและวิธีการ แตอยูภายใต
หลักการเดียวกัน ดังนั้นเพื่อใหงายตอความเขาใจจึงจะอธิบายการสรางตัวช้ีวัดตามประเภทของตวัช้ีวดั
พรอมกับยกตัวอยางกรณีศึกษาจากตัวช้ีวัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ( ตารางที่ 3.2 ) 
 

การสรางตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ พิจารณาจากเกณฑการประเมินทั้ง 5 ขั้นตอนวัดผลจากตัวเลขผลการ

ดําเนินงานเพียงอยางเดียว การสรางตัวช้ีวัดดวยโปรแกรม KPIBuilder ใช ตัวช้ีวัดที่ 3.2 “ระดับ
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ความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” เปนกรณีศึกษาการกําหนดคาพารามิเตอรตางๆ 
ในโปรแกรม 
ขอมูลทั่วไปของตัวช้ีวัด 

1. ลําดับอางอิง : 3.2 
2. Cockpit Caption: “3.2 ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” 

 

 
3. ช่ือตัวช้ีวัด : “ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” 
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด: “รอยละของหมูบาน / ชุมชน  ที่เอาชนะยาเสพติด  หมายถึง  รอย

ละของจํานวนหมูบาน / ชุมชนที่เอาชนะยาเสพติดได  โดยจะตองเปนหมูบาน / 
ชุมชน ที่ผูเสพและผูติดถูกนําเขาสูชุมชนบําบัดหรือเขาสูระบบบังคับบําบัดของทาง
ราชการ  และไมมีผูเสพรายใหม  ไมมีปญหาของการแพรระบาดของยาเสพติด  หรือ
มีการแพรระบาดเบาบาง  คือมีผูเสพเกิน 3 คน ตอประชากร 1,000 คน” 

5. คาน้ําหนัก: 4 
6. หนวยวัด: รอยละ 
7. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ: แบบรายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดจาก ศตส.อ.ทุกเดือน ๆ ละ 1 คร้ัง และ แบบรายงานจําแนกสถานะหมูบาน 
/ ชุมชนเขมแข็งจาก ศตส.อ.ทุกแหง 
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รูปที่ 3.1 โปรแกรมบันทึกขอมูลตัวช้ีวัด – รายละเอียดทั่วไป 

8. แนวทางการดําเนินงาน:  
 รอยละของหมูบาน / ชุมชน  ที่เอาชนะยาเสพติด  หมายถึง  รอยละของจํานวน
หมูบาน /  ชุมชนที่เอาชนะยาเสพติดได  โดยจะตองเปนหมูบาน / ชุมชน ที่ผูเสพและผู
ติดถูกนําเขา สูชุมชนบําบัดหรือเขาสูระบบบังคับบําบัดของทางราชการ  และไมมีผูเสพ
รายใหม  ไมมี ปญหาของการแพรระบาดของยาเสพติด  หรือมีการแพรระบาดเบา
บาง  คือมีผูเสพเกิน 3  คน ตอประชากร 1,000 คนจังหวัดปทุมธานี มีหมูบาน
จํานวน  448  หมูบาน  331  ชุมชน   รวมทั้งสิ้น 779 แหง  จากผล 

  การดําเนินการสํารวจ  (RE-X-RAY)  คนหาผูเสพ / ผูติด  ที่ยังหลงเหลืออยูและ
นําเขาสู  กระบวนการบําบัดฟนฟูที่เหมาะสมจนสามารถลดสัดสวนของผูเสพ / ผูติดใหเหลือ
ไม   เกิน 3 คน ตอประชากร 1,000 คน 

9. ไฟลแนบ: แนบไฟลเทมเพลตตัวช้ีวัด 
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รูปที่ 3.2 โปรแกรมบันทึกขอมูลตัวช้ีวัด  
 

10.    ทศนิยมคาผลงาน: จํานวนทศนิยมของ “ผลงาน”  ในรายงานคะแนนประเมินตนเอง 
กรณี    

                ที่ตัวช้ีวัดมีหนวยนับเปน “คน” ใหกําหนดจํานวนทศนิยมเปน “0” ในกรณีที่หนวย
นับเปน                         “รอยละ” หรือ “บาท” ใหกําหนดจํานวนทศนิยมเปน “2” สําหรับ
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 กําหนดให              เปน “0” เนื่องจากหนวยนับเปน “ระดับ” 

11.  คาระดับวิกฤต: เปนคาคะแนนต่ําสุดที่หนวยขับเคลื่อน/หนวยปฏิบัติการตองดําเนินการ
ใหได ณ ชวงเวลาเฝาระวังเชน กําหนดคาเปาหมายเทากับ 3.5 หากผลการดําเนินงานของ
ตัวช้ีวัดนี้ต่ํากวา 3.5 ระบบ Cockpit จะแจงเตือนดวยสัญญาณ warning sign ใหทราบ ใน
กรณีที่ตัวช้ีวัดประกอบกันหลายตัวช้ีวัดยอยเชน มิติที่ 3 มีจํานวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 15 
ตัวช้ีวัด หากมีตัวช้ีวัดใดตัวชี้วัดหนึ่งมีคาผลการดําเนินงานต่ํากวาคาวิกฤตที่กําหนดไว 
ระบบจะแจงเตือนที่ Cockpit ที่เกี่ยวของทั้งหมด การกําหนดคาวิกฤตของแตละตัวช้ีวัด
เปนอิสระจากกัน ความเกี่ยวของของตัวเลขคาวิกฤตกับความสําคัญเชิงนโยบายกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานคือ หากกําหนดคาวิกฤตสูงแสดงวาผูบริหารใหความสําคัญ
และคาดหวังผลการดําเนินงานในระดับที่สูงเชน กําหนดคาวิกฤตใหตัวช้ีวัดที่มีคา
น้ําหนักมากใหเทากับคาเปาหมายเชน 4.5 ระบบจะแจงเตือนใหผูบริหารทราบ
ตลอดเวลาจนกวาผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดจะเกินกวา 4.5 ขึ้นไป  
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รูปที่ 3.3 แสดงความสัมพันธของคาพารามิเตอรและรายงาน 
 
12. เกณฑการประเมิน: จากรายละเอียดเกณฑการประเมินตัวช้ีวัดกําหนดคาพารามิเตอร

ดังนี้ 
เกณฑ 1 ผลงาน 15 เกณฑ 2 ผลงาน 25 เกณฑ 3 ผลงาน 35  
เกณฑ 4 ผลงาน 45 เกณฑ 5 ผลงาน 55 
 

สูตรการคํานวณ 
ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

   จํานวนหมูบาน / ชุมชนในจังหวัดที่ผานเกณฑมีผูเสพไมเกิน 3 คน ตอประชากร 1,000 คน X 100 

จํานวนหมูบาน / ชุมชนทั้งหมดภายในจังหวัด 

 

 
จากสูตร ตองสรางตัวแปรในระบบจํานวน 2 ตัวแปรคือ 

V1: จํานวนหมูบาน / ชุมชนในจังหวดัที่ผานเกณฑมีผูเสพไมเกนิ 3 คน ตอประชากร 1,000 
คน 

  V2: จํานวนหมูบาน / ชุมชนทั้งหมดภายในจังหวดั 
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รูปที่ 3.4 โปรแกรมบันทึกขอมูลตัวช้ีวัด – สูตรการคํานวณ 

 
ในการสรางตัวแปรสําหรับการคํานวณแตละตัวช้ีวัด ผูบริหารจัดการระบบจะตองสราง

ตัวแปรเก็บไวในระบบคลังตัวแปร (Variable Warehouse) ดวยโปรแกรม VarBuilder เสียกอน โดย
ดําเนินการดังนี้  

1. Login เขาสูระบบดวยรหัสผูบริหารจัดการระบบ (kpiadmin) 
2. เลือกโปรแกรม VarBuilder จาก Tab ควบคุม 
3. เพิ่มตัวแปร V1 ทําการบันทึกขอมูลรายละเอียดตัวแปรดังนี้ 

3.1 ช่ือตัวแปร: “จํานวนสถานศึกษาที่ผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานจาก สมศ. ใน
รอบที่     
                           2 ปการศึกษา 2549” 
3.2 Caption: “จํานวนสถานศึกษาที่ผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานจาก สมศ. ในรอบ
ที่ 2  
                        ปการศึกษา 2549” 
3.3 หนวยนับ: โรง 
3.4 ประเภทของขอมูล: “นําเขาจากผูใช” 
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รูปที่ 3.5 หนาตางสรางตัวแปรดวยโปรแกรม VarBuilder 

 
3.5 คําสั่งสืบคน: ระบบจัดเก็บขอมูลตัวแปรไวที่ตาราง “vardata” โดยมีฟลดสําคัญ 
2    
      ฟลดคือ   vid และ value 
           vid: เก็บคาหมายเลขประจําตัวแปรที่ระบบสรางขึ้นใหอัตโนมัติ โดยแสดง 
                   คาตัวเลขที่ดานบนของขอมูลตัวแปร ในที่นี้คือ 17 
          value: เก็บคาขอมูลของตัวแปร จากตัวอยางคือจํานวนหมูบาน / ชุมชนใน
จังหวัดที่ผานเกณฑมีผูเสพไมเกิน 3 คน ตอประชากร 1,000 คน 
จากนิยามของตัวแปร V1 เราสามารถสรางเงื่อนไขการสืบคนขอมูลในตาราง 
vardata ดวย SQL STATEMENT ดังนี้  
       select sum(value) as value,mm,yy from vardata where vid='17' group by 
yy,mm; 
ความหมายของคําสั่ง ใหทําการรวมคาจํานวนหมูบาน / ชุมชนในจังหวัดที่ผาน
เกณฑมีผูเสพไมเกิน 3 คน ตอประชากร 1,000 คน 
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รูปที่ 3.6 หนาตางการเชื่อมโยงตัวแปรเขาสูสมการ 

 
เมื่อสรางตัวแปรที่เกี่ยวของกับการคํานวณคาตัวช้ีวัดแลว ขั้นตอนตอไปคือการเชื่อมโยง

ตัวแปรดวยสมการ ดังนี้ 
1. เลือกตัวแปร V1 และ V2 ที่สรางไวจากระบบคลังตัวแปร ตั้งชื่อตัวแปรอางอิงเปน 

var1 และ var2 
2. กําหนดรูปแบบการกระจายตัวช้ีวัด เปน “กระจายตามรูปแบบปกติ” เนื่องจากเปน

ตัวช้ีวัดที่ใชวัดผลระดับหนวยปฏิบัติการ (โรงเรียนหรือ สพท.) 
3. ทําการบันทึกขอมูลทั้งสองตัวแปร 
4. สรางสมการการคํานวณคาตัวแปร ([var1/var2])*100  
5. ระบุคําอธิบายสูตรการคํานวณ 
6. บันทึกขอมูลสูตรการคํานวณเขาสูคลังตัวช้ีวัด 
7. ทดสอบการสืบคนคาตัวแปรดวยการเลือก เมนู “Preview” ระบบจะแสดงคาทั้งสอง

ตัวแปรและผลการคํานวณตัวช้ีวัดวาไดผลการดําเนินงานรอยละเทาใดและไดคา
คะแนนการประเมินตนเองเทาใด 
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รูปที่ 3.7  หนารายงาน preview คาตัวแปรและตัวช้ีวัดพรอมขอมูลตัวอยาง 

 
  จากคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 ทีมออกแบบไดสรางตัวช้ีวัดและ
ตัวแปรที่ระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์หลักรายละเอียดในตารางที่ 3.3 และ
ตัวช้ีวัดที่ระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของเขตพื้นที่รายละเอียดในตารางที่ 3.4 

 

ลําดับ 
รหัส
ตัวชี้วัด 

มิติ/ดชันี/ตัวชีวั้ด 

1   มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ 

2 1.2.1A ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพผลติภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

3 var1 
จัดทําและปรบัปรุงฐานขอมูลผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินของจังหวดั 

โดยนําขอมูล OPC ป 2549 และป 2552 มาใชดําเนนิการ 

4 var2 
จัดทําแผนปฏบิัติการพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑชุมชนและทองถ่ินแลว

เสร็จและไดรับความเหน็ชอบจากผูวาราชการจังหวัดปทมุธานี เมื่อวันที่ 30 
ธันวาคม 2551 

5 var3 
จัดทําแผนปฏบิัติการการใหบริการดานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2552 ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดัปทุมธานี 

6 1.2.1B ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพผลติภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
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ลําดับ 
รหัส
ตัวชี้วัด 

มิติ/ดชันี/ตัวชีวั้ด 

7 var1 
ไดใหความรูทางดานวิชาการดวยการจัดฝกอบรมหลักสูตร เทคนิคลด

ตนทุนธุรกิจชมุชนดวยการจดัการโซอุปทาน ใหแกผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน 
จํานวน 73 ราย เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2552 

8 var2 
ดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําดานการวางระบบในกระบวนการผลิต

(Layout) การบรรจุภัณฑใหแกผูขอรับการรับรอง มผช. จํานวน 68 ราย 

9 var3 

ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคณุภาพผลิตภัณฑเพื่อการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร รวมกับสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ใหแกผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร
ของจังหวดัปทุมธานี จํานวน 9 รายมผช. จํานวน 68 ราย 

10 1.2.1C ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพผลติภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

11 var1 
จํานวนผลิตภณัฑชุมชนฯ ที่ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 

12 var2 
จํานวนผลิตภณัฑที่ยืน่ขอรับการรับรอง  

และไดรับการตรวจฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 

13 1.2.2A ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาสงัคมและพัฒนาคณุภาพชีวิต 

14 var1 

ไดรวบรวมขอมูลสถานการณในระดับทองถ่ินปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 ตามแนวทางและหลักเกณฑของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยไดอยางนอยรอยละ 70 ขององคกรแกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) ปรากฏวาไดรับขอมลู จํานวน 61 แหง  จาก 64 แหง คิดเปนรอยละ 95 

15 var2 

วิเคราะห และจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมระดับจังหวดั โดยใช
ขอมูลสถานการณทางสังคมในระดบัทองถ่ินปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ
ขอมูลเชิงประเด็นที่เปนปญหาสําคัญและเรงดวนในระดบัจังหวดัพรอม
นําเสนอคณะทํางาน/คณะกรรมการระดับจังหวดัทราบภายในวันที ่30 ธันวาคม 
2551 

16 var3 

ไดจัดทําวิเคราะหและจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมระดับ
จังหวดั และนาํขอมูลเชิงกลุมเปาหมายและขอมูลเชิงประเด็นตอความมั่นคง
ของมนุษย นําเสนอคณะอนกุรรมการจัดทาํระบบการเฝาระวังและเตือนภัยทาง
สังคมจังหวัดปทุมธานี คร้ังที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552  ทราบ 

17 1.2.2B ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาสงัคมและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
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ลําดับ 
รหัส
ตัวชี้วัด 

มิติ/ดชันี/ตัวชีวั้ด 

18 var1 

กําหนดเปาหมาย พื้นที่ดําเนนิการและแนวทางการแกไขปญหาสังคม 
และประเด็นการเฝาระวังปญหาสังคมในระดับจังหวัดและทองถ่ินโดยพิจารณา
จากรายงานสถานการณทางสังคมระดับจังหวัด และพจิารณาจากผลการ
ทบทวนมาตรการ แนวทางในการแกไขปญหาสังคมของปที่ผานมา โดยมี
กระบวนการการมี 

19 var2 

จัดประชุมเครอืขายสวัสดิการสังคม ประกอบดวยสวนราชการ อปท. 
อพม. ชมรมผูสูงอายุฯ ชมรมคนพิการ และกลุมสตรี จํานวน 120 คน พิจารณา
ใหความเห็นประเด็นปญหาเรงดวน และแนวทางการแกไขปญหาสังคม และใช
ขอมูลสถานการณในระดับทองถ่ิน ปงบประมาณ 2551 กําหนดพื้นที่ดําเน ิ

20 1.2.2C ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาสงัคมและพัฒนาคณุภาพชีวิต 

21 var1 

นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที ่1 และ 2 มาใชในการจดัทําแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาสังคมของจังหวดั ประจําปงบประมาณ 2552 ใหแลวเสร็จภายใน
วันที ่ 31 มกราคม 2552 ทั้งนี้แผนปฏิบัติการการพัฒนาสังคมของจังหวดั
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 โดยครอบคลุมทั้งระดับจังหวดัและทองถ่ิ 

22 1.2.3 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการปองกันแกไขปญหาละเฝาระวังโรค

ไขหวัดนก 

23 var1 
ทบทวนมาตรการและผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

และกําหนด แผนการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

24 var2 
ติดตามผลการดําเนินงานของเครือขายอยางสม่ําเสมอ (ความถี่ในการ

ติดตามประเมนิผลขึ้นระดับความรุนแรงของโรคในพื้นที่นั้นๆ) 

25 var3 
สามารถดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุของขอมูลที่ตองสงสัยเกี่ยวกับ

การระบาดของโรคไขหวัดนก  ที่เครือขายแจงมาไดครบถวน  รอยละ  100 

26 var4 
สามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานและควบคุมการแพรระบาด

สําหรับพื้นที่ทีต่องสงสัยหรือมีการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกไดอยาง
ครบถวนรอยละ 100 

27 var5 
ไมมีการพบโรคหรือสามารถควบคุมไมใหเกิดโรคไขหวดันกขึ้นอกี

ภายใน 

28 1.2.4A 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานความปลอดภัยดานอาหารระดับ

จังหวดั 
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ลําดับ 
รหัส
ตัวชี้วัด 

มิติ/ดชันี/ตัวชีวั้ด 

29 var1 
แตงตั้งคณะกรรมการอาหารระดับจังหวดั โดยมีหนวยงานตลอดหวง

โซอาหารรวมเปนคณะกรรมการเพื่อกํากบัดูแลการดําเนินงานอาหารปลอดภัย
ของจังหวดั 

30 var2 
จังหวดัดําเนินการประเมิน และวิเคราะหสถานการณปญหาดานอาหาร

ปลอดภัยของจังหวดั 

31 var3 

นําผลการประเมิน และผลการวิเคราะหสถานการณปญหาดานอาหาร
ปลอดภัยของจังหวดัในระดบั 2 มาดําเนินการจัดทําแผนบูรณาการดานอาหาร
ปลอดภัยของจังหวดักับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 
มีค. พ.ศ.2552 

32 var4 
มีผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบรูณาการดาน

อาหารปลอดภยัของจังหวัด 

33 1.2.4B 
มีผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนบรูณาการดาน

อาหารปลอดภยัของจังหวดั เปรียบเทียบเกณฑการใหคะแนนแยกเปนราย
ตัวชี้วัด 

34 var1 
จํานวนตัวอยางอาหารสดที่ปราศจากสารปนเปอน 5 ชนิด ไดแก สาร

เรงเนื้อแดง สารฟอกขาว สารกันรา บอแรกซ ฟอรมาลิน และตรวจพบยาฆา
แมลงผานเกณฑความปลอดภัย 

35 var2 
จํานวนตลาดสดประเภทที ่1 (ตลาดที่มีโครงสรางถาวรและจําหนาย

เปนประจํา)ทีไ่ดรับการรับรองความสะอาดและผานเกณฑตลาดสดนาซื้อระดับ
ดี (3 ดาว)หรือระดับดีมาก (5 ดาว) 

36 var3 
จํานวนรานอาหารและแผงลอยที่ผานเกณฑ และติดปายอาหารสะอาด 

รสชาติอรอย (Clean Food Good Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข  

37 var4 จํานวนตัวอยางอาหารสดที่ตรวจสอบสารปนเปอน 

38 var5 
จํานวนตลาดสดประเภทที ่1 (ตลาดที่มีโครงสรางถาวรและจําหนาย

เปนประจํา ) ทั้งหมดในจังหวัด 

39 var6 จํานวนรานอาหารและแผงลอยทั้งหมดในจังหวดั 

40 1.2.5 จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

41   จํานวนสถานประกอบการอตุสาหกรรมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

42 1.2.6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพดานการทองเที่ยว 
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ลําดับ 
รหัส
ตัวชี้วัด 

มิติ/ดชันี/ตัวชีวั้ด 

43 var1 

คัดเลือกประเด็นคุณภาพดานการทองเที่ยวที่จะทําการพฒันาใน
ปงบประมาณพ.ศ.2552จํานวน 1 ประเด็นคือ การพัฒนาแหลงทองเที่ยวทาง
ศิลปะวิทยาการ  ซ่ึงเปนประเด็นเกีย่วกับการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเทีย่ว  
ตามเกณฑมาตรฐานแหลงทองเที่ยวของสาํนักงานพัฒนาการทองเที่ยว  (สพท.) 

44 var2 

จัดทําโครงการพัฒนาดานการทองเที่ยว  1  โครงการคือโครงการ
พัฒนามาตรฐานแหลงทองเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ  โดยเปนกิจกรรมยอยใน
โครงการนํารองพัฒนาผูประกอบการทองเที่ยวและผูประกอบการดานการผลิต
และบริการที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยว ช่ือกิจกรรมที่ 5. พัฒนาแหลงท 

45 2.1 
ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน/สงเสริมการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนดวย

กระบวนการมีสวนรวม 

46 var1 
มีการคัดสรรและพัฒนาวิทยากรกระบวนการที่มาจากทุกภาคสวนเพื่อ

สนับสนุนใหความรูในหมูบาน/ชุมชน และจัดทําฐานขอมูลวิทยากร
กระบวนการทัง้หมด 

47 var2 

มีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน เปนการกําหนดพื้นที่ความ
รับผิดชอบของวิทยากรกระกระบวนการ มีแผนปฏิบัติการและแผนการติดตาม
การประเมินผล เปนตนมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูทบทวนผลการดําเนินการของ
วิทยากรกระบวนการในแตละพื้นที่รวมกัน ตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม เชน
รอบไตรม 

48 var3 
มีวิทยากรกระบวนการกระตุนใหเวทีประชาคมที่มีองคประกอบที่

หลากหลายในการแกไขปญหา ไดครอบคลุมทุกหมูบาน/ชุมชน 

49 var4 
มีวิทยากรกระบวนการกระตุนใหมแีละใชเวทีประชาคมเกิดการเรยีนรู

จนสามารถวิเคราะหปญหาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน และกําหนดแนว
ทางการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน และการพัฒนาอาชีพอยางเปนระบบ 

50 var5 
มีแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชนมีความครบถวน สมบูรณครอบคลุม ทุก

หมูบาน/ชุมชน สอดคลองกับการวิเคราะหปญหาหมูบาน/ชุมชน และมีการ
เชื่อมโยงประสาน การแกไขปญหากับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

51 2.2 
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลการ

ดําเนินการตามนโยบายสําคญัเรงดวนของรัฐบาล 
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ลําดับ 
รหัส
ตัวชี้วัด 

มิติ/ดชันี/ตัวชีวั้ด 

52 var1 

จังหวดัสรุปรวบรวมขอมูลแผนงานโครงการ/กิจกรรมทีสํ่าคัญ
เกี่ยวของกับนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล จากระดบัอําเภอไดครบถวน 
และสรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดย
นําปญหา/อุปสรรค ขอเสนอ และตัวอยางการดําเนนิงานที่ด ีมาจัดทําแผนการ
ติดตามและ 

53 var2 
ดําเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตาม

นโยบายสําคญัเรงดวนของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดแลวเสร็จ
ครบถวน 

54 var3 
จังหวดัจัดใหมีการประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลรอบ 6 เดือนไดครบถวน (ภายใน
เมษายน และตลุาคม 2552) 

55 var4 
จังหวดัประเมนิผลการดําเนนิการตามนโยบายสําคัญเรงดวนของ

รัฐบาลในภาพรวม                    พรอมขอเสนอแนะ ไดแลวเสร็จครบถวนทุก
นโยบาย 

56 var5 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินการและประเมนิผล
ในภาพรวมของนโยบายสําคญัเรงดวนของรัฐบาลทุกนโยบาย พรอม
ขอเสนอแนะและตัวอยางการดําเนินงานทีด่ี        เสนอตอที่ประชุมระดับ
จังหวดั เพื่อพิจารณาและใหความเหน็ รวมทั้งนําขอเสนอแนะไปกําหนด
แนวทางในการปรับปรุงใ 

57 2.3.1A ระดับความสําเร็จของการดําเนินมาตรการเพื่อแกไขปญหาคนวางงาน 

58 var1 
มีหนังสือขอความรวมมืออําเภอทุกแหงในจังหวดัสํารวจและ

ลงทะเบียนใหผูตองการมีงานทําในพืน้ที่รับผิดชอบมาขึ้นทะเบยีนผูตองการมี
งานทํา ณ ทีว่าการอําเภอ หรือที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธาน ี 

59 2.3.1B ระดับความสําเร็จของการดําเนินมาตรการเพื่อแกไขปญหาคนวางงาน 

60 var1 

จัดทําขอมูลสถานการณการเลิกจางในจังหวัดปทุมธาน ีและการให
ความชวยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจาง/วางงานจากภาวะเศรษฐกิจ ช้ีแจงในที่
ประชุมผูนําชุมเทศบาลตําบลคลองหลวง ประมาณ ๑๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๖ 
มกราคม  ๒๕๕๒ 
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ลําดับ 
รหัส
ตัวชี้วัด 

มิติ/ดชันี/ตัวชีวั้ด 

61 var2 
จัดทําขอมูลรายงานสถานการณเรงดวนใหผูวาราชการจังหวัด/

กระทรวงทราบทุกวันจันทร 

62 var3 
จัดทําขอมูลสภาพปญหาสําคัญเรงเดวนดานแรงงานและการ

ดําเนินการแกไขในความรับผิดชอบผานผูวาราชการจังหวัดนําเสนอตอ
รัฐมนตรีเพื่อนาํเสนอรัฐบาลตอไป 

63 var4 
จัดทําขอมูลการใหความชวยเหลือผูวางงาน/ผูถูกเลิกจางจงัหวัด

ปทุมธานีเสนอผูวาราชการจงัหวัดปทมุธานีเพื่อบรรยายพิเศษแกผูประกอบการ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธาน ี

64 2.3.1C ระดับความสําเร็จของการดําเนินมาตรการเพื่อแกไขปญหาคนวางงาน 

65 var1 
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรการติดตามสถานการณทางดานเศรษฐกจิที่

สงผลกระทบตอแรงงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  โดยมรีองผูวาราชการ
จังหวดัเปนประธานกรรมการ 

66 var2 
จัดทําคําสั่งจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จแกไขปญหาแรงงานจากวกิฤต

เศรษฐกิจประจําจังหวัดปทมุธานี 

67 var3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานงานเคลื่อนทีเ่ร็วเชิงรุกจังหวัดปทุมธาน ี

68 var4 

กําหนดมาตรการและแผนงานรองรับเพื่อการปองกันแกไขปญหาและ
ชวยเหลือผูประสบวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการบูรณาการใหความชวยเหลือของทุก
สวนราชการทีเ่กี่ยวของแบบเบ็ดเสร็จในรูปแบบของจังหวัดปทุมธาน ี
(Pathumthani Model)  

69 var5 
จัดทําโครงการ “ฝาวิกฤตเศรษฐกิจพิชิตการวางงาน โดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการบรหิารจัดการของผูวาราชการจงัหวัด
ปทุมธานี 

70 var6 

มีหนังสือประสานขอความรวมมือองคการบริหารสวนทองถ่ินทุกแหง
ซ่ึงมีงบประมาณในการบริหารภารกิจตาง ๆ ใหพิจารณาจัดทําโครงการหรือ
ปรับโครงการตาง ๆ ที่ดําเนนิการอยูแลวใหเอื้อหรือสนบัสนุนใหเกิดการจาง
งานในพืน้ที่เพือ่เปนการบรรเทาความเดือดรอนจากการขาดรายไดใ 

71 var7 
จัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกผูวางงาน ผูถูกเลิกจางใน

จังหวดัปทุมธานี โดยขอรับเงินอุดหนนุจากองคการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี 
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72 var8 

จัดทําโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพือ่บรรเทาความ
เดือดรอนดานอาชีพแกผูประสบปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจําป 
๒๕๕๒ 

73 2.3.1D ระดับความสําเร็จของการดําเนินมาตรการเพื่อแกไขปญหาคนวางงาน 

74 var1 
จัดประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณทางดานเศรษฐกิจที่สงผล

กระทบตอแรงงานในพืน้ที่จงัหวัดปทมุธานี.เพื่อรวมกําหนดมาตรการและแนว
ทางแกไขปญหา โดยจัดประชุมแลว 3 คร้ัง 

75 var2 
จัดประชุมคณะกรรมการศูนยบริการเบ็ดเสร็จเปนประจําทุกสัปดาห  

โดยจัดประชุมแลว 8 คร้ัง 

76 var3 
การออกปฏิบัติงานของคณะทํางานเคลื่อนที่เร็วเชิงรุกในการเขาไป

แกไขปญหาสถานการณเรงดวน เพื่อปองกันการชุมนุมประทวงและชะลอ
ปญหาการเลิกจาง 

77 2.3.1E ระดับความสําเร็จของการดําเนินมาตรการเพื่อแกไขปญหาคนวางงาน 

78 var1 
นําประเดน็ปญหาจากการประชุมเสนอสวนกลางเพื่อพิจารณาหาแนว

ทางการดําเนนิการชวยเหลือ 

79 var2 
จัดโครงการฝาวิกฤตเศรษฐกิจพิชิตการวางงาน เมื่อวนัที ่18 

กุมภาพนัธ  2552  
ณ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)   

80 var3 

นํามาตรการและแผนงานรองรับเพื่อการปองกันแกไขปญหาและ
ชวยเหลือผูประสบวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการบูรณาการใหความชวยเหลือของทุก
สวนราชการทีเ่กี่ยวของแบบเบ็ดเสร็จในรูปแบบของจังหวัดปทุมธาน ี
(Pathumthani Model)  

81 var4 
การดําเนนิการของศูนยบริการเบ็ดเสร็จแกไขปญหาแรงงานจากวิกฤต

เศรษฐกิจ ฯ ซ่ึงตั้งอยู ณ สํานกังานจดัหางานจังหวัดปทุมธานี 

82 2.3.2 รอยละของจํานวนคนวางงานที่ขึ้นทะเบียนและมีงานทํา  

83 var1 จํานวนคนวางงานที่ขึ้นทะเบยีนและมีงานทํา 

84 2.3.2A 
ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครวัเรือนยากจนที่มี

รายไดเฉล่ียต่ํากวาเกณฑ จปฐ. 
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85 var1 
จังหวดัสรุปผลการวิเคราะหขอมูลครัวเรือนยากจนในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 โดยจัดกลุมของครัวเรือนยากจนตามสภาพปญหาไดอยางครบถวน 

86 var2 

คณะทํางานในระดับจังหวดั/อําเภอ ที่มีองคประกอบจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ กําหนดแผนและดาํเนินการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ 
โดยมีกิจกรรมดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือภาคเอกชน
ในจังหวดั 

87 var3 
ดําเนินการติดตามขอมูลของกลุมครัวเรือนยากจนเปาหมาย และมี

ฐานขอมูลสําหรับสรุปประเมินรายไดครัวเรือนได ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 อยางชัดเจน 

88 2.3.2B 
ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครวัเรือนยากจนที่มี

รายไดเฉล่ียต่ํากวาเกณฑ จปฐ. 

89 var1 
รอยละของจํานวนครวัเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา

เกณฑ จปฐ. ลดลง 

90 3.2 ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 

91 var1 
จํานวนหมูบาน / ชุมชนในจงัหวัดที่ผานเกณฑมีผูเสพไมเกิน 3 คน ตอ

ประชากร 1,000 คน  

92 var2 จํานวนหมูบาน / ชุมชนทั้งหมดภายในจังหวัด 

93 3.3 ระดับความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามการเกิดอาชญากรรรม     

94 var1 ผลการจับกุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวญั 

95 var2 คดีประทุษรายตอชีวิต รางกายและเพศ 

96 var3 คดีประทุษรายตอทรัพย  

97 3.4.1A 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 

98 var1 

สรุปทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2551 เพื่อให
ทราบถึงปญหาอุปสรรค ที่มีผลกระทบตอการดําเนนิงาน รวมทั้งจังหวัดตองมี
การทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
จังหวดัปงบประมาณ พ.ศ.2552 ใหเปนปจจุบันเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแป 



 

 

3-26 

ลําดับ 
รหัส
ตัวชี้วัด 

มิติ/ดชันี/ตัวชีวั้ด 

99 var2 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
แกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวยงานตางๆ ใน
พื้นที่จังหวัด ซ่ึงไดรับการจดัสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

100 3.4.1B 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 

101 var1 
จังหวดัสามารถดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2552 ไดแลวเสร็จครบถวน 

102 3.4.1C 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 

103 var1 
จังหวดัจัดทํารายงานการประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปงบประมาณ พ.ศ.2552 

104 3.4.1D 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 

105 var1 
มีผลการดําเนนิการตามตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธที่กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการฯ ทั้งหมดเทยีบกับคาเปาหมายสามารถดําเนินการไดไมนอยกวา
รอยละ 80 

106 3.4.1E 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 

107 var1 
มีผลการดําเนนิการตามตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธที่กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการฯ ทั้งหมดเทยีบกับคาเปาหมายสามารถดําเนินการไดรอยละ 100 

108 var2 

จังหวดัสามารถบรรจุแผนงาน/โครงการดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวในแผนพัฒนาจังหวัดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ตองจัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิาร
ราชการแผนดนิ (ฉบับที ่7) พ.ศ.2550 

109 3.4.2 ระดับความสําเร็จของการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของจังหวัด 
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110 var1 
รวบรวมขอมลู พรอมทั้งศึกษา วิเคราะหผลการดําเนินงานดานการ

ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 เพื่อให
ทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบตอการดําเนนิการ 

111 var2 

จัดทําแผนปฏบิัติการปองกนัและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เปนปญหา
สําคัญของจังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ.2552 พรอมทั้งมีการกําหนด
วัตถุประสงค ตัวช้ีวดัความสาํเร็จ เปาหมาย ผลผลิต และผลลัพธรายแผนงาน/
โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมใหชัดเจน 

112 var3 
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาสิง่แวดลอม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ไดครบถวนทุกกจิกรรมและครอบคลุม
กลุมเปาหมายที่กําหนด 

113 var4 

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
แกไขปญหาสิง่แวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยมีผลการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวดัผลผลิต/ผลลัพธที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ ทั้งหมด
เทากับเปาหมายที่กําหนด 

114 var5 
มีผลการดําเนนิการตามตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธที่กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการฯ ทั้งหมดดกีวาเปาหมายทีก่ําหนด 

115 3.5A 
ระดับความสําเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเนนการลดอุบัติเหตุ

จราจรทางบก 

116 var1 

ทบทวนผลการดําเนินการตามมาตรการ / แผนปฏิบัติการฯ วิเคราะห
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตจุราจรทางบก ของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ
นํามาใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํามาตรการ / แผนปฏิบัติการเพื่อปองกัน
และลดอุบัติเหตุจราจรทางบกของจังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ.2552 

117 var2 
ดําเนินการตามมาตรการ / แผนปฏิบัติการเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ

จราจรทางบกของจังหวดั ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ดังกลาวเสร็จครบถวน 

118 var3 

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรการ/ แผนการปฏิบัติการ
เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตจุราจรทางบกของจังหวดั โดยระบุปจจัยสนับสนุน 
ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน และแนวทางการปรบัปรุงมาตรการ/
แผนปฏิบัติการเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตจุราจรทางบกของจังหวดั สําหรับป
งบป 



 

 

3-28 

ลําดับ 
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119 3.5B 
ระดับความสําเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเนนการลดอุบัติเหตุ

จราจรทางบก 

120 var1 
คาเฉลี่ยจํานวนคดีอุบัติเหตจุราจรทางบก ปงบประมาณ พ.ศ.2549 – 

2551 

121 var2 จํานวนคดีอุบตัิเหตุจราจรทางบก ปงบประมาณ พ.ศ.2552  

122   มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

123 4 รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 

124 var1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

125 5 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ

ประชาชน    

126 var1 1.1.1  มีการศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 

127 var2 1.1.2  มีงานบริการหลากหลายจากหลายหนวยงาน 

128 var3 1.1.3  มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 

129 var4 1.2.1  มีการใหบริการดานขอมูล-ขาวสาร 

130 var5 1.2.2  มีการใหบริการรับเรื่อง-สงตอ 

131 var6 1.2.3  มีการใหบริการเบ็ดเสร็จ 

132 var7 1.3.2  มีสถานที่ตั้งอยูในแหลงชุมชน 

133 var8 1.3.3  มีการจดัพื้นที่บริการไดอยางเหมาะสม 

134 var9 
1.4.1  มีการจดัระบบงานใหเจาหนาที่สามารถใหบริการแทนกนัในดาน

ขอมูล-ขาวสาร และรับเรื่อง-สงตอ 

135 var10 
2.1.1  มีการออกแบบและวางผังระบบงาน  ณ  บริเวณ  “กอนเขาสู

บริการ” 

136 var11 2.1.2  มีการออกแบบและวางผังระบบงาน  ณ  บริเวณ  “ที่จุดใหบริการ” 

137 var12 
2.1.3  มีการจดัสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  ณ  บริเวณ  “กอน

เขาสูบริการ”  และบริเวณ  ”ที่จุดใหบริการ” 

138 var13 
2.2.1  มีการวางแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เปนลายลักษณ

อักษร 
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139 var14 
2.2.2  มีการนําผลการศึกษาความตองการของประชาชนมาใชเปนขอมูล

ในการออกแบบและพัฒนาบริการ 

140 var15 2.2.3  มีการจดัทําเอกสารเผยแพรเพื่อประชาสัมพันธการใหบริการ 

141 var16 2.2.4  มีการจดัทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาทีใ่หบริการ 

142 var17 2.2.5  มีการดําเนินการใหเกดิความคืบหนาตามที่ไดกําหนดไว 

143 var18 
2.2.6  มีสัญลักษณศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชนตามที่

พัฒนาโดยสํานักงาน  ก.พ.ร.  ณ  จุดบริการ 

144 var19 
2.3.1  มีการจดัอบรมความรูพื้นฐานใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน  ณ  

ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 

145 var20 3.1.1  มีจํานวนผูมาใชบริการโดยเฉลี่ยที่เหมาะสม 

146 var21 3.1.2  มีจํานวนงานบริการทีเ่หมาะสม 

147 var22 
3.1.3  มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอขั้นตอนและระยะเวลาใน

การใหบริการ  ไมต่ํากวารอยละ  75  โดยเฉลี่ย 

148 var23 
3.1.4  มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการโดยรวม  

ไมต่ํากวารอยละ  75  โดยเฉลี่ย 

149 6A 
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัติราชการ 

150 var1 

พิจารณากําหนดประเด็นทีจ่ะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคดิเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยวเิคราะหขอมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณากําหนดประเด็นทีแ่สดงเหตุผลหรือความเหมาะสมในการกําหนด
ประเด็นดังกลาว 

151 var2 
จัดทํากรอบแนวคิด/กรอบแนวทางที่เหมาะสมในการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยนําผลการ
วิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตน 

152 6B 
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัติราชการ 
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153 var1 

จัดใหมีชองทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟงความคิดเหน็จากประชาชน
และกลุมผูมีสวนไดสวนเสยี (Stakeholder) ที่เกี่ยวของกับประเด็นทีก่ําหนด 
และสรุปผลความคิดเห็นที่ไดจากประชาชนและกลุมผูมสีวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder) ที่เกี่ยวของดังกลาว 

154 6C 
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัติราชการ 

155 var1 

จังหวดัและคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน/คณะทํางานภาคประชาชน
รวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏบิัติการในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีความสอดคลองกับ
กรอบแนวคิด/กรอบแนวทางที่ไดจัดทําไวในระดับคะแนนที่ 1 รวมทั้งนํา
สรุปผลความคิดเห ็

156 7A 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกนัและปราบปราม

การทุจริต 

157 var1 

จังหวดัสงแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตใหสวนราชการ ศึกษาเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการจัดทําแผนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏบิัติการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตประจาํป พ.ศ. 2552 ของจังหวดัปทุมธานี
ร 

158 var2 
จังหวดัไดวิเคราะหขอมูลเพือ่ใชเปนแนวทางดําเนินการจดัทําแผนการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏบิัติการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของจังหวัด 

159 7B 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกนัและปราบปราม

การทุจริต 

160 var1 

จังหวดัจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปองกันและปรามปราบ
การทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราม
ปราบการทุจริต พ.ศ. 2552 ของจังหวดั เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2552  เพื่อช้ีแจง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต จั 
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161 var2 

ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบแผนปองกันและปรามปราบการทุจริต 4 
ป (พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปรามปราบการทุจริต  
พ.ศ. 2552 ของจังหวดัปทุมธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 และเผยแพรใน
เว็บไซตจังหวดัปทุมธาน ี

162 8A ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

163 var1 

จังหวดัไดจัดตัง้ศูนยขอมูลขาวสารของจังหวัดไวที่ศาลากลางจังหวัด
เพื่อบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ทั้งนี้ไดแจงสวนราชการประจาํจังหวดั
ทุกแหงจะตองสงขอมูล  ตามมาตรา 9 มาไวที่ศูนยขอมูลฯประจําจังหวดัดวย
แลว หากเอกสารมีจํานวนมากใหสงในรูปของดัชนีขอม 

164 var2 
จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติ

หนาที่เกีย่วกับการใหบริการขอมูลขาวสารของจังหวดั เปนการเฉพาะ 

165 var3 
มีปายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารที่จังหวดัจัดไว 

สําหรับการใหบริการขอมูลขาวสารที่เขาใจไดงาย และมองเห็นไดชัดเจน 

166 8B ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

167 var1 
ศูนยขอมูลขาวสารของจังหวดั  มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 (1 ) – (8 ) 

ของจังหวดัครบถวน  และ เปนปจจุบัน 

168 var2 
จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยาง

ชัดเจน และสามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว  

169 8C ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

170 var1 
มอบหมายใหผูบริหารระดับรองผูวาราชการจังหวดัปทุมธานี

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการเปนการ
เฉพาะ 

171 var2 
ผูบริหารของจังหวัดใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมกีารปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ขอมูลขาวสารของราชการอยางเครงครัด 

172 var3 
จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการศูนยขอมูลขาวสารของจังหวัด 

และสวนราชการประจําจังหวัดทุกแหง รายงานใหผูบริหารของจังหวัดทราบ
อยางสม่ําเสมอ  
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173 var4 

มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ในการ
ใหบริการขอมลูขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเร่ืองที่สามารถ
ตอบสนอง หรือใหบริการขอมูลขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100 โดยไมมี
เร่ืองรองเรียนไปยังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

174 8D ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

175 var1 

อยูระหวางการจัดทําโครงการอบรม ใหความรู เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ความรูความเขาใจเกีย่วกับกฎหมายขอมูลขาวสาร และการปฏิบัติหนาที่ในการ
ใหบริการขอมลูขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมายใหแกบุคลากรในจงัหวัด 
โดยมีกําหนดไมนอยกวา รอยละ 10 ของจํานวนเจาหนาที่ของห 

176 var2 

ประชาสัมพันธเผยแพรเกีย่วกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการ โดยเฉพาะการจดัตั้งศนูยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชน
รับทราบผานชองทางตางๆ ดังนี้ เว็บไซดจังหวดัhttp://pathumthani.go.th แผน
พับ และบอรดประชาสัมพันธ 

177 var3 
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกีย่วกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ผานทางแบบสอบถามความเห็น และเว็บบอรด 

178 8E ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

179 var1 

เผยแพรขอมูลประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่ผูวาราชการ
จังหวดัลงนามแลวบนเว็บไซตของจังหวดั สําหรับขอมูลประกาศประกวดราคา 
ประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัลงนามแลว ใหเผยแพร
ในเว็บไซตของจังหวดั หรือสวนราชการประจําจังหวดัโดยเรว็ 

180 var2 

จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน โดยแยกประเภทเปน
หมวดหมูใหชัดเจน และเผยแพร    บนเว็บไซตของจังหวดั หรือของสวน
ราชการประจาํจังหวดัทุกเดอืน โดยเผยแพรตลอดปงบประมาณ เปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป 

181   มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 

182 9 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 

183 var1 
จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในและเสนอ  ผูวาราชการจังหวดั

เห็นชอบ   รวมทั้งเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบภายใน   ใหทุกหนวยงานใน 
จังหวดัทราบ    อยางนอย   2   ชองทาง 
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184 var2 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตามแนวทางการ

ประเมินตนเอง  และ จัดทําแบบประเมินตนเองตามแนวทางการประเมนิตนเอง
ของหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  

185 var3 
จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/

หนวยงานและเสนอผูวาราชการจังหวัดอนมุัติ 

186 var4 
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามแผนการตรวจสอบ  ที่

กําหนด และเสนอผูวาราชการจังหวดั   พิจารณาสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติ 

187 var5 
รายงานผลการตรวจสอบดานการดําเนินงาน    มีการตรวจสอบและ

ประเมินผล โดยวเิคราะหถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน    
รวมทั้งการใหขอเสนอแนะแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของจังหวดั 

188 10A ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลงังาน 

189 var1 
สวนราชการจงัหวัดปทมุธานีมีการบันทึกขอมูลผาน www.e-

report.energy.go.th ทั้ง 52 หนวยงาน  

190 var2 
สวนราชการจงัหวัดปทมุธานีมีการบันทึกขอมูลผาน www.e-

report.energy.go.th ทั้ง 52 หนวยงาน ครบทั้ง 12 เดือน 

191 10B ดัชนีการใชไฟฟา 

192 var1 คาการใชไฟฟามาตรฐาน 

193 var2 คาการใชไฟฟาจริง 

194 10C ดัชนีการใชไฟฟา 

195 var1 คาการใชน้ํามันมาตรฐาน 

196 var2 คาการใชน้ํามันจริง 

197 11 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ 

198 var1 ผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 

199 var2 ผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอยระยะเวลาทั้งหมด 

200 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

201 12.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพฒันาองคกร 
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202 12.1.1  
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการผานเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน (วัดกระบวนการของ
แผนพฒันาองคการในหมวดที่ดําเนินการ) 

203 var1 ความสําเร็จของการดําเนินการตามLD 1 

204 var2 ความสําเร็จของการดําเนินการตามLD 2 

205 var3 ความสําเร็จของการดําเนินการตามLD 3 

206 var4 ความสําเร็จของการดําเนินการตามLD 4 

207 var5 ความสําเร็จของการดําเนินการตามLD 5 

208 var6 ความสําเร็จของการดําเนินการตามLD 6 

209 var7 ความสําเร็จของการดําเนินการตามLD 7 

210 var8 ความสําเร็จของการดําเนินการตาม  IT 1 

211 var9 ความสําเร็จของการดําเนินการตาม  IT 2 

212 var10 ความสําเร็จของการดําเนินการตาม  IT 3 

213 var11 ความสําเร็จของการดําเนินการตาม  IT 4 

214 var12 ความสําเร็จของการดําเนินการตาม  IT 5 

215 var13 ความสําเร็จของการดําเนินการตาม  IT 6 

216 var14 ความสําเร็จของการดําเนินการตาม  IT 7 

217 12.1.2  
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพฒันาองคกา 

218 var1 รอยละของผลสําเร็จสําเร็จของการดําเนินการตามLD 1 

219 var2 รอยละของผลสําเร็จสําเร็จของการดําเนินการตามLD 2 

220 var3 รอยละของผลสําเร็จสําเร็จของการดําเนินการตามLD 3 

221 var4 รอยละของผลสําเร็จสําเร็จของการดําเนินการตามLD 4 

222 var5 รอยละของผลสําเร็จสําเร็จของการดําเนินการตามLD 5 

223 var6 รอยละของผลสําเร็จสําเร็จของการดําเนินการตามLD 6 

224 var7 รอยละของผลสําเร็จสําเร็จของการดําเนินการตามLD 7 

225 var8 รอยละของผลสําเร็จสําเร็จของการดําเนินการตาม  IT 1 
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226 var9 รอยละของผลสําเร็จสําเร็จของการดําเนินการตาม  IT 2 

227 var10 รอยละของผลสําเร็จสําเร็จของการดําเนินการตาม  IT 3 

228 var11 รอยละของผลสําเร็จสําเร็จของการดําเนินการตาม  IT 4 

229 var12 รอยละของผลสําเร็จสําเร็จของการดําเนินการตาม  IT 5 

230 var13 รอยละของผลสําเร็จสําเร็จของการดําเนินการตาม  IT 6 

231 var14 รอยละของผลสําเร็จสําเร็จของการดําเนินการตาม  IT 7 

232 12.2 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของจังหวัดตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

233 var1 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของจังหวัดตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด  7) 

234 12.3 
ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของความครบถวนของการ

ประเมินองคกรเพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคกร  ปงบประมาณ  พ.ศ.2553 

235 var1 
ความครบถวนของการจัดทาํรายงานลักษณะสําคัญขององคกร  (15  

คําถาม) 

236 var2 
ความครบถวนของการจัดทาํรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง

หมวด  1-4 ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพืน้ฐาน (4 หมวด) 

237 var3 
ความครบถวนของแผนพัฒนาองคกรประจําปงบประมาณ  พ.ศ.

2553*  (2  แผน) 
 

ตารางที่ 3.3 ตัวช้ีวดัและตวัแปรในระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์หลัก  
ตามโครงสรางตัวช้ีวดัในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 
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บทที่ 4 
การสรางโพวิชั่นตัวชี้วัดตามมิติการประเมินฯ 

เพื่อแสดงผล Cockpit ของจังหวัด 

 
ระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์สามารถรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในรูปรายงานการประเมินตนเอง (SAR: Self Assessment Report) 
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนรับทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามดัชนี เกณฑ
ที่กําหนดไว รวมถึงวิเคราะหจุดแข็ง/จุดเดน และจุดออน/จุดดอยในการดําเนินการในแตละ
ปงบประมาณ การขับเคลื่อนตัวช้ีวัดจังหวัดปทุมธานี โดยการออกแบบระบบรายงานประเมินตนเอง
ของระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์มีองคประกอบสําคัญที่ตองคํานึงถึงดังนี้  

1. ความเปนปจจุบันของขอมูลในรายงาน ระบบตองสามารถประมวลผลขอมูลทันทีที่
หนวยปฏิบัติการใดหนวยปฏิบัติการหนึ่งบันทึก/แกไขปรับปรุงขอมูลเขาสูระบบ 

2. ความถูกตองของขอมูลตามนิยาม เกณฑที่กําหนดไวในเทมเพลทตัวช้ีวัด  
3. ความสามารถในการสรางมิติสัมพัทธระหวางคาคะแนนตัวช้ีวัด/คาตัวแปรกับหนวย

ปฏิบัติการหรือหนวยขับเคลื่อน ซ่ึงจะทําใหผูบริหารสามารถสรางมุมมองรายงาน 
โดยใชตัวช้ีวัดเปนตัวตั้งสืบคนไปยังผลการดําเนินงานของแตละหนวยปฏิบัติการวา
มีผลการดําเนินงานเปนอยางไร (Performance to Operation Unit) หรือจะใชหนวย
ปฏิบัติการเปนตัวตั้งสืบคนไปยังผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตาง ๆ ที่รับผิดชอบอยู 
(Operation Unit to Performance)  

4. ระดับความลึกในการรายงานขอมูล ระบบตองสามารถรายงานคาคะแนนผลการ
ดําเนินงานตั้งแต คาคะแนนตัวช้ีวัด > ตัวแปร > หนวยปฏิบัติการ/พื้นที่ดําเนินการ 

5. ความสามารถในการคัดกรองเฉพาะหนวยงานหรือตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานต่ํา
กวาเปาหมาย ณ จุดตรวจสอบ (Checkpoint) เพื่อชวยใหผูบริหารสามารถ กํากับ 
ติดตาม สนับสนุนใหการทํางานกลับมาดําเนินการไดตามแผน บรรลุเปาหมายที่ตั้ง
ไว 

6. สามารถนําเสนอบทวิเคราะหจากหนวยขับเคลื่อนตัวช้ีวัด ใหผูบริหารทราบถึงผล
การดําเนินงาน ปจจัยสําเร็จ ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน กรณีศึกษาที่ประสบ
ความสําเร็จ (Best Practice) ขอเสนอแนะตั้งแตระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ 
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร 
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7. สิทธิการเขาถึงรายงานและระดับความลึกของขอมูลตามนโยบายการบริหารเชน 
หนวยปฏิบัติการสามารถเขาถึงรายงานผลการดําเนินงานของตนเองทุกตัวช้ีวัดแตไม
สามารถมองเห็นผลการดําเนินงานของหนวยงานอื่น หรือผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด
สามารถมองเห็นผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานเฉพาะตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ
เทานั้น ไมสามารถมองเห็นผลการดําเนินงานของหนวยงานในตัวช้ีวัดอื่นที่ไมได
รับผิดชอบ หรือผูบริหารระดับสูงสามารถมองเห็นผลการดําเนินงานทุกตัวช้ีวัดและ
ทุกหนวยปฏิบัติการได 

 
ในบทนี้จะอธิบายหลักการสรางรายงานการประเมินตนเอง โดยอางอิงตัวช้ีวัด/ตัวแปร 

ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552  
 

รูปแบบมาตรฐานรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR CARD) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ไดกําหนดแบบฟอรมรายงานผล

การปฏิบัติราชการ (SAR CARD) เพื่อใหทุกสวนราชการใชเปนมาตรฐานเดียวกัน จังหวัดปทุมธานีก็
ไดนํารูปแบบมาตรฐานมาใชเปนรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของทุกหนวยงานโดยมี
สวนประกอบหลัก ๆ ดังนี้ 

สวนหัวของแบบฟอรมระบุรายละเอียดวาเปนผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานใดและ
เปนคาคะแนน ณ รอบการวัดผล 6,9 หรือ 12 เดือนของปงบประมาณ สวนแสดงผลการดําเนินงาน
แบงโครงสรางการรายงานตามมิติการวัดและประเมินผลไดแก มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและมิติที่ 4 ดาน
การพัฒนาองคกร โดยแตละมิติจะแสดงรายการตัวช้ีวัดในมิตินั้น ๆ  พรอมกับรายละเอียดโดยสรุปผล
การดําเนินงานรายตัวช้ีวัดประกอบดวย ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด คาน้ําหนัก(รอยละ) เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ไดและคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวช้ีวัด สวนทายของแบบฟอรมระบุ
รายละเอียดวันที่รายงานและผูรายงาน 

ผูบริหารจัดการระบบสามารถสรางรายงานผลการปฏิบัติราชการในรูปเอกสาร SAR 
CARD ตามแบบฟอรมที่ สนง.กพร. กําหนดดวยโปรแกรม Provision Manager ซ่ึงเปนโปรแกรมยอย
ภายใน ระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ จากรูปแบบ SAR CARD จะเห็นวาเปนการ
รายงานคาคะแนนรายมิติ แตละมิติประกอบดวยกลุมตัวช้ีวัดตามประเด็นการวัดผลของมิตินั้น ๆ 
ดังนั้นฟงกช่ันหลักของโปรแกรม Provision Manager คือเคร่ืองมือชวยใหผูบริหารจัดการระบบ
สามารถเลือกตัวช้ีวัดจากคลังตัวช้ีวัด (KPI Warehouse) 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
                                          ช่ือหนวยงาน..........................................................................          (…….) รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                                   (…….) รอบ 9 เดือน 
                                                                                                                                                   (…….) รอบ 12 เดือน 
 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หนวย 
วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนินงาน 
คา

คะแนนที่
ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ (น้ําหนัก: รอยละ .........) 
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก: รอยละ ........) 
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก: รอยละ ............) 
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก: รอยละ...................) 
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           
ตัวช้ีวัดที่           

รวม          
รายงาน ณ วันที่.......เดือน.......................พ.ศ. .............. 
ผูรายงาน.......................................................... หนวยงาน ............................................. 
ตําแหนง.......................................................... โทรศัพท ................................................ 
 

ตารางที่ 5.1 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
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มาจัดกลุมเปนหมวดหมูเรียกวา โพรวิช่ันตัวช้ีวัด (KPI Provision) โดยหลักการแลวเมื่อผูใชงานสราง
โพรวิช่ันขึ้นมา 1 โพรวิช่ันก็คือการสรางรายงาน SAR CARD ขึ้น 1 รายงาน ระบบสามารถสรางโพ
รวิช่ันตัวช้ีวัดไดไมจํากัดจํานวน เพื่อใหผูบริหารจัดการระบบสามารถสรางโพรวิช่ันตัวช้ีวัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการแตละปงบประมาณที่เปลี่ยนไป  
 

การสรางโพรวิชั่นตัวชี้วัดเพื่อออกรายงาน SAR CARD 
โปรแกรม Provision Manager ถูกติดตั้งที่ระบบหลัก โดยโพรวิช่ันตัวช้ีวัดที่สรางขึ้นที่

ระบบหลักจะมีความเปนอิสระตอกัน โดยการกําหนดแนวคิดการออกแบบเชนนี้ก็เพื่อใหผูบริหาร
จัดการระบบสามารถสรางรายงานผลการปฏิบัติราชการไดตามที่แตละหนวยงานตองการ หรือใน
อนาคตหนวยงานอาจมีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนการภายในกลุมยอยซ่ึงไม
เกี่ยวเนื่องกับคํารับรองการปฏิบัติราชการ ผูบริหารจัดการระบบของหนวยงานนั้นก็สามารถสรางโพ
รวิช่ันตัวช้ีวัดเฉพาะของหนวยงานขึ้นมาเพิ่มเติมได  
 

ความสัมพันธของตัวชี้วัดและตัวแปร 
กอนที่จะเริ่มสรางโพรวิช่ันตัวช้ีวัดเพื่อใชเปนรายงานผลการปฏิบัติราชการในรูป SAR 

CARD ผูบริหารจัดการระบบตองทําความเขาใจความสัมพันธระหวางตัวแปร ตัวช้ีวัด หมวดหมู
ตัวช้ีวัดและโพรวิช่ันตัวช้ีวัดเสียกอน เพื่อใหการวัดผลแตละตัวช้ีวัดมีความชัดเจนในแงกรอบการ
ดําเนินการจึงจําเปนตองใชตัวแปรเปนองคประกอบควบคุม (Control Parameter) โดยคะแนนตัวช้ีวัด
จะไดจากการคํานวณผลการดําเนินงานระดับตัวแปร   

ผูบริหารจัดการระบบจะตองทําการวิเคราะหตัวช้ีวัดในคํารับรองฯ แตละปงบประมาณ 
รวมกับนโยบายการขับเคลื่อนและหนวยผลผลิตมาประกอบการออกแบบตัวแปรทั้งระบบกอนที่จะ
ดําเนินการสรางตัวแปร ระบบจะจัดเก็บตัวแปรไวในระบบคลังตัวแปร ผูใชงานสามารถเพิ่มเติม 
แกไขรายละเอียดตาง ๆ ของตัวแปรไดตามที่ตองการ  โดยตัวช้ีวัดจะเปนอิสระจากกันตามเทมเพลต
ตัวช้ีวัดของแตละหนวยงาน  ดังรูป 
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การสรางโฟลเดอรตัวชี้วัด 
 “โฟลเดอรตัวช้ีวัด (KPI Folder)” หมายถึง กลุมตัวช้ีวัดที่รวบรวมเปนหมวดหมู เพื่อใช

วัดผลความสําเร็จการขับเคลื่อนนโยบายหรือยุทธศาสตรองคกรแตละดานเชน คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการกําหนดมิติการวัดผลองคกรไว 4 มิติไดแก มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติ
ที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและมิติที่ 4 ดานการพัฒนา
องคกร ผูบริหารจัดการระบบตองสรางโฟลเดอรตัวช้ีวัดระดับบนสุด (Root) จํานวน 4 โฟลเดอรขึน้มา
กอน จากนั้นจึงสรางโฟลเดอรตัวช้ีวัดยอยระดับที่สอง (Second Tier) ลงไปจนถึงโฟลเดอรตัวช้ีวัด
ระดับลางสุด (Last Level)  สุดทายจึงเปนการสรางตัวช้ีวัด กรณีศึกษาการสรางโฟลเดอรตัวช้ีวัดไป
จนถึงตัวช้ีวัดสามารถอธิบายไดดังนี้ 
วิเคราะหโครงสรางตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ : 
 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (KPI Folder, Root Level) 
 + กลุมตัวช้ีวัด 8 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจาย
งบประมาณ 
                 รายจายลงทุน (KPI Folder, Level 2) 
  + ตัวช้ีวัด 8.1 หมวดคาครุภัณฑ (KPI Level) 
  + ตัวช้ีวัด 8.2 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง (KPI level) 
 + กลุมตัวช้ีวัด 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
                 สวนราชการ (KPI Folder, Level 2) 
  + กลุมตัวช้ีวัด 9.1 การประหยัดพลังงานไฟฟา (KPI Folder, Level 3) 
   + ตัวช้ีวัด 9.1A [เกณฑ 1-2] ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการ 
      ประหยัดพลังงานไฟฟา (KPI Level) 
    + ตัวช้ีวัดที่ 9.2A [เกณฑที่ 3-5] รอยละปริมาณไฟฟาที่ประหยัดได (KPI 
Level) 
 + กลุมตัวช้ีวัด 10 การลดระยะเวลาการใหบริการ (KPI Folder, Level 2) 
  + กลุมตัวช้ีวัด 10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบ 
         ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (KPI Folder, Level 3) 
   + ตัวช้ีวัด 10.1.1 การรับนักเรียนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาของ 
      ผูดอยโอกาส (KPI Level) 
    | 
    | 
   + ตัวช้ีวัดที่ 10.1.4 การตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู (KPI Level) 
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  + ตัวช้ีวัด 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินการตาม 
            ขอเสนอการเปลี่ยนดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติราชการสวนราชการ (KPI 
Level) 
 + ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต (KPI Level) 
การสรางโฟลเดอรตัวช้ีวัดและตัวช้ีวัด 

จากกรณีศึกษาโครงสรางตัวช้ีวัดประกอบดวย โฟลเดอรตัวช้ีวัดระดับความลึก 3 ระดับ 

♦ โฟลเดอรตัวช้ีวัดระดับบนสุด (Root Level) ไดแก กลุมตัวช้ีวัดมิติที่ 3 ดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

♦ โฟลเดอรตัวช้ีวัดระดับที่ 2 (2nd Level) ไดแก กลุมตัวช้ีวัด 8 ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
กลุมตัวช้ีวัด 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสวนราชการ กลุมตัวช้ีวัด 10 การลดระยะเวลาการใหบริการ 

♦ โฟลเดอรตัวช้ีวัดระดับที่ 3 (3rd Level) ไดแก กลุมตัวช้ีวัด 9.1 การประหยัด
พลังงานไฟฟา กลุมตัวช้ีวัด 9.2 การประหยัดน้ํามัน กลุมตัวช้ีวัด 10.1 ระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ผูบริหารจัดการจะตองสรางกลุมตัวช้ีวัดตามระดับความลึกตั้งแตระดับบนสุดไปจนถึง
ระดับที่ 3 ซ่ึงเปนโฟลเดอรระดับลางสุดดวยโปรแกรมยอยจัดกลุมตัวช้ีวัด (KPI Grouping Module) 
ดังนี้ 

 

รูปที่ 4.2 แสดงขั้นตอนการสรางโฟลเดอรตัวช้ีวัดระดับบนสุด 
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1. การสรางโฟลเดอรตัวช้ีวัดระดับบนสุด คือ มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
(KPI Folder, Root Level) 

คาพารามิเตอรควบคุมประกอบดวย 
ช่ือโฟลเดอรตัวช้ีวัด : กําหนดเปน “มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
(KPI  
        Folder, Root Level)” 
รูปแบบการคํานวณ : กําหนดเปน “คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก” สําหรับตัวช้ีวัดปกติที่เกณฑ
การ 
       วัดผลทั้ง 5 ระดับเปนระดับความสําเร็จทั้งหมด หรือรอยละ
ทั้งหมด  
       กําหนดเปน “ผลรวม” สําหรับตัวช้ีวัดที่ตองกระจายเปนตัวช้ีวัด 
       ยอยระดับ AB เนื่องจากเกณฑการวัดผลรวมกันระหวางระดับ 
          ความสําเร็จและรอยละเชน กลุมตัวช้ีวัดที่ 9.1 และ 9.2 

2. สรางโฟลเดอรตัวช้ีวัดระดับที่ 2 ภายใตโฟลเดอรตัวช้ีวัดระดับบนสุด จากตัวอยาง
ประกอบดวย กลุมตัวช้ีวัด 8,9,10 

 
รูปที่ 4.3 ขั้นตอนการสรางโฟลเดอรตัวช้ีวดัระดับที่สอง 

 
3. สรางโฟลเดอรตัวช้ีวัดระดับที่ 2 ภายใตโฟลเดอรตัวช้ีวัดระดับบนสุด จากตัวอยาง

ประกอบดวยกลุมตัวช้ีวัด 9.1, 9.2, 10.1  
4. สรางตัวช้ีวัดที่อยูในแตละกลุมตัวช้ีวัดเชน กลุมตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย

ถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน (KPI Folder, Level 2) 
ประกอบดวยตัวช้ีวัดที่ 8.1 และ 8.2 เปนตน 
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รูปที่ 4.4 ขั้นตอนการสรางโฟลเดอรตัวช้ีวดัระดับที่สาม 

 

 
รูปที่ 4.5 การสรางตัวช้ีวัดภายใตกลุมตวัช้ีวัด 

ในการสรางกลุมตัวช้ีวัดตามโครงสรางคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
2552 จําเปนตองสราง 3 กลุมตัวช้ีวัดไดแก กลุมตัวช้ีวัดตามโครงสรางคํารับรองฯ ที่ระบบสนับสนุน
การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (รายละเอียดโครงสรางหมวดหมูตัวช้ีวัดแสดงไดดังตารางที่ 5.2)   
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5.  การกําหนดคุณสมบัติเชิงระบบและรายการโฟลเดอรตัวช้ีวัดใหกับโพรวิช่ัน 
1. ผูใชงาน login เขาสูระบบดวยรหัสผูใช Infoadmin กรณีที่ตองการสรางโพรวิช่ัน

รายงานที่ระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ กรณีที่ตองการสรางโพ
รวิช่ันรายงานของหนวยงานแลวเลือกโปรแกรม Provision Manager ซ่ึงเปนสวน
ควบคุมของระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

2. การสรางโพรวิช่ันตองกําหนดคาพารามิเตอรดังนี้ 
Provision Name:  ช่ือโพรวิช่ันรายงานที่สรางเชน “คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
                                ประจําปงบประมาณ 2552 ระยะ 12 เดือน” 
SAR Caption:      ขอความที่แสดงสวนหัวรายงานเอกสารประเมินตนเอง 
Type: <view> กรณีที่ตองการสรางโพรวิช่ันรายงาน 
 <system>  กรณีที่ตองการสรางโพรวิช่ันระบบ 
แสดงคาเกณฑการประเมิน :  
 กรณีที่ตองการใหโพรวิช่ันรายงานแสดงคาผลการดําเนินงาน 
 ระดับเกณฑการประเมินรายตัวช้ีวัด 
Logo File: รูปภาพตราประจําหนวยงานที่ตองการแสดงในรายงานผล
การ 
 ประเมินตนเอง (SAR CARD) 

3. เลือกโฟลเดอรตัวช้ีวัดที่สรางไวเขาสูโพรวิช่ันรายงาน ในการเลือกโพรวิช่ันมี
ขอกําหนดเชิงระบบที่ตองคํานึงถึงดังนี้ 

3.1 การจัดวางโครงสรางโฟลเดอรตัวช้ีวัดหรือตัวช้ีวัดที่ประกอบกันเปนโพรวิช่ัน
รายงานเปนโครงสรางระดับชั้น 

3.2 โฟลเดอรหรือตัวช้ีวัดที่จะนํามารายงานในโพรวิช่ันจะตองเปนโฟลเดอรและ
ตัวช้ีวัดที่ผานการจัดหมวดหมูโดยโปรแกรม KPI Grouping Module เทานั้น 
ไมสามารถดึงตัวช้ีวัดโดยตรงจากระบบคลังตัวช้ีวัดได 

3.3 การกําหนดตัวช้ีวัดในโฟลเดอรของระบบโพรวิช่ันตองเปนไปตามโครงสราง
ความสัมพันธของตัวช้ีวัดและโฟลเดอรที่สรางขึ้นจากการจัดหมวดหมูเทานั้น 
ไมสามารถนําเอาตัวช้ีวัดที่อยูตางโฟลเดอรหรือโฟลเดอรอ่ืนมาซอนทับกันได 
ดังรูปที่ 5.8-5.9 

3.4 การลบโฟลเดอรในโพรวิช่ันตองลบตัวช้ีวัดในแตละโฟลเดอรใหหมด
เสียกอนจึงจะสามารถลบโฟลเดอรได 
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รูปที่ 4.6 หลักเกณฑการสรางโฟลเดอรและตัวช้ีวัดในโพรวิช่ัน 

 

 
รูปที่ 4.7 หลักเกณฑการสรางโฟลเดอรและตัวช้ีวัดในโพรวิช่ัน (ตอ) 
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รูปที่ 4.8 แสดงขั้นตอนการเพิ่มโฟลเดอรในโพรวิช่ัน 

 

 
รูปที่4.9 ขั้นตอนการเพิ่มตวัช้ีวัดในโพรวิช่ัน 

 
จากตัวอยางการสราง Provision ตามมิติการประเมิน โดยมี รายละเอียดระดับตัวช้ีวัดและ

ขอมูลสนับสนุนระดับตัวแปร เพื่อผูกรวมเปนโพรวิช่ัน สําหรับการแสดงผลขอมูลในรูปแบบ 
Management cockpit และ แบบรายงานประเมินตนเอง SAR Card จะไดกลาวถึงตอไป 
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            บทที่บทที่  55  
ระบบระบบบริหารจัดการหนวยบริหารจัดการหนวยงงานานบันทกึขอมูลบันทกึขอมูล  

และและรับรองขอมูลรับรองขอมูล  

  
 การขับเคลื่อนตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนั้น ในภาพรวมเปนความ

รับผิดชอบของกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดโดยมีสวนราชการในจังหวัดเปนผูดําเนินการ 
โดยมีกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเปนผูดูแลนภาพรวม ดังนั้นการออกแบบระบบการ
รายงานขอมูล/รับรองขอมูลของระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ตองสอดรับกับ
นโยบายการบริหารองคกรขางตน  

  
นโยบายการกําหนดหนวยงานนําเขาขอมูลและรับรองขอมูล 

ทีมออกแบบไดกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อใชเปนตรรกะเชิงระบบ (System Logic) เพื่อ
กําหนดรูปแบบการรายงานขอมูล กระบวนการตรวจสอบ/รับรองมูลเปนระดับชั้นดังนี้ 

การนําเขาขอมูลตองนําเขาโดยตรงจากหนวยปฏิบัติการ โดยยึดนิยามในเทมเพลตตัวช้ีวัด
คํารับรองฯ เปนหลัก โดยใชคําอธิบาย เกณฑการประเมินผล แนวทางการดําเนินงานของแตละตัวช้ีวัด
เปนองคประกอบในการกําหนดนโยบายหนวยงานนําเขาขอมูล  

การรับรองขอมูล จากนโยบายการบริหารองคกรขางตนหนวยงานรับรอง และตรวจสอบ
ขอมูลจึงเปนภารกิจของกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในการ เรียกดูขอมูล ตรวจสอบขอมูล
ผลการผลการดําเนินการ และรับรองขอมูลผลการดําเนินการที่สวนราชการผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด ได 

โดยสําหรับขอมูลที่ผานการรับรองขอมูลจากกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแลว 
เมื่อครบรอบระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด จะถูกตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติการอีก
ระดับนึง ดังรูป 
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รูปที่ 5-1 ผังการรายงานและรับรองขอมูลดวยระบบสนบัสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

 
การกําหนดหนวยนําเขาและรับรองขอมูลใหกับตัวแปรดวยโปรแกรม QPassport 

โปรแกรม QPassport เปนโปรแกรมประยุกตในระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์เพื่อชวยใหผูบริหารจัดการระบบสามารถกําหนดหนวยงานนําเขาขอมูลใหกับตัวแปรตาม
นโยบายขององคกร โดยระบบทํางานรวมกับโปรแกรมบริหารจัดการผูใชงาน (User Manager 
Module) และโปรแกรมบริหารจัดการตัวช้ีวัด (KPIBuilder Module) ส่ิงที่ตองคํานึงถึงกอนการ
กําหนดหนวยงานใหกับตัวแปรคือ ผูบริหารจัดการระบบตองสรางหนวยงานทั้งหมดที่เปนหนวย
นําเขาขอมูลดวยโปรแกรมบริหารจัดการผูใชงานใหเรียบรอยเสียกอน และผูบริหารจัดการระบบตอง
สรางตัวช้ีวัด/ตัวแปรตามคํารับรองการปฏิบัติราชการใหครบถวนดวยเชนกัน เนื่องจากโปรแกรม 
QPassport จะทําหนาที่เชื่อมโยงตัวช้ีวัดกับผูใชงานเขาดวยกัน (User-Variable Matching) หากบัญชี
หนวยงานในระบบบริหารจัดการผูใชงานขาดหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งไปหรือรายการตัวแปรใน
ระบบบริหารจัดการตัวชี้วัดขาดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งไป โปรแกรม QPassport จะไมสามารถเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัดและตัวแปรไดครบถวน ดังนั้นกอนที่จะใชโปรแกรม QPassport ผูบริหารจัดการระบบตอง
สรางบัญชีรายชื่อหนวยงานและรายการตัวช้ีวัด/ตัวแปรตามตารางที่ 4.2 ใหสมบูรณ ผังแนวคิดการ
ทํางานระหวางโปรแกรม QPassport กับโปรแกรมบริหารจัดการผูใชงานและโปรแกรมบริหารจัดการ
ตัวช้ีวัดแสดงไดดังรูปที่ 5-2 
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รูปที่ 5-2 ไดอะแกรมฟงกช่ันของโปรแกรม QPassport 

 
 การใชโปรแกรม QPassport ตอง login เขาสูระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ดวยรหัสผูบริหารจัดการระบบ (Kpiadmin.siteID) เลือกโปรแกรม QPassport > ระบบ
บริหารจัดการหัวขอการปรับปรุงขอมูล ดังรูปที่ 4.3-4.4 โครงสรางโปรแกรมแบงออกเปน 2 สวน 
หนาตางดานซายเปนสวนแสดงรายการตัวช้ีวัด/ตัวแปรในลักษณะลําดับชั้น (Hierarchical Structure) 
สวนหนาตางดานขวาเปนสวนคุณสมบัติเชิงระบบของตัวช้ีวัดหรือตัวแปรที่ผูใชเลือกจากหนาตาง
ดานขวา   
  
การบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

เมื่อผูบริหารจัดการระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์สวนกลางและเขต
พื้นที่ทําการกําหนดหนวยงานนําเขาขอมูลตามนโยบายแลว การบันทึกขอมูลผลการดําเนินงานของแต
ละหนวยปฏิบัติการระบบจะทําการหมุนมิติความสัมพันธจาก ตัวช้ีวัด[1] > หนวยปฏิบัติการ[1..n] มา
เปน หนวยปฏิบัติการ[1] > ตัวช้ีวัด[1..n] และบรรจุรายการตัวช้ีวัดของหนวยปฏิบัติการลงใน
แบบฟอรมเอ็กเซลเพื่อใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลของแตละหนวยปฏิบัติการดาวนโหลดแบบฟอรมจาก
ระบบเพื่อบันทึกขอมูลผลการดําเนินงานรายตัวช้ีวัด เมื่อผูใชดาวนโหลดแบบบันทึกขอมูลเอ็กเซลลง
มาจากระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ผูบันทึกขอมูลไมจําเปนตอง on-line กับ



 

 

5-4 

ระบบ ผูใชงานสามารถใชโปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กเซลเปนโปรแกรมประยุกตเพื่อบันทึกขอมูลลง
ในเซลที่ตองการได  

รูปที่ 5-3 ผังความสัมพันธเชงิระบบการนําเขาขอมูลและการกําหนดหนวยปฏิบัติการใหกับตวัช้ีวดั 
 

แบบบันทึกขอมูลเอ็กเซลประกอบดวยสองสวนดังนี้ 
สวนที่ 1 : สวนหัวแบบฟอรม (Form Header) ประกอบดวยรายละเอียดของ หนวย

ปฏิบัติการนําเขาขอมูลและรอบการรายงานขอมูล 
สวนที่ 2: สวนรายละเอียดการบันทึกผลการดําเนินงานระดับตัวแปร (VAR KEY-IN 

DETAILS) ประกอบดวย รหัสตัวแปร/ตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัด/ตัวช้ีวัด คาตัวแปร หนวยวัด ขอมูล ณ วันที่ 
และสถานการณรับรองขอมูล 
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รูปที่ 5-4 โครงสรางแบบฟอรมบันทึกขอมูลเอ็กเซล 
  
 ผูใชงานเพียงแตกรอกขอมูล “คาตัวแปร” และ “ขอมูล ณ วันที่” เทานั้น ในสวนอื่น ๆ ระบบ
จะนําคาการกําหนดเงื่อนไขทางนโยบายผานโปรแกรมยอยแตละสวนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สวนหัวแบบฟอรม 
1.1 หนวยปฏิบัติการ: ระบบจะใชรหัสผูใชงาน (User name) สืบคนจากระบบบัญชี

ผูใชงานระบบที่ผูบริหารจัดการระบบสรางขึ้นดวยโปรแกรมบริหารจัดการผูใชงาน 
(User Manager) บันทึกในแบบฟอรมใหอัตโนมัติ เชน prov20.1300 เปนรหัส login 
ของสํานักงานคลังจังหวัดปทุมธานี เมื่อผูใชทําการ login ดวยรหัสดังกลาวระบบจะ
กําหนดให หนวยปฏิบัติการ “สํานักงานคลังจังหวัดปทุมธานี”  ดังนั้นเมื่อทานไดรับ
รหัสผูใชและรหัสผานแลวตองทําการตรวจสอบการ login วาระบบแสดงชื่อ
หนวยงาน/สังกัดถูกตองหรือไม 

1.2 รอบรายงาน : ปงบประมาณ ........... ระยะ ......... ระบบจะนําคาจากการเลือกรอบ
รายงานที่หนวยปฏิบัติการระบุมาบันทึกในแบบฟอรมใหอัตโนมัติดังรูปที่ 4.12 การ
ระบุเดือนในอินเตอรเฟสติดตอผูใช (GUI) ใหผูใชงานระบุเดือนตามปปฏิทินระบบ
จะทําการเปลี่ยนเปนเดือนตามปงบประมาณใหอัตโนมัติ เชน ตองการรายงานขอมูล
ผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ 2552 ระยะ 12 เดือน ใหผู
บันทึกขอมูลระบุปงบประมาณ  2552 เดือนกันยายน ระบบจะกําหนดคา
ปงบประมาณ “2552” ระยะ “12 เดือน” 
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รูปที่ 5-5 ที่มาของขอมูลในสวนหวัแบบฟอรมบันทึกขอมูล 

 
2. สวนรายละเอียดการบันทึกผลการดําเนินงานระดับตัวแปร  

2.1 รหัสตัวช้ีวัด/ตัวแปร: ระบบใชรหัสตัวช้ีวัดจากฟลด “รหัสอางอิงตัวช้ีวัด” ตามที่
ผูบริหารจัดการระบุในฟลดเชน 1.10A ซ่ึงรหัสอางอิงนี้จะใชเลขตัวช้ีวัดตามคํา
รับรองฯ ในแตละปงบประมาณเปนตัวตั้งสวนจะตามดวย A B C D E หรือไมขึ้นอยู
กับรูปแบบเกณฑการประเมินตัวช้ีวัดแตละตัว  สําหรับรหัสตัวแปรเปนรหัส
ประจําตัวแปรที่ระบบสรางขึ้นตอนที่ผูบริหารจัดการระบบสรางตัวแปรดวย
โปรแกรมประยุกตสําหรับบริหารจัดการตัวช้ีวัดและตัวแปร(KPI/VAR Builder) 
รายละเอียดจะกลาวถึงในบทตอไปโดยคารหัสตัวช้ีวัดและรหัสตัวแปรระบบจะ
บันทึกเขาสูแบบบันทึกขอมูลเอ็กเซลใหอัตโนมัติ 

2.2 ช่ือตัวช้ีวัด/ตัวแปร: ช่ือตัวช้ีวัด ระบบใชคาจากฟลด “ช่ือตัวช้ีวัด (KPI Name)” ตามที่
ผูบริหารจัดการระบุดวยโปรแกรมบริหารจัดการตัวช้ีวัด  สวน ช่ือตัวแปร ระบบใช
ฟลด “ช่ือตัวแปร (Var Name)” ตามที่ผูบริหารจัดการระบุดวยโปรแกรมบริหาร
จัดการตัวช้ีวัด   
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2.3 คาตัวแปร: ผูใชบันทึกคาผลการดําเนินงานของตัวแปรนั้นเชน กรอก “1” กรณี
ดําเนินการแลวเสร็จ กรอก “0” กรณีไมไดดําเนินการ หรือกรอกจํานวนนักเรียน 
จํานวนเงินงบประมาณ  ตามรายละเอียดนิยามตัวแปรแตละตัว ระบบจะมีการ
ตรวจสอบการบันทึกขอมูลผิดพลาดเขาสูระบบดวยเชน กรณีกําหนดหนวยนับตัว
แปรเปน “คน” ระบบจะไมอนุญาตใหกรอกตัวเลขที่เปนจุดทศนิยมเขาสูระบบ เปน
ตน 

2.4 หนวยวัด: ระบบใชคาจากฟลด “หนวยวัด (Unit)” ตามที่ผูบริหารจัดการระบุดวย
โปรแกรมบริหารจัดการแปร  

 
รูปที่ 5-6 ที่มาของขอมูลในสวนรายละเอยีดการบันทึกผลการดําเนินงานระดับตวัแปร 

 
2.5 ขอมูล ณ วันที่: ผูใชบันทึกขอมูลวันที่ออกรายงานอยางเปนทางการของคาตัวแปร

นั้น ๆ เชน  ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550 การบันทึกขอมูลตัวแปรทั้งหมด  
ใหกรอก “ขอมูล ณ วันที่” เปนวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ในกรณีที่คาขอมูลได
จากการสํารวจ สํามโนหรือความสําเร็จของกิจกรรมซึ่งไมไดระบุในเทมเพลต
ตัวช้ีวัด ใหใชวันที่ออกรายงานคาตัวแปรนั้น (ไมใชวันที่ทําการ Upload ขอมูลเขาสู
ระบบ) 
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2.6 สถานะ : ระบบจะบันทึกคาสถานการณรับรองขอมูลจากหนวยงานผูกํากับดูแลความ
ถูกตองของตัวแปรหรือตัวช้ีวัดนั้น ๆ โดยมีสถานการณรับรองขอมูล 3 สถานะดังนี้ 
“อยูระหวางการรับรองขอมูล (สีเหลือง)” จะเกิดขึ้นกรณีที่ผูรายงานทําการอัพโหลด 
คาตัวแปรเขาสูระบบครั้งแรก หรือกรณีที่ผูตรวจสอบรับรองขอมูลไมรับรองคาตัว
แปรแลวผูรายงานขอมูลทําการแกไขคาตัวแปรใหถูกตองแลวทําการอัพโหลดขึ้นสู
ระบบใหมอีกครั้งหนึ่ง ระบบจะนําคาตัวแปรที่แกไขไปทับคาตัวแปรเดิมและ
กําหนดสถานะกลับใหเปน “อยูระหวางการรับรองขอมูล” 
“ไมรับรองขอมูล (สีแดง)” จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผูตรวจสอบรับรองขอมูลไมรับรอง
ความถูกตองของคาตัวแปรใหกับหนวยปฏิบัติการที่รายงานขอมูล 
“รับรองขอมูล (สีเขียว)” จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผูตรวจสอบรับขอมูลทําการรับรอง
ความถูกตองของคาตัวแปรใหกับหนวยปฏิบัติการที่รายงานขอมูล กรณีที่คาตัวแปร
ใดถูกรับรองโดยผูตรวจสอบรับรองขอมูลแลว ระบบจะไมรับการแกไขขอมูลใด ๆ 
ของคาตัวแปรนั้นอีก 

จากขั้นตอนที่ไดกลาวมา สามารถสรุปแบบบันทึกขอมูลในรูปเอกสารบันทึกขอมูลโดยมี 
ขั้นตอนการดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกขอมูลดําเนินการดังนี้ 

1. login เขาสูระบบดวยรหัสประจําหนวยงาน 
2. เลือกเมนู “ดาวนโหลด/อัพโหลดแบบบันทึกขอมูล” 
3. ระบุความตองการ “ดาวนโหลดฟอรมขอมูล” 
4. ระบุปงบประมาณ เดือน ที่ตองการรายงานขอมูล 
5. บันทึกแบบฟอรมบันทึกขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อบันทึกคาตัวแปรแบบ

ออฟไลน 
หลังจากที่บันทึกขอมูลคาตัวแปรครบถวนแลวการอัพโหลดขอมูลเขาสูระบบดําเนินการ
ดังนี้ 
1. login เขาสูระบบดวยรหัสประจําหนวยงาน 
2. เลือกเมนู “โหลด/อัพโหลดแบบบันทึกขอมูล” 
3. ระบุความตองการ “อัพโหลดฟอรมขอมูล” 
4. ระบุตําแหนงไฟลขอมูลที่เก็บในเครื่องคอมพิวเตอร 
5. ยืนยันความถูกตองของชื่อแฟมขอมูลแบบบันทึกขอมูลและรอบรายงาน 
6. ตรวจสอบความสําเร็จของการนําเขาขอมูลสูระบบ 
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การรับรองขอมูล 
การรับรองขอมูลถือเปนกลไกสําคัญในการตรวจสอบความถูกตองของคาตัวแปรที่แตละ

หนวยปฏิบัติการรายงานเขาสูระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ โดยมีกระบวนการ
รับรองขอมูลโดยหนวยงานกํากับดูแลตัวช้ีวัดทั้งในระดับเขตพื้นที่และสวนกลาง ดําเนินการดังนี้ 

1. หนวยงานรับรองขอมูลทําการ login เขาสูระบบ จากนั้นระบบจะสืบคน
ความสัมพันธระหวางหนวยรับรองขอมูลไปยังตัวช้ีวัด/ตัวแปรและรอบการรายงาน
ขอมูลตามตรรกะ 

2.  เมื่อผูรับรองขอมูลทําการ login เขาสูระบบจะปรากฏรายการตัวช้ีวัดที่ตองรับรอง
ขอมูล  

3. เลือกรายการตัวแปรที่ตองการตรวจสอบรับรองขอมูล ระบบจะแสดงคารายงานตัว
แปรของแตละหนวยปฏิบัติการ  

4. ทําการรับรอง/ไมรับรองขอมูลแตละหนวยปฏิบัติการพรอมระบุหมายเหตุที่ตองการ
ส่ือสารไปยังหนวยปฏิบัติการตามที่ตองการ 

 
รูปที่ 5-7 หนาตางโปรแกรมแสดงรายการตัวช้ีวดั/ตัวแปรเพื่อรับรองขอมูล 
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บบทที่ทที่  66  
การออกรายงานการประเมินตนเอง การออกรายงานการประเมินตนเอง ((SSAARR  CCAARRDD))    

 
การกําหนดหนวยงานเขาถึงโพรวิชั่นตัวชี้วัด 

จาก การสรางโพรวิช่ันตัวช้ีวัดตามมิติการประเมินฯ เพื่อแสดงผล cockpit ของจังหวัด
สําหรับขั้นตอนตอไปคือการกําหนดสิทธิใหกับหนวยงานหรือผูใชงานเพื่อเขาถึงโพรวิช่ัน เชน 
ตองการใหกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สามารถเขาถึงโพรวิช่ันรายงานผลการประเมิน
ตนเองคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ระดับเกณฑการประเมิน) ทุกตัวช้ีวัด หรือกําหนดใหสํานักงาน
คลังจังหวัดเขาถึงโพรวิช่ันตัวช้ีวัดที่สํานักงานคลังจังหวัดรับผิดชอบเทานั้นเปนตน ความสัมพันธของ
โพรวิช่ันและหนวยงาน/ผูใชงานที่สามารถเขาถึงเปนแบบ 1:N (โพรวิช่ัน : หนวยงาน) ผูบริหาร
จัดการระบบสามารถใชโปรแกรมยอย Provision Authority เปนเครื่องมือในการกําหนดคุณสมบตักิาร
เขาถึงขอมูลของแตละโพรวิช่ัน 

 
รูปที่ 6-1 โครงสรางความสัมพันธของโพรวิช่ันและหนวยงาน 
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โปรแกรม Provision Authority เปรียบเสมือนประตูเชื่อมโยง (Gateway) ระหวางรายการโพรวิช่ันใน
ระบบ Provision Manager กับผูใชงานในระบบ User Manager โครงสรางโปรแกรมแบงเปน 2 
หนาตาง ดานซายมือแสดงรายการโพรวิช่ันที่ถูกสรางขึ้นในระบบ   
 

การเรียกใชรายงานผลการประเมินตนเองในรูป SAR CARD และขอมูลประกอบ 
หนวยงานที่ไดรับสิทธิในการเขาถึงโพรวิช่ันตัวช้ีวัด เมื่อผูใชทําการ login เขาสูระบบจะปรากฏ Tab 
ตัวช้ีวัดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เชน กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดหรือผูใชงานซึ่งเปนสมาชิกของ
กลุม “executive” ทําการ login เขาสูระบบ จะปรากฏรายการโพรวิช่ัน “คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 2552 ระยะ 6 เดือน”   ผูใชงานสามารถเรียกดูขอมูลผลการดําเนินงานในรูปแบบ 
รายงานคะแนนผลการประเมินตนเอง (SAR CARD) หรือรายงานในรูป Cockpit ของโพรวิช่ันไดจาก
ไอคอนดานหลังของแตละโพรวิช่ัน กรณีที่ผูใชงานตองการสั่งพิมพรายงานผลการประเมินตนเองตาม
รูปแบบที่สํานักงาน กพร. กําหนด ทําไดโดยการเลือกไอคอน PDF บริเวณมุมขวาบนของรายงาน
ประเมินตนเอง สามารถสั่งพิมพรายงานในรูปเอกสาร PDF ที่เครื่องพิมพใดก็ได ซ่ึงจะไดผลลัพธดัง
รูป 
 

  
รูปที่ 6-7 รายงานคะแนนผลการประเมินตนเองตามโครงสรางหมวดหมูตัวช้ีวดั 
ในโพรวิช่ัน “คํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 ระยะ 6 เดือน” 
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รูปที่ 6-8 รายงานคะแนนผลการประเมินตนเองตามโครงสรางหมวดหมูตัวช้ีวดั 
ในโพรวิช่ัน “คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 ระยะ 6 เดือน” 

รูปแบบเอกสาร PDF 
 
ในรายงานผลการประเมินตนเอง  เมื่อผูใช Drill-down ที่ตัวช้ีวัดระบบจะแสดง

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวช้ีวัดประกอบดวย  
1. ตัวช้ีวัด 
2. คาน้ําหนัก 
3. คาคะแนนที่ทําได 
4. หนวยขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 
5. จํานวนหนวยปฏิบัติการ 
6. ผลงานที่ทําไดตามสูตรการคํานวณตัวช้ีวัดที่กําหนดในเทมเพลตตัวช้ีวัด 
7. คาขอมูลระดับตัวแปรที่เกี่ยวของทั้ง ภาพรวมจังหวัดและรายหนวยปฏิบัติการ 
8. รายงานขอมูลสนับสนุนอื่น ๆ (ผูบริหารจัดการระบบสามารถเพิ่มเติมไดไมจํากัด

รายการขอมูล) 
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รูปที่ 6-9 รายงานขอมูลสนับสนุนตัวช้ีวัด 
 

การใชระบบ Management Cockpit สําหรับผูบริหาร 
ระบบ Management Cockpit เปนเครื่องมือชวยใหผูบริหารมองเห็นตัวช้ีวัดที่มีคาผลการ

ดําเนินงานต่ํากวาระดับเปาหมาย องคประกอบของ Cockpit ในแตละจุดตรวจสอบ (Checkpoint) 
ประกอบดวย 

 

 
รูปที่ 6-10 

โพรวิช่ันรายงานที่สรางขึ้นผูใชงานสามารถเรียกดูรายงานคะแนนผลการประเมินตนเอง
ในรูป Management Cockpit ไดโดยเลือกที่สัญลักษณ Cockpit ซ่ึงแสดงอยูทายชื่อโพรวิช่ันใน Tab 
“ตัวช้ีวัด” ระบบ Management Cockpit จะชวยใหผูบริหารระดับสูงมองเห็นภาพการเคลื่อนตัวของผล
การดําเนินงานภาพรวมรายมิติ>โฟลเดอรตัวชี้วัด>ตัวช้ีวัด>ตัวช้ีวัด (ระดับเกณฑการประเมิน) ตาม
โครงสรางหมวดหมูตัวช้ีวัดที่สรางขึ้นดวยโปรแกรม KPI Grouping Module ตัวอยางการแสดงผล
รายงานผลการประเมินตนเองในรูป Cockpit จากโพรวิช่ัน “คํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2552 ระยะ 6 เดือน” รายงานจะแสดงภาพรวมผลการดําเนินงานใน 4 มิติดังรูป  
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รูปที่ 6-11 รายงาน Cockpit ของโพรวิช่ัน  
“คํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 ระยะ 6 เดือน” 

  
ซ่ึงเห็นวาผูบริหารใชรายงานตาง ๆ ในระบบสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์

ไมวาจะเปนระบบ Cockpit ระบบแจงเตือนผลการดําเนินงานที่ต่ํากวาเปาหมาย รายละเอียดระดับ
ตัวช้ีวัดและขอมูลสนับสนุนระดับตัวแปร แปลงเปนขอมูลสารสนเทศทางการบริหาร (Management 
Information) เพื่อประกอบการตัดสินใจ สรางมาตรการกระตุนที่เหมาะสมว าจะเปนนโยบายองคกร
ระดับมหภาคหรือระดับปฏิบัติการเพื่อใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 
 


