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คํานํา 

 
สืบเน่ืองจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546ไดมีมติ

เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550)   ซ่ึงประกอบดวย      
ยุทธศาสตรที่สําคัญ 7 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรที่ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน 
ไดกําหนดใหปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงาน โดยใหมีการเจรจาและทําขอตกลงผล       
การปฏิบัติราชการใหสอดรับกับยุทธศาสตร และแผนการดําเนินงานรายปกับหัวหนาสวนราชการ       
ไวลวงหนา รวมทั้งใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามขอตกลงดังกลาวทุกสิ้นป และ    
ถือเปนเง่ือนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ 

  นอกจากนี้ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง   
ที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการและสั่งการใหสวนราชการ และขาราชการ
ปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยในหมวดที่ 8 กําหนดใหสวนราชการที่ใหบริการมี
คุณภาพจะไดรับจัดสรรเงินพิเศษเปนบําเหน็จความชอบ และสวนราชการที่สามารถเพิ่ม ผลงาน โดยไม
เพ่ิมคาใชจาย หรือสามารถดําเนินการตามแผนลดคาใชจายตอหนวยได จะไดรับจัดสรรเงินรางวัลเพ่ิม
ประสิทธิภาพเพื่อนําไปจัดสรรในสวนราชการ 

  สํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงไดรับมอบหมายจากรัฐบาลในการดําเนินการเจรจาขอตกลง และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซ่ึงเปนปที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. เพ่ือใหสวนราชการสามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการไดอยางเหมาะสม 
และมีการประเมินผลงานตามคํารับรองฯ อยางมีคุณภาพ นาเชื่อถือ 

2. เพ่ือนําผลการประเมินมาจัดสรรสิ่งจูงใจแกสวนราชการไดอยางเหมาะสมและเปน
ธรรม 

3. เพ่ือใหสวนราชการมีการปฏิบัติราชการที่มุงผลสัมฤทธิ์และประโยชนสุขของ
ประชาชน 

4. เพ่ือใหเจาหนาที่ของสวนราชการ คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล    
และเจาหนาทีส่ํานักงาน ก.พ.ร. มีความรู ความเขาใจและสามารถจัดทําคํารับรองฯ 
ไดอยางเหมาะสม 

สําหรับการประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดวาจางบริษัท 
ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด (ทริส) เปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ฉบับน้ี เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกสวนราชการที่ตองเขารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะชวยใหสวนราชการไดเตรียม
ความพรอมในเรื่องตางๆ ใหครบถวน และสอดคลองกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
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บทที่ 1 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 ประกอบดวย หลักการและที่มา วัตถุประสงค กรอบการประเมินผล และโครงสรางของ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1.1 หลักการและที่มา 

1.1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1  บัญญัติวา 
“ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึง
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติราชการ การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ” 

1.1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
12 กําหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการ
อื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผู
ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพ
การใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 

1.1.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550) ยุทธศาสตรที่ 1      
การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงาน
โดยจัดใหมีการเจรจาและทําขอตกลงวาดวยผลงานประจําป ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงาน
รายปกับหัวหนาสวนราชการไวเปนการลวงหนา   รวมทั้งใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
ขอตกลงดังกลาวทุกสิ้นป และถือเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของ การใหเงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ 

1.1.4 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและ
รายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี            
ที่ สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยกําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาการปฏิบัติราชการและ          
ทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และจะไดรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับของผลงานตามที่ตกลง 
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 สําหรับในคูมือนี้ จะกลาวถึงเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 เพื่อใหสวนราชการมีความเขาใจรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตรงกับกรอบและ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 1.2.2 เพื่อใหสวนราชการสามารถจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานของตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ ตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางและรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

สวนราชการตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรับสิ่งจูงใจตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งอยูภายใตกรอบการประเมินผลทั้ง 4 มิติ ตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

สําหรับรายละเอียดของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ แยกตามมิติ 
สามารถแสดงไดตามแผนภาพที่ 2 ดังนี ้

กรอบการประเมนิ

ตามมต ิ  ครม. 
และแผนยุทธศาสตร  

สวนราชการ

มิติที่  2
ดานคุณภาพการใหบริการ  

มิติที่  4
ดานการพัฒนาองคกร 

  1
ดานประสิทธิผล

ตามยุทธศาสตร 

มิติที ่ 3 
ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมนิ

  . 
การปฏิบัติราชการของ 

 
สวนราชการ

มิติที่  2
ดานคุณภาพการใหบริการ  

มิติที่  4
ดานการพัฒนาองคกร 

มิติที่   1

ดานประสิทธิผล

ตามแผนปฏิบัติราชการ 

มิติที ่ 3 
ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการ
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มิติที่ 1:  
ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
แสดงผลงานที่บรรลวุตัถุประสงคและ 
เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ เพ่ือใหเกิด 
ประโยชนสุขตอประชาชน 

มิติที่ 2 :  
ดานคุณภาพการใหบริการ 
แสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการในการ
ใหบริการที่มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจแก
ผูรับบริการ 
 

มิติที่ 3:  
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
แสดงความสามารถในการปฏิบัต ิ
ราชการ เชน การลดรอบระยะเวลา     
การใหบริการ การบริหารงบประมาณ  
การประหยัดพลังงาน เปนตน 

มิติที่ 4 :  
ดานการพัฒนาองคกร 
แสดงความสามารถในการบริหาร  
การเปลี่ยนแปลงขององคกรและการพฒันา
บุคลากร เพ่ือสรางความพรอมในการ
สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ 

 

แผนภาพที่ 2 รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของสวนราชการ 
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1.4 โครงสรางการประเมินผล 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  มีรายละเอียด
โครงสรางการประเมินผล ดังนี้ 

1.4.1 บทบาทและองคประกอบของคณะกรรมการประเมินผล 

1) กําหนดใหมีคณะกรรมการ 2 ระดับ ไดแก 

• คณะกรรมการกํากับการจัดทําขอตกลงและการประเมินผล  
ทําหนาที่กําหนดกรอบหลักเกณฑการเจรจาขอตกลงผลงาน เปาหมาย วิธีการประเมินผล 

และจัดสรรสิ่งจูงใจ กํากับใหสวนราชการและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลดําเนินการตาม
หลักเกณฑอยางมีมาตรฐาน และแกไขปญหาอันเกี่ยวกับการจัดทําขอตกลงและประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําหนาที่เปนคณะกรรมการดังกลาว 

 
คณะกรรมการกํากับการจัดทําขอตกลงและการประเมินผล 

1. รองนายกรัฐมนตรี   
(นายวิษณุ เครืองาม) 

ประธาน ก.พ.ร. 

2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุรนันท เวชชาชีวะ)  

รองประธานกรรมการ 

3. นายมีชัย ฤชุพันธุ กรรมการ 
4. นายชัยอนันต    สมุทวณิช กรรมการ 
5. นายสมภพ  อมาตยกุล กรรมการ 
6. ม.ร.ว. จัตุมงคล  โสณกุล กรรมการ 
7. นายสมพล  เกียรติไพบูลย  กรรมการ 
8. นายรองพล เจริญพันธ กรรมการ 
9. นายบวรศักดิ์    อุวรรณโณ กรรมการ 
10. นายปรีชา   จรงุกิจอนันต  กรรมการ 
11. นายธรรมรักษ การพิศิษฎ กรรมการ 
12. นายมนุชญ   วัฒนโกเมร กรรมการ 
13. นางสาวอรพินท  สพโชคชัย  กรรมการ 
14. เลขาธิการ  ก.พ.ร.  

(นายทศพร  ศิริสัมพันธ) 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล  
เปนคณะกรรมการซึ่งแตงต้ังโดยประธาน ก.พ.ร. ทําหนาที่เจรจาเพื่อตกลง ผลการพัฒนาการ

ปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน รวมท้ังทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามขอตกลงที่ไดทําไว  

 
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1.  นายสมพล   เกียรติไพบูลย 
กระทรวงพาณิชย 2. นายชุมพล  พรประภา 

3. นายประมนต  สุธีวงศ 
1.  ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 

กระทรวงการคลัง 
2. นายศิริ   การเจริญดี 
3. นายสมชัย   ฤชุพันธุ 
4. นายไพบูลย   เสรีวิวัฒนา 
5.  นายอนุสรณ ธรรมใจ 
1. นายสมภพ อมาตยกุล 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
2.  นายอาชว  เตาลานนท 
3. นายชุมพล พรประภา 
4. นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน 
1. นายสมพล   เกียรติไพบูลย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2. นายอาชว  เตาลานนท 
3. นายธรรมศักดิ์ สมมาตย 
1. นายธรรมรักษ  การพิศิษฎ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. นายวิชา   จิวาลัย 
3. นายอมเรศ   ภูมิรัตน 
4. นายพีรศักดิ์   วรสุนทโรสถ 
1. นายสมภพ   อมาตยกุล 

กระทรวงพลังงาน 
2. นายพรายพล   คุมทรัพย 
3. นายมนู   เลียวไพโรจน 
4. นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน 
1. นายปรีชา  จรุงกิจอนันต 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. นายครรชิต มาลัยวงศ 
3. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 
4. นายยุทธ วรฉัตรธาร 
5. นายไพรัช ธัชยพงษ 
    
    



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายธรรมรักษ   การพิศิษฎ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2. นายเกษม  จันทรแกว 
3. นายสนิท อักษรแกว 
4. นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย 
1. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 

กระทรวงการตางประเทศ 
2. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ 
3. นายไชยวัฒน   ค้ําชู 
4. นายสารสิน วีระผล 
1. นายชัยอนันต   สมุทวณิช 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
2. นายวิจิตร ณ ระนอง 
2. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 
3. นายวิชิต แยมบุญเรือง 
1. นายธรรมรักษ   การพิศิษฎ 

กระทรวงคมนาคม 
2. นายศิริ   การเจริญดี 
3. นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย 
4. นายพิชิต อัคราทิตย 
1. นางสาวอรพินท   สพโชคชัย 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. นายชัยณรงค   อินทรมีทรัพย 
3. นายสมหวัง   พิธิยานุวัฒน 
4. นายชุมพล พรประภา 
5. นายสิปปนนท เกตุทัต 
1. นายปรีชา   จรุงกิจอนันต 

กระทรวงสาธารณสุข 
2. นายดํารงค   บุญยืน 
3. นายเฉลิมชัย   เครืองาม 
4. นายจิรุตม ศรีรัตนบัลล 
1. นางสาวอรพินท สพโชคชัย 

กระทรวงแรงงาน 
2. นายเกษมสันต วิลาวรรณ 
3. นายณรงค เพ็ชรประเสริฐ 
4. นางมัทนา พนานิรามัย 
1. นายชัยอนันต   สมุทวณิช 

กระทรวงวัฒนธรรม 
2. นายสุรพล  วิรุฬหรักษ 
3. นายพุฒ   วีระประเสริฐ 
4. นายเนาวรัตน   พงษไพบูลย 
    
    
    



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายมนุชญ   วัฒนโกเมร 

กระทรวงมหาดไทย 
2. นายกนก   วงษตระหงาน 
3. นายนรนิติ เศรษฐบุตร 
4. นายวัฒนา พัฒนพงศ 
5. นายสมคิด เลิศไพฑูรย 
1. นายมนุชญ  วัฒนโกเมร 

กระทรวงยุติธรรม 
2. นายคณิต ณ นคร 
3. นายสีมา สีมานันท 
4. นางสาวจุฑารัตน เอ้ืออํานวย 
1. นางสาวอรพินท  สพโชคชัย 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 

2. นางจุรี   วิจิตรวาทการ 
3. นายทวี   บุตรสุนทร 
4. นายกิติพัฒน นนทปทมะดุลย 
1. นายมนุชญ   วัฒนโกเมร 

กระทรวงกลาโหม 2. นายนรนิติ  เศรษฐบุตร 
3. นายปณิธาน วัฒนายากร 
1. นายธรรมรักษ   การพิศิษฎ 

สํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงหรือทบวง 

2. นายมนุชญ วัฒนโกเมร 
3. นายสมภพ อมาตยกุล 
4. นางสาวอรพินท  สพโชคชัย 
5. นายวุฒิสาร ตันไชย 
6. นายปณิธาน วัฒนายากร 
7. นายชาติชาย ณ เชียงใหม 

  
2) ในการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนสําหรับการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
  ระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลเปนผูดําเนินการ
เจรจาตกลงกับหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ และผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ
ระดับกระทรวง/กลุมภารกิจเกี่ยวกับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง/กลุมภารกิจ    
  ระดับกรม สํานักงาน ก.พ.ร. มอบหมายใหบริษัท ทริส ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกับหัวหนา
สวนราชการระดับกลุมภารกิจสําหรับกระทรวงที่มีกลุมภารกิจและหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงสําหรับ
กระทรวงที่ไมมีกลุมภารกิจ    ดําเนินการเจรจากับหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพ่ือตกลง ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมที่อยูในมิติที่ 1  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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3) เมื่อสวนราชการระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ/กรมสามารถเจรจาไดขอตกลงและมีการลงนามใน        
คํารับรองการปฏิบัติราชการแลว ใหประกาศใหประชาชนทราบ โดยอาจเผยแพรในเว็บไซตของสวนราชการ 
 

1.4.2 โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ถือเปนคํารับรองของสวนราชการฝายเดียว ไมใชสัญญา 
และใชสําหรับระยะเวลา 1 ป โดยในคํารับรองฯจะประกอบดวยขอตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ กรอบการ
ประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน  

• ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ขอตกลงที่ใหคํารับรองฯ 

หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 

ระดับกระทรวง  

รัฐมนตรีวาการ ลงนามกับ  นายกรัฐมนตร ี • แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

ปลัดกระทรวง 

 

ลงนามกับ รัฐมนตรีวาการ • ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก 
เปาหมายและเกณฑการใหคะแนน
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ระดับกลุมภารกิจ  
รองปลัดกระทรวง             
หัวหนากลุมภารกิจ 

ลงนามกับ  รัฐมนตรีวาการ          

รวมกับ              

ปลัดกระทรวง 

• แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/      
แผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกจิ  

• ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑการให
คะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/กลุมภารกิจ 

ระดับกรม    

• หัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรง
ตอรัฐมนตรีวาการ 

 

ลงนามกับ  

• รัฐมนตรีวาการ   
       

• แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

• หัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรง
ตอนายกรัฐมนตรี 

ลงนามกับ • นายกรัฐมนตร ี • ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑ      

• หัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรง
ตอรองนายกรัฐมนตรี 

• หัวหนาสวนราชการที่ไมสังกัด   
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง 

 

ลงนามกับ 

• รองนายกรัฐมนตรีที่
กํากับดูแล 

การใหคะแนน ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ  และ
ตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ 
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ขอตกลงที่ใหคํารับรองฯ 

หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 

ระดับกรม  
หัวหนาสวนราชการระดับกรม    ลงนามกับ  ปลัดกระทรวง หรือ       

รองปลัดกระทรวงหัวหนา
กลุมภารกิจ 

• แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/      
แผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกจิ/
แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

• ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑ การให
คะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/กลุมภารกิจ/สวนราชการ
และตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว 

• องคประกอบของคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประกอบดวยหัวขอสําคัญดังนี้ 

1) คูลงนามคํารับรองฯ   
เปนคํารับรองฯ ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการตามระดับของ
คํารับรองการปฏิบัติราชการ  

2) ระยะเวลาของคํารับรองฯ  
กําหนดระยะเวลาของคํารับรองฯ ซึ่งเริ่มและจบลงสอดคลองกับปงบประมาณของสวนราชการ  

3) แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค   

4) รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองฯ  
กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ผลงานในอดีต เปาหมาย/เกณฑการให
คะแนน  

5) รายละเอียดอื่นๆ  
รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด นิยาม สูตรการคํานวณ และเงื่อนไขที่จําเปนประกอบตัวชี้วัด 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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1.5 ขั้นตอนในการจัดทําคาํรับรองและติดตามประเมินผลการปฏบิัติราชการของสวนราชการ 

1.5.1 ปฏิทินการจัดทําคํารบัรองการปฏบิัติราชการและการประเมินผลการปฏบิติัราชการ 
 

วันท่ี กิจกรรม 

10 ตุลาคม 2548 • ชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 

6-26 ธันวาคม 2548 • เจรจาตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/กลุมภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ภายใน 30 ธันวาคม 2548 • สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการเจรจาตัวชี้วัดเปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุมภารกิจ 

19-20 ธันวาคม 2548 • เจรจาตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 

15 มกราคม 2549 • สงคํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงและกลุมภารกิจที่รัฐมนตรีวาการฯไดลงนาม
แลวใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือรวบรวมและนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือลงนามตอไป  

ภายใน 31 มกราคม 2549 • สวนราชการดําเนินการเจรจาขอตกลงระดับกรมและลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการใหแลวเสร็จ 

• สวนราชการสงสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการที่ลงนามแลวให
สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด 

• สวนราชการสงรายละเอียดตัวชี้วัด  และประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือใชประกอบการประเมินผล 

ภายใน 28 กุมภาพันธ 2549 • สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการวิเคราะหรายละเอียดตัวชี้วัดใหสวนราชการ 
ภายใน 31 มีนาคม 2549 • ส้ินสุดวันรับเรื่องการอุทธรณขอปรับปรุงตัวชี้วัดของสวนราชการ 
28 เมษายน 2549 • สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) 

รอบ 6 เดือน จํานวน 3 ชุด + 1 disk และกรอก e-SAR Card เขาระบบ   
เมษายน -  พฤษภาคม 
2549 

• สํานักงาน ก.พ.ร. และท่ีปรึกษาดานการประเมินผลฯ (ทริส) ติดตามความกาวหนา
ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ครั้งที่ 1 

17 กรกฎาคม 2549 • สวนราชการกรอก e-SAR Card รอบ 9 เดือน เขาระบบ 
สิงหาคม – กันยายน 2549 • ที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
31 ตุลาคม 2549 • สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) 

รอบ 12 เดือน จํานวน 3 ชุด + 1 disk และกรอก e-SAR Card เขาระบบ   
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2549 • สํานักงาน ก.พ.ร. และท่ีปรึกษาดานการประเมินผลฯ (ทริส) ติดตามความกาวหนา

ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ครั้งที่ 2 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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1.5.2 กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารบัรองการปฏบิัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3 กลไกและวิธกีารในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

เจรจาคํารับรอง          
การปฏิบัติราชการ 

สวนราชการจัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการ 

จัดสงแผนปฏิบัติราชการ 
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ดําเนินการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการและ
ประเมินผลตนเอง 

- พัฒนาอะไร 
- ผลงานวัดดวยตัวชี้วัดอะไร 
- เปาหมายเทาใด 

ประกาศให
ประชาชนทราบ 

ประเมินผล 
รับสิ่งจูงใจ 

ตามระดับของผลงาน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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1.5.3 การติดตามและประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

นําผลการประเมิน
ไปเช่ือมโยง
กับส่ิงจูงใจ

นําผลการประเมิน
ไปเช่ือมโยง
กับส่ิงจูงใจ

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรมจัดสงรายละเอียด
ตัวช้ีวัดและประเด็นสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.

เพื่อประกอบการประเมินผล

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม สงคําขอ
เปล่ียนแปลง แกไขตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

ขอมูลพื้นฐาน รายละเอียดตัวช้ีวัด ฯลฯ
(สํานักงาน ก.พ.ร. จะไมพิจารณาคําขอ

ภายหลังจากระยะเวลาที่กําหนด)

ภายใน 
31 มี.ค. 49
ภายใน 

31 มี.ค. 49

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม
- สงรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (SAR)
รอบ 6 เดือนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.

- กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง(e-SAR Card)
รอบ 6 เดือน เขาระบบใน www.opdc.go.th

ภายใน 
28 เม.ย. 49
ภายใน 

28 เม.ย. 49

สํานักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษา
ติดตามความกาวหนา
การปฏิบัติราชการตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ครั้งที่ 1 (Site Visit I)

ภายใน 
17 ก.ค. 49
ภายใน 

17 ก.ค. 49

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม
กรอกรายงานการประเมินผล

ตนเอง(e-SAR Card)รอบ 9เดือน 
เขาระบบใน www.opdc.go.th

ภายใน 
31ต.ค. 49
ภายใน 

31ต.ค. 49

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม 
- สงรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ(SAR) 
รอบ 12เดือนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
- กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card) 
รอบ 12 เดือน เขาระบบใน www.opdc.go.th

สํานักงาน ก.พ.ร. และท่ีปรึกษาติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ครั้งที่ 2 (Site Visit II)

ต.ค. –
30 พ.ย. 49
ต.ค. –

30 พ.ย. 49

ที่ปรึกษาวิเคราะหผล/นําเสนอ
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล ม.ค. 50ม.ค. 50

คณะกรรมการเจรจาขอตกลง
และประเมินผล

และสํานักงาน ก.พ.ร.
นําเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติ

1 ส.ค. –
30 ก.ย. 49
1 ส.ค. –

30 ก.ย. 49
ที่ปรึกษาสํารวจ
ความพึงพอใจ

เม.ย. –
พ.ค. 49

ภายใน
31 ม.ค. 49
ภายใน

31 ม.ค. 49

สํานักงาน 
ก.พ.ร. วิเคราะห
ผลการดําเนินงาน

แกไขแกไข



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

  

 

13

บทที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

 

2.1 วัตถุประสงคในการติดตามความกาวหนาและประเมินผลปฏิบัติราชการ 

1. เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล รวมทั้งเกณฑการประเมินผลกับสวนราชการ
และตอบขอซักถามตางๆ 

2. เพื่อติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองเยี่ยมชมระบบและกลไก(การติดตาม
ประเมินผล)ของสวนราชการ 

3. เพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการและหารือแนวทางการประเมินผลที่
เหมาะสม 

4. เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของสวนราชการ โดยเฉพาะผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ (Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

 

2.2 วิธีการติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผล ดําเนินการใน 4 ลักษณะ คือ  
1) การศึกษาขอมูล เอกสาร หลกัฐาน ตางๆ เชน 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report 
: SAR) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

 รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน,  9 เดือน 
และ 12 เดือน 

 เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ เชน 

o รายงานการประชุม 

o คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 

o แผนการดําเนนิงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

o ภาพถาย  
2) การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ เชน 

o ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 

o ผูจัดเก็บขอมูล 

o ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 
3) การสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตางๆ ของสวนราชการ เชน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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o สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

o การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

o การมีสวนรวมของผูบรหิารระดับสูงของสวนราชการ 

o ระบบฐานขอมลู 

- ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล
กอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใน
การสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมลู 

- ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน
เจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

- ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งทีข่อมูลมี
การเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

- ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมในการให
คณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได
ตลอดเวลา ผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลและเขามาตรวจสอบขอมูลได 

4) การขอความเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญ (Expert Panel) เชน 

o คณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

o คณะผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ 
 
ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ปรึกษาประเมินผลอาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง 

หรือใชหลายวิธีประกอบกันก็ไดตามความเหมาะสม เพื่อใหไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ 

 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่สวนราชการรายงานถือเปน 
เอกสารทางราชการ  ที่ไดรับการรับรองความถูกตองสมบูรณจากหัวหนาสวนราชการเพื่อใชเปน
ขอมูลสําคัญในการประเมินผล 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษาประเมินผล 

สวนราชการ เอกสารประกอบ 

1. ภายใน 
28 เม.ย. 49 

• วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานจาก
รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self 
Assessment 
Report : SAR) และ 
รายงานการ
ประเมินผลตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส  
(e-SAR Card)          
รอบ 6 เดือน โดย
เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานจริงกับ
เกณฑการใหคะแนน
ที่กําหนด 

• จัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(Self Assessment Report : SAR) 
และ รายงานการประเมินผลตนเอง 
(SAR Card) รอบ 6 เดือน ใหกับ
สํานักงาน ก.พ.ร. พรอมแนบ
ตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสง
ให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวน
ราชการจัดเตรียมไว ณ สวน
ราชการเพื่อพรอมใหผูประเมิน
ตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม    
เชน 

o รายงานการประชุม  

o แผนงาน/โครงการ  

o ปฏิทินการดําเนินงาน(Gantt 
Chart)  

o คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  

• กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR Card) 
รอบ 6 เดือน ในเว็บไซตของ
สํานักงาน ก.พ.ร. 
(www.opdc.go.th) 

• รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
(Self Assessment 
Report : SAR) รอบ 6 
เดือน 

• รายงานการ
ประเมินผลตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-SAR 
Card) รอบ 6 เดือน      

• เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง ของสวน
ราชการที่สนับสนุน
ผลงาน เชน  

o รายงานการประชุม  

o แผนงาน/โครงการ  

o ปฏิทินการ
ดําเนินงาน(Gantt 
Chart)  

o คําสั่งแตงต้ัง
คณะทํางาน       
ฯลฯ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษาประเมินผล 

สวนราชการ เอกสารประกอบ 

2. เม.ย. – 
พ.ค.49 

• ประสานกับสวน
ราชการเพื่อติดตาม
ความกาวหนาของ
การปฏิบัติราชการ      
ณ สวนราชการ (Site 
visit : Pre-
Evaluation)              
ในกรณีที่ 

- ผลการดําเนินงาน
แตกตางจากคา
เปาหมายมาก (ตํ่ากวา/
สูงกวามาก) 

• ใหความรวมมือกับสํานักงาน 
ก.พ.ร.และ ที่ปรึกษาประเมินผลใน
การติดตามความกาวหนาของการ
ปฏิบัติราชการ  ณ สวนราชการ  
(Site visit : Pre-Evaluation)   

• จัดเจาหนาที่ในการตอบขอซกัถาม/
ชี้แจงถงึความแตกตางระหวาง
ผลงานและเปาหมาย  แจงปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะตางๆ     

• แบบฟอรมการติดตาม
ความกาวหนาของ      
การปฏิบัติราชการ  ณ    
สวนราชการ ซึง่เปน
แบบฟอรมที่ทีป่รึกษา
จัดทําขึ้นเพื่อใชในการ
ประเมินผล   (Site visit 
: Pre-Evaluation) 

• เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง ของสวน
ราชการที่สนับสนุน
ผลงาน เชน 

  - แจงอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานซึ่งเปน
ปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได 

- ไมรายงานผลหรือ
รายงานผลการ
ดําเนินงานมาไม
ชัดเจน 

 o  ภาพถาย/VDO 

o  ปฏิทินการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ 
ฯลฯ 

    

  - ตัวชี้วัดที่เปนแผนงาน/
โครงการ 

  

  - มีขอสงสัยในความ
นาเชื่อถือของระบบ
ฐานขอมูล เปนตน 

  

3. ภายใน 
17 ก.ค. 49 

• วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานจาก
รายงานการ
ประเมินผลตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส     

• กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR Card) 
รอบ 9 เดือน ในเว็บไซตของ
สํานักงาน ก.พ.ร. 
(www.opdc.go.th) 

• รายงานการ
ประเมินผลตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-SAR 
Card) รอบ 9 เดือน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษาประเมินผล 

สวนราชการ เอกสารประกอบ 

(e-SAR Card) รอบ 9 
เดือน   โดย
เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานจริงกับ
เกณฑการใหคะแนน
ที่กําหนด 

4. ภายใน 
31 ต.ค. 49 

• วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานจาก
รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self 
Assessment 
Report : SAR) และ 
รายงานการ
ประเมินผลตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส     
(e-SAR Card)               
รอบ 12 เดือน              
โดยเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานจริง
กับเกณฑการให
คะแนนที่กําหนด 

 

• จัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(Self Assessment Report : SAR) 
และ รายงานการประเมินผลตนเอง 
(SAR Card) รอบ 12 เดือน พรอม
แนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบของตัวชี้วัดมาดวย สวน
เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่
ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  
ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ 
สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมิน
ตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม    
เชน 

o รายงานการประชุม  

o คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  

o แบบฟอรมแสดงความคิดเห็น 

o แผนการดําเนนิงานที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

o ภาพถาย / VDO   

• กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR Card) 
รอบ 12 เดือน ในเว็บไซตของ
สํานักงาน ก.พ.ร. 
(www.opdc.go.th) 

• รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
(Self Assessment 
Report : SAR) รอบ 
12 เดือน 

• รายงานการ
ประเมินผลตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-SAR 
Card) รอบ 12 เดือน     

• เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง ของสวน
ราชการที่สนับสนุน
ผลงาน เชน  

o รายงานการประชุม  

o คําสั่งแตงต้ัง
คณะทํางาน  

o แบบฟอรมแสดง
ความคิดเห็น 

o ภาพถาย/VDO    
ฯลฯ      



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษาประเมินผล 

สวนราชการ เอกสารประกอบ 

5. ต.ค. - 
พ.ย. 49 

• ประสานกับสวน
ราชการเพื่อติดตาม
ประเมินผล            
การปฏิบัติราชการ ณ   
สวนราชการ (Site visit 
: Post-Evaluation)      
ในกรณีที่ 

- ผลการดําเนินงาน
แตกตางจากคา
เปาหมายมาก (ตํ่ากวา/
สูงกวามาก) 

- แจงอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานซึ่งเปน
ปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได 

- ไมรายงานผลหรือ
รายงานผลการ
ดําเนินงานมาไม
ชัดเจน 

- มีขอสังสัยใน           
ความนาเชื่อถือของ
ระบบฐานขอมลู  

- ติดตามผลการ
ดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ  Pre-
Evaluation 

• ใหความรวมมือกับที่ปรึกษา
ประเมินผลในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ 
สวนราชการ      (Site visit : Post-
Evaluation)   

• จัดเจาหนาที่ในการตอบขอซกัถาม/
ชี้แจงถงึความแตกตางระหวาง
ผลงานและเปาหมาย  แจงปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะตางๆ     

• แบบฟอรมการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  ณ สวน
ราชการ  ซึ่งเปน
แบบฟอรมที่ทีป่รึกษา
จัดทําขึ้นเพื่อใชในการ
ประเมินผล   (Site visit 
: Post-Evaluation) 

• เอกสาร/หลักฐาน
อางอิงของสวนราชการ
ที่สนับสนุนผลงาน เชน  

o ภาพถาย/VDO  

o ปฏิทินการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ  
ฯลฯ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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2.3 การคํานวณผลการประเมิน 

 
 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ เปนดังนี้ 
ผลการประเมิน              ระดับคะแนนที่ไดรับ 

ดีมาก  5  
  ดี           4     

ปานกลาง     3           
  ตํ่า      2          

ตํ่ามาก      1    
      ดังนั้น หากมีผลระดับคะแนนที่ไดรับเทากับ 5 แสดงวา มีผลงานดีมาก คะแนนรวมที่ไดรับ  ย่ิงสูง
ย่ิงดี 

 วิธีการคํานวณผลการประเมินตอนส้ินปงบประมาณ สามารถแบงไดเปน 5 แบบ ดังนี้ 
1) การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
2) การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา 1 ตัว 
3) การประเมินตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) 
4) การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 
5) การประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
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 ตัวอยางวิธีการคํานวณผลการประเมินตอนสิ้นปงบประมาณ 
 

แบบที่ 1: การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 ประเมินผลจากเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว 
ผลการดําเนนิงานทีเ่กิดขึน้จริง 
ตัวอยาง : รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดไดในปงบประมาณพ.ศ. 2549 เทากับ รอยละ 3.5 

การเทียบบัญญัติไตรยางศ กรณีที่ประหยดัคาใชจายได รอยละ  3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประหยัดคาใชจายได  รอยละ 3   เทากับ    ระดับ 3 
ผลการประหยัดคาใชจายได  รอยละ 4  เทากับ     ระดับ 4 

 
ผลการประหยัดคาใชจายได รอยละ 3.5 มากกวา ผลการประหยัดคาใชจาย รอยละ 3 ที่เกณฑการใหคะแนนระดับ 
3=    รอยละ 0.5 ดังนั้นผลคะแนนจริงที่ไดจงึอยูระหวางเกณฑการใหคะแนนระดับ 3 กบั 4 
คํานวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ 
 

ผลตางของการประหยัดคาใชจาย = รอยละ 1 (4-3) เทียบเทากับผลตางของเกณฑการใหคะแนน 
1 ระดับ 
ผลตางของการประหยัดคาใชจาย = รอยละ 0.5 (3.5-3) เทียบเทากับผลตางของเกณฑการให
คะแนน  
(1 x 0.5) / 1  =  0.5 ดังนั้น ผลการประหยัดคาใชจายได รอยละ 3 จะไดระดับคะแนน =   3+0.5   
=   3.5    

 

 
 
 
 
 

ระดับคะแนน
1                               2 3                                4 5

1                               2 3                               4 5
ผลการดําเนินงาน  

3.5 

ผลการดําเนินงานจริงทีไ่ด
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แบบที่ 2 : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา 1 ตัว 
 ประเมินผลจากเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงของตัวชี้วัดยอยกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัด
ยอยแตละตัวท่ีกําหนดไว 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตัวอยาง : รอยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตตอหนวยของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ (น้ําหนัก : รอยละ 5) 
 

1. 
ตัวชี้วัดยอย 

2. 
น้ําหนักภายในตวัชี้วัด 

3. 
ผลการ

ดําเนินงาน
จริง 

4. 
ผลคะแนนท่ีได 

5. 
คะแนน         

ถวงน้ําหนัก 
(4x2) 

1. ขาว 0.3 
(0.15/5) 

-0.5% 1.0000 0.3000 

2. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 0.3 
(1.5/5) 

 

2.7% 1.7000 0.5100 

3. ออย 0.4 
(2.0/5) 

 

7.5% 5.0000 2.0000 

 รวม 1  2.8100 

ดังนั้น คะแนนรอยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตตอหนวยของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ เทากับ  2.8100 

หมายเหตุ : ใชวิธีการคํานวณคะแนนที่ไดของแตละตัวชี้วัดเหมือนแบบที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีที่เดิมสวนราชการไดกําหนดผลรวมน้ําหนักของตัวชี้วัดยอยเทากับน้ําหนัก
ของตัวชี้วัด  ใหแปลงน้ําหนักของตัวชี้วัดยอย  โดยการหารน้ําหนักตัวชี้วัดยอย    
แตละตัวที่กําหนดไวเดิมดวยน้ําหนักของตัวชี้วัด ซึ่งจะไดน้ําหนักภายในตัวชี้วัด   
ที่ใชคํานวณคะแนนถวงน้ําหนักของแตละตัวชี้วัดยอย ตามตัวอยาง 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของแตละตัวชี้วัดยอยกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดยอยที่กําหนดไว  
ดังนี้ 

รอยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิต     
ตอหนวย 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ขาว 1 2 3 4 5 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 2 3 4 5 6 
ออย 3 4 5 6 7 
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แบบที่ 3 : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนนิงาน (Milestone) 
 ประเมินผลความสําเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับ
แผนงานที่กําหนด แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตัวอยาง  : ผลการดําเนินงานของกรม ก และ กรม ข ในตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดตั้ง

ศูนยบริการรวม  
 

กรม ก กรม ข       
  

   

     

จัดทํารายงานการประเมินผลความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนและผลสําเร็จ
โดยรวมของการดําเนินงานของ
ศูนยบริการรวม พรอมทั้งรายงานขอมูลที่
ไดจากประชาชนผูใชบริการ/หนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน จํานวนผูใชบริการ  ความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ และผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ ณ 
ศูนยบริการรวม* เปนตน 

ระดับ 5 
(ขั้นตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

   
    

ศูนยบริการรวมจํานวนอยางนอย 1 แหง สามารถเปด
ดําเนินการไดภายในปงบประมาณ พ.ศ.2549 

ระดับ 4 
(ขั้นตอนที่ 
1+2+3+4) 

   
   

มีความคืบหนาในการดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมตาม
แผนงานและขั้นตอนทีก่ําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไม
นอยกวารอยละ 60 

ระดับ 3 
(ขั้นตอนที่ 
1+2+3) 

   
  

จัดทําแผนสําหรับดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมใหแลวเสร็จและสงให
สํานักงานก.พ.ร. ภายใน วนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 

ระดับ 2 
(ขั้นตอนที่ 

1+2) 

  

 

 

สํารวจงานบริการทั้งหมดภายในกระทรวงเพือ่คัดเลือกงานบริการสาํหรับจัดทําแผน        
การจัดตั้งศูนยบริการรวม โดยสํารวจจากความตองการของประชาชนผูใชบริการ/
หนวยงานที่เกี่ยวของวาตองการใหมีงานบริการใดอยูรวมกันเพื่อใหบริการ                    
ณ ศูนยบริการรวม 

ระดับ 1 
(ขั้นตอนที่ 1) 

 

กรม ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได 

ก สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ 1 และ 2 
แตในขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการตามแผนงานไดเพียงรอยละ 30 
และไมไดดําเนินการในขั้นตอนที่ 4 และ 5 จึงไดคะแนนถึง
ข้ันตอนที่ 3 เทากับ 3.0000 คะแนน และถูกปรับลด
คะแนนความไมสมบูรณในข้ันตอนที่ 3  0.5 คะแนน 

2.5000 

ข สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ 1,2 และ 3 
แตไมไดดําเนินการในขั้นตอนที่ 4 และ 5 จึงไดคะแนนถึง
ข้ันตอนที่ 3 เทากับ 3.0000 คะแนน       

3.0000 

 
 

ตัวอยาง 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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แบบที่ 4 : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

 ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนนที่มีระดับคะแนน 2 ระดับ คือ 

ผลการประเมิน       คะแนนที่ไดรับ 

  ผาน/สําเร็จ    5 

                                ไมผาน/ไมสําเร็จ    1 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตัวอยาง : ผลสําเร็จของการจัดทํารายงานการวิจัยการปรับโครงสรางภาคธุรกิจ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ไมสําเร็จ - - - สําเร็จ 
 

สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการวิจัยการปรับโครงสรางภาคธุรกิจไดแลวเสร็จ ภายใน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนจะไดเทากับระดับคะแนน 5.0000  
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แบบที่ 5 : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ประเมินผลความสําเร็จจากคุณภาพของการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนนที่มีระดับคะแนน 5 

ระดับ  
ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตัวอยาง : การประเมินผลตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ      
ความครบถวนของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ  ผูประเมินพิจารณาความครบถวนโดย
วิเคราะหจากรายงานของสวนราชการตามประเด็นการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ  ที่กําหนดไว
แลวเห็นวาความครบถวนของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการอยูที่ระดับคะแนน  4.0000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมินของ

คณะ 
กรรมการฯ 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
เฉล่ีย 

ถวงนํ้าหนัก 
1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการ          
สงงาน   

0.1667 
(1.00/6) 

29 พ.ค.49 22 พ.ค.49 15 พ.ค.49 8 พ.ค. 49 1 พ.ค. 49    
 

2) ความครบถวน         
ของงาน   

0.8333 
(5.00/6) 

1 2 3 4 5 - 4 4.0000 
(0.8333x 
4.0000)   

=3.3332 

รวม 1          
 

 
 

 

หมายเหตุ : กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เน่ืองจาก   
เปนตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง จัดเก็บขอมูลไมทัน หรือเปนการประเมินเชิงคุณภาพใหใสคาคะแนนที่ได
เทากับ 1 มากอน 

 

ระดับคะแนน  
     1                               2                                3                                4              5      
 

   
 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
  

4.0000 

     1                               2                                3                                4                   5 
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บทที่ 3 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

 

กรอบการประเมินผล น้ําหนัก และประเด็นการประเมินผลการปฏบิัติราชการ** 

 
 สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา มีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งมีน้ําหนักรวม     
รอยละ 100 โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

1. มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 50 
2. มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 10  
3. มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวม 

     รอยละ 10  
4. มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** กรอบการประเมินผลและรายละเอียดตัวชี้วัดที่ปรากฏในเอกสารคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฉบับนี ้มี
การปรับเปลี่ยนไปจากหนังสอืเวียนสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ 1201 / ว28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 และ หนังสือเวียน
สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ 1201 / 417-538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549 ขอใหสวนราชการใชกรอบการประเมินผล 
รายละเอียดตัวชี้วัด และแนวทางการประเมินผลฯตามเอกสารฉบับนี้แทน



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
สําหรับสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล                             
ตามแผนปฏิบัติราชการ  

  50 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

10 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ              
กลุมภารกิจ 

15 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก            
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ            
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

20 
 

 4. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการ
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ     10 

• คุณภาพการใหบริการ  5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 

• การมีสวนรวมของประชาชน 6. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน     
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 

3 

• การปองกันและปราบปรามการทุจริต          
และประพฤติมิชอบ 

7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ  
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบ 

4 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพ                   
ของการปฏิบัติราชการ   

  10 

ตัวชี้วัดภาคบังคับ    

• การบริหารงบประมาณ 8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก            
ของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

3 

• การประหยัดพลังงาน 9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

2 

• การลดระยะเวลาการใหบริการ 
    

10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก            
ในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ 

3 

 
 

   



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
สําหรับสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ตัวชี้วัดเลือก  (1 ตัวชี้วัด)   2 

• การประหยัดงบประมาณ 11. รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได  
• การจัดทําตนทุนตอหนวย 12. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร   30 
ตัวชี้วัดภาคบังคับ   27 

• การจัดการความรู 13. ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

3 

• การจัดการสารสนเทศ 14. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสวนราชการ 

4 

• การบริหารการเปลี่ยนแปลง                      
และการพัฒนาบุคลากร 

15. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอ 
การเปล่ียนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

10 

• การพัฒนากฎหมาย 16. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ 

3 

 17. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก            
ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการ 

7 

ตัวชี้วัดเลือก  (1 ตัวชี้วัด)   3 

• การบริหารจัดการองคกร 18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

• การบริหารความเสี่ยง 19. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหาร           
ความเสี่ยง 

 

• การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ         
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

20. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

 

  รวม 100 

 
หมายเหตุ : กรณีที่สวนราชการที่ไดรับการยกเวนการประเมินผลการพัฒนากฎหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2549
อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีมติเมื่อการประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 
เห็นชอบใหยกเลิกตัวชี้วัดเกี่ยวกับแผนพัฒนากฏหมายทั้งสองตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 16 และตัวชี้วัดที่ 17) น้ําหนัก
รอยละ 10 ออกไป ดังนั้นจึงมีผลใหสวนราชการที่ไดรับการยกเวนการประเมินผลการพัฒนากฏหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เหลือน้ําหนักรวมในการประเมินผลเปนรอยละ 90 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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 การกําหนดน้ําหนักผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ
กระทรวง 

ตัวชี้วัด 
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ 
กลุมภารกิจ 

ตัวชี้วัดตาม 
แผนปฏิบัติราชการ     
ของสวนราชการ
ระดับกรมหรือ

เทียบเทา 

ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุงการ
บริหารจัดการเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

รวม 

สวนราชการที่มีกลุมภารกิจ 

กรณีที่ 1  10 15 20 5 50 
กรณีที่ 2 10 20 20 - 50 
สวนราชการที่ไมมีกลุมภารกิจ 

กรณีที่ 1 25 - 20 5 50 
กรณีที่ 2 30 - 20 - 50 
สวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง  หรือทบวง 

กรณีที่ 1  - - 45 5 50 
กรณที่ 2 - - 50 - 50 
หมายเหตุ  
 

กรณีที่ 1 หมายถึง สวนราชการที่ไดสํารวจและทบทวนภารกิจแลวพบวามีเรื่องที่สวนราชการจะสามารถ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของกลุมสวนราชการและสวนราชการ การถาย
โอนภารกิจของสวนราชการใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงระบบฐานขอมูลสวน
ราชการ 

กรณีที่ 2 หมายถึง สวนราชการที่ไดสํารวจและทบทวนภารกิจแลวพบวาไมมีเรื่องที่สวนราชการจะ
สามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของกลุมสวนราชการและสวนราชการ 
การถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงระบบฐานขอมูล
สวนราชการ ขอใหมีหนังสือแจงสํานักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบใหยกเลิกตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” แลวนําน้ําหนักรอยละ 
5 ไปเพิ่มใหกับตัวชี้วัดตามที่กําหนดในตารางขางตน ทั้งนี้ น้ําหนักดังกลาวตองเฉล่ียตามสัดสวน
ของน้ําหนักตัวชี้วัดที่ไดเจรจาตกลงไวแลว 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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แนวทางการประเมินผล 

 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวง  
น้ําหนัก : รอยละ 10 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ    

• สวนราชการในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง  
ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ            

ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั      
(Wi x SMi) 

  1 2 3 4 5   

KPISM 1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPISM 2 W2 60 70 80 90 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 60 70 80 90 100 . . 

. . 60 70 80 90 100 . . 
KPISM i Wi 60 70 80 90 100 SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

คะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง  เทากับ 
     

 Σ   (Wi x SMi)             หรือ              (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi            W1+ W2 +...+ Wi 
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โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏบิัติราชการของกระทรวง และ

ผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1  โดยที่ น้ําหนกัรอยละของตัวชี้วัดแตละลําดับ 
(i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจากําหนดกับกระทรวง 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของเปาหมายของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏบิัติราชการของกระทรวง ;  1, 2,…, i  
 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
ภาพถาย  
รายงานการประชุม 
แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมอํีานาจ 
คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน  
บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    หมายเหตุ :  

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย  สวน
เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวน
ราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม      

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
ผูจัดเก็บขอมูล 
ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ 
 ทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูล            
ไดมีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน    
ระบบฐานขอมูล 
  ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
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ตัวชี้วัดที่   1.ก ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม  
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :    

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม จะพิจารณาจากผลสําเร็จของการ
ดําเนินการสํารวจงานบริการทั้งหมดภายในกระทรวง การจัดทําแผนสําหรับดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม   
การเปดดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน และการจัดทํารายงาน
ประเมินผลความสําเร็จของแผนดังกลาวและผลสําเร็จโดยรวม 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเรจ็ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที่ :    

ขั้นตอนที่ 1  สํารวจงานบริการทั้งหมดภายในกระทรวงเพื่อคัดเลือกงานบริการสําหรบัจัดทําแผนการจัดต้ัง
ศูนยบริการรวม โดยสํารวจจากความตองการของประชาชนผูใชบริการ/หนวยงานที่เกี่ยวของวา
ตองการใหมีงานบริการใดอยูรวมกันเพื่อใหบริการ ณ ศูนยบริการรวม 

ขั้นตอนที่ 2  จัดทําแผนสําหรับดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวมใหแลวเสร็จ และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.   
ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 

ขั้นตอนที่ 3  มีความคืบหนาในการดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวมตามแผนงานและขัน้ตอนที่กําหนดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไมนอยกวารอยละ 60 

ขั้นตอนที่ 4  ศูนยบริการรวมจํานวนอยางนอย 1 แหง สามารถเปดดําเนินการไดภายในปงบประมาณ พ.ศ.
2549 

ขั้นตอนที่ 5  จัดทํารายงานการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนและผลสําเร็จโดยรวมของ
การดําเนินงานของศูนยบริการรวม พรอมทั้งรายงานขอมูลที่ไดจากประชาชนผูใชบริการ/
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน จํานวนผูใชบริการ  ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม* เปนตน 
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เหตุผล :  
การดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงรูปแบบการทํางาน อํานวยความ

สะดวก ลดขั้นตอนและปรับปรุงกระบวนการทํางาน ขยายการใหบริการประชาชน ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกบัแผนการบริหารราชการแผนดิน (ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6) 

 
แนวทางการประเมินผล : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 : สํารวจงาน
บริการทั้งหมดภายใน
กระทรวงเพื่อคัดเลอืกงาน
บริการสําหรับจัดทําแผน       
การจัดตั้งศูนยบริการรวม 
โดยสํารวจจากความ
ตองการของประชาชน
ผูใชบริการ/หนวยงานที่
เกี่ยวของวาตองการใหมี
งานบริการใดอยูรวมกันเพื่อ
ใหบริการ                    
ณ ศูนยบริการรวม 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 รายงานผลสํารวจความตองการของประชาชนผูใชบริการ/หนวยงานที่
เกี่ยวของวาตองการใหมีงานบริการใดอยูรวมกันเพ่ือใหบริการ ณ 
ศูนยบริการรวม โดย 
 สรุปความตองการของประชาชนผูใชบริการ/หนวยงานที่เกี่ยวของอยาง
ชัดเจน  
 ตัวอยางเอกสารที่สวนราชการใชในการสํารวจดังกลาว  
 ระบุชวงเวลาในการสํารวจ 

  วันที่แลวเสร็จของรายงานผลสํารวจความตองการ อางอิงจากวันที่ผูมี
อํานาจเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหหรือผลการสํารวจความตองการ
ดังกลาว 

2 ข้ันตอนที่ 2 : จัดทําแผน
สําหรับการจัดตั้ง
ศูนยบริการรวมใหแลวเสร็จ
ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2549 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1  
พรอมทั้งแผนงานสําหรับดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวม ซึ่งเนื้อหาของ
แผนควรประกอบดวย ดังนี้ 
 กิจกรรม 
 ระยะเวลา/ขั้นตอนในการดําเนินงานในแตละเรื่อง 
 เปาหมายการใหบริการ 

3 มีความคืบหนาในการ
ดําเนินการจัดตั้ง
ศูนยบริการรวมตาม
แผนงานและขั้นตอนที่
กําหนดในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ไมนอยกวารอย
ละ 60 
 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1 
และ 2 พรอมทั้ง เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตามแผนที่
ระบุไว ดังนี้ 
 รายงานความคืบหนาของการดําเนินงานตามแผน  
 ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง ความกาวหนาของงาน
เทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 
 วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของกิจกรรมดังกลาว
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

- ภาพถาย  
- รายงานการประชุม 
- บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน 

- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม 
4 ศูนยบริการรวมจํานวน

อยางนอย 1 แหง สามารถ
เปดดําเนินการไดภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2549 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1, 2 
และ 3 พรอมทั้ง เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตามแผนที่
ระบุไว ดังนี้ 
 วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการเปดศูนยบริการรวม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  เชน  

- ภาพถายที่ต้ังและพิธีเปดศูนยบริการวม  
- ชื่อศูนยบริการรวม 
- วันที่เปดใหบริการ 
- จํานวนงานบริการที่เปดใหบริการ 
- จํานวนสวนราชการที่เขารวม 

5 จัดทํารายงานการประเมินผล
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนและ
ผลสําเร็จโดยรวมของการ
ดําเนินงานของศูนยบริการ
รวม พรอมทั้งรายงานขอมูล
ที่ไดจากประชาชน
ผูใชบริการ/หนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน จํานวน
ผูใชบริการ ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และผลการ
สํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ ณ ศูนยบริการ 
รวม* เปนตน 
หมายเหต ุ 
* ใหสวนราชการจัดเก็บ
ขอมูลผลการสํารวจความพึง
พอใจ ณ จุดที่ใหบริการ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1, 2, 
3 และ 4 พรอมทั้งจัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จ ดังนี้ 
 รายงานการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อจัดตั้ง
ศูนยบริการรวม ที่เสนอผูมีอํานาจเพื่อรับทราบ  ทั้งนี้เนื้อหา ควร
ประกอบดวย 

- ผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
- ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
- สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูใชบริการ 

- ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
  วันที่แลวเสร็จของรายงานการประเมินผลสําเร็จ อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจ  
เห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว   

     
    

   

  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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หมายเหตุ :   
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 

ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวยตาม 
”แนวทางการจัดต้ังศูนยบริการรวมตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวมตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549”   สวนเอกสาร/ หลักฐานที่เกี่ยวของอืน่ที่ไมได
จัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือ
ขอขอมูลเพิ่มเติม 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกลุมภารกิจ 

น้ําหนัก : รอยละ 15 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   

• สวนราชการในสังกัดกลุมภารกิจ ตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้ วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการ                
ของกลุมภารกิจ 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ            

ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั      
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPISM 2 W2 60 70 80 90 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 60 70 80 90 100 . . 

. . 60 70 80 90 100 . . 
KPISM i Wi 60 70 80 90 100 SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

คะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกลุมภารกิจ  เทากับ 

     

 Σ   (Wi x SMi)             หรือ              (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi            W1+ W2 +...+ Wi 
 
 

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏบิัติราชการของกลุมภารกิจ และ

ผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1  โดยที่ น้ําหนกัรอยละของตัวชี้วัดแตละลําดับ 
(i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจากําหนดกับกลุมภารกิจ 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของเปาหมายของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวของแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏบิัติราชการของกลุมภารกิจ ;  1, 2,…, i  
 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
เงือ่นไข :  

กรณีที่สวนราชการใดไมมีกลุมภารกิจ จะนําน้ําหนักไปรวมไวกับตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง” เปนน้ําหนักรอยละ 25 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหกลุมภารกิจมีการบรหิารงานแบบบูรณาการภายในกลุมภารกิจโดยหนวยงานภายในใหความ
รวมมือชวยเหลือ สนับสนนุการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
ภาพถาย  
รายงานการประชุม 
แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมอํีานาจ 
คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน  
บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    หมายเหตุ :  

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย  สวน
เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวน
ราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม      

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
ผูจัดเก็บขอมูล 
ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆจากเจาของขอมูล 
ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูล              
ไดมีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 
ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

น้ําหนัก : รอยละ 20 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาที่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   

• สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา ตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ     
สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ            

ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั      
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPISM 2 W2 60 70 80 90 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 60 70 80 90 100 . . 

. . 60 70 80 90 100 . . 
KPISM i Wi 60 70 80 90 100 SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

คะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  เทากับ 

 
     

 Σ   (Wi x SMi)             หรือ              (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SM i) 

         Σ Wi                W1+ W2 +...+ Wi 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏบิัติราชการของสวนราชการระดับ

กรมหรือเทียบเทา และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1  โดยที่ น้ําหนักรอยละ
ของตัวชี้วัดแตละลําดับ (i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะมีการกําหนด
รวมกับสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของเปาหมายของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวของแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏบิัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา ;  1, 2,…, i  

 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสวนราชการ           
โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
ภาพถาย  
รายงานการประชุม 
แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมอํีานาจ 
คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน  
บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    หมายเหตุ :  

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย  สวน
เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวน
ราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม      

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
ผูจัดเก็บขอมูล 
ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆจากเจาของขอมูล 
ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 
ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความสําเร็จของการปรบัปรุงการบรหิารจัดการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน            
ของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากผลสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบริหาร
ราชการสวนภูมิภาคของกลุมสวนราชการ/สวนราชการใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรที่สําคัญ ของรัฐบาล งานบริการของสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค การถายโอนภารกิจของสวน
ราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลของสวนราชการ 
(POC) 

• ประเด็นการปรับปรุงการบริหารจัดการ ไดแก การแกไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ/กฎหมาย          
ที่เปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการของสวนราชการ การถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกรปกครอง           
สวนทองถิ่น การกําหนดมาตรฐาน/คํานิยาม/วิธีการจัดเก็บขอมูลเปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใหสวนราชการ
ดําเนินการและ/หรือการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนใหสอดคลองกับสถานการณของพื้นที่ การ
ใหองคความรูที่ใชเพื่อการบริหารจัดการ การสนับสนุนทรัพยากร เชน บุคลากร งบประมาณที่เพียงพอ อุปกรณที่
จําเปน เปนตน 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดงันี้  

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที ่:  

ขั้นตอนที่ 1 : สวนราชการวิเคราะห หรือทบทวนความตองการของกลุมสวนราชการ/สวนราชการในเรื่อง
ที่สวนราชการตองการไดรับการสนับสนุนดานยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของกลุมสวน
ราชการ/สวนราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และจัดลําดับหรือทบทวนลําดับ
ความสําคัญของเรื่องที่      กลุมสวนราชการ/สวนราชการตองการไดรับการสนับสนุน 

ขั้นตอนที่ 2 : สวนราชการเลือกเรื่องที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551 โดยรวมถึงเรื่อง
ที่เปนนโยบายสําคัญที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา พรอมทั้งระบุประโยชนที่คาดวา
จะไดรับในการดําเนินการแตละเรื่อง และจัดทําแผนสนับสนุนการดําเนินงานของสวน
ราชการ     3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551) 

ขั้นตอนที่ 3 : สวนราชการจัดทําแนวทางการดําเนินการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการสนับสนุน
การดําเนินงานของสวนราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2549 รวมท้ังแผนการถายโอนภารกิจ
ของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ถามี) เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาและ
ไดรับความเห็นชอบภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 

ขั้นตอนที่ 4 : ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสวนราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยมีการติดตามความกาวหนาใน
การดําเนินการระหวางปงบประมาณ และสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินการเสนอ
ผูบังคับบัญชารับทราบ 

ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลการดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติ
การสนับสนุนการดําเนินงานของสวนราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และมีการสรุป
ประเมินผลความสําเร็จ ณ สิ้นปงบประมาณ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค 
ประโยชนที่ไดรับหรือผลกระทบจากการดําเนินงาน และแนวทางหรือขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาและไดรับ
ความเห็นชอบ 

เงื่อนไข : 
หากความสําคัญและประโยชนของเรื่องที่เลือกมาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2549             

ไมเหมาะสม จะพิจารณาปรับลดคะแนน 

เหตุผล :  
เพื่อใหการบริหารราชการสวนราชการแบบบูรณาการมีการทํางานบูรณาการระหวางสวนราชการ

สวนกลาง และสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนการถายโอนภารกิจของสวนราชการใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมที่อยูในความรับผิดชอบได เชน ดานโครงสรางพื้นฐาน 
คุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม เปนตน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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แนวทางการประเมินผล : 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 : สวนราชการ
วิเคราะห หรือทบทวน
ความตองการของกลุมสวน
ราชการ/สวนราชการใน
เร่ืองที่สวนราชการตองการ
ไดรับการสนับสนุนดาน
ยุทธศาสตรและ/หรืองาน
บริการของกลุมสวน
ราชการ/สวนราชการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
และจัดลําดับหรือทบทวน
ลําดับความสําคัญของเร่ือง
ที่กลุมสวนราชการ/สวน
ราชการตองการไดรับการ
สนับสนุน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 รายงานการวิเคราะหหรือผลสํารวจความตองการของกลุมสวนราชการ/
สวนราชการในเรื่องที่ตองการไดรับการสนับสนุนดานยุทธศาสตรและหรือ
งานบริการของกลุมสวนราชการ/สวนราชการ โดย 
 สรุปความตองการของกลุมสวนราชการ/สวนราชการอยางชัดเจน  
 ตัวอยางแบบฟอรมที่สวนราชการใชในการสํารวจดังกลาว ซึ่งประเด็นใน
การวิเคราะหหรือสํารวจควรพิจารณาจากประเด็น ดังนี้ 

- การแกไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ/กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการบริหาร
จัดการของสวนราชการ 

- การถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- การกําหนดมาตรฐาน/คํานิยาม/วิธีการจัดเก็บขอมูลเปนแนวปฏิบัติที่

ชัดเจนใหสวนราชการดําเนินการ 
- การกําหนดแนวทางปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนใหสอดคลองกับ

สถานการณของพื้นที่ 

- การผลักดันจากหนวยงานสวนกลาง 
- การใหองคความรูที่ใชบริหารจัดการ 
- การสนับสนุนทรัพยากร เปนตน 
 ระบุชวงเวลาในการสํารวจหรือวิเคราะห 

  รายงานผลการจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่กลุมสวนราชการ/สวน
ราชการตองการไดรับการสนับสนุน 

หมายเหตุ :  

  สวนราชการควรดําเนินการวิเคราะหหรือสํารวจความตองการของ          
กลุมสวนราชการ/สวนราชการ ใหครบถวน  ทั้งนี้จํานวนและคุณภาพของ
งาน         ที่สวนราชการเขาไปสนับสนุนสวนราชการจะเปนองคประกอบ
ในการพิจารณาคะแนนของคณะกรรมการประเมินผลฯ ดวย 

2 ข้ันตอนที่ 2 : สวนราชการ
เลือกเร่ืองที่จะดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 - 2551 โดยรวมถึง
เร่ืองที่เปนนโยบายสําคัญที่
ไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา พรอมทั้ง
ระบุประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับในการดําเนินการแต
ละเร่ือง และจัดทําแผน

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1  
เลือกเรื่องที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งรายงานควร
ประกอบดวย 
 เกณฑที่สวนราชการใชในการเลือกเรื่องที่จะดําเนินการ พรอมระบุ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับในแตละเรื่อง อาทิเชน เรื่องที่สนับสนุนตอ
นโยบายของรัฐบาล   เปนการแกไขปญหาเรงดวนของสวนราชการ/กลุม
สวนราชการ  เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสวน



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของสวนราชการ 3 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2549-
2551) 

ราชการแบบบูรณาการ เปนตน 

  แผนสนับสนุนการดําเนินงานของสวนราชการ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2549-2551) ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 

  วันที่แลวเสร็จของรายงานเลือกเรื่องที่จะดําเนินการจากผลการสํารวจ
ความตองการอางอิงจากวันที่ผูบังคับบัญชาลงนามเห็นชอบตอรายงาน
ดังกลาว 

3 ข้ันตอนที่ 3 : สวนราชการ
จัดทําแนวทางการ
ดําเนินการ/แผนงาน/
โครงการหรือแผนปฏิบัติ
การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสวนราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
รวมทั้งแผนการถายโอน
ภารกิจของสวนราชการ
ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ถามี) เสนอ
ผูบังคับบัญชาพิจารณาและ
ไดรับความเห็นชอบภายใน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2549 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1 
และ 2 พรอมทั้งแผนปฏิบัติการของประเด็นที่เลือกมาดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งเนื้อหาของแผนควรประกอบดวย ดังนี้ 
 วัตถุประสงค 
 วิธีการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนดานยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของ   
กลุมสวนราชการ/สวนราชการ 
 ระยะเวลา/ขั้นตอนในการดําเนินงานในแตละเรื่อง 
 ผูรับผิดชอบ 
 งบประมาณ/ทรัพยากรที่จําเปน 

  แผนถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ถามี) 

  วันที่แลวเสร็จของแผนปฏิบัติการของเรื่องที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 อางอิงจากวันที่ผูบังคับบัญชาลงนามเห็นชอบตอแผนฯ
ดังกลาว   

4 ข้ันตอนที่ 4 : ดําเนินการ
ตามแนวทางการ
ดําเนินการ/แผนงาน/
โครงการหรือแผนปฏิบัติ
การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสวนราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
โดยมีการติดตาม
ความกาวหนาในการ
ดําเนินการระหวาง
ปงบประมาณ และสรุปผล
ความกาวหนาในการ
ดําเนินการเสนอ
ผูบังคับบัญชารับทราบ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1, 2 
และ 3 พรอมทั้ง เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตามแผนที่
ระบุไว ดังนี้ 
 สรุปผลความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่สงถึงผูบังคับบัญชา  
 ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความกาวหนาของงาน
เทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 
 วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนนิการของกิจกรรมดังกลาว
ไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

- ภาพถาย  
- รายงานการประชุม 

- บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม 

5 ข้ันตอนที่ 5 : ประเมินผล
การดําเนินการตามแนว
ทางการดําเนินการ/
แผนงาน/โครงการหรือ
แผนปฏิบัติการสนับสนุน
การดําเนินงานของสวน
ราชการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 และมีการสรุป
ประเมินผลความสําเร็จ ณ 
ส้ินปงบประมาณ โดยระบุ
ปจจัยสนับสนุน ปญหา 
อุปสรรค ประโยชนที่ไดรับ
หรือผลกระทบจากการ
ดําเนินงาน และแนวทาง
หรือขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
เสนอผูบังคับบัญชา
พิจารณาและไดรับความ
เห็นชอบ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1, 2, 
3 และ 4 พรอมทั้ง รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและการ
จัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จ ดังนี้ 
 รายงานการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุน
ดานยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของกลุมสวนราชการ/สวนราชการที่
สวนราชการไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 
2549      ที่เสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือรับทราบหรือใหความเห็นชอบ ทั้งนี้
เนื้อหา        ควรประกอบดวย 

- ผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
- ปจจัยสนับสนุน 
- ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
- แนวทาง/ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 เพ่ือปรับปรุงใหการดําเนินการเพื่อสนับสนุนดานยุทธศาสตร
และ/หรืองานบริการของกลุมสวนราชการ/สวนราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค 

        
    

หมายเหตุ : 

  สวนราชการที่ไดดําเนินการเพ่ือถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหรายงานสรุปผลความสําเร็จของการดําเนินงานดังกลาวในแตละเรื่องอยางชัดเจน 
พรอมแจงถึงภารกิจที่สวนราชการยังดําเนินการถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมแลวเสร็จ 

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหสวน
ราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/  
หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อ
พรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม   

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ 5   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  

• ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้  
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบริการ  
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรอืเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ  

• สวนราชการสามารถเสนองานบริการที่จะนํามาประเมินผลไดจํานวน 3-5 งานบริการ  โดย
จะตองเปนงานที่เปนภารกิจหลัก ทั้งนี ้ตองไมซ้ํากับงานบรกิารที่ไดเสนอไปแลวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

• สําหรับสวนราชการที่สํารวจความพึงพอใจครบทุกงานบรกิารแลว สามารถเสนองานบริการ
เดิมได โดยเลอืกงานบริการที่มีผลสํารวจความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ.2547 หรือ
ปงบประมาณ พ.ศ.2548 ตํ่าที่สุด 3-5 งานบริการ 

 เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

65 70 75 80 85 
เงื่อนไข :  

1. ประเด็นขอสังเกตของผูประเมนิอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
2. สวนราชการสวนกลางที่มีหนวยงานในสังกัดต้ังอยูในภูมิภาค สามารถเลือกงานบริการในสวน

ภูมิภาคใหสํารวจได  ทั้งนี้ ผูประเมินอิสระจะเปนผูสุมพื้นที่สํารวจเอง  
เหตุผล :   

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดนิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา 
“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรฐั ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิน่ การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพ
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การใหบริการจงึเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน 

หมายเหตุ : 
1.  งานบริการที่เสนอมีจุดใหบริการหลายแหง ขอสงวนสิทธิ์ในการสุมสํารวจความพึงพอใจ ณ จุด

ใหบริการ 
2. สวนราชการที่สํารวจความพึงพอใจครบทุกงานบริการแลว และเสนองานบริการเดิม (เลือกงาน

บริการที่มีผลสาํรวจความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ.2547 หรือปงบประมาณ พ.ศ.2548 ตํ่า
ที่สุด 3-5 งานบริการ)  

 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  ผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจจากผูประเมนิอิสระ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แลว  

หมายเหตุ : 

  งานบริการที่เสนอมีจุดใหบริการหลายแหง ขอสงวนสิทธิในการสุมสํารวจความพึงพอใจ ณ 
จุดใหบริการ 

  สวนราชการที่สํารวจความพึงพอใจครบทุกงานบริการแลว และเสนองานบริการเดิม (เลือก
งานบริการที่มีผลสํารวจความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 หรือปงบประมาณ 
2548 ท่ีตํ่าสุด 3-5 งานบริการ)  
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ประเด็นการประเมินผล : การมีสวนรวมของประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐได     
เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของรัฐ ทั้ง
ทางตรงและทางออม ในอันที่จะสนองตอบตอความตองการของตนเอง โดยในทางตรง ไดแก การที่ภาครัฐเปด
โอกาสใหประชาชนไดตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเขารวมดําเนินการในกิจการของรัฐ
โดยตรง เชน การจัดรับฟงความเห็น การรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนารายสาขา การให
ประชาชนรวมเปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง การลงประชามติ เปนตน สวนในทางออม ไดแก การเสนอความเห็น
ผานเครือขายหรือตัวแทนกลุมตางๆ รวมทั้งการใหขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ เชน จดหมายขาว เว็บไซต สื่อ
โทรทัศน วิทยุ เปนตน 

สวนราชการจะมีระบบการบริหารราชการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น   
จะพิจารณาจากการที่สวนราชการมีระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการ การบริหารราชการแบบมีสวนรวม  
ที่มีการประยุกตใชในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้ 

1. เปนสวนราชการที่เปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทางใน
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนทั้งกลุมเปาหมายเฉพาะและประชาชนโดยรวม 

2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของสวนราชการ        
อยางสม่ําเสมอ ซึ่งจําเปนตองมีแผนการดําเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม โดยอาจจะใชวิธีการตางๆ 
เชน การจัดชองทางที่ใหประชาชนและผูรับบริการไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทั้งอยางเปนทางการ
หรือไมเปนทางการ เชน การจัดตูรับขอคิดเห็น การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เปนตน 

3. เปนหนวยงานที่มีระบบการจัดการขอมูลที่ไดรับจากประชาชน และผูที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูล
ตางๆ  ไปประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการบริหารงาน และการตัดสินใจ
ที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ โดยควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการรวบรวม และรายงานสรุปผลการพิจารณา
ความคิดเห็นของประชาชน การจัดทําแผนหรือแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

4. เปนหนวยงานที่เปดโอกาสใหภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ) 
ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของภาคราชการ โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรวม   
การกําหนดทิศทางนโยบายของสวนราชการ การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน หรือตามที่กําหนดไวในกฎหมายตาง ๆ 

5. เปนสวนราชการที่ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไก
ที่เปนรูปธรรมใหภาคประชาชน หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนา     ของการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของสวนราชการ 

ทั้งนี้ การวัดความสําเร็จของสวนราชการในระยะแรกนี้ สามารถนับไดจากระดับความสําเร็จระดับ
ที่ 1-5 ของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมวาระบบตาง ๆ แตละขั้นตอน มีครบตามที่กําหนดหรือไม 
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และจําเปนตองพิสูจนถึงคุณภาพของการดําเนินงานแตละขั้นตอนดวย การกําหนดตัวชี้วัดนี้เปนการกําหนดการ
วัดในปแรก ๆ เทานั้น เนื่องจากยังไมเคยมีการวัดระดับความสําเร็จดานนี้มากอน ในปตอ ๆ ไปจําเปนตอง
ปรับปรุงแนวทางการวัดใหสมบูรณมากขึ้น 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที ่:  

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที ่1 สวนราชการมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส โดยมีชองทางตางๆ  
ตอไปนี้ อยางนอย 5 ชองทาง ไดแก 

 1) เอกสารสิ่งพิมพ 
 2) แผนพับ 
 3) จดหมายขาว 
 4) แผนผังขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 5) ติดประกาศตางๆ 
 6) เว็บไซต 
 7) การจัดทํา Spot โฆษณา 
 8) การจัดทําโลโก 
 9) การจัดนิทรรศการ 
 10) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อสิ่งพิมพ (Press release) 
 11) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อโทรทัศน 
 12) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุ 
 13) การจัดงานแถลงขาว (Press conference) 
 14) การจัดทําสื่อเผยแพร (Bill board) 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที ่2 สวนราชการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 3 ชองทาง ตอไปนี้ 
ไดแก 

 1) การจัดใหมีตูรับขอคิดเหน็ 
 2) การจัดใหมีสายดวน  
 3) การจัดใหมีตูไปรษณียรับเรื่องจากประชาชน 
 4) การสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชน  
 5) การจัดสัมมนาวิชาการตางๆ 
 6) การจัดเวทีรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน (Focus Group)            
 7) การจัดใหมีศูนยขอมูล / หองสมุด 
 8) จัดทําเว็บไซตซึ่งมีชองทางสื่อสารกับประชาชน (Chat room หรือ Web board) 

ขั้นตอนที ่3 สวนราชการมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีระบบ  
การนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน มีเจาหนาที่รับผิดชอบและ
มีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

ขั้นตอนที ่4 สวนราชการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน (เปนทางการและไมเปนทางการ)            
โดยมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนือ่งและชัดเจน เชน มีการจัดประชุมรวมกัน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง เปนตน  

ขั้นตอนที ่5 มีกระบวนการ / กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน   
 
เหตุผล :  

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550) ยุทธศาสตรที่ 7 : การเปด
ระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม ซึ่งไดผานความเห็นของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2546 นั้น ไดกําหนดใหมีการพัฒนาระบบราชการใหมีลักษณะเปนระบบที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมมากขึ้น อันเปนหลักสําคัญประการหนึ่งที่สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 และมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545    
ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546 ตามยุทธศาสตรที่ 7 ดังกลาว รัฐบาลตองสรางหลักเกณฑใหแตละสวนราชการจัดใหมีระบบ
ปรึกษาหารือกับประชาชน สํารวจความตองการของประชาชน หรือจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนอยางสม่ําเสมอเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะโครงการหรือการปฏิบัติราชการที่อาจมีผลกระทบตอประชาชน 
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แนวทางการประเมินผล 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 :  

 สวนราชการมีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารแกประชาชน
อยางโปรงใส โดยมีชองทาง
ตางๆ  ตอไปน้ี อยางนอย 5 
ชองทาง ไดแก 

1. เอกสารสิ่งพิมพิ์ 
2. แผนพับ 
3. จดหมายขาว 
4. แผนผังข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 
5. ติดประกาศตางๆ 
6. เว็บไซต 
7. การจัดทํา Spot โฆษณา 
8. การจัดทําโลโก 
9. การจัดนิทรรศการ 
10. การเผยแพรขอมูลขาวสาร

ผานสื่อส่ิงพิมพ (Press 
release) 

11. การเผยแพรขอมูลขาวสาร
ผานสื่อโทรทัศน 

12. การเผยแพรขอมูลขาวสาร
ผานสื่อวิทยุ 

13. การจัดงานแถลงขาว 
(Press conference) 

14. การจัดทําสื่อเผยแพร (Bill 
board) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการมีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ       
อยางนอย 5 ชองทาง เชน 
 ตัวอยาง/สําเนา/ภาพถายเอกสารสิ่งพิมพ แผนพับ 

จดหมายขาว แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกาศ 
โลโก ฯลฯ 

 ภาพถายกิจกรรม การจัดนิทรรศการ งานแถลงขาว 
(Press conference) ส่ือเผยแพร (Bill board)  

 ชื่อเว็บไซตที่มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
 ตัวอยางขอมูลขาวสารที่จัดทํา Spot โฆษณา 
 ตัวอยางขอมูลขาวสาร ชวงเวลา สถานีโทรทัศนและ/หรือ

สถานีวิทยุที่ใชเผยแพร  
 ฯลฯ 

2 ข้ันตอนที่ 2 :  

 สวนราชการมีระบบการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน
อยางนอย 3 ชองทาง ไดแก 

1. การจัดใหมีตูรับขอคิดเห็น 
2. การจัดใหมีสายดวน 
3. การจัดใหมีตูไปรษณียรับ

เร่ืองจากประชาชน 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการ
มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย          
3 ชองทาง เชน 
 ตัวอยางสถานที่จัดตั้งตูรับขอคิดเห็น ศูนยขอมูล / 

หองสมุด 
 ตัวอยางหมายเลขโทรศัพทสายดวน ( Call Center ) 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 4. การสัมภาษณความคิด 
เห็นของประชาชน 

5. การจัดสัมมนาวิชาการ
ตางๆ 

6. การจัดเวทีรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 
(Focus Group) 

7. การจัดใหมีศูนยขอมูล / 
หองสมุด 

8. จัดทําเว็บไซตซ่ึงมีชอง 
ทางสื่อสารกับประชาชน 
(Chat room หรือ Web 
board) 

 ตัวอยางเลขที่ตูปณ.เพ่ือรับเรื่องจากประชาชน 
 ตัวอยาง/ภาพถายกิจกรรมการจัดสัมมนา การจัดเวทีเพ่ือ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 ตัวอยางชื่อเว็บไซต / เว็บบอรด ซึ่งมีชองทางส่ือสารกับ

ประชาชน  
 ฯลฯ 

สวนราชการมีเอกสาร / รายงานสรุป ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน 

 มีเอกสาร หลักฐานแสดงวาสวนราชการมีการ
ประชาสัมพันธ หรือแจงใหประชาชนทราบถึงชองทางที่
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได 

3 ข้ันตอนที่ 3 :  
 สวนราชการมีการนําความ
คิดเห็นของประชาชนไป
ประกอบ การบริหารงาน 
โดยมีระบบการนําความคิด 
เห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงาน มี
เจาหนาที่รับผิดชอบและมี
การดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 3 ดังนี้ 
 มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอ 
มูลที่ไดจากระบบการรับฟงความคิดเห็นในขั้นตอนที่ 2  

 ผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน
ขั้นตอนที่ 2 

 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการมีระบบ
การนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ
บริหารงานอยางสม่ําเสมอ เชน 
- บันทกึขอความ / รายงานการประชุม ที่แสดงใหเห็น
วามีการนําเสนอผลจากการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน และนําความคิดเห็นของประชาชนไป
กําหนดแนวทางหรือแผนการบริหารงาน 

- การจัดสัมมนา หรือรูปแบบอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นวา
สวนราชการไดนําความคิดเห็นของประชาชนไป
กําหนดแนวทางหรือแผนการบริหารงาน 

4 ข้ันตอนที่ 4 :  
 สวนราชการมีที่ปรึกษาที่มา
จากภาคประชาชน (เปน
ทางการและไมเปนทางการ) 
โดยมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเน่ืองและ
ชัดเจน เชน มีการจัดประชุม
รวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง
การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 4 ดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการมี            

ที่ปรึกษาภาคประชาชน (เปนทางการและไมเปน
ทางการ) เชน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 
 

เปนตน - คําส้ังแตงตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน 
- รายชื่อหนวยงาน/องคกร/ผูที่เปนที่ปรึกษา            

ภาคประชาชนที่เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 รายชื่อหนวยงาน/องคกร/ผูที่เปนที่ปรึกษา            

ภาคประชาชนที่เขารวมกิจกรรม เอกสาร หลักฐานที่
แสดงใหเห็นวาสวนราชการมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
อยางตอเนื่องและชัดเจน เชน  
- รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของ         

ที่ปรึกษาภาคประชาชน 
การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการดําเนินกิจกรรม
รวมกันกับที่ปรึกษาภาคประชาชน 

5 ข้ันตอนที่ 5 :  
 มีกระบวนการ / กลไกการ
ติดตามตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้ง เอกสาร หลักฐานที่แสดงให
เห็นวาสวนราชการมีกระบวนการ / กลไก การติดตาม
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน ดงันี้ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการ หรือการ

ติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่เปนระบบ เชน   
มีการกําหนดชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการ
ติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนไวชัดเจน เปนตน 

 กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ/ประเด็น/เรื่องที่มีการ
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

 รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหสวน
ราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัด
มาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ สวน
ราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
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ประเด็นการประเมินผล : การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทจุริต และ

ประพฤติมิชอบ 
น้ําหนัก : รอยละ 4  
คําอธิบาย : 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยพิจารณาความครบถวนของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก 

1. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสนับสนุนใหภาคประชาชน
และเจาหนาที่ของรัฐมีสวนรวมในปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง 

2. การจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการและการดําเนินการอยาง
เครงครัด เมื่อพบวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
 

ประเด็นที่ 1: การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสนับสนุนใหภาค
ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐมีสวนรวมในปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง 
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ การปองกนัและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      
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ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ข้ันตอนที่ 1 มีการทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่ไดดําเนินการตามปงบประมาณ พ.ศ. 2548 มีการวเิคราะหความเสี่ยง
ตางๆ ที่กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ และสรุปขอมูลที่ไดจาก     
ระบบการรับฟงขอรองเรียน 

ข้ันตอนที่ 2  นําผลการทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงฯ 
ผลสรุปจากระบบการรับฟงขอรองเรียนมาใชประกอบการจัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/
โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหแลวเสร็จ ทั้งนี้ในการจัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ
หรือแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวตองคํานึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยงที่จะ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นดวย 

  ในแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มีการระบุการดําเนินงานเชิงรุกในการสนับสนุนใหภาคประชาชนและ
เจาหนาที่ของรัฐมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางจริงจัง โดยตองกําหนดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับภาคประชาชนและภาครัฐ ดังนี้ 

 ภาคประชาชน 
 1. การสรางความเขมแข็งใหกับ “เครือขายภาคประชาชน” โดยการสรางความรู           

ความเขาใจ และสรางทัศนคติที่ดีตอการเปนผูสอดสอง แจงเบาะแส และเฝาระวังการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 

 2. การจัดกิจกรรมสงเสริมใหเครือขายสามารถ “เผยแพรความรูแกประชาชน” เกี่ยวกับ 
 - วิธีการตรวจสอบ เฝาระวัง และเขามามีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใหกับสวนราชการ/สวนราชการ  
 - การใหความรูกบัประชาชนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ/หลักการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และ

การประมูลแบบระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 
 - วิธีการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหนวยงาน และการเขียนคํารองที่ถูกตอง  
 - ชองทางการรองเรียนและแจงกลับไปยังสวนราชการหรือหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของ 

(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และศูนย
ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย) 

 3. วิธีการใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ การประมูล
งานการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ 

 4. การติดตามการดําเนินงานของ ”เครือขายภาคประชาชน” อยางเปนรูปธรรม         
 ภาครัฐ (เจาหนาท่ีของรัฐ) 
 1. สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) /หนวยงานภาครัฐ/    
หรือหนวยงานสวนทองถ่ินในพ้ืนที่และเผยแพร ความรู/ขอมูล ขาวสาร/ระเบียบ/ขอบังคับ/
วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปองกันปราบปรามการทุจริต  (Ex Parte Rule)  รวมท้ัง
ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรมและภัยของการทุจริตคอรัปชั่นใหกับ  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

 เจาหนาที่ผูปฏบัิติงานและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบอยางตอเนื่องเพ่ือปองกันปญหา
การรวมมือกันกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะสงผลที่สําคัญตอการทําให
พฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดี       

 หมายเหตุ : ทั้งน้ี สวนราชการอาจเสนอขอรับการสนับสนุนวิทยากรและเอกสารที่เกี่ยวของจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) หรือขอรับการสนับสนุนการ
สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมจากสํานักงาน ก.พ. ได 

 2. การจัดกิจกรรมยกยองใหรางวัลหนวยงานของรัฐ/เอกชน/ประชาชนหรือขาราชการที่ปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางเรื่องความซื่อสัตยสุจริต 

ข้ันตอนที่ 3  มีการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 

ข้ันตอนที่ 4 มีการตอบสนองตอขอรองเรียนเร่ือง “การทุจริตและประพฤติมิชอบ”  ในปงบประมาณ      
พ.ศ. 2549 ที่มีการรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยและจากระบบรับฟง   
ขอรองเรียนของสวนราชการไดอยางครบถวน 

ข้ันตอนที่ 5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยระบุปจจัย
สนับสนุน ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง  
“การทุจริตและประพฤติมิชอบ”  ในขั้นตอนที่ 4 พรอมทั้งกําหนดแนวทางหรือมีขอเสนอ 
แนะในการปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

 

หมายเหตุ :  

1. เครือขายภาคประชาชน หมายถึง กลุมคน หรือ องคกร   หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร ที่มีความ
เชื่อมโยงมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู มีปฏิสัมพันธระหวางกันอยางตอเนื่อง และมีวัตถุประสงคในการกอ
ตัวเพื่อการปองกัน หรือ สอดสอง หรือ ดูแล หรือ เฝาระวัง หรือเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานดาน
การปองกันการทุจริตและประพฤติ  มิชอบของเจาหนาที่ 

2. หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมตามตัวชี้วัดในประเด็นที่  7.1 (เกณฑการใหคะแนน/แนวทางการ
ประเมินผล) โปรดติดตอหรือสอบถามไปยังเจาหนาที่ผูประสานงานของสํานักงาน ก.พ.ร. หรือ 
เจาหนาที่ผูประสานงานของบริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด (ทริส) ซึ่งรับผิดชอบ
และประสานงานกับสวนราชการ  

3. หากตองการสอบถามหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับ แนวทาง หรือหลักการ ในการสรางความเขมแข็งใหแก
เครือขายภาคประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ โปรดติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในเรื่องดังกลาวของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดแก 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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1) ดานการสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายภาคประชาชนและเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 ผูรับผิดชอบ เบอรติดตอ E-mail 

1. นายนนท   กอแกวทองดี   0 2282- 3280 , 02282- 3166  ตอ 167   - 

2. นางศุภวรรณ  ภิญโญธรรมากร 0 2281- 2871, 02282- 3161   ตอ 182   suphawan_pin@nccc.go.th 
    

2) ดานการสนับสนุนภาคเจาหนาที่ของรัฐ (ยกเวนเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ใหมีสวนรวมใน
การปองกันการทุจริต 

 ผูรับผิดชอบ เบอรติดตอ E-mail 

1. นายวันชัย  วงคซิ้ม 0 2280-0143    wanchai_von@nccc.go.th 

2. นายกิตติ  ล้ิมพงษ   0 2280-0143   kitti_lim@nccc.go.th 

3. นายธิติ   เมฆวณิชยกิตติ   0 2280-0143   thiti_mek@nccc.go.th               
 

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 :  
มีการทบทวนผลการดําเนินงานตาม
มาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบที่ไดดําเนินการตามปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 มีการวิเคราะหความเสี่ยง
ตางๆ ที่กอใหเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
และสรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับ  
ฟงขอรองเรียน 

 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดมีการทบทวนมาตรการ 
แผนปฏิบัติการฯ ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการทบทวนมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ หรือ 
 บันทึก/รายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการไดมี
การทบทวนมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ที่ไดดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548  

 รายงาน/เอกสารสรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน 
 รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ ที่กอใหเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยใชขอมูลที่ไดจากการ
ทบทวนมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ และสรุปขอมูลที่ไดจากระบบ
การรับฟงขอรองเรียน ซึ่งประกอบดวย 
 ระดับความรุนแรง 
 โอกาสของการเกิดความเสี่ยง 
 การจัดลําดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหระดับความรุนแรง
และโอกาสของการเกิด ขางตน 

2 ข้ันตอนที่ 2 :  
นําผลการทบทวนผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ผลการ
วิเคราะห ความเสี่ยงฯ ผลสรุปจาก  

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานใน
ขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 ระบบการรับฟงขอรองเรียนมาใช
ประกอบการจัดทําแนวทาง/มาตรการ/
แผนงาน/ 

 แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการ
ปองกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/ 

  โครงการหรือแผนปฏิบัติการ
ปองกันการปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ใหแลวเสร็จ ทั้งน้ีในการ
จัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/
โครงการหรือแผนปฏิบัติการฯ 
ดังกลาวตองคาํนึงถึงระดับความ
รุนแรงและโอกาสของความเสี่ยงที่
จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นดวย 

 ในแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/
โครงการหรือแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มีการระบุการ
ดําเนินงานเชงิรุกในการสนับสนุน
ใหภาคประชาชนและเจาหนาที่ของ
รัฐมีสวนรวมในการปองกันการ
ทุจริตอยางจริงจัง โดยตองกําหนด
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับภาค
ประชาชนและภาครัฐ ดังน้ี 

   ภาคประชาชน 
1. การสรางความเขมแข็งใหกับ 

“เครือขายภาคประชาชน” โดย
การสรางความรู ความเขาใจ   
และสรางทัศนคติทีด่ีตอการเปนผู
สอดสอง แจงเบาะแส                  
และเฝาระวังการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่  
ของรัฐ 

2. การจัดกิจกรรมสงเสริมให
เครือขายสามารถ “เผยแพร
ความรูแกประชาชน” เกี่ยวกับ 

โครงการหรือแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ตองระบุกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับภาครัฐและประชาชนอยางครบถวนตามที่กําหนด
ไวในกรอบการประเมินผลฯ 

 เอกสาร หลักฐานแสดงใหเห็นถึงการนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอน
ที่ 1 ไดแก 

- ผลการทบทวนมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ 
- ผลการวิเคราะหความเสี่ยงฯ โดยมีการคํานึงถึงระดับ
ความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  

- ผลสรุปจากระบบการรับฟงขอรองเรยีน  
มาใชประกอบการจัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือ
แผนปฏิบัติการฯ 
 

 -  วิธีการตรวจสอบเฝาระวัง และเขา
มามีสวนรวมในการแจง 

 

 - เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใหกับสวนราชการ 

- การใหความรูกับประชาชน 

 

 เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ/หลักการ  
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 เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง       
และการประมูลแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 

 

 - วิธีการรองเรียนเกีย่วกับการทุจริต
ของหนวยงาน และการเขียนคํา
รองที่ถูกตอง  

- ชองทางการรองเรียนและแจง
กลับไปยังสวนราชการหรือ
หนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของ 
(สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) และศูนยดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย) 

3. วิธีการใหประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ การประมูลงานการ
จัดซ้ือจัดจางของสวนราชการ 

4. การติดตามการดําเนินงานของ      
”เครือขายภาคประชาชน” อยาง
เปนรูปธรรม         

 

 ภาครัฐ (เจาหนาที่ของรัฐ) 
1.สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม
ดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.)/หนวยงานภาครัฐ/
หรือหนวยงานสวนทองถ่ินในพื้นที่
และเผยแพร ความรู/ขอมูล ขาวสาร/
ระเบียบ/ขอบังคับ/วิธีการปฏิบัติที่  

 

 เกี่ยวของกับการปองกันปราบปราม    
การทุจริต (Ex Parte Rule) รวมทั้ง
ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมดาน
คุณธรรมและจริยธรรมและภัยของ
การทุจริตคอรัปชั่นใหกับเจาหนาที่ 
ผูปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดรับทราบอยางตอเน่ือง เพื่อ
ปองกันปญหาการรวมมือกันกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะ
สงผลที่สําคัญตอการทําใหพฤติกรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี    
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ระดับ
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 หมายเหตุ :  
ทั้งน้ี สวนราชการอาจเสนอขอรับ
การสนับสนุนวิทยากรและเอกสารที่
เกี่ยวของจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) หรือขอรับการสนับสนุนการ 

 

 สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมจาก
สํานักงาน ก.พ. ได 

 

 2. การจัดกิจกรรมยกยองใหรางวลั
หนวยงานของรัฐ/เอกชน/ประชาชน
หรือขาราชการที่ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางเรื่องความซื่อสัตยสุจริต 

 

3 ข้ันตอนที่ 3 :  
มีการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/
แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
ไดแลวเสร็จครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานตามแผนที่ระบุไว ดังนี้ 
 บันทึก/รายงานการประชุมที่แสดงความกาวหนาของ           

การดําเนินงานตามแผนที่สงถึงผูบังคับบัญชา 
 ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความ 

กาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 
 วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของ

กิจกรรมดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริงหรือ
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนฯ เชน 
- ภาพถาย 
- รายงานการประชุม 
- บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน 
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม 

4 ข้ันตอนที่ 4 :  
มี ก า รตอบสนองต อข อ ร อ ง เ รี ยน  
เร่ือง “การทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่มีการ
ร อ ง เ รี ย น ผ า น ศู น ย ดํ า ร ง ธ ร ร ม 
กระทรวงมหาดไทยและจากระบบรับ
ฟงขอรองเรียนของสวนราชการได
อยางครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 2 และ 3 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ
ตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
 สรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่องการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยแบงตาม
ประเภท/จํานวนชองทางตางๆ ที่จัดไวเพ่ือรับขอรองเรียน 

 ตัวอยางเอกสารการรับขอรองเรียน และการตอบสนองตอ 
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ขอรองเรียนจากชองทางตางๆ ไดแก ศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย ระบบรับฟงขอรองเรียน                      
ของสวนราชการและชองทางอื่น ๆ ทั้งจากหนวยงานภายใน
และภายนอกสวนราชการ 

5 ข้ันตอนที่ 5 : 
มีการสรุปผลการดําเนินงาน          
ตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/
โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549      
โดยระบุปจจัยสนับสนุนปญหา 
อุปสรรคในการดําเนินงานและสรุปผล
การตอบสนองตอขอรองเรียนเร่ือง 
“การทุจริตและประพฤติมิชอบ”          
ในข้ันตอนที่ 4 พรอมทั้งกําหนด
แนวทางหรือมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/
โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ สําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550  

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้งมีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน   
ตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยมีเนื้อหาที่ระบุ  

- ผลการดําเนินงานและวันที่ดําเนินงานแลวเสร็จ             
ของแตละแนวทาง/มาตรการ/กิจกรรม 

- สรุปผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมายตาม          
ที่กําหนดไวในแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ
หรือแผนปฏิบัติการฯ 

- ปจจัยสนับสนุน 
- ปญหา/อุปสรรค 
- แนวทางหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทาง/

มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

 วันที่แลวเสร็จของรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแนวทาง/
มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการอางอิงจากวันที่
ผูบังคับบัญชาลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให  
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงานพรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่  
สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
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ประเด็นที่ 2 การจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการและการดําเนินการอยาง
เครงครัดเมื่อพบวามีการกระทําผิด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของสวนราชการ 

น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําและรายงานขอมูลการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของสวนราชการ เพื่อใชเปนฐานขอมูลดานการทุจริตในระดับชาติ 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  
5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเรจ็ (Milestone) 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยที่ : 

 
ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 จัดทําขอมูลดานการทุจริตตามรูปแบบ รายการ และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตาม
แบบฟอรม ขท 01 แบบขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกับการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรฐั) และมีการปรับปรุงสถานะของผลการ
ดําเนินงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

ขั้นตอนที่ 2 มีการประมวลผลขอมูลการทจุริตที่จัดทําตามขั้นตอนที ่1 ใหอยูในรูป Information 
และนําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูม ิตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหารสวนราชการในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซือ้จัดจาง การประมูลงานของสวนราชการ โดยใหมีความ
ครอบคลุมในเรือ่งความโปรงใส (Transparency) ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก 

 - ความโปรงใสของกระบวนการ (Process) 
 - ความโปรงใสของผูปฏิบัติหนาที่ (Bureaucrat) 
 - ความโปรงใสของการเผยแพรขอมูล (Publication)  
 ตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง) 
ขั้นตอนที่ 4 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่
กําหนด                   

ขั้นตอนที่ 5 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด   



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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แนวทางประเมินผล : 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 :  
จัดทําขอมูลดานการทุจริตตามรูปแบบ 
รายการ และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด 
(ตามแบบฟอรม ขท 01 แบบขอมูลเร่ือง
กลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของ
รัฐ) และมีการปรับปรุงสถานะของผล
การดําเนินงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

ในการติดตามและประเมินผล จะใชขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) 

2 ข้ันตอนที่ 2 :  
มีการประมวลผลขอมูลการทุจริตที่
จัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป 
Information และนําเสนอในรูปแบบ 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
สวนราชการในการเฝาระวังและติดตาม
การปฏิบัติงานในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบได 

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐาน ขอมูลการทุจริตที่จัดทําใหอยูในรูป 

Information โดยใชขอมูลจากขั้นตอนที่ 1  
 ตัวอยางการขอมูลการทุจริตที่จัดทําใหอยูในรูป Information 

ในรูปแบบตางๆ เชน กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ที่นําเสนอ
ตอผูบริหาร 

 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารของสวนราชการ
ไดนําขอมูลการทุจริตดังกลาว ไปใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได 

3 ข้ันตอนที่ 3 :  
เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซ้ือจัดจาง 
การประมูลงานของสวนราชการ โดยให
มีความครอบคลุมในเรื่องความโปรงใส 
(Transparency) ใน 3 ประเด็นหลัก 
ไดแก 
- ความโปรงใสของกระบวนการ 
(Process) 
- ความโปรงใสของผูปฏิบัติหนาที่ 
(Bureaucrat) 
- ความโปรงใสของการเผยแพรขอมูล 
(Publication)  
ตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตาม  

ในการติดตามและประเมินผลจะใชขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 แบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูลการ 
จัดซ้ือจัดจาง) 

 

4 ข้ันตอนที่ 4 :  
มีการรายงานขอมูลตามข้ันตอนที่ 1 
ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
เกินระยะเวลาที่กําหนด                   

ในการติดตามและประเมินผลจะใชขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) 

5 ข้ันตอนที่ 5 : 
มีการรายงานขอมูลตามข้ันตอนที่ 1 
ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด   

ในการติดตามและประเมินผลจะใชขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) 

หมายเหตุ :  

 กําหนดการรายงานขอมูล : กําหนดใหสวนราชการรายงาน 3 ครั้ง คือ  
ครั้งที่ 1 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน 
ครั้งที่ 2 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน 
ครั้งที่ 3 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 
 การรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ใหจัดสงเปน Zip File และตั้งชื่อ File  
โดยใชเลขท่ีหนังสือออกของสวนราชการ / สวนราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณฯ  
ซึ่งประกอบดวยพยัญชนะ 2 ตัว และตัวเลข 4 เปนรหัสหนวยงานสําหรับตั้งเปนชื่อ File เชน ยธ0211 หมายถึง 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นร0714 หมายถึง สํานักงบประมาณ เปนตน (รายละเอียดและวิธีการโปรด
ศึกษาในแบบฟอรม ขท 01และแบบฟอรม ขท 02) และจัดสงรายงานขอมูลไปยัง E-mail Address : 
infonccc01@nccc.go.th  

 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให  
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่  
สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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หมายเหตุ :  
1. หากตองการสอบถามหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลตามแบบ ขท 01 และ แบบ ขท 02 

โปรดติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในเรื่องดังกลาวของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดแก 

 

 ผูรับผิดชอบ เบอรติดตอ E-mail 

1. นางสมพร  ครุฑสาคร 0 2282 3161  
ตอ 210 ,406   

suphawan_pin@nccc.go.th 

 
2. แบบฟอรม ขท 01 และ แบบฟอรม ขท 02 สามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซตของ 

- สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
(www.nccc.go.th)  

- สํานักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) และ 
- เว็บไซตของทริส (www.tris.co.th)  ดังนี้ 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.nccc.go.th 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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สํานักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) 
 
 

 
                            ทริส (www.tris.co.th)   

 
3. กําหนดการรายงานขอมูล : กําหนดใหสวนราชการรายงาน 3 คร้ัง คือ  

คร้ังท่ี 1 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน 
คร้ังท่ี 2 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน 
คร้ังท่ี 3 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน  

www.tris.co.th 

www.opdc.go.th/thai/frame_kpi_49.php 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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4. วิธีการ รายละเอียดในการกรอกขอมูล โปรดศึกษาใน แบบ ขท 01 และ แบบ ขท 02 ดังแผนภาพ
ดังตอไปน้ี  

 

 
 

5. การสง File ขอมูลตองทําเปน Zip File เทาน้ัน  และตั้งชื่อ File ท่ี Zip ไว โดยใชรหัสหนวยงานเปนชื่อ 
File   เชน ปช0001 และจัดสงไปยัง E-mail Address : infonccc@nccc.go.th 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนทีด่ําเนินการไดครบถวนสมบูรณ ภายใน

ระยะเวลาที่กาํหนด 
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามประเด็น
ที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ โดยมีเอกสารประกอบ
หรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวนและเอกสารประกอบหรือ
พยานหลักฐานดังกลาวไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ภายในระยะเวลาที่
กําหนดเทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ 
 
 
 
 

คําอธิบาย 
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สูตรการคํานวณ : 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณและจัดสง 

                              ไปยงัสํานักงาน ป.ป.ช. ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด           x 100 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอทราบ 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40 50 60 70 80 
 
แนวทางการประเมินผล :  
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 ในการติดตามและประเมินผล จะใชขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) 

 

เงื่อนไข : การพิจารณาปรับคะแนนเชิงคุณภาพ 
1. กรณีที่ไมสามารถดําเนินการเพื่อตอบสนองตอผลการพิจารณาของคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือของศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ดวยความรวดเร็ว และเด็ดขาด  
2. กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวา  

มีมูลความผิดทางวินัย และแจงใหสวนราชการทราบแลว สวนราชการไมพิจารณาโทษใหแลวเสร็จภายใน 30 
วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
พรอมทั้งสงสําเนาคําสั่งลงโทษใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดออกคําสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 93  

3. กรณีมีการรองเรียนตอสวนราชการ เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หากสวนราชการไม
สามารถดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนดังกลาวไดภายใน 15 วัน 
 
หมายเหตุ : 

1. กรณีสวนราชการไมมีสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัดรอยละ 1 ไปเพิ่มใหตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการเปนรอยละ 2.5 

2. ใหสวนราชการสวนกลางมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หนวยงานในสังกัดที่ต้ังอยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงาน
ต้ังอยูในสวนภูมิภาค ที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการสวนราชการ  
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3. ใหจังหวัดมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหนวยงานราชการ
บริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวน
ภูมิภาคและผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ เพื่อใหสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ที่กําหนดใหผูบังคับบัญชาของหนวยงาน
บริหารสวนกลางตองมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดวย ทั้งนี้ ไมรวมหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่
ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูใน สวนภูมิภาค และผูวาราชการจังหวัดไมไดรับมอบอํานาจจาก
ผูบังคับบัญชาของสวนราชการ เชน สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เปนตน และหนวยงานราชการสังกัดราชการบริหารสวนทองถิ่น 
 
เหตุผล :   

เนื่องจากการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเปนวาระเรงดวน ที่
รัฐบาลใหความสําคัญ และเรงรัดใหดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่องเพื่อใหระบบ
ราชการ มีความโปรงใส โดยการวางระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ความคุมคา พัฒนากระบวนการติดตาม ตรวจสอบลงโทษผูทุจริตอยางเด็ดขาด เปดเผยขอมูล 
ขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและการจัดซื้อ จัดจาง ใหเกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพสนับสนุน
ภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง และปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคม 
ใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และยังเปนเรื่องที่สอดคลอง
กับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2548 – 2551 (ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนากฎหมาย และ
การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สวน ง. การปองกันและปราบปรามการทุจริต) ตลอดจนพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สวนราชการจึงมีหนาที่ปองกันมิ
ใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้น อันจะสะทอนถึงประสิทธิภาพ และความโปรงใสในการทํางานของสวนราชการได 
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 
 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน 2 กรณี 
กรณีที่ 1 สวนราชการมีงบประมาณรายจายลงทุน  
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของ
สวนราชการ ทัง้ที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวน
ราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมลูการเบิก
จายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจาย และถวงน้ําหนักสําหรับอัตราการ 
เบิกจายเงินในสวนของรายการคาครุภัณฑและรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้ 

การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละรายการ 
รายการงบประมาณรายจายลงทุน น้ําหนัก : Wi (รอยละ) 

1. รายการคาครุภัณฑ 0.90 
2. รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 2.10 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครภัุณฑ 
                                 =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครภัุณฑ  x 100 
                                      วงเงนิงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑที่ไดรับ 

 
 

 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
                                 =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง   x 100 
                                      วงเงนิงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่ไดรับ 
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หมายเหตุ : การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และไมไดนํา
เงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณ
ที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใชประกอบการประเมินผล 

 

  รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ     
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                   
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย          

เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

คาคะแนนท่ีได
ของแตละ
รายการ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก      
(SMi x W i) 

 1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

1. รายการ          
คาครุภัณฑ 

0.30 
(0.90/3.00) 

 

63 68 73 78 83 คาคะแนนของ
รายการ       

คาครุภัณฑ 

(คาคะแนนของรายการ        
คาครุภัณฑ x  นํ้าหนักของ

รายการคาครุภัณฑ) 
2. รายการ          

คาที่ดินและ
ส่ิงกอสราง 

0.70 
(2.10/3.00) 

 

63 68 73 78 83 คาคะแนนของ
รายการคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

(คาคะแนนของรายการคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง x นํ้าหนักของ
รายการคาที่ดินและส่ิงกอสราง) 

 รวม =1       ผลรวมของ (คาคะแนนของ
รายการคาครุภัณฑ x นํ้าหนัก
ของรายการคาครภุัณฑ) +         
(คาคะแนนของรายการคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง x นํ้าหนักของ
รายการคาที่ดินและส่ิงกอสราง)  

หมายเหตุ : แปลงน้ําหนักของแตละรายการใหผลรวมของน้ําหนักของทกุรายการเทากับ 1 
 
สูตรการคํานวณ : 

 

ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของรายการงบประมาณรายจายลงทุน) 
 

หรือ 

 
 
 

 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาครุภัณฑ x น้ําหนักของรายการคาครุภัณฑ) 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง x น้ําหนักของรายการคาที่ดินและส่ิงกอสราง) 

+ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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โดยที่ : 

น้ําหนักของ            
รายการงบประมาณ
รายจายลงทุน (Wi) 

หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับงบประมาณรายจายลงทุนแตละรายการ          
โดยน้ําหนักของทุกรายการรวมกัน = 1 

คาคะแนนที่ไดของ       
แตละรายการ (SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบผลสําเร็จของรอยละของอัตรา              
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในแตละรายการกับเปาหมายที่กําหนดไว 

รายการงบประมาณ
รายจายลงทุน (i) 

หมายถึง ลําดบัที่ของงบประมาณรายจายลงทุน ซึ่งประกอบดวยรายการคาครุภัณฑ 
และรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 1  

2 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 2 

3 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 3 

4 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 4 

5 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 5 

 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการ
เบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดคือ รอยละของ
อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนกําหนดไวเทากับ รอยละ 73 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูลผลการเบิกจาย
รายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค จากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 กรณีที่สวนราชการมีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สวนราชการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น งบประมาณใน
สวนที่เหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได ทั้งนี้ หากสวนราชการไมไดนาํเงินงบประมาณ
สวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่น ๆ ตอ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว 
(งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใชประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้  
 วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของ
งบประมาณที่สามารถประหยัดได  
 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสวนราชการที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
- แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (แบบ สงป. 302/1) 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549               
ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหสวน
ราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัด
มาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ สวน
ราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ตัวอยางการคํานวณคะแนน :  
ตัวอยางที่ 1 :  
 

สวนราชการ 

รายการครุภัณฑ รายการที่ดินและสิ่งกอสราง 

(1) (2) (2) / (1) 
คาคะแนนท่ีได    
เมื่อเทียบกับ  
เกณฑการให

คะแนนท่ีกําหนด 

(1) (2) (2) / (1) 
คาคะแนนท่ีได
เมื่อเทียบกับ
เกณฑการให

คะแนนท่ีกําหนด 

งบประมาณ
ท่ีไดรับ  

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

งบประมาณ
ท่ีไดรับ  

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

ก 30.00 22.77 75.90 3.5800 590.00 293.23 49.70 1.0000 

 

  รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ     
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                   
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย          

เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

คาคะแนนท่ีได
ของแตละ
รายการ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก      
(SMi x W i) 

 1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

1. รายการ          
คาครุภัณฑ 

0.30 
(0.90/3.00) 

 

63 68 73 78 83 3.5800 1.0740 
 (3.5800 x 0.30) 

2. รายการ          
คาที่ดินและ
ส่ิงกอสราง 

0.70 
(2.10/3.00) 

 

63 68 73 78 83 1.0000 0.7000 
(1.0000 x 0.70) 

 รวม =1       1.7740 

 
ดังนั้น ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนของสวนราชการ ก เทากับ ระดับคะแนน 1.7740 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ตัวอยางที่ 2 :  

สวนราชการ 

รายการครุภัณฑ รายการที่ดินและสิ่งกอสราง 

(1) (2) (2) / (1) 
คาคะแนนท่ีได    
เมื่อเทียบกับ  
เกณฑการให

คะแนนท่ีกําหนด 

(1) (2) (2) / (1) 
คาคะแนนท่ีได
เมื่อเทียบกับ
เกณฑการให

คะแนนท่ีกําหนด 

งบประมาณ
ท่ีไดรับ  

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

งบประมาณ
ท่ีไดรับ  

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

ข 11,040.00 8,245.78 74.69 3.3380 - - - - 

 

  รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ     
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                   
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย          

เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

คาคะแนนท่ีได
ของแตละ
รายการ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก      
(SMi x Wi) 

 1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

1. รายการ          
คาครุภัณฑ 

1.00 
 

63 68 73 78 83 3.3380 3.3380 
(3.3380 x 1.00) 

 รวม =1       3.3380 

 
ดังนั้น ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนของสวนราชการ ข เทากับ ระดับคะแนน 3.3380 
 
กรณีที่ 2 สวนราชการไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณรายจายในภาพรวม 
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวมของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถ             
ในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ            
โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
 
สูตรการคํานวณ : 
 

 

                                 =     ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย           x 100 
                                          วงเงนิงบประมาณรายจายที่ไดรับ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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หมายเหตุ : การคํานวณวงเงนิงบประมาณรายจายภาพรวม จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได 
และไมไดนําเงนิดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี ้ขอใหสวนราชการรายงาน
วงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 3  ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
87 90 93 96 99 

 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการ
เบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดคือ รอยละของ
อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมกําหนดไวเทากับ รอยละ 93 
 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูลผลการเบิกจาย
รายจายในภาพรวมของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค จากโครงการเปลี่ยนระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 กรณีที่สวนราชการมีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สวนราชการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น งบประมาณใน
สวนที่เหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได ทั้งนี้ หากสวนราชการไมไดนาํเงินงบประมาณ
สวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่น ๆ ตอ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว 
(งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใชประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้  
 วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของ
งบประมาณที่สามารถประหยัดได  
 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสวนราชการที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
- แบบรายงานแผน/ผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบราบจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 (แบบ สงป. 302) 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549               
ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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แนวทางการประเมินผล 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหสวน
ราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัด
มาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ สวน
ราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :    

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะพิจารณา
จากความครบถวนของขอมูล เชน จํานวนหนวยน้ํามันและไฟฟาที่ใช เปนตน ที่จัดเก็บในฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับ 
การประหยัดพลังงานตามแบบฟอรมการรายงานการใชพลังงานของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การ
ทบทวนแนวทาง/มาตรการการประหยัดพลังงาน การจัดทําและการดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการการประหยัด
พลังงานไดอยางครบถวน รวมถึงปริมาณพลังงานที่สวนราชการสามารถลดการใชลงไดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กับปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2546   

• พิจารณาจากรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 1. ไฟฟา  ใหน้ําหนักรอยละ 1 
 2. น้ํามัน  ใหน้ําหนักรอยละ 1 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

 1.  ไฟฟา 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟาครบถวน 
2 ทบทวนแนวทาง/มาตรการการประหยัดไฟฟา จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ

ประหยัดไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 
3 ปริมาณการใชไฟฟาไมเปล่ียนแปลง   
4 ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 
5 ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 10 ขึ้นไป  

 

กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชไฟฟาในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 จะตองประหยัดไฟฟาไดรอยละ 15 ขึ้นไป 

  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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2.  นํ้ามัน 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดน้ํามันครบถวน 
2 ทบทวนแนวทาง/มาตรการการประหยัดน้ํามัน จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ

ประหยัดน้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 
3 ปริมาณการใชน้ํามันไมเปล่ียนแปลง   
4 ประหยัดน้ํามันได มากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 
5 ประหยัดน้ํามันได มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 10 ขึ้นไป  

 

กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชน้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 จะตองประหยัดน้ํามันไดรอยละ 15 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 
 
 1. รอยละของปริมาณไฟฟาที่ประหยัดได เทากับ 
 

 
                               ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หนวย) – 
                               ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (หนวย)               x 100 
                               ปรมิาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หนวย) 
 

 
 2. รอยละของน้ํามันที่ประหยัดได  เทากับ 
 
 

                                  ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร) –  
                                  ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ลิตร)                x 100 
                                  ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร) 

 
เหตุผล :  
 ดวยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ไดเห็นชอบยุทธศาสตรการแกไข
ปญหาดานพลังงานของประเทศ โดยมีมาตรการใหทุกหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจลดการใชพลังงานลง
รอยละ 10 -15 เทียบกับปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงของปงบประมาณ พ.ศ. 2546 โดยหนวยงานที่



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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มีผลการใชพลังงานที่ผานมาลดลงใหลดการใชพลังงานลงอีกรอยละ 10 สําหรับหนวยงานที่มีผลการใชพลังงาน
ที่ผานมาเพิ่มขึ้นใหลดการใชพลังงานลงอีกรอยละ 15    
 
เงื่อนไข :  

สําหรับระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชขอมูลของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงานที่สวนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ 
นร 1201/ว 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548  

 
หมายเหตุ 

1. สวนราชการ  หมายถึง สวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎกระทรวง  และรวมถึงสวนราชการที่ ต้ังขึ้นเปนหนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏใน
กฎกระทรวง 

สําหรับสวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมนั้นซึ่งจัดต้ังขึ้นตาม
กฎกระทรวง แตปฏิบัติงานอยูในภูมิภาค การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลของ
สวนราชการนั้นๆ ใหพิจารณาจากสถานที่ต้ังของสวนราชการวา ต้ังอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงาน
ผลการดําเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ต้ังอยูนั้น 

 
2. กรณีที่สวนราชการไมมีฐานขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2546 ใหสวนราชการใชขอมูลปรมิาณการใช

ไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนปฐานแทนปงบประมาณ พ.ศ. 2546 ทั้งนีต้องมี
เหตุผล เชน  

• ไดรับการจัดต้ังภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. 2546  

• เพิ่งแยกหรือจดัเก็บปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ดวยตนเอง ภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. 2546 
เชน การแยกมเิตอร  แยกสํานักงานจากหนวยงานอื่น หรอือื่นๆ 

• มีเหตุสุดวิสัยเปนเหตุใหขอมลูปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 เอกสาร
ชํารุด สูญหาย เชน ไฟไหม น้ําทวม ในปนัน้ เปนตน 

 
3. กรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/น้าํมัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของสวนราชการใด เปลี่ยนแปลงจาก

ปฐาน โดยเพิ่มขึ้นต้ังแตรอยละ 15 ขึ้นไป ซึง่เปนระดับที่มนีัยสําคัญ ใหสวนราชการนัน้แจงหรือ
แสดงเหตุผลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่สวนราชการรายงานตอ สํานักงาน ก.พ.ร. โดย
มีรายละเอียดที่พอเพียงตอการพิจารณาความเหมาะสมของเหตุผลที่ทําใหปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มขึ้น เชน 

• มีการเปลี่ยนโครงสรางหรือภารกิจของหนวยงาน (ระบุรายละเอียด) 

• ภารกิจเพิ่มขึ้น (ระบุรายละเอยีด) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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• ติดต้ังอุปกรณสําหรับดําเนินภารกิจเพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด) หรอืสรางอาคารใหม (ระบุ
รายละเอียด) 

 

 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 

 
สวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน    
โทร.  0 2612 1555 ตอ 351-380 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 มีขอมูลในฐานขอมูลการ
ประหยัดไฟฟา/น้ํามัน
ครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 ใชขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันที่สวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 
(หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามลักษณะที่กําหนดในหมายเหตุขอ 2) 
และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่สวนราชการไดรายงานผลผาน    
www.e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงาน
หมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1201/ว 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2548 

 
  การสังเกตการณ 
   กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ 

ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ัง
แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ 
จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยัน
ขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมี
เจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
ทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปล่ียนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอม
ใหคณะกรรมการฯ สวนราชการอื่น ภาคเอกชน และประชาชน 
ตรวจสอบขอมูลได 

 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 (ความครบถวนของฐานขอมูล) = 

1 คะแนน 
พิจารณา 2 สวน คือ  (1)  ขอมูลดานไฟฟา = 0.5 คะแนน  

       (2) ขอมูลดานน้ํามัน = 0.5 คะแนน  

วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
(1) กรณีสวนราชการนั้นไมมสีวนราชการท่ีต้ังข้ึนเปนหนวยงาน

ภายในกรมนั้นท่ีไมปรากฏในกฎกระทรวงอยูดวย 

 พิจารณาความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ใน
ฐานขอมูลการประหยัดไฟฟา/นํ้ามันใน www.e-report.energy.go.th
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามลักษณะ
ที่กําหนดในหมายเหตุขอ 2) และปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

 

ความครบถวน ดานไฟฟา ดานน้ํามัน 

ไมครบรอยละ 100 0.0 คะแนน 0.0 คะแนน 

ครบรอยละ 100 0.5 คะแนน 0.5 คะแนน 

(2) กรณีสวนราชการนั้นมสีวนราชการที่ต้ังข้ึนเปนหนวยงาน
ภายในกรมนั้นท่ีไมปรากฏในกฎกระทรวงอยูดวย 

 พิจารณาจากความครบถวนของจํานวนหนวยงานในสวนราชการที่มี
ขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามัน ในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟา/
นํ้ามันใน www.e-report.energy.go.th โดยคะแนนที่สวนราชการไดรับ
มีวิธีคํานวณ ดังน้ี 

 (2.1) ไฟฟา 
จํานวนหนวยงานในสวนราชการที่มีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา  

ปงบประมาณ พ.ศ.2546 (และ/หรือ 2548) และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครบถวน100% 
 

จํานวนหนวยงานในสวนราชการทั้งหมด 

 

× 0.5 

 

(2.2) น้ํามัน 
จํานวนหนวยงานในสวนราชการที่มีขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (และหรือ 2548) และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครบถวน100% 
 

จํานวนหนวยงานในสวนราชการทั้งหมด  

 

× 0.5 

หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/นํามันในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2546 หรือปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครบถวนทั้ง 12 
เดือนของทุกหนวยงานในสวนราชการ 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
2 ทบทวนแนวทาง/

มาตรการการประหยัด
ไฟฟา/น้ํามัน จดัทําและ
ดําเนินงานตามแนวทาง/
มาตรการประหยัดไฟฟา/
น้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 ไดแลวเสร็จ
ครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 ใชขอมูลเกี่ยวกับการทบทวนแนวทาง/มาตรการการประหยัดไฟฟา/
น้ํามันที่สวนราชการบันทึก ใน www.e-report.energy.go.th ตามที่ 
สนพ. ออกแบบไว เชน ไดมีการประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ... ที่ประชุมมี
มติให...... หรือ ที่ประชุมเห็นวาแนวทาง/มาตรการปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 ครบถวนครอบคลุมดีแลว จึงมีมติใหปฏบัิติตามแนวทาง/มาตรการ
เดิมตอไปโดยเครงครัด เปนตน 

  

 
   ใชขอมูลรายงานการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ  (Self Assessment Report: SAR) ที่สวนราชการ
รายงานตอ สํานักงาน ก.พ.ร. โดยเอกสารประกอบดวย 

 คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน (ในกรณีดําเนินการตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สามารถใชคําส่ังแตงตั้งของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ได) 

 รายงานการประชุมเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการประหยัดพลังงาน 
 แผนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากผูมีอํานาจ ซึ่งควรประกอบดวย  

 แนวทาง/มาตรการการประหยัดพลังงาน  
 การคาดการณปริมาณการใชพลังงานเปรียบเทียบระหวาง
กรณีไมมีการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการใดๆ กับกรณี
ที่มีการดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549  

 แนวทางการติดตามตรวจสอบ  
 การวิเคราะหปจจัยสนับสนุน ปญหาและอุปสรรค  
 แนวทางการรายงานและการประเมินผลรอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน  

   แนวทางการดําเนินการกรณีไมสามารถประหยัดการใช



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

พลังงานไดตามเปาหมายที่คาดหวัง 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  หมายเหตุ :  

ในกรณีที่สวนราชการพิจารณาแลวเห็นวาควรดําเนินการตอจาก
แผนการฯปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สวนราชการตองจัดทําเอกสารตางๆที่
แสดงถึงการทบทวนแนวทาง/มาตรการ ซึ่งควรประกอบดวย  

 การเปรียบเทียบปริมาณการใชพลังงานที่ลดไดจริงกับ
ปริมาณที่คาดหวังวาจะลดไดจากการดําเนินการตาม
แนวทาง/มาตรการที่กําหนดในชวง 6 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549  (ในกรณีที่แผนปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 ไมมีการคาดการณในสวนนี้ไว ใหหนวยงานทําการ
คาดการณทันทีและทําการเปรียบเทียบในเดือนที่เหลือ)  

 การวิเคราะหปจจัยสนับสนุน ปญหาและอุปสรรค  
 แนวทาง/มาตรการเพื่อใหสามารถบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว 
  แนวทางการรายงานและการประเมินผลรอบ 6 เดือน และ 

12 เดือน 
  ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
   ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 

 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

  การสังเกตการณ 
   สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงในสวนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 2 (การทบทวนแนวทาง/มาตรการ
ประหยัดไฟฟาและน้ํามัน)  = 1 คะแนน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
  (1) กรณีสวนราชการนั้นไมมีสวนราชการที่ต้ังข้ึนเปนหนวยงาน

ภายในกรมนั้นท่ีไมปรากฏในกฎกระทรวงอยูดวย 

การทบทวนแนวทาง/มาตรการ คะแนน 

ไมมีการทบทวนแนวทาง/มาตรการการประหยัดไฟฟาและ
นํ้ามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และไมมีการวางแผน
แนวทาง/มาตรการการประหยัดไฟฟาและน้ํามัน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

0.0 คะแนน 

มีการทบทวนแนวทาง/มาตรการการประหยัดไฟฟาและน้ํามัน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/
มาตรการประหยัดไฟฟา/นํ้ามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได
แลวเสร็จครบถวน 

1.0 คะแนน 

 

  (2) กรณีสวนราชการนั้นมีสวนราชการท่ีต้ังข้ึนเปนหนวยงานภายใน
กรมน้ันท่ีไมปรากฏในกฎกระทรวงอยูดวย 

 

จํานวนหนวยงานในสวนราชการที่มีการทบทวนแนวทางประหยัดไฟฟา/นํ้ามันใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และมีการกําหนดแนวทางประหยัดไฟฟา/นํ้ามัน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
จํานวนหนวยงานในสวนราชการทั้งหมด 

   

3 ปริมาณการใชไฟฟา/  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

น้ํามันไมเปล่ียนแปลง    ขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันที่สวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 
(หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามลักษณะที่กําหนดในหมายเหตุขอ 
2) และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่สวนราชการไดรายงานผลผาน    
www.e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงาน
หมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/ว 28 ลงวนัที่ 29 ธันวาคม 2548 

เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-5 (ผลการประหยัดไฟฟา/นํ้ามัน) 
= 3 คะแนน 
พิจารณา 2 สวน คือ  

(1) ปริมาณการลดใชไฟฟา   = 1.5 คะแนน  
(2) ปริมาณการลดใชน้ํามัน   = 1.5 คะแนน 

วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
(1) กรณีสวนราชการนั้นไมมีสวนราชการท่ีต้ังข้ึนเปนหนวยงาน

ภายในกรมนั้นท่ีไมปรากฏในกฎกระทรวงอยูดวย 
 

4 ประหยัดไฟฟาน้ํามันได 
มากกวารอยละ 0 ถึง  
รอยละ 5 

5 ประหยัดไฟฟา/น้ํามันได 
มากกวารอยละ 5 ถึง รอย
ละ 10 ขึ้นไป  
 
กรณีหนวยงานมีปริมาณ
การใชไฟฟา/น้ํามันใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 
จะตองประหยัดไฟฟา/
น้ํามันไดรอยละ 15 ขึ้นไป 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
  • สวนราชการจะไดรับการประเมินในขั้นตอนที่ 3-5 ตองไดรับ

คะแนนทั้งไฟฟาและน้ํามันอยางละ 0.5 คะแนน ในเกณฑการ
ใหคะแนนระดับที่ 1 (ความครบถวนของฐานขอมูล)  

วิธีใหคะแนน 
  

 

 (ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 หรือปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 (หนวย) - ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 (หนวย)) 

 
 
   X 100 

ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 หรือปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 (หนวย) 

 

  • เกณฑการใหคะแนน 
 

การใหคะแนนแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไฟฟา น้ํามัน 

ข้ันที่ 3  ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามัน  
 ไมเปลี่ยนแปลง  (รอยละ 0) 

= 0.5 คะแนน = 0.5 คะแนน 

ข้ันที่ 4   ประหยัดไฟฟา/นํ้ามัน 
 ไดมากกวารอยละ 0 ถึงรอยละ 5 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

ข้ันที่ 5   

• สวนราชการที่มีปริมาณการใชไฟฟา/
นํ้ามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ลดลง 
เม่ือเทียบกับปริมาณการใช
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 จะตอง
ประหยัดไฟฟา/นํ้ามันไดมากกวารอย
ละ 5 ถึง รอยละ 10  

• สวนราชการที่มีปริมาณการใชไฟฟา/
นํ้ามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
เพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกับปริมาณการใช
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 จะตอง
ประหยัดไฟฟา/นํ้ามันไดมากกวารอย
ละ 5 ถึง รอยละ 15 

• สวนราชการที่มีขอมูลปงบประมาณ 
พ.ศ. 2546 แตไมสามารถประเมินผล
การใชไฟฟา/นํ้ามัน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 ไดวา เพิ่มข้ึนหรือลดลง 
จะตองประหยัดไฟฟา/นํ้ามันได
มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 15 

 
= 0.0-0.5
คะแนน 

 
= 0.0-0.5
คะแนน 

รวม 3 ชวง คะแนนเต็ม 1.5 คะแนน 1.5 คะแนน 
หมายเหต:ุ การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 4 และ 5 หากตัวเลขที่ประหยดัไดจริงอยู
ระหวางคาขอบเขตใหใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
  (2) กรณีสวนราชการนั้นมสีวนราชการที่ต้ังข้ึนเปนหนวยงาน

ภายในกรมนั้นท่ีไมปรากฏในกฎกระทรวงอยูดวย 

• สวนราชการจะไดรับการประเมินในขั้นตอนที่ 3-5 ตองไดรับ
คะแนนทั้งไฟฟาและน้ํามันอยางละตั้งแต 0.25 คะแนน ขึ้นไป 
หรือมีจํานวนหนวยงานในสังกัดใหขอมูลในแตละสวนมากกวา
รอยละ 50 ในเกณฑการใหคะแนนระดับที่ 1 (ความครบถวน
ของฐานขอมูล)  

• วิธีใหคะแนน 

 

• เกณฑการใหคะแนน 
การใหคะแนนแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไฟฟา น้ํามัน 

ข้ันที่ 3  ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามัน
ไมเปลี่ยนแปลง  (รอยละ 0) 

= 0.5 คะแนน = 0.5 คะแนน 

ข้ันที่ 4   ผลรวมประหยัดไฟฟา/นํ้ามันได
มากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

ข้ันที่ 5   

• ผลรวมปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามัน
ของหนวยงานที่มีขอมูลครบถวน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ลดลง เม่ือ
เทียบกับปริมาณการใชปงบประมาณ 
พ.ศ. 2546 สวนราชการจะตอง
ประหยัดไฟฟา/นํ้ามันไดมากกวารอย
ละ 5 ถึง รอยละ 10 

• ผลรวมปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามัน
ของหนวยงานที่มีขอมูลครบถวน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพิ่มข้ึน เม่ือ
เทียบกับปริมาณการใชปงบประมาณ 
พ.ศ. 2546 สวนราชการจะตอง
ประหยัดไฟฟา/นํ้ามันไดมากกวารอย
ละ 5 ถึง รอยละ 15 

 
= 0.0-0.5
คะแนน 

 
= 0.0-0.5
คะแนน 

รวม 3 ชวง คะแนนเต็ม 1.5 คะแนน 1.5 คะแนน 
หมายเหต:ุ การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 4 และ 5 หากตัวเลขที่ประหยดัไดจริงอยู
ระหวางคาขอบเขตใหใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค 

(ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 และ/หรือ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (หนวย) – ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามัน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (หนวย)) 

 
 
  X 100 

ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 หรือ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (หนวย) 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
  เงื่อนไขพิจารณาเปาหมายลดใชพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

มีดังนี้ 
- หากสวนราชการมีจํานวนขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันของ

หนวยงานยอย (ที่ไมปรากฏในกฎกระทรวง) ปงบประมาณ พ.ศ. 
2546 และ ป 2548 ครบถวน ต้ังแตรอยละ 50 ขึ้นไป ของจํานวน
หนวยงานในสวนราชการนั้นรวมทั้งหมด และผลรวมปริมาณการใช
ไฟฟาและน้ํามันของหนวยงานท่ีมีขอมูลครบถวน ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 นอยกวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 สวนราชการจะตอง
ลดปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ต้ังแตรอย
ละ 10 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับปฐาน จึงจะไดคะแนนเต็ม 1.5 คะแนน 
(ไฟฟา /น้ํามัน) 

- หากสวนราชการมีจํานวนขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันของ
หนวยงานยอย (ที่ไมปรากฏในกฎกระทรวง) ปงบประมาณ พ.ศ. 
2546 และ ป 2548 ครบถวน ต้ังแตรอยละ 50 ขึ้นไป ของจํานวน
หนวยงานในสวนราชการนั้นรวมทั้งหมด และผลรวมปริมาณการใช
ไฟฟาและน้ํามันของหนวยงานท่ีมีขอมูลครบถวน ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 มากกวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 สวนราชการจะตอง
ลดปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ต้ังแตรอย
ละ 15 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับปฐาน จึงจะไดคะแนนเต็ม 1.5 คะแนน 
(ไฟฟา /น้ํามัน) 

- หากสวนราชการมีจํานวนขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันของ
หนวยงานยอย (ที่ไมปรากฏในกฎกระทรวง) ปงบประมาณ พ.ศ. 
2546 และ ป 2548 ครบถวน ไมถึงรอยละ 50 ของจํานวนหนวยงาน
ในสวนราชการนั้นรวมทั้งหมด จะตองลดปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ต้ังแตรอยละ 15 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับป
ฐาน จึงจะไดคะแนนเต็ม 1.5 คะแนน (ไฟฟา/น้ํามัน) 

หมายเหตุ :   
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report: SAR) ขอให
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสารหลักฐานที่สําคัญ ประกอบของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ 
สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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 กรณีสวนราชการนั้นไมมีสวนราชการที่ตั้งขึ้นเปนหนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏในกฎกระทรวงอยูดวย

สวนราชการ ขั้นที่ 2 การวิเคราะหคะแนน

ไฟฟา น้ํามัน ป 46 ป 48 ป 49 ป 46 ป 48 ป 49 ป 46 ป 48 ป 49 ป 46 ป 48 ป 49

1 สวนราชการ A 100% 100% มี 2,000 1,900 1,800 2,000 1,900 1,800 -5 -10 -5 -10

2 สวนราชการ B 100% 100% ไมมี 2,000 1,900 1,800 2,000 1,900 1,800 -5 -10 -5 -10

3 สวนราชการ C 100% 100% มี 2,000 2,200 1,800 2,000 1,900 1,800 10 -10 -5 -10

4 สวนราชการ D (ตั้งใหมป 2547) 100% 100% มี 1,900 1,900 1,800 1,900 1,900 1,800 0 -5 0 -5

5 สวนราชการ E 100% 90% มี 2,000 1,500 1,800 2,000 1,900 1,600 -25 -10 -5 -20

6 สวนราชการ F 100% 100% มี 2,000 1,900 2,000 2,000 1,900 2,000 -5 0 -5 0

7 สวนราชการ G 90% 90% มี 1,800 1,700 1,600 1,800 1,700 1,600 -6 -11 -6 -11

ขัน 2 ขัน 3 ขัน 4 ขัน 5 ขัน 3 ขัน 4 ขัน 5
ผลการประเมิน x = 0 x = 0

ไฟฟา น้ํามัน

คะแนนเต็ม 0.50 0.50 1.00 รวมไดรับ หมายเหตุ: 

1 สวนราชการ A 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 5.00 ครบถวนทุกขั้นตอน /การใชพลังงานยลดลงตามเปาหมาย

2 สวนราชการ B 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 4.00 ใชพลังงานลดลงตามเปาหมาย /แตขั้นตอนที่ 2 ไมมีการทบทวนมาตรการ

3 สวนราชการ C 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50 0.25 0.50 0.50 0.50 4.75

4 สวนราชการ D (ตั้งใหมป 2547) 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 4.00

5 สวนราชการ E 0.50 0.00 1.00 0.50 0.50 0.25 0.00 0.00 0.00 2.75

6 สวนราชการ F 0.50 0.50 1.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 3.00 ครบถวนทุกขั้นตอน /การใชพลังงานไมเปลี่ยนแปลง

7 สวนราชการ G 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 ขอมูลในขั้นที่ 1 ไมครบถวน 100% จึงไมมีการประเมินในขั้นตอนที่ 3-5

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 3-5

หนวยงาน
ขอมูล 46 และ 49 ทบทวน

มาตรการ

การลดใชไฟฟา การลดใชน้ํามัน

การใชน้ํามัน

%การลดใชไฟฟา %การลดใชน้ํามัน

1.50 1.50

ขอมูล 46 และ 49 ทบทวน

มาตรการ

ขันที 1

การใชไฟฟา

-

0<X ≤ 5 5<X ≤ 10 0<X ≤ 5 5<X ≤ 10

-15%

-

0 -5 -5 0 -5 -5

0 -5 -5 0 -5 -5

0 -5 -5 0 -5 -10

9 เดือน

0 -5 0 -5

-15%10 เดือน

0 -5 -5

-15%

-15%

0 0

ขอมูลน้ํามันป 2549 ไมครบถวน = 0 คะแนน 
ขอมูลไฟฟาป 2548 ไมสามารถประเมินไดวาใช เพิ่ม/ลด
(ในป 2549 เปาหมายตองลดไฟฟาใหได 15%)

ตั้งใหม ป 2547 ใชขอมูลป 2548 เปนปฐานแทน 
/ครบถวนทุกขั้นตอน /แตลดใชพลังงานไมถึงเปาหมาย 10%

ครบถวนทุกขั้นตอน /แตในป 2548 ใชไฟฟา เพิ่มขึ้น (ในป 2549 เปาหมาย
ตองลดไฟฟาใหได 15% )
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กรณีสวนราชการนั้นมีสวนราชการที่ตั้งขึ้นเปนหนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏในกฎกระทรวงอยูดวย  (กรณีเปาหมาย 10%)

สวนราชการ ขั้นที่ 2

ไฟฟา น้ํามัน ป 46 ป 48 ป 49 ป 46 ป 48 ป 49

1 สวนราชการ H 100% 100% มี 2,000 1,900 1,800 2,000 1,900 1,800

2 สวนราชการ H1 100% 100% ไมมี 2,000 1,900 1,800 2,000 1,900 1,800

3 สวนราชการ H2 100% 100% มี 2,000 2,200 1,800 2,000 1,900 1,800

4 สวนราชการ H3 (ตั้งใหมป 2547) 100% 100% มี 1,900 1,900 1,800 1,900 1,900 1,800

5 สวนราชการ H4 100% 90% มี 2,000 1,500 1,800 2,000 1,900 1,600

6 สวนราชการ H5 100% 90% มี 2,000 1,900 2,000 2,000 1,900 2,000

7 สวนราชการ H6 90% 90% มี 1,800 1,700 1,600 1,800 1,700 1,600

8 สวนราชการ H7 90% 90% ไมมี 1,800 1,700 1,600 1,800 1,700 1,600

9 สวนราชการ H8 90% 90% ไมมี 1,800 1,700 1,600 1,800 1,700 1,600

10 สวนราชการ H9 90% 90% ไมมี 1,800 1,700 1,600 1,800 1,700 1,600

รวม 10 หนวยงาน รวมไดรับ

ผลการประเมิน 0.3 0.2 0.6 0.50 0.50 0.25 0.00 0.00 0.00 2.35

หนวยงาน
ขอมูล 46 และ 49 ทบทวน

มาตรการ

การใชไฟฟา

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 3-5

การใชน้ํามัน

- -
9 เดือน 10

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

-
9 เดือน 10 เดือน

0 -5 -2.56

9 เดือน 10 เดือน

10 เดือน

10 เดือน

10 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน 10 เดือน

10 เดือน

10 เดือน

10 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน
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ขั้น

1 ความครบถวน 100% (หนวยงาน) 6/10 4/10

วิธีใหคะแนน

จํานวนหนวยงานที่ครบถวน =0.30 =0.20

จํานวนหนวยงานทั้งหมด

2 ทบทวนมาตการครบ 100% 6/10

วิธีใหคะแนน

จํานวนหนวยงานที่ครบถวน =0.60

จํานวนหนวยงานทั้งหมด

3-5 สวนราชการจะไดรับการประเมินในขั้นตอนที่ 3-5 ตองไดรับเกณฑการใหระดับคะแนนที่ 1 (ความครบถวนของฐานขอมูล) ตั้งแต 0.25 คะแนน ขึ้นไป (ทั้งไฟฟา /น้ํามัน)

ขอมูลน้ํามัน ไมถึง 0.25 คะแนน จึงไมมีการประเมินผลดานน้ํามัน ในขั้นที่ 3-5 คะแนนดานน้ํามัน = 0

ขอมูลไฟฟา ผาน 0.25 คะแนน จึงมีการประเมินผลดานไฟฟา ในขั้นที่ 3-5

x0.50

x 1 x



ก.พ.ร. 
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สวนราชการ ขั้นที่ 2

ไฟฟา น้ํามัน ป 46 ป 48 ป 49

1 สวนราชการ H 100% มี 2,000 1,900 1,800

2 สวนราชการ H1 100% ไมมี 2,000 1,900 1,800

3 สวนราชการ H2 100% มี 2,000 2,200 1,800

4 สวนราชการ H3 (ตั้งใหมป 2547) 100% มี 1,900 1,900 1,800 ขอมูลป 46 ไมมี จึงใชป 2548 เปนปฐานแทน

5 สวนราชการ H4 100% มี 2,000 1,500 1,800

6 สวนราชการ H5 100% มี 2,000 1,900 2,000

ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา 0.3 11,900 11,000

วิธีใหคะแนน
ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 และหรือป 2548 (หนวย) –

ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (หนวย) 11,900-11,000 7.56
11,900

ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 หรือปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (หนวย)

การพิจารณาเปาหมายป 2549 10% หรือ 15%

ขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันของหนวยงานยอย (ที่ไมปรากฏในกฎกระทรวง) ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 และ ป 2548 ครบถวน ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ของจํานวนหนวยงานในสวนราชการนั้นรวมทั้งหมด

และผลรวมปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามันของหนวยงานที่มีขอมูลครบถวน ในป 2548 นอยกวา ป 2546 สวนราชการจะตองลดปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับปฐาน

หนวยงานที่มีขอมูลไฟฟา 

ป 2546 และ 2549 ครบถวน

ขอมูล 46 และ 49 ทบทวน

มาตรการ

การใชไฟฟา

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 3-5

การใชน้ํามัน

-
9 เดือน9 เดือน

x 100 x 100= = จะประเมินคะแนนเทาไร ตองพิจารณากอนวาอยูใน

ขาย 10% หรือ 15%



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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จากขอมูลขางตน 

หนวยงานที่มีขอมูลใชไฟฟา 2546 และ 2548 ครบถวน มี 5 หนวยงาน ป 46 ป 48 ป 49

1 สวนราชการ H 2,000 1,900 1,800

2 สวนราชการ H1 2,000 1,900 1,800

3 สวนราชการ H2 2,000 2,200 1,800

4 สวนราชการ H3 (ตั้งใหมป 2547) 1,900 1,900 1,800 ขอมูลป 46 ไมมี จึงใชป 2548 เปนปฐานแทน

5 สวนราชการ H4 2,000 1,500 1,800

6 สวนราชการ H5 2,000 1,900 2,000

7 สวนราชการ H6 1,800 1,700 1,600

8 สวนราชการ H7 1,800 1,700 1,600

9 สวนราชการ H8 1,800 1,700 1,600

10 สวนราชการ H9 1,800 1,700 1,600

ผลรวมปริมาณการใชไฟฟารวม 5 หนวยงาน 9,900 9,800

เปรียบเทียบผลรวมปริมาณการใชไฟฟา 2546-2548 100

(ป 2548 ใชนอยกวา ดังนั้นเปาหมายป 2549 = รอยละ 10 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับปฐาน)

สรุปประเมินคะแนนไดดังนี้

ขั้นที่ 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5

x = 0 x = 0

ไฟฟา น้ํามัน รวมไดรับ

คะแนนเต็ม 0.50 0.50 1.00 5.00

ผลประเมิน 0.3 0.2 0.6 0.50 0.50 0.25 0.00 0.00 0.00 2.35

ขั้นที่ 3-5 ไดรับคะแนนรวม 7.56

พิจารณา 3 ขั้น X = 0 0.00 = 0

5.00 = 0.5

2.56 = 0.25 (ไปดูคะแนนที่ sheet คะแนนขั้นที่ 3 ถึง 5 (A))

รวม 0.75

ทบทวน

มาตรการ การใชไฟฟา

1.50 1.50

การใชไฟฟา การใชน้ํามัน

ขั้นที่ 1

การใชน้ํามัน

ขอมูล 46 และ 49

-
9 เดือน

0<X ≤ 5 5<X ≤ 10

0 -5 -2.56

0<X ≤ 5 5<X ≤ 10

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

0<X ≤ 5

5<X ≤ 10



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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กรณีสวนราชการนั้นมสีวนราชการที่ตั้งขึ้นเปนหนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏในกฎกระทรวงอยูดวย  (กรณีเปาหมาย 15%)

สวนราชการ ขั้นที่ 2

ไฟฟา น้ํามัน ป 46 ป 48 ป 49 ป 46 ป 48 ป 49

1 สวนราชการ H 100% 100% มี 2,000 2,100 1,800 2,000 1,900 1,800

2 สวนราชการ H1 100% 100% ไมมี 2,000 1,900 1,800 2,000 1,900 1,800

3 สวนราชการ H2 100% 100% มี 2,000 2,200 1,800 2,000 1,900 1,800

4 สวนราชการ H3 (ตั้งใหมป 2547) 100% 100% มี 1,900 1,900 1,800 1,900 1,900 1,800

5 สวนราชการ H4 100% 90% มี 2,000 1,500 1,800 2,000 1,900 1,600

6 สวนราชการ H5 100% 90% มี 2,000 1,900 2,000 2,000 1,900 2,000

7 สวนราชการ H6 90% 90% มี 1,800 1,700 1,600 1,800 1,700 1,600

8 สวนราชการ H7 90% 90% ไมมี 1,800 1,700 1,600 1,800 1,700 1,600

9 สวนราชการ H8 90% 90% ไมมี 1,800 1,700 1,600 1,800 1,700 1,600

10 สวนราชการ H9 90% 90% ไมมี 1,800 1,700 1,600 1,800 1,700 1,600

รวม 10 หนวยงาน รวมไดรับ

ผลการประเมิน 0.3 0.2 0.6 0.50 0.50 0.13 0.00 0.00 0.00 2.23

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 3-5

การใชน้ํามัน
หนวยงาน

ขอมูล 46 และ 49 ทบทวน

มาตรการ

การใชไฟฟา

- -
9 เดือน

-
9 เดือน

0 -5 -2.56

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน 10 เดือน

10 เดือน

10 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน 10 เดือน

10 เดือน

10 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

10 เดือน

10 เดือน



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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 ขั้น

1 ความครบถวน 100% (หนวยงาน) 6/10 4/10

วิธีใหคะแนน

จํานวนหนวยงานที่ครบถวน =0.30 =0.20

จํานวนหนวยงานทั้งหมด

2 ทบทวนมาตการครบ 100% 6/10

วิธีใหคะแนน

จํานวนหนวยงานที่ครบถวน =0.60

จํานวนหนวยงานทั้งหมด

3-5 สวนราชการจะไดรับการประเมินในขั้นตอนที่ 3-5 ตองไดรับเกณฑการใหระดับคะแนนที่ 1 (ความครบถวนของฐานขอมูล) ตั้งแต 0.25 คะแนน ขึ้นไป (ทั้งไฟฟา /น้ํามัน)

ขอมูลน้ํามัน ไมถึง 0.25 คะแนน จึงไมมีการประเมินผลดานน้ํามัน ในขั้นที่ 3-5 คะแนนดานน้ํามัน = 0

ขอมูลไฟฟา ผาน 0.25 คะแนน จึงมีการประเมินผลดานไฟฟา ในขั้นที่ 3-5

x0.50

x 1 x



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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สวนราชการ ขั้นที่ 2

ไฟฟา น้ํามัน ป 46 ป 48 ป 49

1 สวนราชการ H 100% มี 2,000 2,100 1,800

2 สวนราชการ H1 100% ไมมี 2,000 1,900 1,800

3 สวนราชการ H2 100% มี 2,000 2,200 1,800

4 สวนราชการ H3 (ตั้งใหมป 2547) 100% มี 1,900 1,900 1,800 ขอมูลป 46 ไมมี จึงใชป 2548 เปนปฐานแทน

5 สวนราชการ H4 100% มี 2,000 1,500 1,800

6 สวนราชการ H5 100% มี 2,000 1,900 2,000

ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา 0.3 11,900 11,000

วิธีใหคะแนน
ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 และหรือป 2548 (หนวย) –

ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (หนวย) 11,900-11,000 7.56
11,900

ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 หรือปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (หนวย)

การพิจารณาเปาหมายป 2549 10% หรือ 15%

ขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันของหนวยงานยอย (ที่ไมปรากฏในกฎกระทรวง) ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 และ ป 2548 ครบถวน ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ของจํานวนหนวยงานในสวนราชการนั้นรวมทั้งหมด

และผลรวมปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามันของหนวยงานที่มีขอมูลครบถวน ในป 2548 มากกวา ป 2546 สวนราชการจะตองลดปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตั้งแตรอยละ 15 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับปฐาน

หนวยงานที่มีขอมูลไฟฟา 

ป 2546 และ 2549 ครบถวน

ขอมูล 46 และ 49 ทบทวน

มาตรการ

การใชไฟฟา

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 3-5

การใชน้ํามัน

-
9 เดือน9 เดือน

x 100 x 100= = จะประเมินคะแนนเทาไร ตองพิจารณากอนวาอยูใน

ขาย 10% หรือ 15%



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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จากขอมูลขางตน 

หนวยงานที่มีขอมูลใชไฟฟา 2546 และ 2548 ครบถวน มี 5 หนวยงาน ป 46 ป 48 ป 49

1 สวนราชการ H 2,000 2,100 1,800

2 สวนราชการ H1 2,000 1,900 1,800

3 สวนราชการ H2 2,000 2,200 1,800

4 สวนราชการ H3 (ตั้งใหมป 2547) 1,900 1,900 1,800 ขอมูลป 46 ไมมี จึงใชป 2548 เปนปฐานแทน

5 สวนราชการ H4 2,000 1,500 1,800

6 สวนราชการ H5 2,000 1,900 2,000

7 สวนราชการ H6 1,800 1,700 1,600

8 สวนราชการ H7 1,800 1,700 1,600

9 สวนราชการ H8 1,800 1,700 1,600

10 สวนราชการ H9 1,800 1,700 1,600

ผลรวมปริมาณการใชไฟฟารวม 5 หนวยงาน 9,900 10,000

เปรียบเทียบผลรวมปริมาณการใชไฟฟา 2546-2548 -100

(ป 2548 ใชมากกวา ดังนั้นเปาหมายป 2549 = รอยละ 15 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับปฐาน)

สรุปประเมินคะแนนไดดังนี้

ขั้นที่ 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5

x = 0 x = 0

ไฟฟา น้ํามัน รวมไดรับ

คะแนนเต็ม 0.50 0.50 1.00 5.00

ผลประเมิน 0.3 0.2 0.6 0.50 0.50 0.13 0.00 0.00 0.00 2.23

ขั้นที่ 3-5 ไดรับคะแนนรวม 7.56

พิจารณา 3 ขั้น X = 0 0.00 = 0

5.00 = 0.5

2.56 = 0.13 (ไปดูคะแนนที่ sheet คะแนนขั้นที่ 3 ถึง 5 (B))

รวม 0.63

ทบทวน

มาตรการ การใชไฟฟา

1.50 1.50

การใชไฟฟา การใชน้ํามัน

ขั้นที่ 1

การใชน้ํามัน

ขอมูล 46 และ 49

-
9 เดือน

0<X ≤ 5 5<X ≤ 15

0 -5 -2.56

0<X ≤ 5 5<X ≤ 15

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

0<X ≤ 5

5<X ≤ 15
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กรณีสวนราชการนั้นมีสวนราชการที่ตั้งขึ้นเปนหนวยงานภายใน ที่ไมปรากฏในกฎกระทรวงอยูดวย  (กรณีป 2549 ใชมากขึ้น เกิน 15%)

สวนราชการ ขั้นที่ 2

ไฟฟา น้ํามัน ป 46 ป 48 ป 49 ป 46 ป 48 ป 49

1 สวนราชการ H 100% 100% มี 2,000 1,900 2,500 2,000 1,900 1,800

2 สวนราชการ H1 100% 100% ไมมี 2,000 1,900 2,500 2,000 1,900 1,800

3 สวนราชการ H2 100% 100% มี 2,000 2,200 2,500 2,000 1,900 1,800

4 สวนราชการ H3 (ตั้งใหมป 2547) 100% 100% มี 1,900 1,900 2,500 1,900 1,900 1,800

5 สวนราชการ H4 100% 90% มี 2,000 1,500 2,500 2,000 1,900 1,600

6 สวนราชการ H5 100% 90% มี 2,000 1,900 2,000 2,000 1,900 2,000

7 สวนราชการ H6 90% 90% มี 1,800 1,700 1,600 1,800 1,700 1,600

8 สวนราชการ H7 90% 90% ไมมี 1,800 1,700 1,600 1,800 1,700 1,600

9 สวนราชการ H8 90% 90% ไมมี 1,800 1,700 1,600 1,800 1,700 1,600

10 สวนราชการ H9 90% 90% ไมมี 1,800 1,700 1,600 1,800 1,700 1,600

รวม 10 หนวยงาน รวมไดรับ

ผลการประเมิน 0.3 0.2 0.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10

ขั้น

1 ความครบถวน 100% (หนวยงาน) 6/10 4/10

วิธีใหคะแนน

จํานวนหนวยงานที่ครบถวน =0.30 =0.20

จํานวนหนวยงานทั้งหมด

2 ทบทวนมาตการครบ 100% 6/10

วิธีใหคะแนน

จํานวนหนวยงานที่ครบถวน =0.60

จํานวนหนวยงานทั้งหมด

3-5 สวนราชการจะไดรับการประเมินในขั้นตอนที่ 3-5 ตองไดรับเกณฑการใหระดับคะแนนที่ 1 (ความครบถวนของฐานขอมูล) ตั้งแต 0.25 คะแนน ขึ้นไป (ทั้งไฟฟา /น้ํามัน)

ขอมูลน้ํามัน ไมถึง 0.25 คะแนน จึงไมมีการประเมินผลดานน้ํามัน ในขั้นที่ 3-5 คะแนนดานน้ํามัน = 0

ขอมูลไฟฟา ผาน 0.25 คะแนน จึงมีการประเมินผลดานไฟฟา ในขั้นที่ 3-5

หนวยงาน
ขอมูล 46 และ 49 ทบทวน

มาตรการ

การใชไฟฟา

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 3-5

การใชน้ํามัน

- --

x0.50

x 1 x

ผลเปรียบเทียบป 2546 และ 2549 ปรากฏ
วาใชไฟฟามากขึ้น 21.85%

9 เดือน 10

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน 10 เดือน

9 เดือน 10 เดือน

10 เดือน

10 เดือน

10 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน 10 เดือน

10 เดือน

10 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน

9 เดือน
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 สวนราชการ ขั้นที่ 2

ไฟฟา น้ํามัน ป 46 ป 48 ป 49

1 สวนราชการ H 100% มี 2,000 1,900 2,500

2 สวนราชการ H1 100% ไมมี 2,000 1,900 2,500

3 สวนราชการ H2 100% มี 2,000 2,200 2,500

4 สวนราชการ H3 (ตั้งใหมป 2547) 100% มี 1,900 1,900 2,500

5 สวนราชการ H4 100% มี 2,000 1,500 2,500

6 สวนราชการ H5 100% มี 2,000 1,900 2,000

ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา 0.3 11,900 14,500

ขอมูลป 46 ไมมี จึงใชป 2548 เปนปฐานแทน

วิธีใหคะแนน
ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 และหรือป 2548 (หนวย) –

ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (หนวย) 11,900-14,500 -21.85
11,900

ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 หรือปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (หนวย)

หนวยงานที่มีขอมูลไฟฟา 

ป 2546 และ 2549 ครบถวน

ขอมูล 46 และ 49 ทบทวน

มาตรการ

การใชไฟฟา

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 3-5

การใชน้ํามัน

-
9 เดือน9 เดือน

x 100 x 100= = ใชไฟฟามากขึ้น 21.85%

เปนระดับที่มีนัยสําคัญ ใหสวนราชการนั้นแจงหรือแสดงเหตุผล 

พรอมทั้งระบุปริมาณไฟฟาหรือน้ํามันที่เพิ่มขึ้นจากปกติ ใน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)หากพิจารณาเหตุผลและปริมาณไฟฟาหรือน้ํามันที่เพิ่มขึ้นจาก

ปกติ ตามที่สวนราชการนั้นไดแจงในรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) แลว สรุปวามีเหตุผลเหมาะสม 

สนพ. จะปรับขอมูลตามที่สวนราชการ แจง หรือที่เห็นวาเหมาะสม

 แลวเขาสูขั้นตอนประเมินตามขั้นตอนปกติ
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ประเด็นการประเมินผล : การลดระยะเวลาการใหบรกิาร 
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขัน้ตอนการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลาที่ลดไดของแตละ
งานบริการประชาชนที่สวนราชการจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. โดยจํานวนกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อ
นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2549 เมื่อรวมกับกระบวนงานที่ถูกประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และปงบประมาณ พ.ศ. 2548 แลว ตองคิดเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 75 จาก
จํานวนกระบวนงานทั้งหมดที่สวนราชการไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามเอกสารแนวทางดําเนินการเรื่อง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ป พ.ศ. 2547-2550 

 การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการสําหรับกระบวนงานทุกกระบวนงาน        
ที่สวนราชการเสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหเปรียบเทียบรอบระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 กับรอบระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (รอบระยะเวลาการใหบริการ ใหนับ
รวมถึงระยะเวลารอคอย) ทั้งนี้ หากไมมีขอมูลพื้นฐานของงานบริการที่นํามาประเมินผล ใหใชขอมูลที่สามารถ
จัดเก็บไดกอนที่จะทําการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเปนขอมูลฐานเพื่อใชในการประเมินผล 
 
เงื่อนไข : 

1. กระบวนงานใดที่สวนราชการนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 
แลว และลดระยะเวลาการใหบริการไดไมถึงรอยละ 30 สวนราชการจะตองนํากระบวนงานนั้นมาเสนอ               
เพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ.2549 และตองนําเสนอกระบวนงานที่จะดําเนินการลดรอบระยะเวลาใหมี
ความสอดคลองและสนับสนุนงานดานยุทธศาสตรและภารกิจหลักดวย โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวยใน
การปรับปรุงงานบริการ 

2. กระบวนงานใดที่สวนราชการนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2548 
แลว และสามารถลดระยะเวลาการใหบริการไดระหวางรอยละ 30 แตไมถึงรอยละ 50 สวนราชการสามารถ
เลือกนํากระบวนงานนั้นมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 หรือไมก็ได โดยไมตองสงหนังสือ
ชี้แจงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 

3. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนําไป
ประเมินผล         ในปงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ
กระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักมาใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

4. สําหรับกระบวนงานของสวนราชการที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการ
ดําเนินการลดรอบระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของแต
ละสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละสาขา
ตามแบบฟอรมรายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ โดยแนบเปนเอกสาร/หลักฐานใหกับผูประเมิน) 
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5. ใหสวนราชการที่เปนราชการสวนกลางเสนอเฉพาะกระบวนงานที่มีปฏิบัติอยูในสวนราชการที่
ต้ังอยูในสวนกลางเทานั้น สําหรับกระบวนงานของสวนราชการที่เปนราชการสวนกลางที่ต้ังอยูในสวนราชการ
ใหเปนหนาที่ของสวนราชการเปนผูเสนอ เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบ
อํานาจ พ.ศ. 2546    ที่กําหนดใหผูบังคับบัญชาตองมอบอํานาจใหผูวาราชการสวนราชการดวย ยกเวน ใน
กรณีสวนราชการที่เปนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูในสวนภูมิภาค และมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม
หลายสวนราชการ ใหนับเปนงานของสวนกลาง เชน สํานักประชาสัมพันธ เขต 2 มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 สวน
ราชการ  เปนตน 

6.  ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละงานบริการใหประชาชนทราบ                  
อยางชัดเจน 
 

 
 
 
 
 

กระบวนงานทีถู่กประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ลดระยะเวลาลงไดรอยละ 50 ข้ึนไป ลดระยะเวลาลงไดรอยละ 30 แตไมถึง    

รอยละ 50 
ลดระยะเวลาลงไดไมถึงรอยละ 30 

ไมตองนํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

สามารถเลอืกนํามาประเมินผล          
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 หรือไมก็ได  

จะตองนํามาประเมนิผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

งานบรกิาร
ประชาชน (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ    
การลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงได 

คะแนน
ที่ได 
(Ci) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั    

(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

1 W1 10 20 30 40 50 C1 (W1 x C1) 
2 W2 10 20 30 40 50 C2 (W2 x C2) 
. . 10 20 30 40 50 . . 
. . 10 20 30 40 50 . . 
i Wi 10 20 30 40 50 C i (Wi x Ci) 

น้ําหนักรวม Σ Wi =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 
 

จํานวนกระบวนงานที่ถูก           
ประเมินผลในปงบประมาณ         

พ.ศ. 2547 และ 2548 

จํานวนกระบวนงาน 
ท่ีสวนราชการเสนอเพื่อประเมินผล 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ไมนอยกวารอยละ 75  
ของจํานวนกระบวนงานทั้งหมด 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ เทากับ 
     

Σ   (Wi x Ci)           หรือ                     (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

     Σ Wi                      W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ 

และผลรวมของน้ําหนักของทุกขั้นตอน (Σ Wi) = 1 

C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลา (Cycle Time)  
ที่ลดลงไดในแตละกระบวนงานที่พิจารณา 

i  หมายถึง ลําดับที่ของกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ ;  1, 2,…, i  

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5 

 
หมายเหตุ : 

1. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละงานบริการให
ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้         

2. หากสวนราชการมีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนภายในระยะเวลาที่
ตํ่ากวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง 0.5 คะแนน 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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เหตุผล :   
คณะรฐัมนตรีมมีติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2546 เหน็ชอบแนวทางการลดขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนตามขอเสนอของสํานกังาน ก.พ.ร. โดยใหสวนราชการพิจารณาและดาํเนนิการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิัติราชการเพื่อประชาชนลงรอยละ 30-50 จากที่กําหนดไวในขณะนัน้ และใหมีผล
ในทางปฏิบัติกอนเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 โดยขัน้ตนใหเลอืกกระบวนงานหลัก 3-5 กระบวนงานกอนแลวขยายผล
ใหทุกสวนราชการดําเนนิการใหครอบคลุมครบทกุกระบวนงานในป พ.ศ. 2550 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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แนวทางการประเมินผล :   
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินผลการลดระยะเวลาการใหบริการ           
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมทั้งสรุปจํานวน
กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ.2547 ,จํานวนกระบวนงานที่ถูก
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และจํานวนกระบวนงานที่เสนอเพ่ือประเมินผล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ตามแบบฟอรมสรุปจํานวนกระบวนงานที่เสนอเพื่อ
ประเมินผล) 

 

 ระยะเวลาและขั้นตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการในปงบประมาณ      
พ.ศ. 2546 หรือขอมูลลาสุดที่สามารถจัดเก็บได 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินผลการลดระยะเวลาการใหบริการ              
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร.)  
 ระยะเวลาและขั้นตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการที่เกิดขึ้นจริง                  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของแตละงานบริการ
กอนและหลังการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 วิธีการที่สวนราชการใชในการจดัเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละ    
งานบริการอยางชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ 
เปนตน (ตามตารางตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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แนวทางการประเมินผล 

 หากงานบริการใดเปนงานบริการที่สวนราชการนํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ
ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เนื่องจากยังลดรอบระยะเวลาการใหบริการไดไม
ถึง    รอยละ 30 ใหสวนราชการใชขอมูลพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ.2546 เปนฐานใน
การเปรียบเทียบระยะเวลาการใหบริการที่ลดลง 
 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการดําเนินการลดรอบ
ระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของ
ทุกอําเภอ เปนขอมูลผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการระบุรอบระยะเวลาการ
ใหบริการของแตละอําเภอ ตามแบบฟอรมรายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ 
แนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน 

หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอใหสวนราชการ
สรุปผลการดําเนินงานพรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่
สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูล
เพ่ิมเติม 

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูรับบริการ 
 เจาหนาที่ผูใหบริการ 

3. การสังเกตการณ  

 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลัง
การจัดเก็บทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ
จากเจาของขอมูลทุก 1 เดือน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน
เจาของขอมูลได  มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการ
เปล่ียนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวน
ราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

 สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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แบบฟอรมสรุปจํานวนกระบวนงาน 
สวนราชการ................................. 

 
ตารางที่ 1 สรุปจํานวนกระบวนงานทีถู่กประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2548 

จํานวน
กระบวนงาน
ทั้งหมดที่อยูใน 
ความรับผิดชอบ 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2547-2550 

กระบวนงานที่ถูกประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

จํานวน
กระบวนงาน 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

ลดระยะเวลาลงได 
 

จํานวน
กระบวนงาน
ที่เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

กระบวนงาน
เดิมใน

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2547 
ที่นํามาลด
ระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน 

ลดระยะเวลาลงได 

เกิน 
รอยละ 

50 

รอยละ 
30-50 

ไมถึง 
รอยละ 

30 

เกิน 
รอยละ 

50 

รอยละ 
30-50 

ไมถึง 
รอยละ 

30 

 
 
 

     
 

      

 
 
 

 
ตารางที่ 2 สรุปจํานวนกระบวนงานทีเ่สนอเพื่อประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
กระบวนงานที่นํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

กระบวนงานทั้งหมดที่นํามาประเมินผล 

จํานวน
กระบวนงาน     
ที่เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

กระบวนงานเดิมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ที่นํามาลดระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

รวม รอยละ 
2547 2548 2549 

 
 
 

        

 

กระบวนงานที่เลือกมาประเมินผล ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 และลดระยะเวลาการใหบริการไดไมถึงรอยละ 30  
จะตองนํากระบวนงานนั้นมาเสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ตัวอยาง 
สวนราชการ ..............ก................. 

 
ตารางที่ 1 สรุปจํานวนกระบวนงานทีถู่กประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2548 

จํานวน
กระบวนงาน
ทั้งหมดที่อยูใน 
ความรับผิดชอบ 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2547-2550 

กระบวนงานที่ถูกประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

จํานวน
กระบวนงาน 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

ลดระยะเวลาลงได 
 

จํานวน
กระบวนงาน
ที่เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

กระบวนงาน
เดิมใน

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2547 
ที่นํามาลด
ระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน 

ลดระยะเวลาลงได 

เกิน 
รอยละ 

50 

รอยละ 
30-50 

ไมถึง 
รอยละ 

30 

เกิน 
รอยละ 

50 

รอยละ 
30-50 

ไมถึง 
รอยละ 

30 

 
36 
 

10 27.78 6 3 1 9 25.00 1 10 6 3 1 

 
ตารางที่ 2 สรุปจํานวนกระบวนงานทีเ่สนอเพื่อประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
กระบวนงานที่นํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

กระบวนงานทั้งหมดที่นํามาประเมินผล 

จํานวน
กระบวนงาน     
ที่เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

กระบวนงานเดิมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ที่นํามาลดระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
รวม รอยละ 

2547 2548 2549 

 
10 
 

27.78 1 11 10 9 10 29 80.56 

 



ก.พ.ร. 
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ตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
 

 

งานบรกิาร 
วิธีการเกบ็ขอมูล 

ระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวอยางเอกสารในการเกบ็

ขอมูลระยะเวลาการ
ใหบริการ 

1. การแกไขปญหาขอรองทุกขของญาติ
แรงงานไทย 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

2. การขอคืนรถในคดีจราจร ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

3. การพิจารณาเรือ่งรองเรียนเก่ียวกบัการ
คุมครองผูบริโภค 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

4. ขอใชเครื่องบันทกึการเก็บเงินออก
ใบกํากับภาษีอยางยอ 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

5. การข้ึนทะเบียนนายจาง ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

6. การจดทะเบียนพาณิชย สุมจับเวลา   เอกสารประกอบหมายเลข…. 
7. การขออนุญาตใหเช่ือมทาง ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 

การเขารับบริการ 
เอกสารประกอบหมายเลข…. 

8. การสํารวจและออกแบบ รวมทั้ง
ประมาณราคาคากอสรางใหกับ           
สวนราชการตางๆ 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

9. การขออนุญาตตัง้โรงงานผลิตอาหาร ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

10. การขอใบรับรองเกียรติบัตร GMP ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 
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ตัวอยางการคํานวณคะแนน : 

ตารางที่ 1 

(1) (2) (3) 

งานบรกิาร น้ําหนัก 
รอบระยะเวลาที่ดําเนนิงาน

ในป พ.ศ.2546 หรือ 
ขอมูลพ้ืนฐานตามที่แจง 

1. การแกไขปญหาขอรองทุกขของญาติแรงงานไทย 0.50 3 วัน 
2. การขอคืนรถในคดีจราจร 0.20 120 นาท ี
3. การพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการคุมครอง

ผูบริโภค 
0.50 30 วัน 

4. ขอใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับภาษี
อยางยอ 

0.20 60 วัน 

5. การขึ้นทะเบียนนายจาง 0.20 60 นาท ี
6. การจดทะเบียนพาณิชย 0.30 3 วัน 
7. การขออนุญาตใหเชื่อมทาง 0.40 30 วัน 
8. การสํารวจและออกแบบ รวมท้ังประมาณราคาคา

กอสรางใหกับสวนราชการตางๆ 
0.20 30 วัน 

9. การขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร 0.20 15 วัน 
10. การขอใบรับรองเกียรติบัตร GMP 0.30 15 วัน 

 รวม 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 

แปลงน้ําหนักของแตละงานบริการ โดยนํานํ้าหนักของแตละงานบริการหารดวย         
นํ้าหนักรวมของตัวชี้วัดในตารางที่ 1 ผลการแปลงน้ําหนักตามที่แสดงในตารางที่ 2 



ก.พ.ร. 
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(1) (2) (3) (4) (3)–(4) =(5) (5)/(3)x100=(6) (7) (7)x(2) = (8) 

งานบริการ น้ําหนัก 

รอบระยะเวลา     
ท่ีดําเนินงาน       
ในปพ.ศ.2546  

หรือขอมูลพ้ืนฐาน
ตามที่แจง 

รอบ
ระยะเวลา    

ท่ีดําเนินงาน
จริง         

ในป พ.ศ.
2549 

รอบ
ระยะเวลา  

ท่ีลด 
ไดจริง 

 

รอยละของ
ระยะเวลาที่ลดได

เทียบกับ
ระยะเวลาที่
ดําเนินงาน       
อยูเดิม 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
 

1. การแกไขปญหาขอรอง
ทุกขของญาติแรงงานไทย 

0.1667 
(0.50/3) 

3 วัน 1 วัน 2 วัน 66.67 5.00 0.8335 

2. การขอคืนรถในคดีจราจร 0.0667 
(0.20/3) 

120 นาท ี 90 นาท ี 30 นาที  25.00 2.50 0.1668 

3. การพิจารณาเรือ่งรองเรียน
เกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภค 

0.1667 
(0.50/3) 

30 วัน 15 วัน 15 วัน 50.00 5.00 0.8335 

4. ขอใชเครื่องบันทกึการเก็บ
เงินออกใบกํากับภาษีอยาง
ยอ 

0.0667 
(0.20/3) 

60 วัน 30 วัน 30 วัน 50.00 5.00 0.3335 

5. การข้ึนทะเบียนนายจาง 0.0667 
(0.20/3) 

60 นาท ี 22.11 นาท ี 37.89
นาที 

63.15 5.00 0.3335 

6. การจดทะเบียนพาณิชย 0.1000 
(0.30/3) 

3 วัน 1 วัน 2 วัน 66.67 5.00 0.5000 

7. การขออนุญาตใหเช่ือมทาง 0.1333 
(0.40/3) 

30 วัน 15 วัน 15 วัน 50.00 5.00 0.6665 

8. การสํารวจและออกแบบ
รวมทั้งประมาณราคาคา
กอสรางใหกับสวนราชการ
ตางๆ 

0.0667 
(0.20/3) 

30 วัน 21 วัน 9 วัน 30.00 3.00 0.2001 

9. การขออนุญาตตัง้
โรงงานผลิตอาหาร 

0.0667 
(0.20/3) 

15 วัน 7 วัน  8 วัน 53.33 5.00 0.3335 

10. การขอใบรับรองเกียรติบัตร 
GMP 

0.1000 
(0.30/3) 

15 วัน 7.50 วัน 7.50 วัน 50.00 5.00 0.5000 

 
รวม 1 

ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงนํ้าหนักของทกุงานบรกิาร) 

4.7009 

 

 
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว ดังน้ี 

 เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

รอยละของรอบระยะเวลาการใหบริการที่ลดลง 10 20 30 40 50 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ตัวชี้วัดเลือกเพิ่มเติมมีจํานวน 2 ตัวชี้วัด (เลือก 1 ตัวชี้วัด) มีน้ําหนักตัวชี้วัดเทากบัรอยละ 2 
ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของงบประมาณทีส่ามารถประหยัดได 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

สวนราชการที่สามารถใชงบประมาณต่ํากวางบประมาณที่ไดรับจัดสรร และยังไดผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่กําหนด แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ โดยพิจารณาจากคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร หมายถึง งบประมาณทุกงบที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ทั้งนี้ ไมรวมงบบุคลากร (เฉพาะขาราชการและลูกจางประจํา) งบกลาง และงบประมาณที่สวนราชการไดรับ
จัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ  

 
เงื่อนไข :  

การปรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สําหรับการประเมินผลสามารถ
ปรับตัวเลขของเงินงบประมาณไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 

1) กรณีที่สวนราชการจะตองปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล อนัมกีารระบุไวเปนลายลักษณอักษร
หรือมติคณะรฐัมนตรี เชน การใหชะลอโครงการ หรือการใหมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดของ
อุปกรณที่ใชทําใหมูลคาเปลี่ยนแปลงไป 

2) กรณีแผนงาน/โครงการที่มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว                           
(ไมอยูในกรณทีี่ 1) 

สูตรการคํานวณ : 

  (งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2549) x100 
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ประหยัดงบประมาณไดรอยละ    1 

2 ประหยัดงบประมาณไดรอยละ    2 

3 ประหยัดงบประมาณไดรอยละ    3 

4 ประหยัดงบประมาณไดรอยละ    4 

5 ประหยัดงบประมาณไดรอยละ    5 
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เหตุผล :   
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา 

“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความคุมคาใน
เชิงภารกิจแหงรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไม
จําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหทองถิ่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน และความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงาน” การลดคาใชจายของหนวยงาน จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหการบริหารราชการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 รายงานแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด จําแนกตามงบรายจาย ประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2549 พรอมทั้งรายละเอียดวงเงินของรายการที่ไดรับงบประมาณ 

  รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 สรุปคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงของงบประมาณทุกงบรายจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ยกเวนงบบุคลากรใน
หมวดเงินเดือนและคาจางประจาํ งบกลาง งบประมาณที่สวนราชการไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และงบประมาณรายจายขามปหรืองบประมาณรายจายที่ไดกอหนี้ผูกพันไวใน
ปงบประมาณที่ผานมา) พรอมทั้งจําแนกคาใชจายของแตละรายการ 
 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสวนราชการที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
- แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549               

(แบบ สงป. 301) 
- แบบรายงานแผน/ผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบราบจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 (แบบ สงป. 302) 

- แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (แบบ สงป. 302/1) 

- แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง ที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (แบบ สงป. 302/2) 

- แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจายอื่น 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (แบบ สงป. 302/3) 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549               
ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

- อยางไรก็ตาม หากไมมีแบบฟอรมการรายงานใดที่สามารถระบุตัวเลขการใชจายงบประมาณไดอยางชัดเจน   
ใหสวนราชการสรุปรายงานผลการใชจายของแตละรายการอยางครบถวนและชัดเจน 
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  กรณีที่สวนราชการสามารถดําเนินการใหเกิดผลผลิตไดตามเปาหมายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ             
แตสามารถบริหารจัดการใหใชเงินงบประมาณนอยกวาที่ไดรับจัดสรร นับเปนผลงานการประหยัดคาใชจายของ
สวนราชการ 

  กรณีที่สวนราชการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น งบประมาณในสวนที่เหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได ทั้งนี้หากสวนราชการนํางบประมาณสวนนี้ไปใช จะยังคงถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได
เฉพาะกรณีที่สวนราชการนํางบประมาณดังกลาวไปใชในภารกิจหรือโครงการสําคัญตามนโยบายเรงดวน            
หรือนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง หรือไดรับการอนุมัติใหดําเนินการ
จากสํานักงบประมาณอนุมัติ หรือผูมีอํานาจของสวนราชการอนุมัติใหดําเนินการตามโครงการดังกลาวได            
ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยตองมีเอกสาร หลักฐานการอนุมัติหรือมอบหมายให
ดําเนินการ และรายงานการใชจายเงินงบประมาณสวนนี้อยางชัดเจน ดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐานการอนุมัติหรือมอบหมายใหดําเนินการเปนลายลักษณอักษร  
 รายงานการใชจายเงินงบประมาณที่ประหยัดได โดยระบุ  
- เงินงบประมาณที่สามารถประหยัดไดนั้น ประหยัดไดจากภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการ
งบประมาณใด 

- รายละเอียดการใชเงินงบประมาณที่ประหยัดไดอยางชัดเจน เชน นําไปใชในภารกิจ/โครงการ ประเภทงบ
รายจาย รายการงบประมาณใด และวงเงินเทาไร  

  กรณีที่สวนราชการไดรับงบประมาณตามที่ย่ืนขอไว แตเมื่อส้ินสุดปงบประมาณแลวไมสามารถนําเงิน
งบประมาณไปใชจายได เชน ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว เปนตน จะไมนับ
เงินงบประมาณที่เหลือจากสาเหตุดังกลาวนี้เปนผลงานการประหยัดคาใชจาย และใหตัดงบประมาณสวนนั้นออก
จากงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรที่จะนํามาประเมินผล 

  กรณีที่สวนราชการมีการแกไขหรือเปล่ียนแปลงเปาหมายการดําเนินการ ระยะเวลาการดําเนินการ หรือ
งบประมาณตามแผนที่ไดกําหนดไวระหวางปงบประมาณ ขอใหแนบเอกสาร หลักฐานที่ผูมีอํานาจหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดใหความเห็นชอบในการดําเนินการดังกลาวอยางชัดเจนและครบถวน 

  กรณีที่สวนราชการจะตองปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล อันมีการระบุไวเปนลายลักษณอักษรหรือมติคณะรัฐมนตรี 
เชน การใหชะลอโครงการ หรือการใหมีการเปล่ียนแปลงขอกําหนดของอุปกรณที่ใชทําใหมูลคาเปล่ียนแปลงไป  
เปนตน ขอใหแนบเอกสาร หลักฐานที่ผูมีอํานาจหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดใหความเห็นชอบในการดําเนินการ
ดังกลาวอยางชัดเจนและครบถวน 

  หากสวนราชการโอนเงินงบประมาณใหกับสวนราชการในภูมิภาคและอํานาจในการจัดการเงินงบประมาณนั้น
ขึ้นอยูกับผูวาราชการสวนราชการ ขอใหสวนราชการระบุจํานวนเงินงบประมาณ ประเภทงบรายจาย และรายการ
งบประมาณดังกลาวแยกออกมาจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรอยางชัดเจน เนื่องจากจะไมนําจํานวนเงิน
งบประมาณในสวนนี้มาประเมินผลสวนราชการ พรอมทั้งแสดงเอกสาร หลักฐานการมอบอํานาจใหกับ              
ผูวาราชการสวนราชการในการจัดการงบประมาณดังกลาวอยางชัดเจน 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

            

                  117

แนวทางการประเมินผล 

หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหสวน
ราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัด
มาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ สวน
ราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 
1 

ขั้นตอนที่ 
2 

ขั้นตอนที่ 
3 

ขั้นตอนที่ 
4 

ขั้นตอนที่ 
5 

1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที ่: 

ขั้นตอนที่ 1 : มีการแตงต้ังคณะทํางานหรือมอบหมายผูรบัผิดชอบในการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิตและมีการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจัดทําตนทุนตอหนวยตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขั้นตอนที่ 2 : มีฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต 
กิจกรรมศูนยตนทุน คาใชจายตามเกณฑคงคางทั้งคาใชจายทางตรงและคาใชจาย
ทางออม และเกณฑการปนสวนคาใชจาย 

ขั้นตอนที่ 3 : จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตอยางนอย 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ.2548 
และปงบประมาณ พ.ศ.2549 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได
แลวเสร็จ โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
รับทราบ 

ขั้นตอนที่ 4 : เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2548 
และปงบประมาณ พ.ศ.2549 ที่จัดทําขึ้นในขั้นตอนที ่3 วามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทนุตอหนวยผลผลิตไดแลวเสรจ็ 

ขั้นตอนที่ 5 : มีการนําผลการดําเนินงานไปกําหนดแนวทางหรอืแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 
เหตุผล :  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานของสวนราชการ  
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แนวทางการประเมินผล 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 :  

 มีการแตงตั้งคณะทํางาน
หรือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

 มีการอบรมเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการ
จัดทําตนทุนตอหนวย
ตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดมีการแตงตั้ง
คณะทํางาน หรือใหมีผูรับผิดชอบในการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต ดังนี้ 
 คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน หรือเอกสารการมอบหมายให

มีผูรับผิดชอบ หรือมติของที่ประชุมเห็นชอบใหแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

 รายละเอียดการดําเนินการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําตนทุนตอหนวยตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด ดังนี้ 
- ชื่อเรื่อง/หัวขอ/หลักสูตรที่จัดฝกอบรม 
- วัน เวลา และสถานที่จัดฝกอบรม 
- ชื่อวิทยากรผูบรรยายและหนวยงานตนสังกัด 
- จํานวนบุคลากรที่เขารวมการฝกอบรมจริง 
- เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาไดมีการอบรม

เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจัดทําตนทุนตอ
หนวยตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดตามขอมูลที่แจง
มาจริง เชน ภาพถาย รายงานการประชุม บันทึก
ผลการดําเนินการจัดฝกอบรม สําเนาลายมือชื่อ
ผูเขารวมอบรม หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการจัดฝกอบรม เปนตน 

2 ข้ันตอนที่ 2 :  
มีฐานขอมูลที่ใชในการ
คํานวณตนทุนตอหนวย
ผลผลิต ไดแก ขอมูล
เกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรม
ศูนยตนทุน คาใชจายตาม
เกณฑคงคางทั้งคาใชจาย
ทางตรงและคาใชจาย
ทางออม และเกณฑการ    
ปนสวนคาใชจาย 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 
 รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการ

มีฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต 
โดยฐานขอมูลดังกลาว ประกอบดวย 
- ผลผลิต  
- กิจกรรม  
- รายชื่อและรหัสศูนยตนทุน  
- คาใชจายตามเกณฑคงคางทั้งคาใชจายทางตรง

และคาใชจายทางออม 
   



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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  - เกณฑการปนสวนตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้  
1) เกณฑการปนสวนคาใชจายทางออม 

  2) เกณฑการปนสวนตนทุนหนวยงานสนับสนุน
ไปหนวยงานหลัก 

  3) เกณฑการปนสวนตนทุนหนวยงานหลักไป
กิจกรรม 

  4) เกณฑการปนสวนกิจกรรมไปผลผลิต 

  2. การสังเกตการณ 

  การมีอยูจริงของฐานขอมูล 
  สถานที่เก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  ลักษณะของฐานขอมูล ดังนี้ 
   ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ     

ในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง 
รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
สอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล  

   ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถ      
สอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  

   ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

   ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความ
พรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

3 ข้ันตอนที่ 3 :  

 จัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิตอยางนอย 
6 เดือน ของ
ปงบประมาณ พ.ศ.2548 
และปงบประมาณ พ.ศ.
2549 ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
ไดแลวเสร็จ โดยเสนอให
สํานักงบประมาณ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการ
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ดังนี้ 

 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต     
อยางนอย 6 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ไดรับความเห็นชอบจาก 
ผูมีอํานาจ  

 ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม
เห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. 
รับทราบ 

 สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร.    

4 ข้ันตอนที่ 4 :  

 เปรียบเทียบผลการ
คํานวณตนทุนตอหนวย
ผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 และปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ที่จัดทําขึ้น
ในขั้นตอนที่ 3 วามีการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงอยางไร พรอมทั้ง
วิเคราะหถึงสาเหตุของ
การเปล่ียนแปลง
ดังกลาว และจัดทํา
รายงานสรุปผลการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตไดแลวเสร็จ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้ง รายละเอียดการวิเคราะหผล
การคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ไดจัดทําแลวเสร็จใน
ขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตที่

ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ โดยเนื้อหาของ
รายงานฯ ดังกลาว ประกอบดวย 
- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการ

คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ     
พ.ศ. 2549 ในตนทุนผลผลิตภาพรวม พรอมทั้ง
เปรียบเทียบและวิเคราะหตนทุนตามผลผลิต 
หนวยงาน (หนวยงานหลักและหนวยงาน
สนับสนุน) และกิจกรรม 

- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนทุน
ผลผลิตภาพรวม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ตนทุนตามผลผลิต หนวยงาน (หนวยงานหลักและ
หนวยงานสนับสนุน) และกิจกรรม 

 ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจ      
ลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

   



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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5 ข้ันตอนที่ 5 :  

 มีการนําผลการ
ดําเนินงานไปกําหนด
แนวทางหรือแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้ง เอกสาร หลักฐานที่แสดงให
เห็นวาสวนราชการไดนําผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุน
ตอหนวยผลผลิตไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ                
พ.ศ. 2550 เชน  
 แนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่สวนหนึ่งหรือทั้งหมดของ
แนวทางหรือแผนฯ อางอิงจากผลการคํานวณและ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต 

 บันทึกขอความ/รายงานการประชุมที่เกี่ยวกับการนําผล
การคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไป
กําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ       
การดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 การจัดสัมมนา หรือรูปแบบอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นวาสวน
ราชการไดนําผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอ
หนวยผลผลิตไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน สําหรับงบประมาณ พ.ศ. 
2550 

หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหสวน
ราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัด
มาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ สวน
ราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 

 
ประเด็นการประเมินผล : การจัดการความรู 
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนบัสนุนประเดน็ยุทธศาสตร 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาความสําเร็จโดยกําหนดการประเมินผลใน 3 ประเด็นยอยคือ  
1) ผลสําเร็จของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
2) ระดับคุณภาพของรายละเอียดของแผนการจัดการความรูเพื่อสนบัสนนุประเดน็ยุทธศาสตร   
3) ผลสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร      

โดยกําหนดใหสวนราชการเลือก 1 ประเด็นยุทธศาสตรมาจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวควรเปนประเด็นยุทธศาสตรเดียวกันกับที่สวนราชการ
ไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

 
หมายเหตุ :  

การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยู
ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองให
เปนผูรู รวมทั้ง ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสวนราชการมีความสามารถในเชิงแขงขัน
สูงสุด  

 

โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 
1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ

สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางคน 
จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธี
ตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก 
การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธี
ปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดี
ยิ่งขึ้น  
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เหตุผล :  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
กําหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน  
 

ตัวชี้วัดที่ 13.1 ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร   
น้ําหนัก : รอยละ 0.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาความสําเร็จจากวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร โดยแผนฯ ดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระยะเวลาที่สามารถจัดสงแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  
โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

28 ก.พ. 49 21 ก.พ. 49 14 ก.พ. 49 7 ก.พ. 49 31 ม.ค. 49 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

ตัวชี้วัด 13.1 ระยะเวลาการสง
มอบแผนการจัดการความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 แผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรฉบับสมบูรณ และ
หลักฐานการนําสงที่แสดงวันที่จัดสงใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. 
 ทั้งนี้ ผูประเมินจะประสานงานกับสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคลองของวันที่สวนราชการ  จัดสงแผนการจัดการความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรฉบับสมบูรณใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. และ
วันที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับเอกสารดังกลาวของสวนราชการ เพ่ือ
พิจารณาใหคะแนน 
 แผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรฉบับสมบูรณ จะ
ประกอบไปดวยชุดแบบฟอรมตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว ดังนี้ 

 1. ประกาศแตงตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) 
พรอมรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบ 

2. แบบฟอรม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Area) 
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แนวทางการประเมินผล 

3. แบบฟอรม 2 การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM  (KM Focus Area) 
4. แบบฟอรม 3 เปาหมาย KM (Desired State) 
5. แบบฟอรม 4 Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM 

Focus Area) และเปาหมาย KM (Desired State) 
6. แบบฟอรม 5 – 9 แบบประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู หมวด 1 

–  หมวด 5 
7. แบบฟอรม 10 : รายงานผลการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการ

ความรู (กรณีวิธีอ่ืนๆ) 
8. แบบฟอรม 11-12 : แผนการจัดการความรู  (KM Action Plan) 
9. แบบฟอรม 13 : สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการ

ความรู 
10. รายชื่อผูมีสวนรวมตัดสินใจเลือกขอบเขต KM  เปาหมาย KM และการ

ประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู 
11. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็น

ยุทธศาสตรที่องคกรไดคัดเลือกไวในแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
เฉพาะสวนที่ไดนํามาจัดการความรูเพ่ือใชประกอบการพิจารณา (กรณี
ที่เลือกทํา KM จาก Blueprint ปงบประมาณ พ.ศ. 2548) 

ทั้งนี้ เอกสารตามขอ 1 ถึง 9 ตองมีผูบริหารระดับสูงสุด และ CKO ลง
นามรับรองโดยตองสงตรงตามกําหนดการสงมอบงาน และไดกรอก
รายละเอียดของเอกสารทั้งหมดครบถวน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
กอนจัดสง ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร   
น้ําหนัก : รอยละ 1.0 
คําอธิบาย :  

เพื่อกําหนดรูปแบบแผนการจัดการความรูของทุกหนวยงานใหอยูบนมาตรฐานดียวกันและ               
มีผลลัพธของแผนที่มุงเนนการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 
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เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของคุณภาพของแผน โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พจิารณา
จากรายละเอียดของแผนตามเกณฑที่กําหนดแตละระดับ ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

ระดับคุณภาพของแผน 
ดําเนินการ

ครบถวน 1 ขอ 
ดําเนินการ

ครบถวน 2 ขอ 
ดําเนินการ

ครบถวน 3 ขอ 
ดําเนินการ

ครบถวน 4 ขอ 
ดําเนินการ

ครบถวน 5 ขอ 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:   

ขอที ่ เกณฑการใหคะแนน 

1 มีรูปแบบ (Format) ของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนนุประเด็น    
ยุทธศาสตรตรงตามที่กําหนดและไดผานการตรวจสอบแลวจาก Chief 
Knowledge Officer - CKO 

2 มีการระบุระยะเวลาของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน 

3 มีการระบุผูรับผิดชอบของแตละกิจกรรมที่ชดัเจน     

4 มีการระบุผลลพัธของแตละกจิกรรมที่ชัดเจน 

5 มีรายละเอียดของกิจกรรมที่สนับสนุนการสรางหรือการเพิ่มพูนคลัง
ความรูที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

 
เงื่อนไข :  

1. จะพิจารณาปรับลดคะแนน ในกรณีที่ที่ปรึกษามีขอเสนอแนะใหสวนราชการปรับหรือแกไข
แผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ในหัวขอหรือประเด็นที่สําคัญ 

2. สําหรับสวนราชการที่จะตองปรับหรือแกไขแผนฯ ตามขอเสนอแนะของที่ปรึกษา ตองจัดสง
แผนฯ ที่ปรับหรือแกไขแลวเสร็จมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 หากไมสามารถ
จัดสงไดภายในระยะเวลาที่กําหนดจะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับตามตัวชี้วัด 
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แนวทางประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับคุณภาพ
ของแผนการจัดการความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 พิจารณาจากเนื้อหาของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรที่สวนราชการจัดสงใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. โดยมีประเด็นการ
พิจารณาดังนี้ 

  มีรูปแบบ (Format) ของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรตรงตามที่กําหนดและไดผานการตรวจสอบแลวจาก Chief 
Knowledge Officer – CKO 

  มีการระบุระยะเวลาของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน 
  มีการระบุผูรับผิดชอบของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน 
  มีการระบุผลลัพธของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน 
  มีรายละเอียดของกิจกรรมที่สนับสนุนการสรางหรือการเพิ่มพูนคลัง

ความรูที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 
  การพิจารณาใหคะแนนคุณภาพของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตรจะดําเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย
ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. และผูแทนที่ปรึกษาในการจัดทําแผนการจัดการ
ความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  
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ตัวชี้วัดที่ 13.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549      

น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเปนรอยละของกิจกรรมทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน     
5 ระดับ พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 60  

2 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 70 

3 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 80 

4 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 90  

5 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 100  

 
เหตุผล :   

เพื่อติดตามผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น      
ยุทธศาสตรของแตละสวนราชการ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ 13.3 รอยละ
ความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนการจัดการความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 พิจารณารายละเอียดผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ดังนี้  

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานที่สามารถดําเนินการไดจริงของแตละกิจกรรม 
ซึ่งควรประกอบดวย 
- ผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
- ระยะเวลาแลวเสร็จ 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของผลผลิตไดบรรลุผล
ตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก 

  รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงานตามแผนที่สงถึงผูมี
อํานาจ 

  ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง ความกาวหนาของงาน
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แนวทางการประเมินผล 

เทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 
  วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
 
 

 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของกิจกรรมดังกลาว
ไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน 

- ภาพถาย 
- รายงานการประชุม 
- บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม 

 2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ี 
    เกี่ยวของตางๆ 

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูรับผิดชอบของแตละกิจกรรมของแผน 
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

สวนราชการจัดใหมีการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ พรอมจัดทํา 
1. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ  
2. แผนปฏิบัติการการบรหิารจดัการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ โดยใชขอมูลที่ไดมา

จากผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศในขอ 1. โดยในแผนปฏิบัติการฯ  
ดังกลาวจะตองระบุผูรับผิดชอบ และ ชวงเวลาที่จะดําเนินการในแตละกิจกรรม พรอมระบุผลลัพธของ
แตละกิจกรรมอยางชัดเจน 

 
ซึ่งในสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ และแผนปฏิบัติการ 

การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ จะตองมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก และ
ประเด็นยอยในแตละประเด็นหลักรวมทั้งสิ้น 10 ประเด็น ดังตอไปนี ้ 

 
1. ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ แบงเปน 

ประเด็นยอยที่  
1.1 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
1.2 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจําเปนตองปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิม 
 

2. ดานผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน  สวนราชการที่เกีย่วของ และ ผูบริหารของ     
สวนราชการ แบงเปน 
ประเด็นยอยที่  

2.1 การไดรับบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมของผูใชงาน (User) แตละกลุม 
2.2 รูปแบบ/ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผ ู ใชงาน (User)  

กลุมตาง ๆ   
2.3 การรณรงคหรอืสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 

3. การบริหารจดัการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศของสวนราชการ 
ประเด็นยอยที่  

3.1 กระบวนการหรือระบบในการสํารองและกูคนืขอมูล (Backup and Recovery Procedures) 
3.2 กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure) 
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3.3 การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อาน เขียน หรอืใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศ  
สําหรับผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบรหิารของ
สวนราชการ 

3.4 แผนการจัดการหรือแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan)    
3.5 การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากร           

ของสวนราชการ 
เกณฑการใหคะแนน :  
การพิจารณาระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ แบงเปน  
 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงสรุปผลการ
ทบทวนและวิเคราะหระบบฯ 
และแผนปฏิบัติการฯ 

0.5 1 มี.ค. 49 22 ก.พ. 49 15 ก.พ. 49 8 ก.พ. 49 1 ก.พ. 49 

2) สรุปผลการทบทวน           
และวิเคราะหระบบฯ          
มีคุณภาพ และเนื้อหา
ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น
หลัก และ 10 ประเด็นยอย 

0.5 6  
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

3) แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหา
และคุณภาพครอบคลุม  
ทั้ง 3 ประเด็นหลักและ 10 
ประเด็นยอย 

1 6  
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

4) รอยละของจํานวน
แผนปฏิบัติการฯ ที่นําไป
ปฏิบัติไดแลวเสร็จ
ครบถวน 

1 80 85 90 95 100 

5) รอยละของจํานวน 
แผนปฏิบัติการฯ ที ่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมายตาม 
แผนปฏิบัติการฯ ที่กําหนด
ไว 

1 80 85 90 95 100 
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เหตุผล :   
เพื่อใหสวนราชการไดนําระบบฐานขอมูลสารสนเทศมาประยุกตใชกับหนวยงาน ปรับปรุงรูปแบบการทํางาน 
อํานวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทํางาน ขยายการใหบริการประชาชน รวมทั้งปรับปรงุ
ศักยภาพของสวนราชการใหมีความยืดหยุนคลองตัว โดยสวนราชการสามารถทบทวน และวางแผนให
เหมาะสมกับสวนราชการ พรอมทั้งนําแผนไปปฏิบัติใหบรรลุประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

ประเด็นท่ีพิจารณา แนวทางการประเมินผล 

1) ระยะเวลาการสงสรุปผลการ ประเมินผลจากวันลงรับในหนังสือนําสง 

ทบทวนและวิเคราะหระบบฯ 
และแผนปฏิบัติการฯ 

  สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ และแผนปฏิบัติการฯ และหลักฐาน
การนําสงที่แสดงวันที่จัดสงใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. 
 ผูประเมินจะประสานงานกับสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคลองของวันที่สวนราชการจัดสงสรุปผลการทบทวนและวิเคราะห
ระบบฯ และแผนปฏิบัติการฯฉบับสมบูรณใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. และวันที่
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับเอกสารดังกลาวของสวนราชการ  เพ่ือพิจารณาให
คะแนน 

2) สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห
ระบบฯ มีคุณภาพ และเนื้อหา
ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก 
และ 10 ประเด็นยอย 

ประเมินผลจาก เอกสาร สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ 

  พิจารณาคุณภาพของ สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ โดยพิจารณา
จากความครอบคลุมของเนื้อหาทั้ง 3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

3) แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและ
คุณภาพครอบคลุม  ทั้ง 3 
ประเด็นหลักและ 10 ประเด็น
ยอย 

ประเมินผลจาก เอกสาร แผนปฏิบัติการฯ 

  พิจารณาคุณภาพของ แผนปฏิบัติการฯ โดยพิจารณาจากความครอบคลุม
ของเนื้อหาทั้ง 3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

  แผนปฏิบัติการฯ ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารของสวนราชการ 

4) รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติ
การฯ ที่นําไปปฏิบัติไดแลว
เสร็จครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  พิจารณาจากผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
  รายงาน เอกสาร บันทึก หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาไดดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯจริงรวมถึงความคืบหนาที่เกิดขึ้น เชน  
ภาพถาย  
คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานและรายงานการประชุม 
หนังสือสัญญาจัดซื้อจัดจางผูรับเหมาชวงดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
บันทึกผลการดําเนินงานและวันที่ดําเนินงานแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
Gantt Chart แสดงความคืบหนาของโครงการ 
รายงานสรุปวัน เวลา และสถานที่ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
รอยละของความคืบหนาในการดําเนินงานของแตละแผนปฏิบัติการฯ 
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แนวทางการประเมินผล 

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
สูตรการคํานวณ “รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ ที่นําไปปฏิบัติได
แลวเสร็จครบถวน” 

 

           จํานวนแผนปฏิบัติการฯที่นําไปปฏิบัติไดแลวเสรจ็ 
                                   ครบถวน                                           X 100 

                      จํานวนแผนปฏิบัติการฯทัง้หมด 
5) รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติ

การฯ ที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการฯ ที่กําหนดไว 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 พิจารณาจาก สรุปผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด
ไวตามแผนปฏบัิติการ การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่เสนอผูมีอํานาจเพื่อรับทราบหรือใหความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ เนื้อหาควรประกอบดวย 

 ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯพรอมความ
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายในแผนปฏิบัติการฯ 

 ปจจัยสนับสนุน 
 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 ขอเสนอแนะ 

 สูตรการคํานวณ “รอยละของจํานวนแผนปฏบัิติการฯ ที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กําหนดไว” 

       
           จํานวนแผนปฏิบัติการฯที่สามารถบรรลุวตัถุประสงค 
             หรือเปาหมายตามแผนปฏบัิติการฯที่กําหนดไว               X 100 
                      จํานวนแผนปฏิบัติการฯทัง้หมด  
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ตัวชี้วัดที่   15   ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
น้ําหนัก :   รอยละ 10 
คําอธิบาย : 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ไปสู
การปฏิบัติของสวนราชการ หมายถึง ความสําเร็จที่สวนราชการไดดําเนินการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ครบถวนทุกประเด็นยุทธศาสตรที่มี และความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ 
สวนราชการไดจัดทําขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2548  โดยการประเมินผล แบงเปน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
 
ตัวชี้วัดที่  15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
น้ําหนัก :   รอยละ 6 

คําอธิบาย :ความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ หมายถึง 
ความสําเร็จของสวนราชการในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุน
ยุทธศาสตร 3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ เปนการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนงาน โดยวิธีบริหาร
จัดการสมัยใหม เพื่อลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลติ 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เปนการวางระบบอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนผูรับบริการ 

3. ดานการสรางสมรรถนะขององคกร (Organization Capacity-building) เปนการจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรในองคกร เพื่อเพิ่มความรูและทักษะใหมีความพรอมตอการขับเคล่ือนยุทธศาสตร รวมทั้งการ
จัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการวางแผนการพัฒนาองคการและการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

สํานักงาน ก.พ.ร ไดมีหนังสือ ว2/2548 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2548 แจงสวนราชการใหทํา
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 เพื่อใหสวนราชการไดวางแผนการบริหารจัดการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดความพรอมในการ
สนับสนุนและผลักดันใหประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยในระยะแรกใหจัดทํา
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2548 สวนประเด็น
ยุทธศาสตรที่เหลือใหจัดทําและสงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549  

อนึ่ง เนื่องจากอยูในชวงของการปรับเปลี่ยนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(พ.ศ. 2548-2551) ของสวนราชการ และเพื่อเปนการแบงเบาภาระของสวนราชการกรณีที่มีประเด็น
ยุทธศาสตรเปนจํานวนมาก จึงไดเลื่อนวันที่กําหนดสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ครบถวนทุกประเด็น
ยุทธศาสตร จากวันที่ 31 มีนาคม 2549  เปนภายในวันที่  1 พฤษภาคม 2549 
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เกณฑการใหคะแนน :  
พิจารณาความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.พ.ร.  

กําหนดน้ําหนัก รอยละ 6 แบงเปน 
1) ระยะเวลาการสงงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ  1 
2) ความครบถวนของงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ  5 

 

ประเด็นการประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงงาน   1 29 พ.ค. 49 22 พ.ค. 49 15 พ.ค. 49 8 พ.ค. 49 1 พ.ค. 49 
2) ความครบถวนของงาน 5 1 2 3 4 5 

 
หมายเหตุ  : 
             การประเมินผล ความครบถวนของงาน พิจารณาจาก 2 องคประกอบ คือ 
 

1. ความครบถวนของประเด็นยุทธศาสตร  กําหนดน้ําหนักรอยละ 2  
      ความครบถวนของประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่จัดสงใหสํานักงาน 

ก.พ.ร. มีความครอบคลุมครบถวนทุกประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-
2551) ของสวนราชการ ทั้งนี้ไมนับรวมประเด็นยุทธศาสตรที่ไดมีการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงและจัดสง
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. แลวเมื่อ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
   

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ไมมีการจัดสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

2 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 10                    
ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือทั้งหมด 

3 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 25                    
ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือทั้งหมด 

4 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 50                    
ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือทั้งหมด 

5 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร 

 
2. ความครบถวนของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  กําหนดน้ําหนักรอยละ  3  

           ความครบถวนของขอเสนอการเปลีย่นแปลง หมายถึง ความครบถวนของรูปเลมขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียด ดังนี ้
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(1) บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

 หลักการและเหตุผล 
 ขั้นตอนการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 สรุปขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของแตละประเด็นยุทธศาสตร   
 แผนการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสูการปฏิบัติและประมาณการงบประมาณ 

(2) รายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลย ี
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่ 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ... 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลย ี
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่ 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรมากกวา 1 ประเด็น
ยุทธศาสตร 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลย ี
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่ 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

(3) ภาคผนวก 

 รายละเอียดการสํารวจสิ่งที่ตองดําเนินการในปจจุบัน  
- แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานในปจจบุันที่สนับสนนุแตละกลยุทธ           

(แบบฟอรมที ่1.1 ชุดที่ 1)   
- แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานที่ควรจะดําเนินการแตยังไมไดดําเนินการ 

ในปจจุบัน (แบบฟอรมที ่1.1 ชุดที่ 2) 
- แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพิจารณา

ปรับปรุง (แบบฟอรมที ่4.2) 
 รายละเอียดผลการวิเคราะหสิ่งที่ตองดําเนินการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 

- แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ให
ความสําคัญ (แบบฟอรมที ่5) 
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- แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหสิ่งที่ตองดําเนินการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) 
(แบบฟอรมที ่6) 

- แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหและคดัเลือกแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร 
(แบบฟอรมที ่4) 

 

แนวทางการประเมินผล  :  
 

แนวทางการประเมินผล 

1) ระยะเวลาการสงงาน   ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

   ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ และ
วันที่จัดสงใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. 
 ทั้งนี้ ผูประเมินจะประสานงานกับสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคลองของวันที่สวนราชการจัดสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. และวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับ
เอกสารดังกลาวของสวนราชการ เพ่ือพิจารณาใหผลคะแนน 

2) ความครบถวนของงาน   ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

1. ความครบถวนของประเด็น
ยุทธศาสตร   

  พิจารณาจากความสําเร็จในการจัดทําจํานวนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ใหครอบคลุมกับจํานวนประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป ของสวนราชการ/สวนราชการที่เหลือทั้งหมด เปนสัดสวน   
รอยละของความครอบคลุมของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือ
ทั้งหมด 
 ยกตัวอยาง เชน สวนราชการหนึ่งมีประเด็นยุทธศาสตรตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป เหลืออยูจํานวน 10 ประเด็นยุทธศาสตร 
หากสวนราชการนั้นมีการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม
ประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือทั้งหมด สัดสวนรอยละของความ
ครอบคลุม จะเทากับ รอยละ 100 ระดับคะแนนที่ไดรับคือ 5.0000  

 กรณีที่ผลการคํานวณรอยละของความครบถวนไมเทากับรอยละ 100 
จะใชวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางคผลตางของระดับคะแนนในแตละ
เกณฑการใหคะแนน ยกตัวอยางดังนี้  
- สวนราชการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงครอบคลุมเพียง 7 
ประเด็นยุทธศาสตร รอยละของความครอบคลุมเทากับ รอยละ 70 
ระดับคะแนนที่ไดรับจึงตองเทียบผลคะแนนระหวางระดับคะแนน 
4 และระดับคะแนน 5  
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แนวทางการประเมินผล 

 ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ไมมีการจัดสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

2 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 10        
ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรที่เหลอืทั้งหมด 

3 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 25        
ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรที่เหลอืทั้งหมด 

4 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 50        
ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรที่เหลอืทั้งหมด 

5 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดครอบคลุมทุกประเด็น
ยุทธศาสตร 

  

ตัวอยางที่ 1   
ผลคํานวณได
รอยละ 70 

ผลคะแนนที่ไดใหคํานวณตามสูตรน้ี  
5-((100-70)/(100-50) x (5-4)) = 5-((30/50)x1) = 4.4000 

ตัวอยางที่ 2   
ผลคํานวณได
รอยละ 30 

ผลคะแนนที่ไดใหคํานวณตามสูตรน้ี  
4-((50-30)/(50-25) x (4-3)) = 4-((20/25)x1) = 3.2000 

 
2. ความครบถวนของขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง   
  พิจารณาจากความครบถวนของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึง 
ความครบถวนของรูปเลมขอเสนอการเปลี่ยนแปลง โดยมีหัวขอเนื้อหา
ครบถวนตามรายละเอียดที่กําหนดไว ไดแก (1) บทสรุปผูบริหาร     
(2) รายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลง รวมถึง   (3) ภาคผนวก:
ความครบถวนของรายละเอียดการสํารวจสิ่งที่ตองดําเนินการใน
ปจจุบัน  และความครบถวนของรายละเอียดผลการวิเคราะหส่ิงที่ตอง
ดําเนินการ/ส่ิงที่ตองเปล่ียนแปลง  ดังนี้  

  รายละเอียดการสํารวจสิ่งที่ตองดําเนินการในปจจุบัน  
 แบบฟอรมเพ่ือรวบรวมกระบวนงานในปจจุบันที่สนับสนุนแตละกล
ยุทธ  (แบบฟอรมที่ 1.1 ชุดที่ 1) 

 แบบฟอรมเพ่ือรวบรวมกระบวนงานที่ควรจะดําเนินการแตยังไมได
ดําเนินการ ในปจจุบัน (แบบฟอรมที่ 1.1 ชุดที่ 2) 

 แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุง (แบบฟอรมที่ 4.2) 

  รายละเอียดผลการวิเคราะหส่ิงที่ตองดําเนินการ/ส่ิงที่ตองเปล่ียนแปลง 
 แบบฟอรมเพ่ือวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและส่ิงที่จะตอง
มุงเนน/ใหความสําคัญ (แบบฟอรมที่ 5) 

 แบบฟอรมเพ่ือวิเคราะหส่ิงที่ตองดําเนินการ/ส่ิงที่ตองเปล่ียนแปลง 
(Gap Analysis) (แบบฟอรมที่ 6) 

 แบบฟอรมเพ่ือวิเคราะหและคัดเลือกแนวทางการพัฒนาองคกรและ
บุคลากร (แบบฟอรมที่ 4) 
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ตัวชี้วัดที่   15.2    ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 

น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสามารถในการนํา
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงองคกรทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับ
กระบวนงาน การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการปฏิบัติงาน และในดานของการเพิ่มขีดสมรรถนะขององคกรและ
บุคลากร ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเด็น 
ยุทธศาสตร 

โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายหรือรายละเอียดกิจกรรมที่
กําหนดในแตละแผนงาน ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาทําและจัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร. ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยแตละแผนงานจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญ 
(Ranking) และกําหนดน้ําหนักของแตละแผนงานดวย 
                 สําหรับกรณีที่สวนราชการไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงและจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
มากกวา 1 ประเด็นยุทธศาสตร (เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548)  ใหสวนราชการพิจารณาเลือกขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงมาดําเนินการเพียง 1 ประเด็นยุทธศาสตร เพื่อการประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549   
สําหรับประเด็นยุทธศาสตรอื่นๆ ที่เสนอมานั้นก็ใหดําเนินการไปตามปกติที่กําหนดไวในแผนขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลง โดยขอใหสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่เลือกดังกลาวมาใหกลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 1  ภารกิจ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน 1 พฤษภาคม 2549 
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ตารางและสูตรการคํานวณ :   
 

ลําดับท่ีของ
แผนงาน /   
ชื่อแผนงาน 

(i) 

นํ้าหนัก 
ของแตละ
แผนงาน 

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาท่ีปฏิบัติได
ตามแผนการดําเนินงานของปงบประมาณ    

ท่ีทําการประเมินผล 

คะแนนท่ีได 
ของแตละ
แผนงาน 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก 

(SMi x Wi) 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 

แผนงานที่ 
1/แผนงาน 

ก. 

0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
แผนงานที่ 1 

(คาคะแนนของแผนงานที่ 
1 x   น้ําหนักของ
แผนงานที่ 1) 

แผนงานที่ 
2/แผนงาน 

ข. 

0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
แผนงานที่ 2 

(คาคะแนนของแผนงานที่ 
2 x   น้ําหนักของ
แผนงานที่ 2) 

แผนงานที่ i 
/แผนงาน

....... 

0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
แผนงานที่ i 

(คาคะแนนของแผนงานที่ 
i x   น้ําหนักของแผนงาน

ที่ i) 
 รวม = 1*  ผลรวมของ (คาคะแนน

ของแผนงานที่ 1 x 
น้ําหนักของแผนงานที่ 
1)+ (คาคะแนนของ
แผนงานที่ 2 x น้ําหนัก
ของแผนงานที่ )+ (คา
คะแนนของแผนงานที่ i x 
น้ําหนักของแผนงานที่ i)  

* แปลงน้ําหนกัของแตละแผนงาน ใหผลรวมของน้ําหนักของทกุแผนงานเทากบั 1  
 

ผลรวมของ ( คาคะแนนทีไ่ดของแผนงาน  x น้ําหนักของแผนงาน) 
 
หรือ 
 

(น้ําหนักของแผนงานที ่1 x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่1) + (น้ําหนักของแผนงานที ่2 x คะแนนที่ไดของแผนงานที ่2)  
........................................................... + (น้ําหนักของแผนงานที่ i x คะแนนที่ไดของแผนงานที่ i) 

 
โดยที่ : 
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น้ําหนักของแผนงาน 
(Wi) 

หมายถึง  น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละแผนงานในการนําขอเสนอ                  
การเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยน้ําหนกัของทุกแผนงานรวมกัน = 1 

คะแนนที่ไดของแผนงาน 
(SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติได            
กับแผนการดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติทั้งหมดของแตละแผนงานที่ได               
กําหนดไวตามรายละเอียดแผนงาน 

I หมายถึง ลําดบัที่ของแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

   
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
เหตุผล :   
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และดานการ
สรางสมรรถนะขององคกร จะชวยสรางความพรอมของสวนราชการในการปฏิบัติราชการ เพือ่สรางความพรอม
ในการสนับสนนุยุทธศาสตร สนับสนุนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 ใหบรรลุตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามความคาดหวังของประชาชน 
สังคม และประเทศชาติ 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดกิจกรรมที่กําหนดในแตละแผนงาน ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาทํา 
ซึ่งควรประกอบดวย 
 กิจกรรม/ขั้นตอน 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานในแตละกิจกรรม/ขั้นตอน 
 ผูรับผิดชอบ 
 งบประมาณ 

 รายละเอียดการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงานตามแผนที่สงถึงผูมีอํานาจ  
 ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 
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แนวทางการประเมินผล 

 วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมที่กําหนดในแผนงาน 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของกิจกรรมดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 

เชน  
- ภาพถาย  
- รายงานการประชุม 
- คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน  
- บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน 
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม 

ตัวอยางการคํานวณผลการดําเนินงาน  
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงนํ้าหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 

แผนงานที่ 1 0.30 60 70 80 90 100 85.00 3.50 1.0500

แผนงานที่ 2 0.20 60 70 80 90 100 90.00 4.00 0.8000

แผนงานที่ 3 0.10 60 70 80 90 100 100.00 5.00 0.5000

แผนงานที่ 4 0.40 60 70 80 90 100 95.00 4.50 1.8000

รวม 1.00 4.1500

ลําดับที่ของแผนงาน /ชื่อ

แผนงาน (i)

นํ้าหนัก

ของแตละ

แผนงาน

(Wi)

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ

ความสําเร็จหรือความคืบหนาที่ปฏิบัติได

ตามแผนการดําเนินงานของ

ปงบประมาณที่ทําการประเมินผล

ผลการประเมิน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนนที่

ได

คะแนน

ถวงน้ําหนัก

 
หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหสวนราชการ
สรุปผลการดําเนินงานพรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวน
เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่สวนราชการเพื่อพรอมใหผู
ประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

 สถานที่ที่ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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เหตุผล :   
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 

และดานการสรางสมรรถนะขององคกร จะชวยสรางความพรอมของสวนราชการ/สวนราชการในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตร สนับสนุนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใหบรรลุตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ตามความคาดหวังของประชาชน สังคม และประเทศชาต 



ก.พ.ร. 
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ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย 
ตัวชี้วัดที่   16 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหง กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการให
คะแนนเปน 5 ระดับ 

• สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2549 โดยใหระบุการ
ดําเนินการพัฒนากฎหมายใด สาระสําคัญหรือประเด็นกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลในการดําเนินการใน
แตละประเด็นทางกฎหมายใหชัดเจน มีการกําหนดผูรับผดิชอบและระยะเวลาแลวเสร็จ และใหสวนราชการ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548  

• สวนราชการใดที่ไดสํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก กฎหมายรองที่อยูในความรับผิดชอบแลว 
ปรากฏวาไมมีกฎหมายใดอยูในกรอบนโยบายที่ตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายจํานวน 15 กรอบ
แนวทางเบื้องตน ใหทําหนังสือยืนยันกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อยกเวนคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สําหรับประเด็นการประเมินผล การพัฒนากฎหมายดังกลาว  
เกณฑการใหคะแนน :  

ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวง กรม รฐัวิสาหกิจและหนวยงานรัฐทัง้หมด
ที่สวนราชการรับผิดชอบ โดยจําแนกหมวดหมูวากฎหมายหลักฉบับใดมีอนุบัญญัติใดที่
ออกเปนไปตามกฎหมายหลักฉบับนัน้ 

2 สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก กฎหมายรอง หรือขอบังคับที่จะตองดําเนินการยกเลิก
หรือแกไขเพิ่มเติมที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
ของรฐัทุกแหง ใหสอดคลองตามกรอบนโยบายในการพัฒนากฎหมายที่คณะรัฐมนตรไีด
กําหนดไวซึ่งจะตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายในหลัก 3 ประการ 15 แนวทาง / 
ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดนิ (พ.ศ. 2548-2551) / หลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

3 จัดทํารายงานวิเคราะหกฎหมายและประเด็นทางกฎหมาย ตามกรอบนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีกาํหนดไว โดยมกีารจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของ
กฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสียในกฎหมาย (Focus group) หรือนําขอเสนอจากผลงานวิจัย
มาดําเนินการ และนําความเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพฒันากฎหมายทั้ง 
10 คณะหรือทมีผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายที่คณะอนุกรรมการกํากับการพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการไดแตงต้ังไปดําเนินการพัฒนากฎหมายในสวนที่รับผิดชอบ หากไม
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

สามารถดําเนินการไดตองชีแ้จงเหตุผลประกอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการกาํกับการพัฒนา
ของสวนราชการจะเปนผูใหความเห็นชอบ 

4 จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยระบุกฎหมายที่จะ
ดําเนินการพัฒนา สาระสําคัญ/ประเด็นทางกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลที่จะ
ดําเนินการในแตละประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ จัดสงใหคณะอนุกรรมการกํากับการ
พัฒนากฎหมายของสวนราชการไดภายในวันที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2548  

5 แผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการนําเสนอไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

 
เงื่อนไข :  

1. แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการมีจํานวนกฎหมายสอดคลองกับเกณฑเปาหมายตามแผน
บริหารราชการแผนดิน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จะตองพัฒนากฎหมายจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 30 ของจํานวนกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ 

2. หากสวนราชการใดไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดใหชี้แจงเหตุผล ความจําเปน
ตอคณะเจรจาขอตกลงและประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการพิจารณา 

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติ
ของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานรัฐทั้งหมดที่สวนราชการ
รับผิดชอบ โดยจําแนกหมวดหมูวา
กฎหมายหลักฉบับใดมีอนุบัญญัติ
ใดที่ออกเปนไปตามกฎหมายหลัก
ฉบับน้ัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

ตรวจสอบวากระทรวงรวมกฎหมายหลักและอนุบัญญัติของ
กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐทั้งหมดทุกสวน
ราชการหรือไม หากไมครบถวน หักคะแนนไมเกิน 0.1 คะแนน   
 เอกสารบัญชีกฎหมายหลักของสวนราชการที่ไดแจงมาตั้งแต

แรก ซี่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมไว  
 บัญชีรายชื่อกฎหมายหลักที่กระทรวงเสนอมาในแผนพัฒนา

กฎหมาย  
2 สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก 

กฎหมายรอง หรือขอบังคับที่
จะตองดําเนินการยกเลิกหรือแกไข
เพิ่มเติมที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ 
และหนวยงานของรัฐทุกแหงให
สอดคลองตามกรอบนโยบายใน
การพัฒนากฎหมายที่คณะรัฐมนตรี
ไดกําหนดไวซ่ึงจะตองดําเนินการ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

ตรวจสอบวากระทรวง กรม ไดดําเนินการศึกษา/วิเคราะห
กฎหมายที่กระทรวง กรม ตองมีการพัฒนาปรับปรุงตามกรอบ
นโยบายการพัฒนากฎหมาย 3 หลักการ 15 แนวทาง ประเด็น
ยุทธศาสตรในแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  หากไมมีการดําเนินการหัก
คะแนนไมเกิน 0.1 คะแนน  
 เอกสารรายงานการประชุมของกระทรวง กรม ที่มีเนื้อหา  
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 ปรับปรุงพัฒนากฎหมายในหลัก 3 
ประการ 15 แนวทาง / ประเด็น
ยุทธศาสตรตามแผนบริหาร
ราชการแผนดิน (พ.ศ. 2548-
2551) / หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

การศึกษาวิเคราะหกฎหมายในความรับผิดชอบที่จะตอง
ดําเนินการพัฒนา 

3 จัดทํารายงานวิเคราะหกฎหมาย
และประเด็นทางกฎหมาย ตาม
กรอบนโยบายที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดไว โดยมีการจัดทําการรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับ
ของกฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสีย
ในกฎหมาย (Focus group) หรือ
นําขอเสนอจากผลงานวิจัยมา
ดําเนินการ และนําความเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
พัฒนากฎหมายทั้ง 10 คณะหรือ
ทีมผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายที่
คณะอนุกรรมการกํากับการพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการได
แตงตั้งไปดําเนินการพัฒนา
กฎหมายในสวนที่รับผิดชอบ หาก
ไมสามารถดําเนินการไดตองชี้แจง
เหตุผลประกอบ ซ่ึง
คณะอนุกรรมการกํากับการพัฒนา
ของสวนราชการจะเปนผูใหความ
เห็นชอบ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 ตรวจสอบวากระทรวง กรม ไดมีการจัดการรับฟงความคิดเห็น 
(Focus group) ผูมีสวนไดเสีย และ/หรือผูอยูใตบังคับของกฎหมาย 
/นํางานวิจัยมาศึกษาและมาดําเนินการหรือไม หากไมมีการ
ดําเนินการหักคะแนน 0.2 คะแนน 

  ตรวจสอบวากระทรวง กรม ไดมีการนําขอเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย หรือคณะเจรจาขอตกลงฯ มา
ดําเนินการหรือไม หากไมดําเนินการหัก 0.5 คะแนน   

 เอกสารแสดงการจัดทํา Focus group / งานวิจัยที่นํามา
ศึกษา  

 การจัดทํา Focus group ไดแก การสอบถามความคิดเห็น
สวนราชการ / การใหประชาชนเสนอความเห็นทั้งทางหนังสือ
หรือทาง Website /การจัดประชมุ สัมมนา เปนตน   

 รายงานการประชุมของคณะเจรจาขอตกลงฯ  
 แบบตรวจสอบการพัฒนากฎหมายของคณะเจรจาขอตกลงฯ  

4 จัดทําแผนการพัฒนากฎหมาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
โดยระบุกฎหมายที่จะดําเนินการ
พัฒนา สาระสําคัญ/ประเด็นทาง
กฎหมายที่จะดําเนินการและ
เหตุผลที่จะดําเนินการในแตละ
ประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ 
จัดสงใหคณะอนุกรรมการกํากับ
การพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการไดภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ.2548 
 
 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 ตรวจสอบวาสวนราชการสงแผนพัฒนากฎหมายไดทันภายในวันที่ 
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 หรือไม หากไมทันหักคะแนน วันละ 
0.05 คะแนนตอวันทําการ  (นับตั้งแตวันที่ สลค. ลงทะเบียนรับ
เรื่อง) 

 หนังสือนําสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง  
 การลงรับหนังสือนําสงแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ

ที่ สลค. ไดลงทะเบียนไว 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

            

                  148

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

5 แผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการ
นําเสนอไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 ตรวจสอบวากระทรวง กรม ไดรับขอสังเกตของ ครม. ไป
ดําเนินการหรือไม หากไมดําเนินการหัก 0.5 คะแนน  

  ตรวจสอบวากระทรวง กรม ดําเนินการพัฒนากฎหมายตามเกณฑ
เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ในแผนการบริหารราชการ
แผนดิน โดยจะตองพัฒนากฎหมายไมนอยกวารอยละ 30 ในป 
2549 จากจํานวนกฎหมายทั้งหมดในความรับผิดชอบของสวน
ราชการ หากไมเปนไปตามเปาหมายหัก 0.1-0.2 คะแนน  

 รายงานมติคณะรัฐมนตรี  
 เอกสารบัญชีกฎหมายหลักของสวนราชการที่ไดแจงมาตั้งแต

แรก ซี่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมไว  
 บัญชีรายชื่อกฎหมายหลักที่กระทรวงเสนอมาในแผนพัฒนา

กฎหมาย  
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ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
กฎหมายของสวนราชการ    

น้ําหนัก : รอยละ 7 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามขั้นตอน (Milestone) 
ตามแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2549 (ประเมินผลงานถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2549) ที่สวนราชการ
นําเสนอและคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  
 

ตารางและสูตรการคํานวณ :   

ลําดับท่ีของ   
ชื่อกฎหมาย 

(i) 

น้ําหนัก 
ของ 
แตละ

กฎหมาย 
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาท่ีปฏิบัติไดตาม

แผนพัฒนากฎหมายของ 
ปงบประมาณที่ทําการประเมินผล 

คะแนนท่ีได 
ของแตละ 
กฎหมาย 

(Li) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

(Li x Wi) 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 

ชื่อกฎหมายที่ 1 0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 1 

(คาคะแนนของกฎหมายที่ 1 x   
นํ้าหนักของกฎหมายที่ 1)/7 

ชื่อกฎหมายที่ 2 0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 2 

(คาคะแนนของกฎหมายที่ 2 x  
นํ้าหนักของกฎหมายที่ 2)/7 

ชื่อกฎหมายที่ i 0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
กฎหมายที่ i 

(คาคะแนนของกฎหมายที ่i x    
นํ้าหนักของกฎหมายที่ i)/7 

 รวม =7*  ผลรวมของ {(คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 1 x น้ําหนักของ
กฎหมายที่ 1)+ (คาคะแนน
ของกฎหมายที่ 2 x น้ําหนัก
ของกฎหมายที่ 2 )+ (คา
คะแนนของกฎหมายที่ i x 
น้ําหนักของกฎหมายที ่i)}/7  

* ผลรวมของน้ําหนักของทุกกฎหมายเทากับรอยละ 7  
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สูตรการคํานวณ : 

ผลรวมของคาคะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนกัของแตละกฎหมาย 

 
หรือ 

(น้ําหนักของกฎหมายที่ 1 x คะแนนท่ีไดของกฎหมายที่ 1)/7 + (น้ําหนักของกฎหมายที่ 2 x คะแนนที่ไดของกฎหมายที่ 2)/7 
(น้ําหนักของกฎหมายที่ 3 x คะแนนท่ีไดของกฎหมายที่ 3)/7 + (น้ําหนักของกฎหมาย i x คะแนนท่ีไดของกฎหมายที่ i)/7 

 
โดยที่ : 

น้ําหนักของกฎหมาย 
(Wi) 

หมายถึง  น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับกฎหมายแตละฉบับ โดยน้ําหนักของทุกฉบับ
รวมกัน = 7 

คะแนนที่ไดของกฎหมาย 
(Li) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติไดกับ
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการที่ไดกําหนดไว ตามรายละเอียดแผนการแกไข 
ปรับปรุง หรอืยกเลิกของแตละกฎหมายของสวนราชการ 

i หมายถึง ลําดบัที่ของกฎหมายที่สวนราชการเสนอตามแผนที่จะดําเนินการสําหรับ 
ป พ.ศ. 2549 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ผลรวมของ (คาคะแนนทีไ่ดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 1  

2 ผลรวมของ (คาคะแนนทีไ่ดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 2  

3 ผลรวมของ (คาคะแนนทีไ่ดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 3  

4 ผลรวมของ (คาคะแนนทีไ่ดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 4  

5 ผลรวมของ (คาคะแนนทีไ่ดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 5  

 
เหตุผล :   

เพื่อใหเกิดความสมบูรณในการพัฒนากฎหมายตามนโยบายรัฐบาลเปนไปดวยความรวดเร็วและ
รอบคอบ  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําหนดตัวชี้วัดในการพัฒนากฎหมายไวในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของทุกกระทรวง และกรม เวนแตกระทรวงหรือกรมที่ไมมีกฎหมายใน
ความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรวมกับคณะกรรมการนโยบาย
แหงชาติวาดวยการพัฒนากฎหมายรวมกันเปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ดังกลาว 
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แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. วิเคราะหความคืบหนาในการดําเนินการของกฎหมายรายฉบับเพื่อประเมินเกณฑการใหคะแนน 

  โดยแบงกฎหมายเปน 2 ลักษณะดังนี้ 
 1.) กฎหมายที่ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี (พิจารณาประเมินผลการดําเนินงานแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน 2549 ) 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
พัฒนากฎหมายรายฉบับ1 

คะแนนในแตละขั้นตอน 
หลักฐานทีต่องแสดง 

% ความสําเร็จ คะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 ตรวจสอบศึกษา วิเคราะห
กฎหมายรายฉบบัแลวเสรจ็ 

60 1 รายงานการตรวจสอบและวิเคราะหกฎหมาย 
หรือหลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นวามีการ
วิเคราะหในกฎหมายที่เสนอรายฉบับ 

ข้ันตอนที่ 2 การยกรางกฎหมายแตละฉบับ
แลวเสรจ็2 

70 2 รางกฎหมายที่ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกรมหรือ
ผานความเห็นชอบแลวจากหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ข้ันตอนที่ 3 มีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็น
จากผูมีสวนรวมไดเสียหรือผูอยูใตบังคับ
กฎหมาย (Focus group)2 

80 3 รายงานหรือหลักฐานเอกสารที่แสดงใหเห็นวา
มีการจัดทําการรบัฟงความคิดเห็นในลักษณะ
ตางๆ  

ข้ันตอนที่ 4 ผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ของกระทรวง และหรือ คณะกรรมการราง
กฎหมายของกระทรวง 

90 4 รายงานหรือหลักฐานวารางกฎหมายดังกลาว
ไดผานการพิจารณาตรวจสอบจาก
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวง 
และ/หรือ คณะกรรมการรางกฎหมายของ
กระทรวง 

ข้ันตอนที่ 5 เสนอรางกฎหมายมาที่สํานัก
เลขาธิการคณะรฐัมนตร ี

100 5 หนังสือนําสงรางกฎหมายเพื่อนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง ภายในวันที่ 30 กนัยายน 2549  
(นับถึงวันเวลาทีล่งทะเบยีนรับเรือ่งที่สํานัก
เลขาธิการคณะรฐัมนตรี) 

1 ข้ันตอนการดําเนินการสวนราชการสามารถปรับปรงุเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม แตขอใหยึดข้ันตอนตามเกณฑการใหคะแนน
เปนข้ันตอนหลัก 
2ข้ันตอนที่ 2 และ 3 อาจสลับกนัไดข้ึนอยูกับวิธีการดําเนินการ 
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แนวทางการประเมินผล 

2.) กฎหมายที่สวนราชการประกาศใชโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี (พิจารณาประเมินผลการดําเนินงานแลวเสร็จภายใน 30 
กันยายน 2549 ) 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
พัฒนากฎหมายรายฉบับ1 

คะแนนในแตละขั้นตอน 
หลักฐานทีต่องแสดง 

% ความสําเร็จ คะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 ตรวจสอบศึกษา วิเคราะห
กฎหมายรายฉบบัแลวเสรจ็ 

50 ไมม ี รายงานการตรวจสอบและวิเคราะหกฎหมาย 
หรือหลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นวามีการ
วิเคราะหในกฎหมายที่เสนอรายฉบับ 

ข้ันตอนที่ 2 การยกรางกฎหมายแตละฉบับ
แลวเสรจ็2 

60 1 รางกฎหมายที่ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกรมหรือ
ผานความเห็นชอบแลวจากหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ข้ันตอนที่ 3 มีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็น
จากผูมีสวนรวมไดเสียหรือผูอยูใตบังคับ
กฎหมาย (Focus group)2 

70 2 รายงานหรือหลักฐานเอกสารที่แสดงใหเห็นวา
มีการจัดทําการรบัฟงความคิดเห็นในลักษณะ
ตางๆ  

ข้ันตอนที่ 4 ผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ของกระทรวง และหรือ คณะกรรมการราง
กฎหมายของกระทรวง 

80 3 รายงานหรือหลักฐานวารางกฎหมายดังกลาว
ไดผานการพิจารณาตรวจสอบจาก
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวง 
และ/หรือ คณะกรรมการรางกฎหมายของ
กระทรวง 

ข้ันตอนที่ 5 รางกฎหมายไดผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการแลว 

90 4 หนังสือแจงสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี
พรอมหลักฐานเอกสารอื่นใดทีแ่สดงวาราง
กฎหมายนั้นไดผานการตรวจพิจารณาจาก
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงฯ  

ข้ันตอนที่ 6 ประกาศใชกฎหมายที่สวนราชการ
เสนอแกไข  

100 5 สําเนากฎหมายทีป่ระกาศใชภายใน 30 
กันยายน 2549 สงมาที่ สลค.  

1 ข้ันตอนการดําเนินการสวนราชการสามารถปรับปรงุเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม แตขอใหยึดข้ันตอนตามเกณฑการให
คะแนนเปนข้ันตอนหลัก 
2ข้ันตอนที่ 2 และ 3 อาจสลับกนัไดข้ึนอยูกับวิธีการดําเนินการ 
  

หมายเหตุ :  
การประเมินการพฒันากฎหมายรายฉบับตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) จะพิจารณาประกอบกบัการประเมินในเชิงคุณภาพของ
กฎหมายรายฉบับโดยคณะเจรจาขอตกลงและการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการดวย ดังนี ้

1. ความสอดคลองกบักรอบในการพัฒนากฎหมาย / ประเด็นยทุธศาสตรในการบริหารราชการแผนดิน และหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 

2. การจัดทํารับฟงความคิดเห็น (Focus group) ที่มีความเหมาะสมกับความสําคัญของประเด็นที่จะพัฒนาในแตละกฎหมาย มผีูมีสวน
รวมไดเสยีทั้งทางตรงและทางออมครบถวน ดังนี ้
2.1 การดําเนินการจัดการรับฟงความคดิเห็น (Focus group) หมายถึง การดําเนินการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทีม่ีตอ

รางกฎหมาย มีวิธกีารดําเนินการหลายวิธี ไดแก การจดัประชุมทั่วไป การจัดสัมนา หรือการจัดสัมมนาเฉพาะกลุม



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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แนวทางการประเมินผล 
ผูเช่ียวชาญหรือผูมีสวนไดเสยี การสอบถามความเหน็ การรับฟงความคิดเห็นทางเว็บไซต และการแจกจายแบบสอบถามให
ผูมีสวนไดเสยี เปนตน แตการทีจ่ะใชวิธีการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นรูปแบบใดหรอืวิธีการใดนั้นใหข้ึนอยูกับ
ความสําคัญและผลกระทบของกฎหมายที่เสนอพิจารณาตอสาธารณชนวามีมากนอยเพียงใด 

2.2 การจัดรับฟงความคิดเห็นตองมีการกําหนดเปาหมายหรือบุคคล หนวยงานที่จะเขามามสีวนรวมในการรับฟงความคิดเห็นใหมี
ความชัดเจน สําหรับหนวยงานหรอืผูที่สมควรรับฟงความคิดเห็นควรจะประกอบดวย 
1. หนวยงานอืน่ที่เกีย่วของกับการทําภารกิจนัน้โดยตรง ซึ่งควรเปนหนวยงานระดับกระทรวงและกรมทีเ่กี่ยวของ 
2. หนวยงานภาคเอกชนและประชาชนผูทีจ่ะไดรับผลกระทบจากขอเสนอใหมีกฎหมายนัน้โดยตรง 
3. นักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในเรือ่งทีเ่กี่ยวของกับขอเสนอใหมีกฎหมายนั้น  

3. สวนราชการไดนําขอสังเกตของคณะเจรจาขอตกลง / คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย และคณะรฐัมนตรีไปพิจารณาแกไขหรือไม 
4. สวนราชการดําเนนิการจัดทําระบบการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย (Checklist) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที ่4 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 ในกฎหมายที่นําเสนอทุกฉบบัหรือมไ 

2.  การพิจารณาน้ําหนักของกฎหมายรายฉบับ 

  ใชผลการพิจารณากําหนดน้ําหนักของกฎหมายรายฉบับของแตละสวนราชการในระดับกรมหรือเทียบเทา ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกํากับการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงให   
สวนราชการรับทราบ ซึ่งลักษณะของเอกสารเปนดังนี้ 

น้ําหนัก คะแนน

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก

น้ําหนัก คะแนน

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก

น้ําหนัก คะแนน

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก

น้ําหนัก คะแนน

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก

น้ําหนัก คะแนน

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก

1. พ.ร.บ. 1 (กรม ก) 0.2 3 0.6 0.4 1 0.4 0.2 2 0.4 0.1 3 0.3 0.1 3 0.3 2.00 1.84 

2. กฎกระทรวง 2 (กรม ก) 0.2 3 0.6 0.4 1 0.4 0.2 1 0.2 0.1 3 0.3 0.1 3 0.3 1.80 1.66 

3. ระเบียบ 5 (กรม ก) 0.2 3 0.6 0.4 1 0.4 0.2 3 0.6 0.1 1 0.1 0.1 2 0.2 1.90 1.75 

4. ระเบียบ 7 (กรม ก) 0.2 3 0.6 0.4 1 0.4 0.2 3 0.6 0.1 1 0.1 0.1 2 0.2 1.90 1.75 

รวม 7.6 7

ผลรวม

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก

ปรับน้ําหนัก

การประเมิน

เปนรอยละ 7

แบบตรวจประเมินใหน้ําหนักกฎหมายแตละฉบับในแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ

กรม ก.  กระทรวงการคมนาคม

รายชื่อกฎหมายในแผนพัฒนา

กฎหมายของสวนราชการ

เกณฑการใหน้ําหนักกฎหมายแตละฉบับ

สอดคลองกับภารกิจหลัก
ผลกระทบประชาชน/

เศรษฐกิจ/สังคม

ความยากงายในการ

ดําเนินการ
ศักดิ์สูง/ต่ําของกฎหมาย สถานภาพของกฎหมาย

 
 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

  รายละเอียดดังนี้  
1. วิเคราะหผลคะแนนตามขั้นตอนการดําเนินการพัฒนากฎหมายรายฉบับที่อยูในแผนพัฒนากฎหมาย 
2. นําน้ําหนักที่กําหนดไวของกฎหมายรายฉบับในแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ (ชองปรับน้ําหนักการประเมิน

เปนรอยละ 7) ลงในแบบฟอรมตัวอยางดังนี้  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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แนวทางการประเมินผล 

1. พ.ร.บ. 1 (กรม ก) 1.84 60 70 80 90 100 80.00 3.00 0.7886

2. กฎกระทรวง 2 (กรม ก) 1.66 60 70 80 90 100 90.00 4.00 0.9486

3. ระเบียบ 5 (กรม ก) 1.75 60 70 80 90 100 100.00 5.00 1.2500

4. ระเบียบ 7 (กรม ก) 1.75 60 70 80 90 100 100.00 5.00 1.2500

รวม 7.00 4.2371

คะแนนที่

ได

ผลการ

ดําเนินงาน
2 3 4 5

คะแนน

ถวงน้ําหนัก

การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ

กรม ก. กระทรวงการคมนาคม

รายชื่อกฎหมายในแผนพัฒนา

กฎหมายของสวนราชการ

น้ําหนักของ 

 แตละ

กฎหมาย

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน

1

 

3.  ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
กฎหมายของสวนราชการ อยูที่ระดับคะแนน 4.2371 

  วิธีการคํานวณผลคะแนนถวงน้ําหนัก ดังนี้ 
1. พ.ร.บ. (กรม ก) น้ําหนักของกฎหมาย 1.84 ผลดําเนินงานถึงขั้นตอน 3 รอยละ 80 อยูที่ระดับคะแนน 3   
     ผลคะแนนถวงน้ําหนัก เทากับ 
 
 
2. ผลคะแนนของตัวชี้วัด เทากับผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของกฎหมายแตละฉบับ 
3.  ผลคะแนนของตัวชี้วัดจะมีการตรวจสอบประเมินผลเชิงคุณภาพในกฎหมายแตละฉบับ  ซึ่งพิจารณาประเมินผลโดย

คณะเจรจาขอตกลงและประเมินผลการพัฒนากฎหมายแตละคณะ 
4. วิธีการจัดทํารายงานการประเมินผลของสวนราชการ (Self Assessment Report) 

1. ขอใหสวนราชการจัดทําเอกสารรายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการแยกออกมาจาก
รายงานการประเมินผลตนเอง (จํานวนชุดที่ตองทํารายงานเพิ่มเติมเทากับจํานวนชุดของรายงานการประเมินผลตนเองที่
สวนราชการสงใหกับสํานักงาน ก.พ.ร.)   

2. เมื่อสวนราชการประเมินผลตนเองแลว หากไดคะแนนตามขั้นตอนใดจะตองแสดงหลักฐานเชิงประจักษตามที่ระบุไวหรือ
เอกสารอื่นๆ ที่แสดงวาไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนนั้น เพ่ือใหคณะเจรจาขอตกลงและประเมินผลการพัฒนา
กฎหมายคณะตางๆ ตรวจสอบ 

3. สวนราชการทุกแหงที่มีประเด็นการพัฒนากฎหมายในคํารับรองการปฏิบัติราชการจะตองรายงานผลการพัฒนากฎหมาย
ไมวาจะดําเนนิการพัฒนากฎหมายแตละฉบับอยูในขั้นตอนใด จะแลวเสร็จหรือไม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2549 หาก
ไมรายงานตามกําหนดจะถูกหักคะแนนวันละ 0.05 (เกณฑคะแนนนี้เปนเกณฑการหักคะแนนที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 แลว) ทั้งนี้เพ่ือมิใหการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการลาชาซึ่งจะสงผลกระทบตอ
การจัดสรรแรงจูงใจใหสวนราชการ  

หมายเหตุ :  
เมื่อสวนราชการประเมินผลตนเองเปนคะแนนในสวนของความคืบหนาในการพัฒนากฎหมายแลว คณะเจรจาขอตกลง
และประเมินผลการพัฒนากฎหมายคณะตางๆ จะตรวจสอบหลักฐานวาครบถวนหรือไม อยางไร และจะตรวจสอบ

1.84 x 3 
            =  0.7886 

   7 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลการพัฒนากฎหมายเชิงคุณภาพในกฎหมายแตละฉบับวาสวนราชการไดดําเนินการตามรายละเอียดใน
ขั้นตอนการดําเนินการครบถวนหรือไม อยางไร หากดําเนินการไมสอดคลองคณะเจรจาขอตกลงฯ  อาจปรับลดคะแนน
ในเชิงคุณภาพได 

 
หมายเหตุ : กรณีที่สวนราชการที่ไดรับการยกเวนการประเมินผลการพัฒนากฎหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2549
อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีมติเมื่อการประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 
เห็นชอบใหยกเลิกตัวชี้วัดเกี่ยวกับแผนพัฒนากฏหมายทั้งสองตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 16 และตัวชี้วัดที่ 17) น้ําหนัก
รอยละ 10 ออกไป ดังนั้นจึงมีผลใหสวนราชการที่ไดรับการยกเวนการประเมินผลการพัฒนากฏหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เหลือน้ําหนักรวมในการประเมินผลเปนรอยละ 90 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ตัวชี้วัดเลือกเพ่ิมเติมมีจํานวน 3 ตัวชี้วัด (เลือก 1 ตัวชี้วัด) มีน้ําหนักตัวชี้วัดเทากับรอยละ 3 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคกร 
ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนของเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
 

• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนการนํากรอบการดําเนินการตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งหลักเกณฑและแนวคิด
ของรางวัลคุณภาพแหงชาติของของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก  Malcolm Baldrige Quality Award 
(MBNQA) และ Thailand Quality Award (TQA) มาศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาเปนเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และนําเกณฑดังกลาวไปสงเสริมใหสวนราชการใชในการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการดําเนินงานที่สอดรับกับกลยุทธหลักในการสรางความเปนเลิศในระบบ
ราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบราชการ ของแผนการบริหารราชการแผนดิน 
 

• การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ การยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการของสวนราชการใหสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยสวนราชการตองทําการประเมินตนเองเพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุงองคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

• ในป 2548 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเริ่มเตรียมความพรอมในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐใหกับสวนราชการตางๆ โดยการใหความรู สรางความเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการ และ
การสรางบุคลากรของสวนราชการตางๆ ใหมีความรูพื้นฐานในการประเมินตนเอง สําหรับในระยะตอไปจะเปน
การสงเสริมสวนราชการใหดําเนินการในเรื่องตางๆ เพิ่มเติมตอไปตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว 
สําหรับการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดจัดทําคูมือแนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางดําเนินการในรายละเอียดตอไป  
 

 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน :  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

    
ขั้นตอนที่  

5 

 ความครบถวนของการจัดทําเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินการเบื้องตนตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ระดับ 5 
(ขั้นตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

   
ขั้นตอนที่  

4 

 ความครบถวนของการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับ 4 
(ขั้นตอนที่ 
1+2+3+4) 

  
ขั้นตอนที่  

3 

 จัดอบรมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมในการประเมินองคกร       ดวย
ตนเอง 

ระดับ 3 
(ขั้นตอนที่ 
1+2+3) 

 
ขั้นตอนที่ 

2 

 จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ และ
จัดทําแผนดําเนินการพรอมกําหนดผูรับผิดชอบในแตละหมวด (Category Champion)    
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พรอมขออนุมัติแผนดําเนินการตอ
ผูบังคับบัญชา 

ระดับ 2 
(ขั้นตอนที่ 

1+2) 

ขั้นตอนที่  
1 

 จัดประชุมชี้แจงใหความรูเรี่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแกเจาหนาที่               
ของสวนราชการ 

ระดับ 1 
(ขั้นตอนที่ 1) 

 

หมายเหตุ :  
ความครบถวนตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแบบฟอรมที่ ก.พ.ร. กําหนด 

 
เหตุผล :  

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 48 ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. ในการยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบราชการในขั้นตอไป 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 (การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี) ตามแผนการ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 ไดกําหนดกลยุทธหลักในการเสริมสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการ
โดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทํางานของภาครัฐใหอยูในระดับและเกณฑที่สามารถยอมรับได 
 
 
 
 
 
แนวทางการประเมินผล 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 :  
จัดประชุมชี้แจงใหความรู
เรี่องการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐแก
เจาหนาที่ของสวนราชการ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดจัดประชุมชี้แจง
หรือใหความรูเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐแกเจาหนาที่ เชน 
 คําส่ัง/หนังสือเวียน/หนังสือเชิญประชุมที่ผูบังคับบัญชา 
ลงนามมอบหมายใหมีผูเขารวมประชุมหรือรับฟงการ
ชี้แจง  

 จํานวนผูเขาประชุมหรือรับฟงการชี้แจง และ สําเนา       
ใบลงทะเบียนที่มีรายชื่อเจาหนาที่ของสวนราชการที่    
เขาประชมุหรือรับฟงการชี้แจง (บางสวนหรือทั้งหมด) 

 วัน เวลา สถานที่จัดประชุม   
 หัวขอที่ชี้แจง/บรรยาย ชื่อผูชี้แจง/บรรยายหรือใหความรู 
 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงใหความรู/การบรรยาย 
 บันทึก/หนังสือ/รายงานสรุปผลการจัดประชุมชีแ้จงให
ความรูที่เสนอตอผูบังคับบัญชา 

 หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการมีการจัด
ประชุมหรือจัดใหเจาหนาที่ของหนวยงานที่ไดรับคัดเลือก
มาดําเนินงานไดเขารวมรับฟงการชี้แจงใหความรูในเรื่อง
ดังกลาวจริง 

2 ข้ันตอนที่ 2 :  
จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ของสวน
ราชการ และจัดทําแผน
ดําเนินการพรอมกําหนด
ผูรับผิดชอบในแตละหมวด 
(Category Champion) ตาม
เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พรอมขอ
อนุมัติแผนดําเนินการ ฯ ตอ
ผูบังคับบัญชา       

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 พรอมทั้งมีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง         
การดําเนินงานในขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 
 คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน หรือ เอกสาร/หลักฐานที่แสดง
การมอบหมายใหมีคณะผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่ง
ประกอบดวย 
- รายชื่อผูรับผิดชอบในแตละหมวด (Category 

Champion) ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

- อํานาจหนาที่หรือขอบเขตความรับผิดชอบ        
ของคณะทํางานหรือคณะผูรับผิดชอบ 

   แผนดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งระบุ 

             รายละเอียด เชน  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

-     หลักการและเหตุผล 
  - ที่มาหรือวัตถุประสงค ของการจัดทําแผนฯ 
  - ขั้นตอน/กิจกรรม เปาหมาย ผูรบัผิดชอบ            

ระยะเวลาที่ดําเนินการ  วัน เดือน ป ที่แลวเสร็จ    
ของแตละกิจกรรม 

  - ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง
ความกาวหนาของงานเมื่อเทียบกับระยะเวลา       
ที่กําหนดไวตามแผนฯ 

   เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาผูบังคับบัญชาใหความ
เห็นชอบแผนดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ เชน บันทึก/หนังสือที่ผูบังคับบัญชา       
ลงลายมือชื่อใหความเห็นชอบแผนฯ บันทึกการประชุม  
เปนตน 

3 ข้ันตอนที่ 3 :  
จัดอบรมคณะทํางานเพื่อ
เตรียมความพรอมในการ
ประเมินองคกรดวยตนเอง 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง
การดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 เชน 
 คําส่ัง/หนังสือเวียน/หนังสือเชิญหรืออนุมัติใหเขาอบรม      
ที่ผูบังคับบัญชาลงนามมอบหมายใหคณะทํางาน คณะ
ผูรับผิดชอบหรือตัวแทนเขารับการอบรม  

 รายละเอียดเกี่ยวกับการเขารับการอบรมของคณะทํางาน  
คณะผูรับผิดชอบหรือตัวแทน ดังนี้ 
- รายชื่อคณะทํางาน คณะผูรับผิดชอบหรือตัวแทน 

ที่เขารับการอบรม 
- สรุประยะเวลาท่ีเขารับการอบรมของคณะทํางาน

คณะผูรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายใหเขารับการ
อบรมหรือตัวแทนแตละทาน     

 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดใหมีการถายทอดความรู  
เพ่ือเตรียมความพรอมในการประเมินองคกร ดังนี้ 
- ชื่อเรื่อง/หัวขอ/หลักสูตรที่จัดใหมีการถายทอด

ความรู   
- วัน เวลา สถานที่ที่จัดใหมีการถายทอดความรู 
- จํานวน และรายชื่อผูเขารับการถายทอดความรู 
 
- เอกสาร หลักฐานอื่น ๆ ที่ใชยืนยันไดวามีการจัด    



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ใหมีถายทอดความรูใหกับคณะทํางานหรือคณะ
ผูรับผิดชอบจริง 

4 ข้ันตอนที่ 4 :  
ความครบถวนของการจัดทํา
ลักษณะสําคัญขององคกร      
ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้ง เอกสาร/หลักฐานแสดงใหเห็น
ถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 4 ดังนี้ 
 แบบฟอรมการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร             
ที่กรอกขอมูลครบถวน 

5 ข้ันตอนที่ 5 :  
ความครบถวนของการจัดทํา
เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินการเบื้องตนตาม
เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้ง เอกสาร หลักฐานที่แสดงให
เห็นถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 5 ดังนี้  
 แบบรายงานผลการดําเนินการเบ้ืองตนตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่กรอกขอมูลครบถวน 

หมายเหตุ : 

 ความครบถวนตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแบบฟอรมที่ ก.พ.ร. กําหนด ซึ่งสวนราชการสามารถดาวนโหลดไดจาก  
ในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหสวน
ราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ 
สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารความเสี่ยง 
ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :   

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ/การกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน                    
และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือ        
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ 

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ
การดําเนินการตางๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ 
โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการเปนสําคัญ  
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมาย  
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนจากทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2  วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัว
เงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย  
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ  

 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

3 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
ของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดแลวเสร็จ และจัดสงมายัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยในแผนฯ ดังกลาว 
ตองมีการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจ 
ใหกับบุคลากรทุกระดับของสวนราชการในดานการบริหารความเสี่ยง และ  
การดําเนินการแกไข ลด หรือ ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ไดแลวเสร็จครบถวน 

5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
และมีการกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของ
สวนราชการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ  

 
เหตุผล :  

เพื่อใหสวนราชการมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับความเสี่ยง
และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได            
และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ 
แนวทางการประเมินผล : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 มีคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงของการ
บรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
(พ.ศ. 2548 - 2551) ของ
สวนราชการ โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนจากทุกหนวยงาน 
ในสังกัดรวมเปน
คณะกรรมการหรือ

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ โดยผูมีอํานาจ ซึ่งควรระบุ 
 รายชื่อคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ ซึ่งตองประกอบไปดวยผูบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการ และตัวแทนจากทุกหนวยงานในสังกัด 
 หนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ 

  รายละเอียดของการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ ซึ่งควร
ระบุ 
 นโยบาย หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
 รายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ จะตองมีการ
ประชุมอยางสม่ําเสมอ 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

คณะทํางาน โดย
ผูบริหารระดับสูงตองมี
บทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง 

2  วิเคราะหและระบุ
ปจจัยเส่ียงที่สงผล
กระทบหรอืสรางความ
เสียหาย (ทั้งที่เปนตัว
เงินและไมเปนตวัเงิน) 
หรือความลมเหลว หรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปาหมายตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ 4 ป 
(พ.ศ. 2548 - 2551) 
ของสวนราชการ  

 จัดลําดับความสําคัญ
ของปจจัยเส่ียง 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงและระบุปจจัยเส่ียงที่จะสงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ครบถวนทุกประเด็นยุทธศาสตร ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ ซึง่ควรประกอบดวย 
 ความเสี่ยงดานการเงิน และงบประมาณ 
 ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
 ความเสี่ยงดานนโยบาย 
 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
 ความเสี่ยงดานอื่นๆ  ที่จะลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป ของสวนราชการ 

  รายงานการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง และวิเคราะหผลกระทบ
จากความเสี่ยง ซึ่งระบุ 
 แนวทางการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลการประเมิน
ดังกลาว 
 แนวทางการประเมินความเสียหายที่จะกระทบกับองคกร และผลการ
ประเมินดังกลาว 
 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk map) 
 ระดับความสําคัญของความเสี่ยง 

3 จัดทําแผนบริหาร  
ความเสี่ยงเพ่ือการ
บรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 
ป ของสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2549 ไดแลวเสร็จ 
และจัดสงมายัง

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  แผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป ของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ควรประกอบดวย 
 หลักการ และเหตุผล 
 วัตถุประสงค/เปาหมาย  
 วิธีการ/กิจกรรมการดําเนินงาน 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานในแตละเรื่อง 
 ความครอบคลุมในสวนราชการ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2549 โดยในแผน
ฯ ดังกลาว ตองมีการ
กําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการ
สรางความรู ความ
เขาใจ ใหกับบุคลากร
ทุกระดับของสวน
ราชการในดานการ
บริหารความเสี่ยง และ    
การดําเนินการแกไข 
ลด หรือ ปองกันความ
เส่ียงที่จะเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรม 

 ผูรับผิดชอบ 
 งบประมาณ/ทรัพยากรที่จําเปน 

  วันที่แลวเสร็จของแผนปฏิบัติการของเรื่องที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอแผนฯ ดังกลาว   

 

4 ดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงของ
การบรรลุเปาหมายตาม
แผนการปฏิบัติราชการ 
4 ป (พ.ศ. 2548 - 
2551) ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จ
ครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  รายละเอียดการดําเนินงานตามแผน ดังนี้ 
 รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงานตามแผนที่สงถึงผูมี
อํานาจ  
 ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง ความกาวหนาของงาน
เทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 
 วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
 เอกสาร /หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของกิจกรรมดังกลาว
ไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

- ภาพถาย  
- รายงานการประชุม 

- บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน 
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม 

5 มีการสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือ
การบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
(พ.ศ. 2548 - 2551) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  มีเอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานเหมือนระดับคะแนน 1, 2, 3 
และ 4 พรอมทั้ง รายละเอียดการสรุปผลการปฏิบัติตามแผน และการ
จัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จ ดังนี้ 
 รายงานสรุป และประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานที่สวน
ราชการไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 และมีการ
กําหนดแนวทาง/
ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ของสวน
ราชการ สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
และไดรับความเห็นชอบ
จากผูบริหารสูงสุดของ
สวนราชการ 

ที่เสนอผูมีอํานาจเพื่อรับทราบหรือใหความเห็นชอบ ทั้งนี้เนื้อหาควร
ประกอบดวย 

- ผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
- ปจจัยสนับสนุน 

- ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ และแนวทางการแกไข 
- ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู และแผนภูมิความเสี่ยง (Risk map) พรอม

ทั้งแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือปรับปรุงใหการดําเนินการเพื่อ
การบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค 

  วันที่แลวเสร็จของรายงานสรุป และประเมินผลสําเร็จ อางอิงจากวันที่ผูมี
อํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว ซึ่งสวนราชการจะตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2549 

หมายเหตุ : 

 แนวทางการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงสามารถศึกษาตัวอยางไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. 
(www.opdc.go.th) และเว็บไซตบริษัท ทริส (www.tris.co.th) 

 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอใหสวน
ราชการสรุปผลการดําเนินงานพรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัด
มาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่สวนราชการ 
เพ่ือพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

            

                  166

ประเด็นการประเมินผล : การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
ตัวชี้วัดที่ 20 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จที่สวน
ราชการจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายในสวนราชการ (Internal Performance Agreement: IPA) โดยจะตอง
จัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวชี้วัด ตามพันธกิจและยุทธศาสตร ของสวนราชการ ไปยังหนวยงานที่
รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

เกณฑการใหคะแนน :  

แบงคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ตามเปาหมายแตละ
ระดับ ดังนี้ 

 

    
ขั้นตอนที่  

5 

 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานในระดับผูบริหาร
ระดับผูอํานวยการสํานัก/กองไปเชื่อมโยงกับระบบการสราง
แรงจูงใจ (Motivation)  

ระดับ 5 
(ข้ันตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

   
ขั้นตอนที่  

4 

 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารบัรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในระดับผูบริหาร
ระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง 

ระดับ 4 
(ข้ันตอนที่ 
1+2+3+4) 

  
ขั้นตอนที่  

3 

 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง และมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

ระดับ 3 
(ข้ันตอนที่ 
1+2+3) 

 
ขั้นตอนที่ 

2 

 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา    
กับหนวยงานในสังกัด 

 จัดทํา Strategy Map ของแตละหนวยงานในสังกัด โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานดังกลาวใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและ   
ประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

 กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับผูบริหารระดับ
ผูอํานวยการสํานัก/กองกับหัวหนาสวนราชการ 

ระดับ 2 
(ข้ันตอนที่ 1+2) 

ขั้นตอนที่  

1 

 มีแผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ระดับ 1 
(ข้ันตอนที่ 1) 

 
 
เหตุผล :  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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เพ่ือสนับสนุนใหสวนราชการมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของ
ตําแหนงงานในแตละระดับโดยการจัดใหมีระบบการถายทอดเปาหมายจากภาพรวมของสวนราชการไปสูผูบริหารระดบัรอง
ตามหนาที่และความรับผิดชอบ 

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 :  
มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการ/แผนงานการประเมินผล
ภายในสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549   

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดจัดทําแนวทางการ
ดําเนินการในการประเมินผลและแผนงานการประเมินผล
ภายในสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ดังนี ้
 แนวทางการดําเนินการ/แผนงานการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่ใชสําหรับการประเมินผลภายในสวนราชการ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

- กรอบการประเมินผล/แนวทาง/วิธีการใน               
การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายและการจัดทํา        
คํารับรองการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการ 

- วิธีการประเมินผล/วิธีการใหคะแนน 
- คูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
- แผนปฏิบัติการในการประเมินผล ซึ่งประกอบดวย 

  ขั้นตอน/กิจกรรม/กระบวนการในการจัดทําและ
ประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายใน
สวนราชการ และ วัน เดือน ป หรือชวงเวลาในการ
ดําเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม/กระบวนการ
ดังกลาว หรือ ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart)  

 บันทึกการประชุม/ประกาศ/คําส่ัง/หนังสือเวียนแจงให
ทราบถึงแนวทางการดําเนินการและแผนงานการ
ประเมินผลที่จัดทําแลวเสร็จ 

2 ข้ันตอนที่ 2 :  

 มีการยืนยันวิสัยทัศน และ
ประเด็นยุทธศาสตร        
ของสวนราชการระดับกรม
หรือเทียบเทากับหนวยงานใน
สังกัด 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 พรอมทั้งมีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง             
การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 
 เอกสาร/หลักฐานแสดงการทบทวน (Review) วิสัยทัศนและ
ประเด็นยุทธศาสตร  

- รายงานการประชุม/เอกสารสรุปการทบทวน 
(Review) วิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ
สวนราชการระดับกรมกับหนวยงานในสังกัด 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  - เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่แสดงใหเห็นวาสวน
ราชการระดับกรมไดจัดใหมีการทบทวน (Review) 
วิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรกับหนวยงานใน
สังกัด 

  จัดทํา Strategy Map ของแต
ละหนวยงานในสังกัด โดย
กําหนดเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับหนวยงาน
ดังกลาว ใหเชื่อมโยงกับ
เปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของสวนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเทา 

เอกสาร/หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของ
หนวยงานในสังกัดระดับสํานัก/กองทั้งหมด โดยใน Strategy 
Map ตองแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของเปาประสงคของ
แตละหนวยงานในสังกัด กับ ประเด็นยุทธศาสตรและ
เปาประสงคของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  

  กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย 
และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการในระดับผูบริหาร
ระดับผูอํานวยการ สํานัก/กอง
กับหัวหนาสวนราชการ 

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย
และการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนา 
สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา กับ ผูบริหารระดับ
ผูอํานวยการสํานัก/กอง เชน  
 ชื่อหนวยงานในสังกัดทั้งหมด 
 สําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการที่มีลายมือชื่อของหวัว
หนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาลงนามกับ
ผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง 

 เอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของผูบริหาร
ระดับผูอํานวยการสํานัก/กองที่ประกอบดวย 
- วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของ

สวนราชการ 
- วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของ

สวนราชการสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
- ตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการประเมินผล และขอมูล

ที่จําเปนอื่น ๆ สําหรับใชในการประเมินผลการ
ดําเนินงาน ที่มีความชัดเจนและใชประเมินผลไดจรงิ 

3 ข้ันตอนที่ 3 :  
 มีระบบในการติดตาม    ผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เปาหมาย ตามคํารบัรองการ
ปฏิบัติราชการของผูบริหาร
ระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง  

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง    
การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 3 เชน  
 บันทึกการประชุม/ประกาศ/คําส่ัง/หนังสือเวียนแจงให
หนวยงานในสังกัดทราบถึงระบบและวิธีการติดตาม      



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ภายในสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

   เอกสาร หลักฐานอื่นๆ แสดงถึงการมีระบบการติดตาม  
ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ฯ       
ในระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง/หนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่น เชน  
- แผนงาน/แนวทางการติดตามผลการดําเนินงาน   

ซึ่งประกอบดวย  
  1) วิ ธี การ  ขั้ นตอน /กิ จกรรม  วัน  เดื อน  ป  ที่

ดําเนินการในแตละขั้นตอน/กิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน โดยตองกําหนดความถี่
หรือระยะเวลาในการติดตามผลการดําเนินงานไว
อยางสม่ําเสมอ (ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป) 
2) ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง
ความกาวหนาของงานเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่
กําหนดไวตามแผนงาน/แนวทางการดําเนินงาน 

  - แบบฟอรมที่ใชในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงาน พรอมตัวอยาง/สําเนาแบบฟอรมที่มีการ  
กรอกขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานจริง         
โดยหนวยงานในสังกัด 

  มีการติดตามผลการดําเนินงาน
อยางสม่ําเสมอ 

เอกสาร/หลักฐานแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบ
ติดตามและประเมินผลที่กําหนดไวไดครบถวนและสม่ําเสมอ 

 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของผูบริหารระดับ
ผูอํานวยการสํานัก/กอง 

 บันทึก/หนังสือ/รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจํางวดที่
นําเสนอผูบังคับบัญชาตามแผนงาน/แนวทางการดําเนินงานที่
กําหนดไว 

4 ข้ันตอนที่ 4 :  
มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเปาหมาย         
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใน
ระดับผูบริหารระดับผูอํานวยการ
สํานัก/กอง 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้ง เอกสาร/หลักฐานแสดงใหเห็น
ถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 4 เชน 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่สวนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเทาไดจัดใหมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ฯ                
ของผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 บันทึก/หนังสือ/รายงานสรุปผลการประเมินผลการ
ดําเนินงาน/ผลคะแนนที่ไดจากการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ฯ          
ของผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง 

 เอกสาร หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงผลคะแนนหรือผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ฯ             
ของผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง 

5 ข้ันตอนที่ 5 :  
มีการนําผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานในระดับผูบริหารระดับ
ผูอํานวยการสํานัก/กอง ไปเช่ือมโยง
กับระบบการสรางแรงจูงใจ 
(Motivation) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้ง เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให
เห็นวามีการดําเนินการในขั้นตอนที่ 5 เชน 
 ประกาศ/คําส่ัง/หนังสือเวียนแจงใหทราบถึงหลักเกณฑ

และวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยมีการนําผลการประเมินผล
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการไปใช
ประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ 

   ทั้งนี้ จะตองมีการระบุประเภทของสิ่งจูงใจท่ีชัดเจน         
ซึ่งอาจเปนประเภทที่เปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงินก็ได   

หมายเหตุ : 

 ผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง หมายถึง ผูบริหารของสํานัก/กองที่มีฐานะเปนสํานัก/กองตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ของการแบงสวนราชการ 
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให         
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ 
สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
 

กรอบการประเมินผล และประเด็น
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
รอยละ 

ผลงานประจําป  
งบประมาณ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

2547 2548 1 2 3 4 5 

มิติที่ 1มิติดานประสิทธิผลตาม              
แผนปฏิบัติราชการ 

 50  

• ผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของกระทรวง 

10 
 

  1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของกลุมภารกิจ 

15   1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา 

20 
 

  1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

4. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

5   1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

          
          
 
 
 

         



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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กรอบการประเมินผล และประเด็น
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
รอยละ 

ผลงานประจําป  
งบประมาณ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

2547 2548 1 2 3 4 5 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ   10  

• คุณภาพการใหบริการ  5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 3   65 70 75 80 85 

• การมีสวนรวมของประชาชน 6. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาระบบราชการ 

3   1 2 3 4 5 

• การปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และปราบปรามการธุรกิจและประพฤติมิชชอบ 

4        

 7.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1.5   1 2 3 4 5 

 7.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการ 

1.5   1 2 3 4 5 

 7.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการได
ครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 

1   40 50 60 70 80 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ  

 10  

ตัวชี้วัดภาคบังคับ  8  

• การบริหารงบประมาณ 8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการ
เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

3   1 2 3 4 5 

          



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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กรอบการประเมินผล และประเด็น
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
รอยละ 

ผลงานประจําป  
งบประมาณ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

2547 2548 1 2 3 4 5 

• การประหยัดพลังงาน    9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสวนราชการ 

2   1 2 3 4 5 

• การลดระยะเวลาการใหบริการ 
    

10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

3   1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัดเลือก (เลือก 1 ตัวชี้วัด)  2  

• การประหยัดงบประมาณ 11. รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได    1 2 3 4 5 

• การจัดทําตนทุนตอหนวย 12. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต    1 2 3 4 5 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร   30  
ตัวชี้วัดภาคบังคับ  27  

• การจัดการความรู 13. ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร 

3        

 13.1 ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร   

0.5   28 
ก.พ. 
49 

21 
ก.พ. 
49 

14 
ก.พ. 
49 

7 
ก.พ. 
49 

31 
ม.ค. 
49 

 13.2 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร   

1   1 2 3 4 5 

 13.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 

1.5   60 70 80 90 100 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

               

      174 

กรอบการประเมินผล และประเด็น
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
รอยละ 

ผลงานประจําป  
งบประมาณ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

2547 2548 1 2 3 4 5 

• การจัดการสารสนเทศ 14. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงสูการปฏิบัติ 

4        

 14.1 ระยะเวลาการสงสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ 
และแผนปฏิบัติการฯ 

0.5   1 มี.ค. 
49 

22 ก.พ. 
49 

15 ก.พ. 
49 

8 ก.พ. 
49 

1 ก.พ. 
49 

 14.2 สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ มีคุณภาพ และ
เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

0.5   6 7 8 9 10 

 14.3 แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม  ทั้ง 3 
ประเด็นหลักและ 10 ประเด็นยอย 

1   6 7 8 9 10 

 14.4 รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ ที่นําไปปฏิบัติได
แลวเสร็จครบถวน 

1   80 85 90 95 100 

 14.5 รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ ที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายตามแผนปฏิบัติการฯ ที่
กําหนดไว 

1   80 85 90 95 100 

• การบริหารการเปลี่ยนแปลง 15. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงสูการปฏิบัติ 

10        

 15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 

6        

            ระยะเวลาสงงาน 1   29 พ.ค. 
49 

22 พ.ค. 
49 

15 พ.ค. 
49 

8 พ.ค. 
49 

1 พ.ค. 
49 

            ความครบถวนของงาน 5   1 2 3 4 5 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

               

      175 

กรอบการประเมินผล และประเด็น
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
รอยละ 

ผลงานประจําป  
งบประมาณ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

2547 2548 1 2 3 4 5 

 15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 

4   1 2 3 4 5 

• การพัฒนากฎหมาย 16. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการ 

3   1 2 3 4 5 

 17. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

7   1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัดเลือก (เลือก 1 ตัวชี้วัด)  3  

• การบริหารจัดการองคกร 18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

   1 2 3 4 5 

• การบริหารความเสี่ยง 19. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง    1 2 3 4 5 

• การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

20. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

   1 2 3 4 5 

 รวม 100        

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

              

                     ภาคผนวก 1 -1 

 
 
 
 
 

1) 

หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/ว 28 

ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ                    

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ                 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

2) 

หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/417-538 

ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549 

เรื่อง รายละเอียดและเกณฑการใหคะแนนตัวช้ีวัดตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

เพิ่มเติม 

 

 

 

ภาคผนวก 1 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

              

                            ภาคผนวก 1 -2 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

              

                            ภาคผนวก 1 -3 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

              

                            ภาคผนวก 1 -4 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

   ภาคผนวก 2-1 

 
 

1) 
 

กรอบการประเมินผล นํ้าหนัก และ 
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201 / ว28 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548  

เรื่อง 
การจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ และ 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
2) 
 

กรอบการประเมินผล นํ้าหนัก และ 
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201 / 417 - 538 
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549  

เรื่อง 
รายละเอียดและเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มเติม 

 

ภาคผนวก 2 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

   ภาคผนวก 2-2 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
สําหรับสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล                             
ตามแผนปฏิบัติราชการ  

  50 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

10 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ              
กลุมภารกิจ 

15 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก            
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ            
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

20 
 

 4. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการ
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

5 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ     10 

• คุณภาพการใหบริการ  5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 

• การมีสวนรวมของประชาชน 6. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน     
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 

3 

• การปองกันและปราบปรามการทุจริต          
และประพฤติมิชอบ 

7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ  
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบ 

4 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพ                   
ของการปฏิบัติราชการ   

  10 

ตัวชี้วัดภาคบังคับ    

• การบริหารงบประมาณ 8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก            
ของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

3 

• การประหยัดพลังงาน 9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

2 

• การลดระยะเวลาการใหบริการ 
    

10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก            
ในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ 

3 

 
 

   



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

   ภาคผนวก 2-3 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
สําหรับสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ตัวชี้วัดเลือก  (1 ตัวชี้วัด)   2 

• การประหยัดงบประมาณ 11. รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได  
• การจัดทําตนทุนตอหนวย 12. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร   30 
ตัวชี้วัดภาคบังคับ   27 

• การจัดการความรู 13. ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

3 

• การจัดการสารสนเทศ 14. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสวนราชการ 

4 

• การบริหารการเปลี่ยนแปลง                      
และการพัฒนาบุคลากร 

15. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอ 
การเปล่ียนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

10 

• การพัฒนากฎหมาย 16. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ 

3 

 17. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก            
ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการ 

7 

ตัวชี้วัดเลือก  (1 ตัวชี้วัด)   3 

• การบริหารจัดการองคกร 18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

• การบริหารความเสี่ยง 19. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหาร           
ความเสี่ยง 

 

• การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ         
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

20. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

 

  รวม 100 

 
หมายเหตุ : กรณีที่สวนราชการที่ไดรับการยกเวนการประเมินผลการพัฒนากฎหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2549อ.
ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีมติเมื่อการประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 
เห็นชอบใหยกเลิกตัวชี้วัดเกี่ยวกับแผนพัฒนากฏหมายทั้งสองตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 16 และตัวชี้วัดที่ 17) น้ําหนัก
รอยละ 10 ออกไป ดังนั้นจึงมีผลใหสวนราชการที่ไดรับการยกเวนการประเมินผลการพัฒนากฏหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เหลือน้ําหนักรวมในการประเมินผลเปนรอยละ 90 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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 การกําหนดน้ําหนักผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ
กระทรวง 

ตัวชี้วัด 
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ 
กลุมภารกิจ 

ตัวชี้วัดตาม 
แผนปฏิบัติราชการ     
ของสวนราชการ
ระดับกรมหรือ

เทียบเทา 

ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุงการ
บริหารจัดการเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

รวม 

สวนราชการที่มีกลุมภารกิจ 

กรณีที่ 1  10 15 20 5 50 
กรณีที่ 2 10 20 20 - 50 
สวนราชการที่ไมมีกลุมภารกิจ 

กรณีที่ 1 25 - 20 5 50 
กรณีที่ 2 30 - 20 - 50 
สวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง  หรือทบวง 

กรณีที่ 1  - - 45 5 50 
กรณที่ 2 - - 50 - 50 
หมายเหตุ  
 

กรณีที่ 1 หมายถึง สวนราชการที่ไดสํารวจและทบทวนภารกิจแลวพบวามีเรื่องที่สวนราชการจะสามารถสนับสนุน  
ประเด็นยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของกลุมจังหวัดและจังหวัด การถายโอนภารกิจของสวนราชการ
ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงระบบฐานขอมูลจังหวัด 

กรณีที่ 2 หมายถึง สวนราชการที่ไดสํารวจและทบทวนภารกิจแลวพบวาไมมีเรื่องที่สวนราชการจะสามารถ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของกลุมจังหวัดและจังหวัด การถายโอนภารกิจของ
สวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงระบบฐานขอมูลจังหวัด ขอใหมีหนังสือแจง
สํานักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบใหยกเลิกตัวชี้วัด “ระดับ
ความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น” แลวนําน้ําหนักรอยละ 5 ไปเพ่ิมใหกับตัวชี้วัดตามที่กําหนดในตารางขางตน ทั้งนี้ 
น้ําหนักดังกลาวตองเฉล่ียตามสัดสวนของน้ําหนักตัวชี้วัดที่ไดเจรจาตกลงไวแลว 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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คําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบการจัดทาํคํารับรองการปฏิบัติราชการสวนราชการ 

 

มิติที ่1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ของกระทรวง  
น้ําหนัก : รอยละ 10 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ    

• สวนราชการในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้ วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง  
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ            

ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั      
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPISM 2 W2 60 70 80 90 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 60 70 80 90 100 . . 

. . 60 70 80 90 100 . . 
KPISM i Wi 60 70 80 90 100 SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง  เทากับ 
     

 Σ   (Wi x SMi)             หรือ              (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi            W1+ W2 +...+ Wi 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏบิัติราชการของกระทรวง และ

ผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1  โดยที่ น้ําหนกัรอยละของตัวชี้วัดแตละลําดับ 
(i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจากําหนดกับกระทรวง 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของเปาหมายของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏบิัติราชการของกระทรวง ;  1, 2,…, i  
 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ตัวชี้วัดที่  1.ก ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม (นํารอง) 
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :    

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม จะพิจารณาจากผลสําเร็จของการ
ดําเนินการสํารวจงานบริการทั้งหมดภายในกระทรวง การจัดทําแผนสําหรับดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม   
การเปดดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน และการจัดทํารายงาน
ประเมินผลความสําเร็จของแผนดังกลาวและผลสําเร็จโดยรวม 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที่     

ขั้นตอนที่ 1 : สํารวจงานบริการทั้งหมดภายในกระทรวงเพื่อคัดเลือกงานบริการสําหรบัจัดทําแผนการ
จัดต้ังศูนยบริการรวม โดยสํารวจจากความตองการของประชาชนผูใชบริการ/หนวยงาน
ที่เกี่ยวของวาตองการใหมีงานบริการใดอยูรวมกันเพื่อใหบริการ ณ ศูนยบริการรวม 

ขั้นตอนที่ 2 : จัดทําแผนสําหรับดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวมใหแลวเสร็จ และสงใหสํานักงาน 
ก.พ.ร.   ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 

ขั้นตอนที่ 3 : มีความคืบหนาในการดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวมตามแผนงานและขัน้ตอนที่
กําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไมนอยกวารอยละ 60 

ขั้นตอนที่ 4 : ศูนยบริการรวมจํานวนอยางนอย 1 แหง สามารถเปดดําเนินการไดภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2549 

ขั้นตอนที่ 5 : จัดทํารายงานการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนและผลสําเร็จ
โดยรวมของการดําเนินงานของศูนยบริการรวม พรอมทั้งรายงานขอมูลที่ไดจาก
ประชาชนผูใชบริการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน จํานวนผูใชบริการ  ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม* เปน
ตน 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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เหตุผล :  
การดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม มีวัตถปุระสงคเพื่อปรับปรุงรูปแบบการทํางาน อํานวยความสะดวก ลด
ขั้นตอนและปรบัปรุงกระบวนการทํางาน ขยายการใหบริการประชาชน ใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดนิ (ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6)



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุมภารกิจ 

น้ําหนัก : รอยละ 15 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   

• สวนราชการในสังกัดกลุมภารกิจ ตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้ วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม  ครอบคลุมแผนปฏิบั ติราชการ                 
ของกลุมภารกิจ 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ            

ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั      
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPISM 2 W2 60 70 80 90 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 60 70 80 90 100 . . 

. . 60 70 80 90 100 . . 
KPISM i Wi 60 70 80 90 100 SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกลุมภารกิจ  เทากับ 

     

 Σ   (Wi x SMi)             หรือ              (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi            W1+ W2 +...+ Wi 
 
 

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏบิัติราชการของกลุมภารกิจ และ

ผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1  โดยที่ น้ําหนกัรอยละของตัวชี้วัดแตละลําดับ 
(i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจากําหนดกับกลุมภารกิจ 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของเปาหมายของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวของแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏบิัติราชการของกลุมภารกิจ ;  1, 2,…, i  
 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
เงือ่นไข :  

กรณีที่สวนราชการใดไมมีกลุมภารกิจ จะนําน้ําหนักไปรวมไวกับตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของรอย
ละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง” เปนน้ําหนักรอยละ 25 
 
เหตุผล :  
เพ่ือใหกลุมภารกิจมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกลุมภารกิจ โดยหนวยงานภายในให    ความรวมมือ ชวยเหลือ 

สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

น้ําหนัก : รอยละ 20 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา                 
ที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   

• สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา ตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ     สวน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ            

ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั      
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPISM 2 W2 60 70 80 90 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 60 70 80 90 100 . . 

. . 60 70 80 90 100 . . 
KPISM i Wi 60 70 80 90 100 SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  เทากับ 

 
     

 Σ   (Wi x SMi)             หรือ                  (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi                W1+ W2 +...+ Wi 
 
 
 
 
โดยที่ : 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏบิัติราชการของสวนราชการระดับ

กรมหรือเทียบเทา และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1  โดยที่ น้ําหนักรอยละ
ของตัวชี้วัดแตละลําดับ (i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะมีการกําหนด
รวมกับสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของเปาหมายของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวของแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏบิัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา ;  1, 2,…, i  

 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสวนราชการ           
โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความสําเร็จของการปรบัปรุงการบรหิารจัดการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน            
ของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากผลสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบริหาร
ราชการสวนภูมิภาคของกลุมจังหวัด/จังหวัดใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรที่สําคัญ 
ของรัฐบาล งานบริการของสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค การถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด (POC) 

• ประเด็นการปรับปรุงการบริหารจัดการ ไดแก การแกไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ/กฎหมาย          
ที่เปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการของจังหวัด การถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกรปกครอง           
สวนทองถิ่น การกําหนดมาตรฐาน/คํานิยาม/วิธีการจัดเก็บขอมูลเปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใหจังหวัดดําเนินการและ/
หรือการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนใหสอดคลองกับสถานการณของพื้นที่ การใหองคความรูที่ใช
เพื่อการบริหารจัดการ การสนับสนุนทรัพยากร เชน บุคลากร งบประมาณที่เพียงพอ อุปกรณที่จําเปน เปนตน 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

 

 

 

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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โดยที ่:  

ขั้นตอนที่ 1 : สวนราชการวิเคราะห หรือทบทวนความตองการของกลุมจังหวัด/จังหวัดในเรื่องที่จังหวัด
ตองการไดรับการสนับสนุนดานยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของกลุมจังหวัด/จังหวัด 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และจัดลําดับหรือทบทวนลําดับความสําคัญของเรื่องที ่
กลุมจังหวัด/จังหวัดตองการไดรับการสนับสนุน 

ขั้นตอนที่ 2 : สวนราชการเลือกเรื่องที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551 โดยรวมถึงเรื่อง
ที่เปนนโยบายสําคัญที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา พรอมทั้งระบุประโยชนที่คาดวา
จะไดรับในการดําเนินการแตละเรื่อง และจัดทําแผนสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด 
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551) 

ขั้นตอนที่ 3 : สวนราชการจัดทําแนวทางการดําเนินการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการสนับสนุน
การดําเนินงานของจังหวัดปงบประมาณ พ.ศ. 2549 รวมทั้งแผนการถายโอนภารกิจของ
สวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ถามี) เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาและ
ไดรับความเห็นชอบภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 

ขั้นตอนที่ 4 : ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยมีการติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินการระหวางปงบประมาณ และสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินการเสนอ
ผูบังคับบัญชารับทราบ 

ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลการดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติ
การสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และมีการสรุป
ประเมินผลความสําเร็จ ณ สิ้นปงบประมาณ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค 
ประโยชนที่ไดรับหรือผลกระทบจากการดําเนินงาน และแนวทางหรือขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาและไดรับ
ความเห็นชอบ 

เงื่อนไข : 
หากความสําคัญและประโยชนของเรื่องที่ เลือกมาดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ .2549             

ไมเหมาะสม จะพิจารณาปรับลดคะแนน 

เหตุผล :  
เพื่อใหการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการมีการทํางานบูรณาการระหวางสวนราชการ

สวนกลาง และสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนการถายโอนภารกิจของสวนราชการใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมที่อยูในความรับผิดชอบได เชน ดานโครงสรางพื้นฐาน 
คุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม เปนตน 
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ 5   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ  โดยสํานักงาน ก.พ.ร.    
จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  

• ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้  
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบริการ  
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ  

• สวนราชการสามารถเสนองานบริการที่จะนํามาประเมินผลไดจํานวน 3-5 งานบริการ  โดย
จะตองเปนงานที่ เปนภารกิจหลัก ทั้งนี้ ตองไมซ้ํากับงานบริการที่ได เสนอไปแลวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

• สําหรับสวนราชการที่สํารวจความพึงพอใจครบทุกงานบริการแลว สามารถเสนองานบริการเดิม
ได โดยเลือกงานบริการที่มีผลสํารวจความพึงพอใจในปงบประมาณ พ .ศ .2547 หรือ
ปงบประมาณ พ.ศ.2548 ตํ่าที่สุด 3-5 งานบริการ 

 เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

65 70 75 80 85 
เงื่อนไข :  

1. ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
2. สวนราชการสวนกลางที่มีหนวยงานในสังกัดต้ังอยูในภูมิภาค สามารถเลือกงานบริการในสวน

ภูมิภาคใหสํารวจได  ทั้งนี้ ผูประเมินอิสระจะเปนผูสุมพื้นที่สํารวจเอง  
เหตุผล :   

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา 
“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงาน
ที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึง
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เปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนอง
ตามความตองการของประชาชน 

 
ประเด็นการประเมินผล : การมีสวนรวมของประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารท่ีเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐได เปด
โอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของรัฐ ทั้งทางตรง
และทางออม ในอันที่จะสนองตอบตอความตองการของตนเอง โดยในทางตรง ไดแก การที่ภาครัฐเปดโอกาสให
ประชาชนไดตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเขารวมดําเนินการในกิจการของรัฐโดยตรง 
เชน การจัดรับฟงความเห็น การรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนารายสาขา การใหประชาชนรวมเปน
กรรมการจัดซื้อจัดจาง การลงประชามติ เปนตน สวนในทางออม ไดแก การเสนอความเห็นผานเครือขายหรือ
ตัวแทนกลุมตางๆ รวมทั้งการใหขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ เชน จดหมายขาว เว็บไซต    สื่อโทรทัศน วิทยุ เปน
ตน 

สวนราชการจะมีระบบการบริหารราชการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น   จะ
พิจารณาจากการที่สวนราชการมีระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการ การบริหารราชการแบบมีสวนรวม  ที่มี
การประยุกตใชในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้ 

1. เปนสวนราชการที่เปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทางใน
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนทั้งกลุมเปาหมายเฉพาะและประชาชนโดยรวม 

2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของสวนราชการ        
อยางสม่ําเสมอ ซึ่งจําเปนตองมีแผนการดําเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม โดยอาจจะใชวิธีการตางๆ 
เชน การจัดชองทางที่ใหประชาชนและผูรับบริการไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทั้งอยางเปนทางการ
หรือไมเปนทางการ เชน การจัดตูรับขอคิดเห็น การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เปนตน 

3. เปนหนวยงานที่มีระบบการจัดการขอมูลที่ไดรับจากประชาชน และผูที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูล
ตางๆ  ไปประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการบริหารงาน และการตัดสินใจท่ี
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ โดยควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการรวบรวม และรายงานสรุปผลการพิจารณาความ
คิดเห็นของประชาชน การจัดทําแผนหรือแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

4. เปนหนวยงานที่เปดโอกาสใหภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ) ได
มีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของภาคราชการ โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรวม   การ
กําหนดทิศทางนโยบายของสวนราชการ การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ของประชาชน หรือตามที่กําหนดไวในกฎหมายตาง ๆ 
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5. เปนสวนราชการที่ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่
เปนรูปธรรมใหภาคประชาชน หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนา     ของการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของสวนราชการ 

ทั้งนี้ การวัดความสําเร็จของสวนราชการในระยะแรกนี้ สามารถนับไดจากระดับความสําเร็จ           
ระดับที่ 1-5 ของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมวาระบบตาง ๆ แตละขั้นตอน มีครบตามที่กําหนด
หรือไม และจําเปนตองพิสูจนถึงคุณภาพของการดําเนินงานแตละขั้นตอนดวย การกําหนดตัวชี้วัดนี้เปนการ
กําหนดการวัดในปแรก ๆ เทานั้น เนื่องจากยังไมเคยมีการวัดระดับความสําเร็จดานนี้มากอน ในปตอ ๆ ไป
จําเปนตองปรับปรุงแนวทางการวัดใหสมบูรณมากขึ้น 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที ่:  

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที ่1 สวนราชการมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส โดยมีชองทางตางๆ  
ตอไปนี้ อยางนอย 5 ชองทาง ไดแก 

 1) เอกสารสิ่งพิมพ 
 2) แผนพับ 
 3) จดหมายขาว 
 4) แผนผังขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 5) ติดประกาศตางๆ 
 6) เว็บไซต 
 7) การจัดทํา Spot โฆษณา 
 8) การจัดทําโลโก 
 9) การจัดนิทรรศการ 
 10) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อสิ่งพิมพ (Press release) 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

 11) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อโทรทัศน 
 12) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุ 
 13) การจัดงานแถลงขาว (Press conference) 
 14) การจัดทําสื่อเผยแพร (Bill board) 

ขั้นตอนที ่2 สวนราชการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 3 ชองทาง ตอไปนี้ 
ไดแก 

 1) การจัดใหมีตูรับขอคิดเหน็ 
 2) การจัดใหมีสายดวน  
 3) การจัดใหมีตูไปรษณียรับเรื่องจากประชาชน 
 4) การสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชน  
 5) การจัดสัมมนาวิชาการตางๆ 
 6) การจัดเวทีรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน (Focus Group)            
 7) การจัดใหมีศูนยขอมูล / หองสมุด 
 8) จัดทําเว็บไซตซึ่งมีชองทางสื่อสารกับประชาชน (Chat room หรือ Web board) 

ขั้นตอนที ่3 สวนราชการมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีระบบ  
การนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน มีเจาหนาที่รับผิดชอบและ
มีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

ขั้นตอนที ่4 สวนราชการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน (เปนทางการและไมเปนทางการ)            
โดยมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนือ่งและชัดเจน เชน มีการจัดประชุมรวมกัน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง เปนตน  

ขั้นตอนที ่5 มีกระบวนการ / กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน   
เหตุผล :  

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550) ยุทธศาสตรที่ 7 : การเปด
ระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม ซึ่งไดผานความเห็นของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2546 นั้น ไดกําหนดใหมีการพัฒนาระบบราชการใหมีลักษณะเปนระบบที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมมากขึ้น อันเปนหลักสําคัญประการหนึ่งที่สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 และมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545    ซึ่งได
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 ตามยุทธศาสตรที่ 7 ดังกลาว รัฐบาลตองสรางหลักเกณฑใหแตละสวนราชการจัดใหมีระบบ
ปรึกษาหารือกับประชาชน สํารวจความตองการของประชาชน หรือจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น            
ของประชาชนอยางสม่ําเสมอเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะโครงการหรือการปฏิบัติราชการที่อาจมีผลกระทบตอ
ประชาชน 



ก.พ.ร. 
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ประเด็นการประเมินผล : การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทจุริต             

และประพฤติมิชอบ 
น้ําหนัก : รอยละ 4  
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ซึ่งพิจารณาความครบถวนของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก 

1. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสนับสนุนใหภาคประชาชน
และเจาหนาที่ของรฐัมีสวนรวมในปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง  

2. การจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการและการดําเนินการอยางเครงครัด
เมื่อพบวามีการกระทําผิด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
ประเด็นที่ 1 : การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสนับสนุนใหภาค

ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐมีสวนรวมในปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อยางจริงจัง  

ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที ่1 มีการทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ไดดําเนินการตามปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
มีการวิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ ที่กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ และสรปุขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน  

ขั้นตอนที ่2  นําผลการทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ผลการวิเคราะห  
ความเสี่ยงฯ ผลสรุปจากระบบการรับฟงขอรองเรียนมาใชประกอบการจัดทํา
แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการการปองกันการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหแลวเสร็จ 
ทั้งนี้ ในการจัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรอืแผนปฏิบัติการฯ 
ดังกลาวตองคํานึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นดวย 

 ในแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรอืแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการระบุการดําเนินงานเชงิรุกในการสนบัสนุนให
ภาคประชาชนและเจาหนาที่ของรฐัมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางจริงจัง 
โดยตองกําหนดกิจกรรมที่เกีย่วของกับภาคประชาชนและภาครัฐ ดังนี้  

 ภาคประชาชน 
 1. การสรางความเขมแข็งใหกับ “เครือขายภาคประชาชน” โดยการสรางความรู 

ความเขาใจ และสรางทัศนคติที่ดีตอการเปนผูสอดสอง แจงเบาะแส                   
และเฝาระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาทีข่องรฐั 

 2. การจัดกิจกรรมสงเสริมใหเครือขายสามารถ “เผยแพรความรูแกประชาชน”     
เกี่ยวกับ 

 - วิธีการตรวจสอบ เฝาระวัง และเขามามีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหกับสวนราชการ/จังหวัด  

 - การใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ/หลักการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
และการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 

 - วิธีการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของสวนราชการ และการเขียนคํารองที่ถูกตอง  
 - ชองทางการรองเรียนและแจงกลับไปยังสวนราชการหรอืหนวยงานสวนกลางที่

เกี่ยวของ (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) และศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย) 

 3. วิธีการใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ         
การประมูลงาน การจัดซือ้จดัจางของสวนราชการ 

 4. การติดตามการดําเนินงานของ ”เครือขายภาคประชาชน” อยางเปนรปูธรรม     
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

 ภาครัฐ (เจาหนาที่ของรัฐ) 
 1. สนับสนุนการจดัโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)/
หนวยงานภาครัฐ/หรือหนวยงานสวนทองถิน่ในพื้นทีแ่ละเผยแพรความรู/ขอมูล 
ขาวสาร/ระเบียบ/ขอบังคับ/วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปองกันปราบปรามการ
ทุจริต (Ex Parte Rule) รวมทั้งความรูเกี่ยวกับการสงเสริมดานคุณธรรมและ
จริยธรรมและภัยของการทุจริตคอรัปชัน่ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูมีสวน
ไดสวนเสียไดรับทราบอยางตอเนื่องเพื่อปองกันปญหาการรวมมือกันกระทาํการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ อนัจะสงผลที่สําคัญตอการทําใหพฤติกรรมของ
เจาหนาที่ของรฐัเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี       

 หมายเหต ุ: ทั้งน้ี สวนราชการอาจเสนอขอรับการสนับสนุนวิทยากรและเอกสารที่เกี่ยวของจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) หรือขอรับการสนับสนุนการ
สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมจากสํานักงาน ก.พ. ได 

 2. การจัดกิจกรรมยกยองใหรางวัลหนวยงานของรัฐ/เอกชน/ประชาชนหรือขาราชการ
ที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางเรื่องความซื่อสัตยสุจริต 

ขั้นตอนที ่3  มีการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จ
ครบถวน 

ขั้นตอนที ่4 มีการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทจุริตและประพฤติมิชอบ”                    
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่มีการรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
และจากระบบรับฟงขอรองเรยีนของสวนราชการไดอยางครบถวน 

ขั้นตอนที ่5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรอื
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ 
พ.ศ.2549 โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อปุสรรคในการดําเนินงานและสรุปผล 
การตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบ”  ในขั้นตอนที่ 4 
พรอมทั้งกําหนดแนวทางหรอืมีขอเสนอแนะในการปรับปรงุแนวทาง/มาตรการ/
แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

หมายเหตุ :  

1. หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมตามตัวชี้วัดในประเด็นที่  7.1 (ดานเกณฑ/แนวทางการประเมินผล) 
โปรดติดตอหรือสอบถามไปยังเจาหนาที่ผูประสานงานของสํานักงาน ก.พ.ร. หรือ เจาหนาที่ผูประสานงาน
ของบริษัท ไทยเรทติ้ง แอนด อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด (ทริส) ซึ่งรับผิดชอบและประสานงานกับสวน
ราชการ  
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2. หากตองการสอบถามหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับ แนวทาง หรือหลักการ ในการสรางความเขมแข็งใหแก
เครือขายภาคประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ โปรดติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในเรื่องดังกลาวของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดแก 

 ดานการสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายภาคประชาชนและเจาหนาที่ขององคกรปกครอง    สวนทองถ่ิน   

 ผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพทติดตอ E-mail 

1. นายนนท   กอแกวทองดี   โทรศัพท  0 2282-3280 , 2282 3166  
ตอ 167   

- 

2. นางศุภวรรณ  ภิญโญธรรมากร โทรศัพท  0 2281- 2871, 282 3161  
ตอ 182   

E-mail :suphawan_pin@nccc.go.th 

2) ดานการสนับสนุนภาคเจาหนาที่ของรัฐ (ยกเวนเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน)           ใหมีสวนรวม
ในการปองกันการทุจริต 

 ผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพทติดตอ E-mail 

1. นายวันชัย  วงคซิ้ม โทรศัพท  0 2280-0143    E-mail:wanchai_von@nccc.go.th 

2. นายกิตติ  ล้ิมพงษ   โทรศัพท  0 2280-0143   E-mail: kitti_lim@nccc.go.th 

3. นายธิติ   เมฆวณิชยกิตติ   โทรศัพท  0 2280-0143   E-mail:thiti_mek@nccc.go.th         

 
ประเด็นที่ 2 : การจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการและการดําเนินการอยาง

เครงครัดเมื่อพบวามีการกระทําผิด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําและรายงานขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของ    สวน
ราชการ เพื่อใชเปนฐานขอมูลดานการทุจริตในระดับชาติ 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

               

  ภาคผนวก 2-23 

 

    
ข้ันตอนที่  

5 

 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที ่1 ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด   

หมายเหตุ :  
- การจัดสงรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และ

ข้ันตอนที่ 3 ใหจดัสงในรูปแบบของ Zip File เทานั้น  
- ต้ังชื่อ Zip File โดยใชรหัสหนวยงานเปนชื่อ File เชน ปช 0001     

(รายละเอียดและวิธีการโปรดศึกษาในแบบฟอรม ขท 01และ
แบบฟอรม ขท 02) 

- จัดสงรายงานขอมูล ไปยัง  
E-mail Address : infonccc01@nccc.go.th เทานั้น  

- สําหรับเอกสารประกอบเพิ่มเติมการดําเนินงานอื่นๆ สวนราชการ
สามารถจัดสงพรอมกับรายงานผลการปฏิบัติราชการ (Self-
Assessment Report : SAR) ได 

ระดับ 5 
(ข้ันตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

   
ข้ันตอนที่  

4 

 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที ่1 ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
เกินระยะเวลาทีก่ําหนด     

หมายเหตุ :  
- การจัดสงรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3       

ใหจัดสงในรูปแบบของ Zip File เทานั้น  
- ต้ังช่ือ Zip File โดยใชรหัสหนวยงานเปนชื่อ File เชน ปช 0001         

(รายละเอียดและวิธีการโปรดศึกษาในแบบฟอรม ขท 01และแบบฟอรม     
ขท 02) 

- จัดสงรายงานขอมูล ไปยัง  
E-mail Address : infonccc01@nccc.go.th เทานั้น  

- สําหรับเอกสารประกอบเพิ่มเติมการดําเนินงานอื่นๆ สวนราชการสามารถ
จัดสงพรอมกับรายงานผลการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment  report:SAR) ได 

ระดับ 4 
(ข้ันตอนที่ 
1+2+3+4) 

    เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซื้อจัดจาง การประมูลงานของสวนราชการ โดยใหมีความ
ครอบคลุมในเรื่องความโปรงใส (Transparency) ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก 

 ความโปรงใสของกระบวนการ (Process) 
 ความโปรงใสของผูปฏิบัติหนาที่ (Bureaucrat) 
 ความโปรงใสของการเผยแพรขอมูล (Publication)  

ตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง) 

ระดับ 3 
(ข้ันตอนที่ 

1+2+3) 

   

  
ข้ันตอนที่  

3 

 
ข้ันตอนที่ 

2 

 มีการประมวลผลขอมูลการทุจริตที่จัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรปู Information และนําเสนอ   
ในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตดัสินใจของผูบริหารสวน
ราชการ    ในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได 

 

ระดับ 2 
(ข้ันตอน      
ที่ 1+2) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

               

  ภาคผนวก 2-24 

ข้ันตอนที่  

1 

 จัดทําขอมูลดานการทุจริตตามรูปแบบ รายการ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 01 แบบขอมูลเรื่องกลาวหา/  ขอรองเรยีนเกี่ยวกับ
การทุจริตหรอืประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ) และมีการปรับปรงุสถานะของผลการดําเนินงานใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ 

หมายเหต ุ: 
ในกรณีทีไ่มมเีรือ่งกลาวหาหรือขอรองเรียนใหสวนราชการเลือกกรอกขอมูลในหัวขอ “กรณีไมมีขอมูลเรื่อง
กลาวหา/ขอรองเรียน” 

ระดับ 1 
(ข้ันตอนที่ 1) 

หมายเหตุ :  
1. แบบฟอรม ขท 01 และ แบบฟอรม ขท 02 สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

(www.opdc.go.th) และเว็บไซตของทริส (www.tris.co.th) 
2. กําหนดการรายงานขอมูล : กําหนดใหสวนราชการรายงาน 3 ครั้ง คือ ภายในเวลา 30 วัน                    

นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน 9 เดือน  และ 12 เดือน                     
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 ประเด็นที่ 2 : การจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการและการดําเนินการ             
                      อยางเครงครดัเมื่อพบวามกีารกระทําผดิ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ตัวชี้วัดที่ 7.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนทีด่ําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาที่

กําหนด 
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามประเด็นที่
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ โดยมีเอกสารประกอบหรือ
มีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวนและเอกสารประกอบหรือ
พยานหลักฐานดังกลาวไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ภายในระยะเวลา          ที่
กําหนดเทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) ขอทราบ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

 

     จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณและจัดสงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาที่กําหนด x 100 
จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอทราบ 

                               
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40 50 60 70 80 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

               

  ภาคผนวก 2-25 

เงื่อนไข : การพิจารณาปรับคะแนนเชิงคุณภาพ 
1. กรณีสวนราชการไมมีสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัดรอยละ 1 ไปเพิ่มใหตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ เปนรอยละ 2.5 

2. กรณีที่ไมสามารถดําเนินการเพื่อตอบสนองตอผลการพิจารณาของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือของศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ดวยความรวดเร็ว และเด็ดขาด  

3. กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวา  มี
มูลความผิดทางวินัย และแจงใหสวนราชการทราบแลว สวนราชการไมพิจารณาโทษใหแลวเสร็จภายใน     30 
วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) พรอม
ทั้งสงสําเนาคําสั่งลงโทษใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายใน 
15 วัน นับแตวันที่ไดออกคําสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 93  

4. กรณีมีการรองเรียนตอสวนราชการ เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หากสวนราชการ     ไม
สามารถดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนดังกลาวไดภายใน 15 วัน 
 

หมายเหตุ : 
1. ใหสวนราชการสวนกลางมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหนวยงาน

ในสังกัดที่ต้ังอยูในสวนกลางเทานั้น  
2. ใหจังหวัดมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหนวยงานราชการ   

บริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคและ
ผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ที่กําหนดใหผูบังคับบัญชาของหนวยงานบริหารสวนกลางตอง
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดวย ทั้งนี้ ไมรวมหนวยงานราชการสังกัดราชการบริหารสวนทองถิ่น 
 

เหตุผล :   
เนื่องจากการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเปนวาระเรงดวน  ที่

รัฐบาลใหความสําคัญและเรงรัดใหดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต อยางตอเนื่องเพื่อใหระบบราชการ
มีความโปรงใส โดยการวางระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความ
คุมคา พัฒนากระบวนการติดตาม ตรวจสอบลงโทษผูทุจริตอยางเด็ดขาด เปดเผยขอมูล ขาวสาร ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานและการจัดซื้อ จัดจาง ใหเกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวน
รวม ในการรณรงคเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง และปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคม ใหประชาชนรวมกัน
ตอตานการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และยังเปนเรื่อง    ที่สอดคลองกับแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ.2548 – 2551 (ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนากฎหมายและการสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี สวน ง.การปองกันและปราบปรามทุจริต) ตลอดจนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สวนราชการ จึงมีหนาที่ปองกันมิใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้น อันจะ
สะทอนถึงประสิทธิภาพและความโปรงใสในการทํางานของสวนราชการได 
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  ภาคผนวก 2-26 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 
 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน 2 กรณี 
กรณีที่ 1 สวนราชการมีงบประมาณรายจายลงทุน  
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของ
สวนราชการ ทัง้ที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวน
ราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมลูการเบิกจายเงิน
งบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงนิการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจาย และถวงน้ําหนักสําหรับอัตราการ 
เบิกจายเงินในสวนของรายการคาครุภัณฑและรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้ 

การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละรายการ 
รายการงบประมาณรายจายลงทุน น้ําหนัก : Wi (รอยละ) 

1. รายการคาครุภัณฑ 0.90 
2. รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 2.10 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครภัุณฑ 
                                 =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครภัุณฑ  x 100 
                                      วงเงนิงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑที่ไดรับ 

 
 

 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
                                 =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง   x 100 
                                      วงเงนิงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่ไดรับ 
 

หมายเหตุ : การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และไมไดนํา
เงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่
ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใชประกอบการประเมินผล 
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  ภาคผนวก 2-27 

 

  รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ     
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                   
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย          

เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

คาคะแนนท่ีได
ของแตละ
รายการ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก      
(SMi x W i) 

 1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

1. รายการ          
คาครุภัณฑ 

0.30 
(0.90/3.00) 

 

63 68 73 78 83 คาคะแนนของ
รายการ       

คาครุภัณฑ 

(คาคะแนนของรายการ        
คาครุภัณฑ x  นํ้าหนักของ

รายการคาครุภัณฑ) 
2. รายการ          

คาที่ดินและ
ส่ิงกอสราง 

0.70 
(2.10/3.00) 

 

63 68 73 78 83 คาคะแนนของ
รายการคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

(คาคะแนนของรายการคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง x นํ้าหนักของ
รายการคาที่ดินและส่ิงกอสราง) 

 รวม =1       ผลรวมของ (คาคะแนนของ
รายการคาครุภัณฑ x นํ้าหนัก
ของรายการคาครภุัณฑ) +         
(คาคะแนนของรายการคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง x นํ้าหนักของ
รายการคาที่ดินและส่ิงกอสราง)  

หมายเหตุ : แปลงน้ําหนักของแตละรายการใหผลรวมของน้ําหนักของทกุรายการเทากับ 1 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

 

ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของรายการงบประมาณรายจายลงทุน) 
 

หรือ 

 
 
 

โดยที่ : 

น้ําหนักของ            
รายการงบประมาณ
รายจายลงทุน (Wi) 

หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับงบประมาณรายจายลงทุนแตละรายการ          
โดยน้ําหนักของทุกรายการรวมกัน = 1 

คาคะแนนที่ไดของ      
แตละรายการ (SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบผลสําเร็จของรอยละของอัตรา              
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในแตละรายการกับเปาหมายที่กําหนดไว 

รายการงบประมาณ
รายจายลงทุน (i) 

หมายถึง ลําดบัที่ของงบประมาณรายจายลงทุน ซึ่งประกอบดวยรายการคาครุภัณฑ 
และรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

เกณฑการใหคะแนน : 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาครุภัณฑ x น้ําหนักของรายการคาครุภัณฑ) 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง x น้ําหนักของรายการคาที่ดินและส่ิงกอสราง) 

+ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

               

  ภาคผนวก 2-28 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 1  

2 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 2 

3 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 3 

4 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 4 

5 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 5 

 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการ
เบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม
ของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดคือ รอยละของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนกําหนดไวเทากับ รอยละ 73 
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  ภาคผนวก 2-29 

ตัวอยางการคํานวณคะแนน :  
ตัวอยางที่ 1 :  
 

สวนราชการ 

รายการครุภัณฑ รายการที่ดินและสิ่งกอสราง 

(1) (2) (2) / (1) 
คาคะแนนท่ีได    
เมื่อเทียบกับ  
เกณฑการให

คะแนนท่ีกําหนด 

(1) (2) (2) / (1) 
คาคะแนนท่ีได
เมื่อเทียบกับ
เกณฑการให

คะแนนท่ีกําหนด 

งบประมาณ
ท่ีไดรับ  

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

งบประมาณ
ท่ีไดรับ  

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

ก 30.00 22.77 75.90 3.5800 590.00 293.23 49.70 1.0000 

 

  รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ     
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                   
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย          

เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

คาคะแนนท่ีได
ของแตละ
รายการ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก      
(SMi x W i) 

 1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

1. รายการ          
คาครุภัณฑ 

0.30 
(0.90/3.00) 

 

63 68 73 78 83 3.5800 1.0740 
 (3.5800 x 0.30) 

2. รายการ          
คาที่ดินและ
ส่ิงกอสราง 

0.70 
(2.10/3.00) 

 

63 68 73 78 83 1.0000 0.7000 
(1.0000 x 0.70) 

 รวม =1       1.7740 

 
ดังนั้น ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุนของสวนราชการ ก เทากับ ระดับคะแนน 1.7740 
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ตัวอยางที่ 2 :  

สวนราชการ 

รายการครุภัณฑ รายการที่ดินและสิ่งกอสราง 

(1) (2) (2) / (1) 
คาคะแนนท่ีได    
เมื่อเทียบกับ  
เกณฑการให

คะแนนท่ีกําหนด 

(1) (2) (2) / (1) 
คาคะแนนท่ีได
เมื่อเทียบกับ
เกณฑการให

คะแนนท่ีกําหนด 

งบประมาณ
ท่ีไดรับ  

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

งบประมาณ
ท่ีไดรับ  

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

ข 11,040.00 8,245.78 74.69 3.3380 - - - - 

 

  รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ     
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                   
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย          

เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

คาคะแนนท่ีได
ของแตละ
รายการ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก      
(SMi x Wi) 

 1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

1. รายการ          
คาครุภัณฑ 

1.00 
 

63 68 73 78 83 3.3380 3.3380 
(3.3380 x 1.00) 

 รวม =1       3.3380 

 
ดังนั้น ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุนของสวนราชการ ข เทากับ ระดับคะแนน 3.3380 
 
กรณีที่ 2 สวนราชการไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณรายจายในภาพรวม 
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวมของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถ             
ในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ            
โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
 
สูตรการคํานวณ : 
 

 

                                 =     ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย           x 100 
                                          วงเงนิงบประมาณรายจายที่ไดรับ 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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หมายเหตุ : การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และไมไดนํา
เงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่
ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใชประกอบการประเมินผล 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 3  ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
87 90 93 96 99 

 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการ
เบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม
ของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดคือ รอยละของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมกําหนดไวเทากับ รอยละ 93 
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :    

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ              
จะพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล เชน จํานวนหนวยน้ํามันและไฟฟาที่ใช เปนตน ที่จัดเก็บในฐานขอมูลที่
จําเปนสําหรับการประหยัดพลังงานตามแบบฟอรมการรายงานการใชพลังงานของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) การทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน การจัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/
มาตรการประหยัดพลังงานไดอยางครบถวน รวมถึงปริมาณพลังงานที่สวนราชการสามารถลดไดเมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ.2549 กับปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ.2546   

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
  1. ไฟฟา กําหนดน้ําหนักรอยละ 1 
  2. น้ํามัน กําหนดน้ําหนักรอยละ 1 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

 1. ไฟฟา 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที ่1 มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟาครบถวน 
ขั้นตอนที ่2 ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดไฟฟา จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/

มาตรการประหยัดไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 
ขั้นตอนที ่3 ประหยัดไฟฟาไดต้ังแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 5 
ขั้นตอนที ่4 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 
ขั้นตอนที ่5 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 10 ถึงรอยละ 15 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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 2. น้ํามัน 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที ่1 มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดน้ํามันครบถวน 
ขั้นตอนที ่2 ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดน้ํามัน จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/

มาตรการประหยัดน้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 
ขั้นตอนที ่3 ประหยัดน้ํามันไดต้ังแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 5 
ขั้นตอนที ่4 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 
ขั้นตอนที ่5 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 10 ถึงรอยละ 15 

 

สูตรการคํานวณ : 
 

 1. รอยละของปริมาณไฟฟาที่ประหยัดได เทากับ 
 

 
                               ปรมิาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หนวย) – 
                               ปรมิาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (หนวย)           x 100 

ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 2546 (หนวย) 
 

 

 2. รอยละของน้ํามันที่ประหยัดได  เทากับ 
 

 
                                  ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร) –  
                                  ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ลิตร)           x 100 

ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร) 

 

เหตุผล :  

ดวยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ไดเห็นชอบยุทธศาสตร   การ
แกไขปญหาดานพลังงานของประเทศ โดยมีมาตรการใหทุกหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจลดการใชพลังงาน
ลงรอยละ 10 -15 เทียบกับปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 

เงื่อนไข :  
สําหรับระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  

สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชขอมูลของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงานที่สวนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/
ว 23 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548  
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ประเด็นการประเมินผล : การลดระยะเวลาการใหบรกิาร 
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขัน้ตอนการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลาที่ลดไดของแตละงาน
บริการประชาชนที่สวนราชการจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. โดยจํานวนกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนํามา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2549 เมื่อรวมกับกระบวนงานที่ถูกประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และปงบประมาณ พ.ศ. 2548 แลว ตองคิดเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 75 จาก
จํานวนกระบวนงานทั้งหมดที่สวนราชการไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามเอกสารแนวทางดําเนินการเรื่องการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ป พ.ศ. 2547-2550 

 การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการสําหรับกระบวนงานทุกกระบวนงาน        
ที่สวนราชการเสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหเปรียบเทียบรอบระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 กับรอบระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (รอบระยะเวลาการใหบริการ ใหนับรวมถึง
ระยะเวลารอคอย) ทั้งนี้ หากไมมีขอมูลพื้นฐานของงานบริการที่นํามาประเมินผล ใหใชขอมูลที่สามารถจัดเก็บได
กอนที่จะทําการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเปนขอมูลฐานเพื่อใชในการประเมินผล 
 
เงื่อนไข : 

1. กระบวนงานใดที่สวนราชการนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 
แลว และลดระยะเวลาการใหบริการไดไมถึงรอยละ 30 สวนราชการจะตองนํากระบวนงานนั้นมาเสนอ               
เพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ.2549 และตองนําเสนอกระบวนงานที่จะดําเนินการลดรอบระยะเวลาใหมี
ความสอดคลองและสนับสนุนงานดานยุทธศาสตรและภารกิจหลักดวย โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวยในการ
ปรับปรุงงานบริการ 

2. กระบวนงานใดที่สวนราชการนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2548 
แลว และสามารถลดระยะเวลาการใหบริการไดระหวางรอยละ 30 แตไมถึงรอยละ 50 สวนราชการสามารถ
เลือกนํากระบวนงานนั้นมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 หรือไมก็ได โดยไมตองสงหนังสือ
ชี้แจงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 

3. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนําไป
ประเมินผล         ในปงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ
กระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักมาใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

4. สําหรับกระบวนงานของสวนราชการที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการ
ดําเนินการลดรอบระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของแตละ
สาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละสาขาตาม
แบบฟอรมรายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน) 
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5. ใหสวนราชการที่เปนราชการสวนกลางเสนอเฉพาะกระบวนงานที่มีปฏิบัติอยูในสวนราชการที่
ต้ังอยูในสวนกลางเทานั้น สําหรับกระบวนงานของสวนราชการที่เปนราชการสวนกลางที่ต้ังอยูในจังหวัดใหเปน
หนาที่ของจังหวัดเปนผูเสนอ เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546    
ที่กําหนดใหผูบังคับบัญชาตองมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดวย ยกเวน ในกรณีสวนราชการที่เปนราชการ
สวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูในสวนภูมิภาค และมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมหลายจังหวัด ใหนับเปนงานของ
สวนกลาง เชน สํานักประชาสัมพันธ เขต 2 มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด  เปนตน 

6.  ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละงานบริการใหประชาชนทราบ                  
อยางชัดเจน 
 

 
 
 
 
 

กระบวนงานทีถู่กประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ลดระยะเวลาลงไดรอยละ 50 ข้ึนไป ลดระยะเวลาลงไดรอยละ 30 แตไมถึง    

รอยละ 50 
ลดระยะเวลาลงไดไมถึงรอยละ 30 

ไมตองนํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

สามารถเลอืกนํามาประเมินผล          
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 หรือไมก็ได  

จะตองนํามาประเมนิผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

งานบรกิาร
ประชาชน (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ    
การลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงได 

คะแนน
ที่ได 
(Ci) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั    

(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

1 W1 10 20 30 40 50 C1 (W1 x C1) 
2 W2 10 20 30 40 50 C2 (W2 x C2) 
. . 10 20 30 40 50 . . 
. . 10 20 30 40 50 . . 
i Wi 10 20 30 40 50 C i (Wi x Ci) 

น้ําหนักรวม Σ Wi =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 
 

จํานวนกระบวนงานที่ถูก           
ประเมินผลในปงบประมาณ         

พ.ศ. 2547 และ 2548 

จํานวนกระบวนงาน 
ท่ีสวนราชการเสนอเพื่อประเมินผล 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ไมนอยกวารอยละ 75  
ของจํานวนกระบวนงานทั้งหมด 
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คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ เทากับ 
     

Σ   (Wi x Ci)           หรือ                     (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

     Σ Wi                      W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ 

และผลรวมของน้ําหนักของทุกขั้นตอน (Σ Wi) = 1 

C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลา (Cycle Time)  
ที่ลดลงไดในแตละกระบวนงานที่พิจารณา 

i  หมายถึง ลําดับที่ของกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ ;  1, 2,…, i  

เกณฑการใหคะแนน  : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5 

หมายเหตุ : 
1. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละงานบริการให

ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้         
2. หากสวนราชการมีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนภายในระยะเวลาที่ตํ่า

กวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง 0.5 คะแนน 
 
เหตุผล :   

คณะรฐัมนตรีมมีติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2546 เหน็ชอบแนวทางการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนตามขอเสนอของสํานกังาน ก.พ.ร. โดยใหสวนราชการพิจารณาและดาํเนนิการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิัติราชการเพื่อประชาชนลงรอยละ 30-50 จากที่กําหนดไวในขณะนัน้ และใหมีผล
ในทางปฏิบัติกอนเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 โดยขัน้ตนใหเลอืกกระบวนงานหลัก 3-5 กระบวนงานกอนแลวขยายผลให
ทุกสวนราชการดําเนนิการใหครอบคลุมครบทุกกระบวนงานในป พ.ศ. 2550
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ตัวชี้วัดเลือกเพิ่มเติมมีจํานวน 2 ตัวชี้วัด (เลือก 1 ตัวชี้วัด) มีน้ําหนักตัวชี้วัดเทากบัรอยละ 2 
ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของงบประมาณทีส่ามารถประหยัดได 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

สวนราชการที่สามารถใชงบประมาณต่ํากวางบประมาณที่ไดรับจัดสรร และยังไดผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่กําหนด แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ โดยพิจารณาจากคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริงในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร หมายถึง งบประมาณทุกงบที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ทั้งนี้ ไมรวมงบบุคลากร (เฉพาะขาราชการและลูกจางประจํา) งบกลาง และงบประมาณที่สวนราชการไดรับ
จัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ  

 
เงื่อนไข :  

การปรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สําหรับการประเมินผลสามารถ
ปรับตัวเลขของเงินงบประมาณไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 

1) กรณีที่สวนราชการจะตองปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล อนัมกีารระบุไวเปนลายลักษณอักษรหรอื
มติคณะรัฐมนตรี เชน การใหชะลอโครงการ หรือการใหมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดของ
อุปกรณที่ใชทําใหมูลคาเปลี่ยนแปลงไป 

2) กรณีแผนงาน/โครงการที่มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว                           
(ไมอยูในกรณทีี่ 1) 

 
สูตรการคํานวณ : 

  (งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2549) x100 
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ประหยัดงบประมาณไดรอยละ    1 

2 ประหยัดงบประมาณไดรอยละ    2 

3 ประหยัดงบประมาณไดรอยละ    3 

4 ประหยัดงบประมาณไดรอยละ    4 

5 ประหยัดงบประมาณไดรอยละ    5 
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เหตุผล :   
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา 

“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน 
การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหทองถิ่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน” การ
ลดคาใชจายของหนวยงาน จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุน
ตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 
1 

ขั้นตอนที่ 
2 

ขั้นตอนที่ 
3 

ขั้นตอนที่ 
4 

ขั้นตอนที่ 
5 

1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที ่: 

ขั้นตอนที่ 1 : มีการแตงต้ังคณะทํางานหรือมอบหมายผูรบัผิดชอบในการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิตและมีการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจัดทําตนทุนตอหนวยตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขั้นตอนที่ 2 : มีฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต 
กิจกรรมศูนยตนทุน คาใชจายตามเกณฑคงคางทั้งคาใชจายทางตรงและคาใชจาย
ทางออม และเกณฑการปนสวนคาใชจาย 

ขั้นตอนที่ 3 : จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตอยางนอย 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ.2548 
และปงบประมาณ พ.ศ.2549 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได
แลวเสร็จ โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
รับทราบ 

ขั้นตอนที่ 4 : เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2548 
และปงบประมาณ พ.ศ.2549 ที่จัดทําขึ้นในขั้นตอนที ่3 วามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทนุตอหนวยผลผลิตไดแลวเสรจ็ 

ขั้นตอนที่ 5 : มีการนําผลการดําเนินงานไปกําหนดแนวทางหรอืแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 
เหตุผล :  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานของสวนราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

               

  ภาคผนวก 2-40 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 

 
ประเด็นการประเมินผล : การจัดการความรู 
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนบัสนุนประเดน็ยุทธศาสตร 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

พิจารณาความสําเร็จโดยกําหนดการประเมินผลใน 3 ประเด็นยอย คอื  
1) ผลสําเร็จของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร 
2) ระดับคุณภาพของรายละเอียดของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร   
3) ผลสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตร      
โดยกําหนดใหสวนราชการเลือก 1 ประเด็นยุทธศาสตรมาจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวควรเปนประเด็นยุทธศาสตรเดียวกันกับที่สวน
ราชการไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
หมายเหตุ :  

การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยู
ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองให
เปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสวนราชการมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  

โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 
1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการ
คิดเชิงวิเคราะห บางคนจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธี
ตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรู
แบบรูปธรรม 

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายใน
และภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น  
เหตุผล :  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
กําหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อนํามาพัฒนาการปฏิบัติราชการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวชี้วัดที่ 13.1 ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร   
น้ําหนัก : รอยละ 0.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาความสําเร็จจากวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร โดยแผนฯ ดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระยะเวลาที่สามารถจัดสงแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร  
โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

28 ก.พ. 49 21 ก.พ. 49 14 ก.พ. 49 7 ก.พ. 49 31 ม.ค. 49 
 
ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร   
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย :  

เพื่อกําหนดรูปแบบแผนการจัดการความรูของทุกหนวยงานใหอยูบนมาตรฐานดียวกันและมีผลลัพธ
ของแผนฯ ที่มุงเนนการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของคุณภาพของแผนฯ โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากรายละเอียดของแผนฯ ตามเกณฑที่กําหนดแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับคุณภาพของแผน 

ดําเนินการ
ครบถวน 1 ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน 2 ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน 3 ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน 4 ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน 5 ขอ 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:   



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ขอที ่ เกณฑการใหคะแนน 

1 มีรูปแบบ (Format) ของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนนุ            
ประเด็นยุทธศาสตรตรงตามที่กําหนดและไดผานการตรวจสอบแลว
จาก Chief Knowledge Officer - CKO 

2 มีการระบุระยะเวลาของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน 

3 มีการระบุผูรับผิดชอบของแตละกิจกรรมที่ชดัเจน     

4 มีการระบุผลลพัธของแตละกจิกรรมที่ชัดเจน 

5 มีรายละเอียดของกิจกรรมที่สนับสนุนการสรางหรือการเพิ่มพูนคลัง
ความรูที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

เงื่อนไข :  

1. จะพิจารณาปรับลดคะแนน ในกรณีที่ที่ปรึกษามีขอเสนอแนะใหสวนราชการปรับหรือแกไข
แผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ในหัวขอหรือประเด็นที่สําคัญ 

2. สําหรับสวนราชการที่จะตองปรับหรือแกไขแผนฯ ตามขอเสนอแนะของที่ปรึกษา ตองจัดสงแผน
ฯ   ที่ปรับหรือแกไขแลวเสร็จมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 หากไมสามารถจัดสงได
ภายในระยะเวลาที่กําหนดจะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 13.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549      

น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเปนรอยละของกิจกรรมทั้งหมด 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 
ระดับ พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 60  

2 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 70 

3 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 80 

4 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 90  

5 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 100  

 
เหตุผล :   



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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เพื่อติดตามผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
ของแตละสวนราชการ 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 
สวนราชการจัดใหมีการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ พรอมจัดทํา 

1. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ  
2. แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ โดยใชขอมูลที่

ไดมาจากผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศในขอ 1. โดยในแผนปฏิบัติการฯ  
ดังกลาวจะตองระบุผูรับผิดชอบ และ ชวงเวลาที่จะดําเนินการในแตละกิจกรรม พรอมระบุผลลัพธของ
แตละกิจกรรมอยางชัดเจน 

 
ซึ่งในสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ และแผนปฏิบัติการ 

การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ จะตองมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก และ
ประเด็นยอยในแตละประเด็นหลักรวมทั้งสิ้น 10 ประเด็น ดังตอไปนี ้ 

 
1. ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ แบงเปน 

ประเด็นยอยที่  
1.1 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
1.2 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจําเปนตองปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิม 
 

2. ดานผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน  สวนราชการที่เกีย่วของ และ ผูบริหารของ     สวน
ราชการ แบงเปน 
ประเด็นยอยที่  

2.1 การไดรับบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมของผูใชงาน (User) แตละกลุม 
2.2 รูปแบบ/ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผ ู ใชงาน (User)  กลุม

ตาง ๆ   
2.3 การรณรงคหรอืสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 

3. การบริหารจดัการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศของสวนราชการ 
ประเด็นยอยที่  

3.1 กระบวนการหรือระบบในการสํารองและกูคนืขอมูล (Backup and Recovery Procedures) 
3.2 กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure) 
3.3 การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อาน เขียน หรอืใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศ  สําหรับ

ผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบริหารของสวนราชการ 
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3.4 แผนการจัดการหรือแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan)    
3.5 การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากร           ของ

สวนราชการ 
 
เกณฑการใหคะแนน :  
การพิจารณาระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ แบงเปน  
 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงสรุปผลการ
ทบทวนและวิเคราะหระบบฯ 
และแผนปฏิบัติการฯ 

0.5 1 มี.ค. 49 22 ก.พ. 49 15 ก.พ. 49 8 ก.พ. 49 1 ก.พ. 49 

2) สรุปผลการทบทวน           
และวิเคราะหระบบฯ          
มีคุณภาพ และเนื้อหา
ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น
หลัก และ 10 ประเด็นยอย 

0.5 6  
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

3) แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหา
และคุณภาพครอบคลุม  
ทั้ง 3 ประเด็นหลักและ 10 
ประเด็นยอย 

1 6  
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

4) รอยละของจํานวน
แผนปฏิบัติการฯ ที่นําไป
ปฏิบัติไดแลวเสร็จ
ครบถวน 

1 80 85 90 95 100 

5) รอยละของจํานวน 
แผนปฏิบัติการฯ ที ่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมายตาม 
แผนปฏิบัติการฯ ที่กําหนด
ไว 

1 80 85 90 95 100 
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ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนและนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
น้ําหนัก : รอยละ 10 
คําอธิบาย : 

ระดับความสําเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ หมายถึงความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ (Blueprint for Change) ที่สวนราชการ ไดจัดทําขึ้นใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยเลือก 1 ประเด็นยุทธศาสตรมาจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง สําหรับประเด็น
ยุทธศาสตรที่ เหลือ สวนราชการจะตองดําเนินการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงใหครบทุกประเด็น                
ยุทธศาสตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 นี้ โดยการประเมินผล แบงเปน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
2. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของ สวน

ราชการ 
 
ตัวชี้วัดที่ 15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของสวน
ราชการในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตร 3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ เปนการปรับปรุง ขั้นตอนและกระบวนงาน โดยวิธีบริหารจัดการ
สมัยใหม เพื่อลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เปนการวางระบบอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนผูรับบริการ 

3. ดานการสรางสมรรถนะขององคกร (Organization Capacity-building) เปนการจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรในองคกร เพื่อเพิ่มความรูและทักษะใหมีความพรอมตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร รวมทั้งการจัดทํา
แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการวางแผนการพัฒนาองคการและการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

ความสําเร็จของการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงองคกรทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนงาน การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการปฏิบัติงาน                
และในดานของการเพิ่มขีดสมรรถนะขององคกรและบุคลากร ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 
และบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

สํานักงาน ก.พ.ร ไดมีหนังสือ ว1/2548 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2548 และ ว2/2548 ลงวันที่ 21 
มกราคม พ.ศ.2548 แจงสวนราชการ ใหทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อใหสวนราชการไดวางแผนการบริหารจัดการใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และเกิดความพรอมในการสนับสนุนและผลักดันใหประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ เกิดผล
ในทางปฏิบัติ โดยในระยะแรกใหจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร ภายในวันที่        
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30 กันยายน 2548 สวนประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือใหจัดทําและสงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2549  

ทั้งนี้ สําหรับสวนราชการที่ไมไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงครบทุกประเด็นยุทธศาสตร      ใน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 ใหจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสําหรับประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือใหครบและสง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

พิจารณาความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.พ.ร.  
โดยแบงเปน 2 ชวง ดังนี้ 
 

ชวงที่ 1 การประเมินผล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 กําหนดน้ําหนัก รอยละ 3 แบงเปน 
1) ระยะเวลาการสงงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ 1 
2) ความครบถวนของงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ 2 
 

ประเด็นการประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงงาน   1 28 เม.ย. 49 21 เม.ย. 49 14 เม.ย. 49 7 เม.ย. 49 31 มี.ค. 49 
2) ความครบถวนของงาน 2 1 2 3 4 5 

 
ชวงที่ 2 การประเมินผล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 กําหนดน้ําหนัก รอยละ 3 แบงเปน 

1) ระยะเวลาการสงงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ 1 
2) ความครบถวนของงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ 2 
 

ประเด็นการประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงงาน   1 28 ต.ค. 49 21 ต.ค. 49 14 ต.ค. 49 7 ต.ค. 49 30 ก.ย. 49 
2) ความครบถวนของงาน 2 1 2 3 4 5 

 
หมายเหตุ  :   

ความครบถวนของงาน หมายถึง ความครบถวนของประเด็นยุทธศาสตรที่จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
ตามแบบฟอรมรูปเลมขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

(1) บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

 หลักการและเหตุผล 
 ขั้นตอนการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
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 สรุปขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของแตละประเด็นยุทธศาสตร   
 แผนการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสูการปฏิบัติและประมาณการงบประมาณ 

(2) รายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลย ี
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่ 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ... 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลย ี
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่ 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรมากกวา 1 ประเด็นยุทธศาสตร 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลย ี
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่ 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

(3) ภาคผนวก 

 รายละเอียดการสํารวจสิ่งที่ตองดําเนินการในปจจุบัน  
- แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานในปจจบุันที่สนับสนนุแตละกลยุทธ           

(แบบฟอรมที ่1.1 ชุดที่ 1)   
- แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานที่ควรจะดําเนินการแตยังไมไดดําเนินการ                

ในปจจุบัน (แบบฟอรมที ่1.1 ชุดที่ 2) 
- แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับปรุง

ครบถวนทุกแบบฟอรมทั้งการวิเคราะหกระบวนงานและการวิเคราะหศักยภาพของ
บุคลากร และครบถวนทุกกลยุทธ (แบบฟอรมที่ 4.2) 

 รายละเอียดผลการวิเคราะหสิ่งที่ตองดําเนินการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 
- แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ให

ความสําคัญ (แบบฟอรมที ่5) 
- แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหสิ่งที่ตองดําเนินการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) 

(แบบฟอรมที ่6) 
- แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหและคดัเลือกแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร 

(แบบฟอรมที ่4) 
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  ภาคผนวก 2-49 

เกณฑการใหคะแนน : ความครบถวนของงาน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ไมมีการจัดสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

2 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 10                    
ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 

3 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 25                    
ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 

4 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 50                    
ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 

5 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร 

 
เงื่อนไข : 

ประเด็นความครบถวนของงาน จะพิจารณาจากความครบถวนของประเด็นยุทธศาสตรที่จัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร. ตามแบบฟอรมรูปเลมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่กําหนด โดยจะมีการพิจารณาและปรับลด
คะแนนในเชิงคุณภาพ 
 

ตัวชี้วัดที่ 15.2 รอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลีย่นแปลง
ของสวนราชการ 

น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายหรือรายละเอียดกิจกรรมที่
กําหนดในแตละแผนงาน ตามประเด็นยุทธศาสตรที่จัดทําขอเสนอฯ ไดแลวเสร็จ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2548              
โดยแตละแผนงานจะตองจัดลําดับความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนักในแตละแผนงาน 
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  ภาคผนวก 2-50 

 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   

ลําดับท่ีของ
แผนงาน /   
ชื่อแผนงาน 

(i) 

น้ําหนัก 
ของแตละ
แผนงาน 

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาท่ีปฏิบัติไดตาม

แผนการดําเนินงานของปงบประมาณ           
ท่ีทําการประเมินผล 

คะแนนท่ีได 
ของแตละแผนงาน 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
(SMi x Wi) 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

แผนงานที่ 1/
แผนงาน ก. 

0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
แผนงานที่ 1 

(คาคะแนนของแผนงานที่ 1 
x   นํ้าหนักของแผนงานที่ 1) 

แผนงานที่ 2/
แผนงาน ข. 

0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
แผนงานที่ 2 

(คาคะแนนของแผนงานที่ 2 
x   นํ้าหนักของแผนงานที่ 2) 

แผนงานที่ i /
แผนงาน....... 

0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
แผนงานที่ i 

(คาคะแนนของแผนงานที่ i x   
นํ้าหนักของแผนงานที่ i) 

 รวม = 1*  ผลรวมของ (คาคะแนนของ
แผนงานที่ 1 x นํ้าหนักของ
แผนงานที่ 1)+ (คาคะแนน
ของแผนงานที่ 2 x นํ้าหนัก
ของแผนงานที่ )+ (คา
คะแนนของแผนงานที่ i x 
นํ้าหนักของแผนงานที่ i)  

* แปลงน้ําหนกัของแตละแผนงาน ใหผลรวมของน้ําหนักของทุกแผนงานเทากับ 1  
 

ผลรวมของ ( คาคะแนนทีไ่ดของแผนงาน  x น้ําหนักของแผนงาน) 

 
หรือ 

(น้ําหนักของแผนงานที ่1 x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่1) + (น้ําหนักของแผนงานที ่2 x คะแนนที่ไดของแผนงานที ่2)  
(น้ําหนักของแผนงานที ่3 x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่3) + (น้ําหนักของแผนงานที ่i x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่i) 

 
โดยที่ : 

น้ําหนักของแผนงาน 
(Wi) 

หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละแผนงานในการนําขอเสนอ                   
การเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยน้ําหนกัของทุกแผนงานรวมกัน = 1 

คะแนนที่ไดของแผนงาน 
(SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติได            
กับแผนการดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติทั้งหมดของแตละแผนงานที่ได               
กําหนดไวตามรายละเอียดแผนงาน 

I หมายถึง ลําดบัที่ของแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
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  ภาคผนวก 2-51 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 

เหตุผล :   
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และดานการ
สรางสมรรถนะขององคกร จะชวยสรางความพรอมของสวนราชการในการปฏิบัติราชการเพื่อสรางความพรอมใน
การสนับสนุนยุทธศาสตร สนับสนุนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ใหบรรลุตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามความคาดหวังของประชาชน สังคม 
และประเทศชาติ 
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  ภาคผนวก 2-52 

ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย 
ตัวชี้วัดที่   16 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหง กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการให
คะแนนเปน 5 ระดับ 

• สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2549 โดยใหระบุการ
ดําเนินการพัฒนากฎหมายใด สาระสําคัญหรือประเด็นกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลในการดําเนินการในแต
ละประเด็นทางกฎหมายใหชัดเจน มีการกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จ และใหสวนราชการ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548  

• สวนราชการใดที่ไดสํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก กฎหมายรองที่อยูในความรับผิดชอบแลว 
ปรากฏวาไมมีกฎหมายใดอยูในกรอบนโยบายที่ตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายจํานวน 15 กรอบแนวทาง
เบื้องตน ใหทําหนังสือยืนยันกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อยกเวนคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับ
ประเด็นการประเมินผล การพัฒนากฎหมายดังกลาว  
เกณฑการใหคะแนน :  

ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวง กรม รฐัวิสาหกิจและหนวยงานรัฐทัง้หมด
ที่สวนราชการรับผิดชอบ โดยจําแนกหมวดหมูวากฎหมายหลักฉบับใดมีอนุบัญญัติใดที่
ออกเปนไปตามกฎหมายหลักฉบับนัน้ 

2 สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก กฎหมายรอง หรือขอบังคับที่จะตองดําเนินการยกเลิก
หรือแกไขเพิ่มเติมที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
ของรฐัทุกแหง ใหสอดคลองตามกรอบนโยบายในการพัฒนากฎหมายที่คณะรัฐมนตรไีด
กําหนดไวซึ่งจะตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายในหลัก 3 ประการ 15 แนวทาง / 
ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดนิ (พ.ศ. 2548-2551) / หลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

3 จัดทํารายงานวิเคราะหกฎหมายและประเด็นทางกฎหมาย ตามกรอบนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีกาํหนดไว โดยมกีารจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของ
กฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสียในกฎหมาย (Focus group) หรือนําขอเสนอจากผลงานวิจัย
มาดําเนินการ และนําความเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพฒันากฎหมายทั้ง 
10 คณะหรือทมีผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายที่คณะอนุกรรมการกํากับการพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการไดแตงต้ังไปดําเนินการพัฒนากฎหมายในสวนที่รับผิดชอบ หากไม
สามารถดําเนินการไดตองชีแ้จงเหตุผลประกอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการกาํกับการพัฒนา
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  ภาคผนวก 2-53 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ของสวนราชการจะเปนผูใหความเห็นชอบ 
4 จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยระบุกฎหมายที่จะ

ดําเนินการพัฒนา สาระสําคัญ/ประเด็นทางกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลที่จะ
ดําเนินการในแตละประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ จัดสงใหคณะอนุกรรมการกํากับการ
พัฒนากฎหมายของสวนราชการไดภายในวันที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2548  

5 แผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการนําเสนอไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

 
เงื่อนไข :  

1. แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการมีจํานวนกฎหมายสอดคลองกับเกณฑเปาหมายตามแผน
บริหารราชการแผนดิน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จะตองพัฒนากฎหมายจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 30 ของจํานวนกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ 

2. หากสวนราชการใดไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดใหชี้แจงเหตุผล ความจําเปน
ตอคณะเจรจาขอตกลงและประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา กฎหมาย
ของสวนราชการ    

น้ําหนัก : รอยละ 7 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามขั้นตอน (Milestone) ตาม
แผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2549 (ประเมินผลงานถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2549) ที่สวนราชการนําเสนอ
และคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  
 

ตารางและสูตรการคํานวณ :   

ลําดับท่ีของ   
ชื่อกฎหมาย 

(i) 

น้ําหนัก 
ของ 
แตละ

กฎหมาย 
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาท่ีปฏิบัติไดตาม

แผนพัฒนากฎหมายของ 
ปงบประมาณที่ทําการประเมินผล 

คะแนนท่ีได 
ของแตละ 
กฎหมาย 

(Li) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

(Li x Wi) 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 

ชื่อกฎหมายที่ 1 0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 1 

(คาคะแนนของกฎหมายที่ 1 
x   น้ําหนักของกฎหมายที่ 

1)/7 
ชื่อกฎหมายที่ 2 0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ

กฎหมายที่ 2 
(คาคะแนนของกฎหมายที่ 2 
x  น้ําหนักของกฎหมายที่ 

2)/7 
ชื่อกฎหมายที่ i 0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ

กฎหมายที่ i 
(คาคะแนนของกฎหมายที ่i 
x    น้ําหนักของกฎหมายที่ 

i)/7 
 รวม =7*  ผลรวมของ {(คาคะแนนของ

กฎหมายที่ 1 x น้ําหนักของ
กฎหมายที่ 1)+ (คาคะแนน
ของกฎหมายที่ 2 x น้ําหนัก
ของกฎหมายที่ 2 )+ (คา
คะแนนของกฎหมายที่ i x 
น้ําหนักของกฎหมายที ่i)}/7  

* ผลรวมของน้ําหนักของทุกกฎหมายเทากับรอยละ 7  
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สูตรการคํานวณ : 

ผลรวมของคาคะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนกัของแตละกฎหมาย 

 
หรือ 

(น้ําหนักของกฎหมายที่ 1 x คะแนนท่ีไดของกฎหมายที่ 1)/7 + (น้ําหนักของกฎหมายที่ 2 x คะแนนที่ไดของกฎหมายที่ 2)/7 
(น้ําหนักของกฎหมายที่ 3 x คะแนนท่ีไดของกฎหมายที่ 3)/7 + (น้ําหนักของกฎหมาย i x คะแนนท่ีไดของกฎหมายที่ i)/7 

 
โดยที่  

น้ําหนักของกฎหมาย 
(Wi) 

หมายถึง  น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับกฎหมายแตละฉบับ โดยน้ําหนักของทุกฉบับ
รวมกัน = 7 

คะแนนที่ไดของกฎหมาย 
(Li) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติไดกับ
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการที่ไดกําหนดไว ตามรายละเอียดแผนการแกไข 
ปรับปรุง หรอืยกเลิกของแตละกฎหมายของสวนราชการ 

i หมายถึง ลําดบัที่ของกฎหมายที่สวนราชการเสนอตามแผนที่จะดําเนินการสําหรับ 
ป พ.ศ. 2549 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ผลรวมของ (คาคะแนนทีไ่ดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 1  

2 ผลรวมของ (คาคะแนนทีไ่ดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 2  

3 ผลรวมของ (คาคะแนนทีไ่ดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 3  

4 ผลรวมของ (คาคะแนนทีไ่ดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 4  

5 ผลรวมของ (คาคะแนนทีไ่ดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 5  

 
เหตุผล :   

เพื่อใหเกิดความสมบูรณในการพัฒนากฎหมายตามนโยบายรัฐบาลเปนไปดวยความรวดเร็วและ
รอบคอบ  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําหนดตัวชี้วัดในการพัฒนากฎหมายไวในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของทุกกระทรวง และกรม เวนแตกระทรวงหรือกรมที่ไมมีกฎหมายใน
ความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรวมกับคณะกรรมการ นโยบายแหงชาติ
วาดวยการพัฒนากฎหมายรวมกันเปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ดังกลาว 
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ตัวชี้วัดเลือกเพ่ิมเติมมีจํานวน 3 ตัวชี้วัด (เลือก 1 ตัวชี้วัด) มีน้ําหนักตัวชี้วัดเทากับรอยละ 3 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคกร 
ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนของเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนการนํากรอบการดําเนินการตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งหลักเกณฑและแนวคิดของ
รางวัลคุณภาพแหงชาติของของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก  Malcolm Baldrige Quality Award (MBNQA) และ 
Thailand Quality Award (TQA) มาศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาเปนเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และนําเกณฑดังกลาวไปสงเสริมใหสวนราชการใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการดําเนินงานที่สอดรับกับกลยุทธหลักในการสรางความเปนเลิศในระบบราชการ ตามประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบราชการ ของแผนการบริหารราชการแผนดิน 

• การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ การยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการของสวนราชการใหสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยสวนราชการตองทําการประเมินตนเองเพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง
องคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

• ในป 2548 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเริ่มเตรียมความพรอมในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐใหกับสวนราชการตางๆ โดยการใหความรู สรางความเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการ และ
การสรางบุคลากรของสวนราชการตางๆ ใหมีความรูพื้นฐานในการประเมินตนเอง สําหรับในระยะตอไปจะเปน
การสงเสริมสวนราชการใหดําเนินการในเรื่องตางๆ เพิ่มเติมตอไปตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว 
สําหรับการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดจัดทําคูมือแนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางดําเนินการในรายละเอียดตอไป  
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เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:   

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 : จัดประชุมชี้แจงใหความรูเรี่องการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐแกเจาหนาที่
ของสวนราชการ 

ขั้นตอนที่ 2 : จัดต้ังคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของสวนราชการ 
และจัดทําแผนดําเนินการพรอมกําหนดผูรบัผิดชอบในแตละหมวด (Category 
Champion) ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พรอมขออนุมติัแผน
ดําเนินการตอผูบังคับบัญชา 

ขั้นตอนที่ 3 : จัดอบรมคณะทํางานเพื่อเตรยีมความพรอมในการประเมินองคกรดวยตนเอง 
ขั้นตอนที่ 4 : ความครบถวนของการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 
ขั้นตอนที่ 5 : ความครบถวนของการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการเบื้องตนตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
หมายเหตุ :  

ความครบถวนตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแบบฟอรมที่ ก.พ.ร. กําหนด 
เหตุผล :  

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 48 ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. ในการ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการในขั้นตอไป 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 (การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี)      
ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 ไดกําหนดกลยุทธหลักในการเสริมสรางความเปนเลิศใน
การปฏิบัติราชการโดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทํางานของภาครัฐ ใหอยูในระดับและเกณฑที่สามารถ
ยอมรับได 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารความเสี่ยง 
ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :   

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ /การกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ ไมแนนอน                    
และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือ        ลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ 

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการการ
ดําเนินการตางๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ 
โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการเปนสําคัญ  
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมาย  
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนจากทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2  วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัว
เงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย  
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ  

 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 
3 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

ของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดแลวเสร็จ และจัดสงมายัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยในแผนฯ ดังกลาว 
ตองมีการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจ 
ใหกับบุคลากรทุกระดับของสวนราชการในดานการบริหารความเสี่ยง และ  
การดําเนินการแกไข ลด หรือ ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ไดแลวเสร็จครบถวน 

5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
และมีการกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของ
สวนราชการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ  

 
เหตุผล :  

เพื่อใหสวนราชการมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได            และ
ตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ประเด็นการประเมินผล : การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
ตัวชี้วัดที่ 20 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จที่
สวนราชการจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายในสวนราชการ (Internal Performance Agreement: IPA) 
โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวชี้วัด ตามพันธกิจและยุทธศาสตร ของสวนราชการ ไปยัง
หนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล 
และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

เกณฑการใหคะแนน :  

แบงคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)                 
ตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

2  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทากับหนวยงานในสังกัด 

 จัดทํา Strategy Map ของแตละหนวยงานในสังกัด โดยกําหนดเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานดังกลาวใหเชื่อมโยงกับ
เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

 กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับ
ผูอํานวยการสํานัก/กองกับหัวหนาสวนราชการ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

3 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของผูอํานวยการสํานัก/กอง และมีการติดตามผลการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ 

4 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง 

5 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานในระดับผูอํานวยการสํานัก/กองไป
เชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ (Motivation) 

 
หมายเหตุ :  

การประเมินผลตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการกําหนดเปาหมายขององคกรและการถายทอด
เปาหมาย” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2551 นั้น สวนราชการควรมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย                 
ในระดับสํานัก กอง จนถึงระดับบุคคลใหสอดคลองกับระดับองคกร  

เหตุผล :  
เพื่อสนับสนุนใหสวนราชการมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน                   ตามความ

รับผิดชอบของตําแหนงงานในแตละระดับโดยการจัดใหมีระบบการถายทอดเปาหมายจากภาพรวม                ของสวนราชการ
ไปสูผูบริหารระดับรองตามหนาที่และความรับผิดชอบ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนและนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201 / 417 – 538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549) 
น้ําหนัก : รอยละ 10 
คําอธิบาย : 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ไปสู
การปฏิบัติของสวนราชการ/จังหวัด หมายถึง ความสําเร็จที่สวนราชการ/จังหวัดไดดําเนินการจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงครบถวนทุกประเด็นยุทธศาสตรที่มี และความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ที่สวนราชการ/จังหวัดไดจัดทําขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2548  โดยการประเมินผล แบงเปน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ/จังหวัด 
4. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ/

จังหวัด 
 
ตัวชี้วัดที่ 15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ/จงัหวัด 
น้ําหนัก :   รอยละ 6 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ/จังหวัด หมายถึง ความสําเร็จ
ของสวนราชการ/จังหวัดในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตร 3 
ดาน ดังนี้ 

4. ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ เปนการปรับปรุง ขั้นตอนและกระบวนงาน โดยวิธีบริหารจัดการ
สมัยใหม เพื่อลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต 

5. ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เปนการวางระบบอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนผูรับบริการ 

6. ดานการสรางสมรรถนะขององคกร (Organization Capacity-Building) เปนการจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรในองคกร เพื่อเพิ่มความรูและทักษะใหมีความพรอมตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร รวมทั้งการ
จัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการวางแผนการพัฒนาองคการและการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

สํานักงาน ก .พ .ร ไดมีหนังสือ ว1/2548 ลงวันที่ 20 มกราคม พ .ศ .2548 และ ว2/2548 
ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2548 แจงสวนราชการ/จังหวัดใหทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อใหสวนราชการ/จังหวัดไดวางแผนการ
บริหารจัดการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดความพรอมในการสนับสนุนและผลักดันใหประเด็นยุทธศาสตรของ
สวนราชการ/จังหวัดเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยในระยะแรกใหจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอยางนอย 1 ประเด็น
ยุทธศาสตร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2548         สวนประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือใหจัดทําและสงสํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549  
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อนึ่ง เนื่องจากอยูในชวงของการปรับเปล่ียนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการ 4 ปของ

สวนราชการ/จังหวัด และเพื่อเปนการแบงเบาภาระของสวนราชการ/จังหวัด กรณีที่มีประเด็นยุทธศาสตรเปน
จํานวนมาก จึงไดเลื่อนวันที่กําหนดสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ครบถวนทุกประเด็นยุทธศาสตร จากวันที่ 31 
มีนาคม 2549  เปนภายในวันที่  1 พฤษภาคม 2549 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

พิจารณาความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.พ.ร.  
กําหนดน้ําหนัก รอยละ 6 แบงเปน 

3) ระยะเวลาการสงงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ  1 
4) ความครบถวนของงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ  5 
 

ประเด็นการประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงงาน   1 29 พ.ค. 49 22 พ.ค. 49 15 พ.ค. 49 8 พ.ค. 49 1 พ.ค. 49 
2) ความครบถวนของงาน 5 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ  : 
            การประเมินผล ความครบถวนของงาน พิจารณาจาก 2 องคประกอบ คือ 
 

(1) ความครบถวนของประเด็นยุทธศาสตร  กําหนดน้ําหนักรอยละ 2  
     ความครบถวนของประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่จัดสงใหสํานักงาน 

ก.พ.ร. มีความครอบคลุมครบถวนทุกประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสวนราชการ/
จังหวัด ทั้งนี้ไมนับรวมประเด็นยุทธศาสตรที่ไดมีการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงและจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
แลวเมื่อ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
   

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ไมมีการจัดสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

2 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 10                    
ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือทั้งหมด 

3 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 25                    
ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือทั้งหมด 

4 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 50                    
ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือทั้งหมด 
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5 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร 

 
(2) ความครบถวนของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  กําหนดน้ําหนักรอยละ  3  
              ความครบถวนของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความครบถวนของรปูเลมขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียด ดังนี ้

(4) บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

 หลักการและเหตุผล 
 ขั้นตอนการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 สรุปขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของแตละประเด็นยุทธศาสตร   
 แผนการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสูการปฏิบัติและประมาณการงบประมาณ 

(5) รายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลย ี
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่ 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ... 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลย ี
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่ 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรมากกวา 1 ประเด็นยุทธศาสตร 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลย ี
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่ 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

(6) ภาคผนวก 

 รายละเอียดการสํารวจสิ่งที่ตองดําเนินการในปจจุบัน  
- แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานในปจจบุันที่สนับสนนุแตละกลยุทธ           

(แบบฟอรมที ่1.1 ชุดที่ 1)   
- แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานที่ควรจะดําเนินการแตยังไมไดดําเนนิการ ใน

ปจจุบัน (แบบฟอรมที ่1.1 ชดุที่ 2) 
- แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับปรุง 

(แบบฟอรมที ่4.2) 
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 รายละเอียดผลการวิเคราะหสิ่งที่ตองดําเนินการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 
- แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ให

ความสําคัญ (แบบฟอรมที ่5) 
- แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหสิ่งที่ตองดําเนินการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) 

(แบบฟอรมที ่6) 
- แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหและคดัเลือกแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร 

(แบบฟอรมที ่4) 
 

ตัวชี้วัดที่ 15.2 รอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลีย่นแปลง
ของสวนราชการ 

น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง หมายถงึความสามารถในการนํา
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงองคกรทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับ
กระบวนงาน การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการปฏิบัติงาน และในดานของการเพิ่มขีดสมรรถนะขององคกรและ
บุคลากร ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเด็น
ยุทธศาสตร 

โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายหรือรายละเอียด
กิจกรรมที่กําหนดในแตละแผนงาน ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาทํา และจัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร.  ณ  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548   โดยแตละแผนงานจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญ 
(Ranking) และกําหนดน้ําหนักของแตละแผนงานดวย 
                 สําหรับกรณีทีส่วนราชการไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงและจัดสงใหสํานักงาน  
ก.พ.ร. มากกวา 1 ประเด็นยทุธศาสตร (เมื่อวันที่ 30 กนัยายน 2548)  ใหสวนราชการพิจารณาเลือกขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงมาเสนอเพียง 1 ประเด็นยุทธศาสตร เพื่อการประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549   สาํหรับ
ประเด็นยุทธศาสตรอื่น ๆ ที่เสนอมานั้นก็ใหดําเนินการไปตามปกติที่กําหนดไวในแผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง     
โดยขอใหสงขอเสนอการเปลีย่นแปลงที่เลือกดังกลาวมาใหกลุมบรหิารการเปลี่ยนแปลง 1  ภารกิจการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน 1 พฤษภาคม 2549   
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ตารางและสูตรการคํานวณ :   

ลําดับท่ีของ
แผนงาน /   
ชื่อแผนงาน 

(i) 

นํ้าหนัก 
ของแตละ
แผนงาน 

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาท่ีปฏิบัติได
ตามแผนการดําเนินงานของปงบประมาณ    

ท่ีทําการประเมินผล 

คะแนนท่ีได 
ของแตละ
แผนงาน 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก 

(SMi x Wi) 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 

แผนงานที่ 
1/แผนงาน 

ก. 

0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
แผนงานที่ 1 

(คาคะแนนของแผนงานที่ 
1 x   น้ําหนักของ
แผนงานที่ 1) 

แผนงานที่ 
2/แผนงาน 

ข. 

0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
แผนงานที่ 2 

(คาคะแนนของแผนงานที่ 
2 x   น้ําหนักของ
แผนงานที่ 2) 

แผนงานที่ i 
/แผนงาน

....... 

0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
แผนงานที่ i 

(คาคะแนนของแผนงานที่ 
i x   น้ําหนักของแผนงาน

ที่ i) 
 รวม = 1*  ผลรวมของ (คาคะแนน

ของแผนงานที่ 1 x 
น้ําหนักของแผนงานที่ 
1)+ (คาคะแนนของ
แผนงานที่ 2 x น้ําหนัก
ของแผนงานที่ )+ (คา
คะแนนของแผนงานที่ i x 
น้ําหนักของแผนงานที่ i)  

* แปลงน้ําหนกัของแตละแผนงาน ใหผลรวมของน้ําหนักของทกุแผนงานเทากบั 1  
 
 

ผลรวมของ ( คาคะแนนทีไ่ดของแผนงาน  x น้ําหนักของแผนงาน) 
 
หรือ 

(น้ําหนักของแผนงานที ่1 x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่1) + (น้ําหนักของแผนงานที ่2 x คะแนนที่ไดของแผนงานที ่2)  
........................................................... + (น้ําหนักของแผนงานที่ i x คะแนนที่ไดของแผนงานที่ i) 

 
 
 
โดยที่ : 
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น้ําหนักของแผนงาน 
(Wi) 

หมายถึง  น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละแผนงานในการนําขอเสนอ                  
การเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยน้ําหนกัของทุกแผนงานรวมกัน = 1 

คะแนนที่ไดของแผนงาน 
(SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติได            
กับแผนการดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติทั้งหมดของแตละแผนงานที่ได               
กําหนดไวตามรายละเอียดแผนงาน 

I หมายถึง ลําดบัที่ของแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 

เหตุผล :   
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และดานการ
สรางสมรรถนะขององคกร จะชวยสรางความพรอมของสวนราชการในการปฏิบัติราชการเพื่อสรางความพรอมใน
การสนับสนุนยทุธศาสตร สนบัสนุนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ใหบรรลุตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามความคาดหวังของประชาชน สังคม 
และประเทศชาติ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

    ภาคผนวก 3-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

แบบฟอรมรายละเอียดตัวช้ีวัด 

 

2) 
 

ตัวอยางการเขยีนรายละเอียดตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

    ภาคผนวก 3-2 

ตัวชี้วัดที่.........................................................................................................   
หนวยวัด : ………… 
น้ําหนัก  : รอยละ ……. 
คําอธิบาย :  
สูตรการคํานวณ :  

  
 

 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 

•    เทากับ   1   คะแนน 

•    เทากับ   2   คะแนน 

•    เทากับ   3   คะแนน 

•    เทากับ   4   คะแนน 

•    เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข :  
(-ถามี-) 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2546 2547 2548 

     
     
หมายเหตุ :  * (ถามี) 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1.  
2.  

 
ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด : .................................  เบอรติดตอ : 0-xxxx-xxxx 
ผูจัดเกบ็ขอมลู    : .................................  เบอรติดตอ : 0-xxxx-xxxx 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด  
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

    ภาคผนวก 3-3 

แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด  
 

ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

1. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
2. หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัด เชน รอยละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน 
3. น้ําหนัก ระบุน้ํ าหนักตัวชี้ วัดตามคํ ารับรองการปฏิ บั ติ ราชการของ  

สวนราชการ 
4. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  

 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน 
ก.พ.ร. ที่ นร. 1201/ว28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548  เรื่อง การ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพ่ือใหผู

ประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกันถึง
แนวทางการวัดผลตัวชี้วัด 

5. สูตรการคํานวณ ระบุสูตรการคํานวณที่สอดคลองกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด 
6. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้ วัด ตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
7. เง่ือนไข ระบุเง่ือนไขที่จําเปน  ซึ่งมีสวนสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จของ

ตัวชี้วัด 
8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

 
ระบุขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของตัวชี้ วัด ซึ่งตองมีแนว
ทางการจัดเก็บขอมูลสอดคลองกับคําจํากัดความของตัวชี้วัดที่ใชใน
การประเมินผลปงบประมาณปจจุบัน 

9. แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบุแหลงของขอมูลที่สวนราชการนํามาใชอางอิงในการประเมินผล 
รวมท้ังวิธีการจัดเก็บขอมูล 

10. ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                       
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงาน
ใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมทั้งเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงาน
และโทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่
ทํางานเปนประจํา 

11. ผูจัดเก็บขอมูล                             
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่ อผูที่ ได รับมอบหมายใหทํ าหนาที่ รวบรวมขอมูลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน
เปนประจํา 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

         ภาคผนวก 3-4 

 
ตัวชี้วัดที่ ... รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการสงออก (US$) 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  
  รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการสงออก หมายถึง รอยละของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของมูลคา
การสงออกสินคาไปตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยเปรียบเทียบกับมูลคาการสินคาไป
ตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
สูตรการคํานวณ :  

มูลคาการสงออกสินคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  - มูลคาการสงออกสินคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2548  X 100 
                                                 มูลคาการสงออกสินคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2548   

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

•   มูลคาการสงออกสินคาเพิ่มขึน้ รอยละ 1 เทากับ   1   คะแนน 

•   มูลคาการสงออกสินคาเพิ่มขึน้ รอยละ 4 เทากับ   2   คะแนน 

•   มูลคาการสงออกสินคาเพิ่มขึน้ รอยละ 7 เทากับ   3   คะแนน 

•   มูลคาการสงออกสินคาเพิ่มขึน้ รอยละ 10 เทากับ   4   คะแนน 

•   มูลคาการสงออกสินคาเพิ่มขึน้ รอยละ 13 เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข :  

กรณีที่เกิดปจจัยภายนอกที่ไมอยูในความควบคุมเกิน 80 % ขึ้นไป จะขอเสนอเพื่อการทบทวนคา
เกณฑการใหคะแนนกับคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

มูลคาการสงออกสินคา US$ 65,183.2 68,817.7 80,238.4* 
รอยละที่เพิ่มขึน้ของมูลคาการสงออก (US$) รอยละ -6.4 5.6 16.6* 
หมายเหตุ :  * ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนตัวเลขเบื้องตน 
 
 
 
 

ตัวอยางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

         ภาคผนวก 3-5 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. กําหนดใหสํานักงาน.......เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล โดยความรวมมือจาก

กรมศุลกากร 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล สํานักงาน.......รวบรวมขอมูลเปนรายเดือนและจัดสงให หนวยงาน

กลาง ซึ่งจะสรุปผลการดําเนินงานเปนรายเดือน 
 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด : นายซือ่สัตย สุขสบาย เบอรติดตอ : 0-2xxx-xxxx 
ผูจัดเกบ็ขอมลู     : นายขายชาติ อยูรันทด  เบอรติดตอ : 0-2xxx-xxxx 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

     ภาคผนวก 4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบฟอรมตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

     ภาคผนวก 4-2 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 
กรม..................กลุมภารกิจ...................กระทรวง........................   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

  

ตัวชี้วัดผล                
การปฏิบตัิราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

มิติที่ 1 มติิดานประสทิธิผลตามยุทธศาสตร (นํ้าหนัก : รอยละ ...)      

ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่            
มิติที่ 2 มติิดานคุณภาพการใหบรกิาร (นํ้าหนกั : รอยละ .......) 

ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่            
มิติที ่3 มติิดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ .....)     

ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่            
มิติที่ 4 มติิดานการพัฒนาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ .......)      

ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่            

         รวม  
 

รายงาน ณ วันที่.......เดือน..........พ.ศ. 

ผูรายงาน.......................................   หนวยงาน................................................. 

ตําแหนง……………………….   โทรศัพท................................................. 
 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ    :     กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2549 หากตัวช้ีวัดใดไมสามารถรายงาน

ผลได เน่ืองจากเปนตัวช้ีวัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง จัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได 

เทากับ 1 มากอน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

     ภาคผนวก 4-3 

แนวทางการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ              
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

 

ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

1. กรม ระบุชื่อสวนราชการ 
2. กระทรวง ระบุชื่อกระทรวงที่สังกัด 
3. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของ         

การรายงาน 

4. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
5. หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัด เชน รอยละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน 

6. น้ําหนัก ร ะ บุน้ํ า หนั กตั วชี้ วั ดตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ  
สวนราชการ 

7. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ  สวนราชการ 

8. ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมี
หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอย
มากกวา 1 ตัวชี้วัดและไมไดระบุตัวชี้วัดยอยพรอมรายละเอียดลงใน
ตารางไมตองระบุขอมูลผลการดําเนินงาน) 

9. คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนที่ระบุในคํารับรองฯ โดยใชวิธีการคํานวนตาม
แบบที่ 1 ในบทที่ 2  ทั้งนี้สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา       
1 ตัวชี้วัดและไมไดระบุตัวชี้วัดยอยพรอมรายละเอียดลงในตารางใหใช
วิธีการคํานวณคาคะแนนที่ไดตามแบบที่ 2 ในบทที่ 2 แลวจึงนํา          
คาคะแนนที่คํานวณไดมาใสในชองคาคะแนนที่ได 

10. คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะนนที่ได
ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัดแลวหารดวยน้ําหนักรวม
ทั้งหมดของทุกตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองฯ 

11. วันที่รายงาน ระบุวันที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง  
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 หลังจากที่ม ี 
การตรวจสอบและผูมีอํานาจใหความเห็นชอบแลว 

12. ชื่อผูรายงาน หนวยงาน ตําแหนง          
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตาม   คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ         
พ.ศ.2549  พรอมทั้งหนวยงานตนสังกัด ตําแหนง เบอรโทรศัพท         
ที่สํานักงาน 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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1) 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ 

 
2) 
 

ตัวอยางการเขยีนรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ 

 

ภาคผนวก 5 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :  

โทรศัพท :   โทรศัพท :   

คําอธิบาย : 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

.................................. 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

รอยละที่เพิ่มข้ึน       
(รอยละ) 

2547 2548 2549 2548 2549 

      

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน   

ถวง
นํ้าหนัก 

     
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

 

หลักฐานอางอิง :  

แบบฟอรมสําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปริมาณ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
(สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปริมาณ) 

 

ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของ
การรายงาน 

2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
3. ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                       

พรอมหมายเลขโทรศัพท 
ระบุชื่อผูที่ ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการ
ดําเนินงานใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่
สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการ
นอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

4. ผูจัดเก็บขอมูล                                  
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่
ทํางานเปนประจํา 

5. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน 

ก.พ.ร. ที่ นร. 1201/ว28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 เรื่อง 
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัด

เพ่ือใหผูประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่
ตรงกันถึงแนวทางการวัดผลตัวชี้วัด 

 

6. ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาของการรายงานของ
ตัวชี้วัด  พรอมทั้งแจงขอมูลประกอบที่ใชในการคํานวณให
ครบถวนตามคํานิยามหรือสูตรการคํานวณ  

7. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

8. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

 8.1 ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
  ประกอบตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 8.2 น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้ วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ  
สวนราชการ 

หัวขอรายงาน คําอธิบาย 



ก.พ.ร. 
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 8.3 ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตอง
มีหนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มี
ตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอม         
ผลการดําเนินงานใหครบถวน) 

 8.4 คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวนตาม
แบบที่ 1 ในบทที่ 2  ทั้งนี้สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 
1 ตัวชี้วัด ใหใชวิธีการคํานวณแบบที่ 2 ในบทที่ 2 

 8.5 คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะนนที่
ไดของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 

9. คําชี้แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการที่ได
ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ 
สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

10. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้
ทั้งที่ควบคุมไดและควบคุมไมได 

11. อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมไดและควบคุมไมได 

12. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของ
เอกสารที่ไดจัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละ
ตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการฯ หัวขอแนวทางการประเมินผล ตัวอยางหลักฐาน
อางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําส่ังแตงตั้ง
คณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถาย เปนตน   ทั้งนี้ขอให
ระบุใหชัดเจนวาเอกสาร/หลักฐานที่จัดสงมาประกอบนั้นมีความ
เกี่ยวของหรือสอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร 

   

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ... รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการสงออก (US$) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายรักชาติ  มีสุข                        ผูจัดเก็บขอมูล :   นายสุขใจ  ไมโกงใคร 

โทรศัพท :  077-4xx-xxx โทรศัพท :   077-4xx-xxx 

คําอธิบาย :  การเปล่ียนแปลงของมูลคาการสงออกทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ต.ค. 48 – ก.ย. 49) 
เปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ( ต.ค. 47 – ก.ย. 48) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
มูลคาการสงออก (US$)ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละที่เพ่ิมขึ้น (รอยละ) 

2547 2548 2549 2548 2549 

การสงออก 12,365.14 13,245.75 14,504.09 7.12 9.50 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

6 7 8 9 10 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

1. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคา
การสงออก (US$) 

25 9.50 4.5000 1.1250 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีมีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับ
ตัวชี้วัดน้ี)  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน)  
   ( ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือ
สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานตัวช้ีวัดที่เปนเชิงปริมาณ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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1) 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 

 
2) 
 

ตัวอยางการเขยีนรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 

ภาคผนวก 6 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    

โทรศัพท :   โทรศัพท :    
คําอธิบาย : 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

คําอธิบาย 

1.        

2.        

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา) 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 

คาคะแนน   

ถวงนํ้าหนัก 

     

คําช้ีแจงการปฏบัิติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

      

 

หลักฐานอางอิง :  

 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏบัิติราชการสําหรับตัวช้ีวัดที่เปนเชิงคุณภาพ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
(สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ) 

 

 
ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

 

หัวขอการรายงาน คําอธิบาย 

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลา
ของการรายงาน 

2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดและลําดับที่ของตัวชี้วัดตามคํารับรอง            
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

3. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ระบุชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด พรอมเบอรติดตอ 
4. ผูจัดเก็บขอมูล ระบุชื่อผูจัดเก็บขอมูล พรอมเบอรติดตอ 
5. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  

 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน 
ก.พ.ร. ที่ นร. 1201/ว28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 
เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 กรอกรายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด การจัดเก็บขอมูล 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

  
  
  

6. ขอมูลผลการดําเนินงาน อธิบายรายละเอียดการดําเนินงานที่มีความสอดคลองกับ
ประเด็นการประเมินผลที่กําหนดไวของตัวชี้วัดนั้นๆ  

7. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดตามคํารับรอง                
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

8. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา เนื่องจากผูประเมิน       
จะเปนผูพิจารณาใหคะแนนสําหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

9. คําชี้แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ 
สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

10. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัด
นี ้

11. อุปสรรคตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้ 
   
   
   
   
   



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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 หัวขอการรายงาน คําอธิบาย 

12. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิงและจํานวนของ
เอกสารที่ไดจัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละ
ตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549    หัวขอแนวทางการประเมินผล 
ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน 
หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม 
ภาพถาย เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ … ระดับความสําเร็จและคุณภาพของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสะสมบุญ ไวชาติหนา ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวจริงใจ รักคนดี 

เบอรติดตอ :  077-1xx-xxx เบอรติดตอ :  077-1xx-xxx 

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของสวน

ราชการในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตร 3 ดาน ดังนี ้
1. ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ : เปนการปรับปรุง ขั้นตอนและกระบวนงาน โดยวิธีบริหารจัดการ

สมัยใหม เพ่ือลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ : เปนการวางระบบอํานวยความสะดวกและตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนผูรับบริการ 

3. ดานการสรางสมรรถนะขององคกร (Organization Capacity-building) : เปนการจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรในองคกร เพ่ือเพ่ิมความรูและทักษะใหมีความพรอมตอการขับเคล่ือนยุทธศาสตร รวมทั้งการจัดทําแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการวางแผนการพัฒนาองคการและการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวนตามประเด็นการประเมินผล
พรอมหลักฐานอางอิงท่ีสอดคลองและชัดเจน) 

คําอธิบาย 

ชวงที่ 1 : การประเมินผล ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 

1. ระยะเวลาการสงงาน  
ไดจัดสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฉบับสมบูรณใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 5 ชุด                

พรอมแผนดิสก 1 แผน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2549 
2. ความครบถวนของงาน  

ขั้นตอนที่ 1 : ระบุกระบวนงานและกิจกรรมที่สนับสนุนกลยุทธ ผลผลิตที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 คือ 
 แบบฟอรมที่ 1.1 ชุดที่ 1 : แบบฟอรมเพ่ือรวบรวมกระบวนงานในปจจุบันที่สนับสนุนตละกลยุทธ 
 แบบฟอรมที่ 1.1 ชุดที่ 2 : แบบฟอรมเพ่ือรวบรวมกระบวนงานที่ควรจะดําเนินการ แตยังไมได
ดําเนินการในปจจุบัน 

 แบบฟอรมที่ 1.2 : แบบฟอรมรายละเอียดกระบวนงาน (Process) 
ขั้นตอนที่ 2 : จัดทําภาพแสดงกระบวนงานปจจุบัน ผลผลิตที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 คือ 

 ภาพรางกระบวนงานปจจุบัน 
 

 
 
 
 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

คําอธิบาย 

ขั้นตอนที่ 3 : ระบุอุปสรรค/ปญหาของกระบวนงานปจจุบันและโอกาสในการปรับปรุง ผลผลิตที่ไดจาก
ขั้นตอนที่ 3 คือ 

 แบบฟอรมที่ 1.3 : แบบฟอรมรายละเอียดกิจกรรม (Activity) 
ขั้นตอนที่ 4 : คัดเลือกกระบวนงานเพื่อทําการปรับปรุง ผลผลิตที่ไดจากขั้นตอนที่ 4 คือ 

 แบบฟอรมที่ 4.1 : แบบฟอรมการวิเคราะหเพ่ือคัดเลือกกระบวนงานที่ควรพิจารณาปรับปรุง 

 แบบฟอรมที่ 4.2 : แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพิจารณา
ปรับปรุง 

ขั้นตอนที่ 5 : รวบรวมผลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 4 จัดสงสํานักงาน ก.พ.ร. 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ประเด็นการประเมินผล นํ้าหนัก เกณฑการใหคะแนน 

(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงงาน   1 28 เม.ย. 49 21 เม.ย. 49 14 เม.ย. 49 7 เม.ย. 49 31 มี.ค. 49 

2) ความครบถวนของงาน   2 80 85 90 95 100 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา) 
 

ตัวชี้วัด/ 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

1) ระยะเวลาการสงงาน   1.25    

2) ความครบถวนของงาน   1.25    

รวม 2.50    
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
1. ศึกษาและวิเคราะหกระบวนงานที่เกี่ยวของและสนับสนุนกลยุทธ 
2. ระบุกิจกรรมที่ไดจัดทําภายใตแตละกระบวนงาน 

3. รวบรวมรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย คําอธิบายพอสังเขปของกิจกรรม               
การวัดผล/ดัชนีชี้วัดของกิจกรรม เอกสารตนเรื่องและเอกสารที่เปนผลผลิตจากกิจกรรม หนวยงาน/         
ผูมีสวนรวมในกิจกรรม ตลอดจนระยะเวลาที่ใชในกิจกรรม 

4. ศึกษารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับกระบวนงานและกิจกรรมในปจจุบันที่รวบรวมไว เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน และศึกษาขั้นตอนการจัดทําภาพแสดงกระบวนงาน  

5. วิเคราะหอุปสรรคและปญหาที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนงาน อันเปนสาเหตุใหไมสามารถบรรลุเปาประสงค
ของกระบวนงานนั้นได 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

     ภาคผนวก 6-7 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

6. วิเคราะหกิจกรรม เพ่ือพิจารณาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการ             
รวมท้ังปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยพิจารณารายละเอียดของงานที่ทําวาจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 
ลดเวลา หรือเพ่ิมคุณภาพการใหบริการไดหรือไม 

7. วิเคราะหเพ่ือคัดเลือกกระบวนงานเพื่อนําไปออกแบบกระบวนงานใหม โดยกําหนดหลักเกณฑในการ
คัดเลือกระบวนงาน และใหคะแนนแตละกระบวนงานโดยใชหลักเกณฑที่กําหนด 

8. วิเคราะหผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากมีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงกระบวนงานปจจุบัน  
โดยพิจารณาระเบียบปฏิบัติของหนวยงานหรือขอกฎหมายที่เกี่ยวของ การจัดแบงสวนงาน/บุคลากร 
ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนจากหนวยงานราชการ หรือผลกระทบใดๆ                
ที่คาดวาจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

9. สรุปผลการคัดเลือกกระบวนงานที่จะนําไปออกแบบกระบวนงานใหม โดยพิจารณากระบวนงานที่ไดรับ
คะแนนสูงจากการวิเคราะห ประกอบกับขอมูลผลกระทบ/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
(ขอใหจังหวัดระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณสําหรับตัวชี้วัดนี้) 

 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
(ขอใหจังหวัดระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณสําหรับตัวชี้วัดนี้) 

 
 

หลักฐานอางอิง : 
1. สําเนาหนังสือนําสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงใหกับสํานักงาน ก.พ.ร.  
2. แบบฟอรมที่ 1.1 ชุดที่ 1 : แบบฟอรมเพ่ือรวบรวมกระบวนงานในปจจุบันที่สนับสนุนแตละกลยุทธ 
3. แบบฟอรมที่ 1.1 ชุดที่ 2 : แบบฟอรมเพ่ือรวบรวมกระบวนงานที่ควรจะดําเนินการ แตยังไมไดดําเนินการ

ในปจจุบัน 
4. แบบฟอรมที่ 1.2 : แบบฟอรมรายละเอียดกระบวนงาน (Process) 
5. ภาพรางกระบวนงานปจจุบัน 
6. แบบฟอรมที่ 1.3 : แบบฟอรมรายละเอียดกิจกรรม (Activity) 
7. แบบฟอรมที่ 4.1 : แบบฟอรมการวิเคราะหเพ่ือคัดเลือกกระบวนงานที่ควรพิจารณาปรับปรุง 
8. แบบฟอรมที่ 4.2 : แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับปรุง 

 
 

 
 

  
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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1) 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน 

 
2) 
 

ตัวอยางการเขยีนรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 7 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    

โทรศัพท :   โทรศัพท :    

คําอธิบาย :  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2549 

1  
2  
3  
4  
5  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน    

ถวง
นํ้าหนัก 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

        
หลักฐานอางอิง :  
 

   

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนข้ันตอนดําเนินงาน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
(สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนข้ันตอนดําเนินงาน) 

 

ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการ
รายงาน 

2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
3. ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                         

พรอมหมายเลขโทรศัพท 
ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงาน
ใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน
เปนประจํา 

4. ผูจัดเก็บขอมูล                               
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่ อผูที่ ได รับมอบหมายใหทํ าหน าที่ รวบรวมขอมูลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน
เปนประจํา 

5. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน 

ก.พ.ร. ที่ นร. 1201/ว28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 เรื่อง การ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพ่ือใหผู

ประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกันถึง
แนวทางการวัดผลตัวชี้วัด 

 
6. ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุรายละเอียดการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆตามเกณฑการให

คะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการตางๆ 

7. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 

8. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

 8.1 ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
  ประกอบตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 8.2 น้ําหนัก ระ บุน้ํ าหนักตั วชี้ วั ดตามคํ ารับรองการปฏิ บั ติ ราชการของ  
สวนราชการ 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

 8.3 ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมี
หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัด
ยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดําเนินงาน
ใหครบถวน) 

 8.4 คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวนตามแบบที่ 1 
ในบทที่ 2  ทั้งนี้สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด  
ใหใชวิธีการคํานวณแบบที่ 2 ในบทที่ 2 

 8.5 คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะนนที่ได
ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 

9. คําชี้แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการที่ได
ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้ 

10. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมไดและควบคุมไมได 

11. อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมไดและควบคุมไมได 

12. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของเอกสาร
ที่ไดจัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูได
จากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการฯ หัวขอ
แนวทางการประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียด
ของแผนงาน หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม 
ภาพถาย เปนตน   ทั้งนี้ขอใหระบุใหชัดเจนวาเอกสาร/หลักฐานที่
จัดสงมาประกอบนั้นมีความเกี่ยวของหรือสอดคลองกับการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดในแตละขั้นตอนอยางไร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ... ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบุญมาก  มีสุข                        ผูจัดเก็บขอมูล :   นายไหวพระ เปนประจํา 

โทรศัพท :  077-4xx-xxx โทรศัพท :   077-4xx-xxx 

คําอธิบาย : พิจารณาจากผลสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการ
สวนภูมิภาคของกลุมจังหวัด/จังหวัดใหสามารถดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรที่สําคัญๆ ของรัฐบาล 
งานบริการของสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค การถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด (POC) 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวนพรอมหลักฐานอางอิง) 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2549 

1 กรมฯ ได จัดทําแบบสอบถามไปยัง 75 จังหวัด (ตามเอกสารแนบ....) โดยดําเนินการชวง
ระหวางวันที่ 15 มกราคม – 30 มกราคม 2549  ซึ่งมีการตอบกลับมาจํานวน 56 จังหวัด 

2 จากการตอบแบบสอบถามของจังหวัดนั้นสามารถสรุปประเด็นความตองการได 5 ประเด็น
สําคัญ ซึ่งทางกรมฯไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ โดยมีหลักเกณฑใน
การพิจารณาอยางชัดเจน ซึ่งสามารถคัดเลือกประเด็นเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรจังหวัดและ
จังหวัดที่จะดําเนินการในป งบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดจาํนวน 3 ประเด็น 45 จังหวัด  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ....) 

3 จากการคัดเลือกประเด็นและจังหวัดที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กรมฯได
จัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจแลว (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ....) 

4 กรมฯไดดําเนินงานตามแผนการสนับสนุนยุทธศาสตรของจังหวัดไดครบถวนตามเปาหมายที่
กําหนดของทุกกิจกรรม  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ....) 

5 กรมฯไดมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาวฯ เปนระยะเพ่ือรับทราบ
ปญหาอุปสรรคและจัดการแกไข  ซึ่งกรมฯไดจัดประชุมเพ่ือประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนสนับสนุนยุทธศาสตรของจังหวัดในรอบปงบประมาณที่ผานมา และได
จัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จใหผูบริหารรับทราบแลว  พรอมทั้งนํารายงานดังกลาว
เผยแพรทางเว็บไซตของกรมฯ  และส่ือสารใหกับขาราชการของกรมฯ และจังหวัดที่เกี่ยวของ
รับทราบดวย  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ....) 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนข้ันตอนดําเนินงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่
ได 

คาคะแนน   
ถวง

นํ้าหนัก 

1. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการ
บริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2 5.00 5.0000 0.1000 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
  (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีมีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี)  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
       (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 
 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน......แผน) 
( ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือ
สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 

 



ก.พ.ร. 
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1) 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

 
2) 
 

ตัวอยางการเขยีนรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 8 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    

โทรศัพท :   โทรศัพท :    

คําอธิบาย :  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ไมสําเร็จ - - - สําเร็จ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน    

ถวง
นํ้าหนัก 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

        
หลักฐานอางอิง :  
 

   

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ 
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

              
     ภาคผนวก 8-3 

แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
(สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนข้ันตอนดําเนินงาน) 

 

ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการ
รายงาน 

2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
3. ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                         

พรอมหมายเลขโทรศัพท 
ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงาน
ใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน
เปนประจํา 

4. ผูจัดเก็บขอมูล                               
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่ อผูที่ ได รับมอบหมายใหทํ าหน าที่ รวบรวมขอมูลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน
เปนประจํา 

5. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน 

ก.พ.ร. ที่ นร. 1201/ว28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 เรื่อง การ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพ่ือใหผู

ประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกันถึง
แนวทางการวัดผลตัวชี้วัด 

 
6. ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุรายละเอียดการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆตามเกณฑการให

คะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการตางๆ 

7. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 

8. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

 8.1 ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
  ประกอบตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 8.2 น้ําหนัก ระ บุน้ํ าหนักตั วชี้ วั ดตามคํ ารับรองการปฏิ บั ติ ราชการของ  
สวนราชการ 
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     ภาคผนวก 8-4 

 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

 8.3 ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมี
หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัด
ยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดําเนินงาน
ใหครบถวน) 

 8.4 คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวนตามแบบที่ 1 
ในบทที่ 2  ทั้งนี้สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด  
ใหใชวิธีการคํานวณแบบที่ 2 ในบทที่ 2 

 8.5 คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะนนที่ได
ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 

9. คําชี้แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการที่ได
ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้ 

10. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมไดและควบคุมไมได 

11. อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมไดและควบคุมไมได 

12. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของเอกสาร
ที่ไดจัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูได
จากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการฯ หัวขอ
แนวทางการประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียด
ของแผนงาน หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม 
ภาพถาย เปนตน   ทั้งนี้ขอใหระบุใหชัดเจนวาเอกสาร/หลักฐานที่
จัดสงมาประกอบนั้นมีความเกี่ยวของหรือสอดคลองกับการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดในแตละขั้นตอนอยางไร 
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     ภาคผนวก 8-5 

 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ... จํานวนของการกอการรายที่เกิดขึ้นในประเทศและทําใหมีการสูญเสีย / ครั้ง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบุญมาก  มีสุข                        ผูจัดเก็บขอมูล :   นายไหวพระ เปนประจํา 

โทรศัพท :  077-4xx-xxx โทรศัพท :   077-4xx-xxx 

คําอธิบาย : การกอการรายในที่นี้คือการกอการรายสากล ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติการ(คุกคามหรือใชความรุนแรง)
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มุงหวังผลตามเงื่อนไขขอเรียกรองทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งสวนใหญจะเปน
ปฏิบัติการลวงลํ้าเขตแดน หรือเกี่ยวพันกับชาติอ่ืน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวนพรอมหลักฐานอางอิง) 
ไมมีการกอการรายขึ้นในประเทศระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 - - - 0 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่
ได 

คาคะแนน   
ถวง

นํ้าหนัก 

จํานวนของการกอการรายที่เกิดขึ้นใน
ประเทศและทําใหมีการสูญเสีย / ครั้ง 

12 5.00 5.0000 0.6000 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
  (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีมีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี)  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
       (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 
 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน......แผน) 
( ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือ
สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ 
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         ภาคผนวก 9-1 

 
 

 

 

 

 

 

1) 
 

แนวทางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการสําหรับกระทรวง 

 
2) 
 

ตัวอยางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการสําหรับกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 9 
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         ภาคผนวก 9-2 

 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สําหรับกระทรวง  

 
ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 

 สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อกระทรวง 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิงให

สอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กระทรวง................ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
กระทรวง (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม   

คํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวง
................ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2549  

ขอใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตาราง
สรุปผลการปฏิ บั ติ ราชการตามคํ ารับรองการปฏิ บั ติ ราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 5)  โดยระบุเฉพาะตัวชี้วัดระดับ
กระทรวงทุกตัวชี้วัด 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม           
คํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวง 
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะตัวชี้วัดระดับ
กระทรวงทุกตัวชี้วัด โดยใชแบบฟอรมและดําเนินการตามแนว
ทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (ราย
ตัวชี้วัด) ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัดนั้นๆไดแก  

- ตัวชี้ วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 6 และ 7 ) 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามท่ีระบุใน
ภาคผนวก 8 และ 9 ) 

- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามท่ีระบุ
ในภาคผนวก 10 และ 11 ) 

5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด ใหสวนราชการ
แนบหลักฐานอางอิง  โดยขอใหสวนราชการจัดสงเฉพาะเอกสาร
ประกอบที่สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  
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         ภาคผนวก 9-3 

 
 

 

 

 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 
 

 

  

 

 

กระทรวง..................... 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯสําหรับกระทรวง 
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         ภาคผนวก 9-3 

สารบัญ 

 

1.  ตารางสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวง................ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549.......................................................................................... 

2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวง............ 

ตัวชี้วัดที่ ........................................................................................................................ 

 

3. ภาคผนวก 
1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  .............................................................................. 
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         ภาคผนวก 9-4 

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กระทรวง................................ 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
    

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการกระทรวง................  (นํ้าหนัก : รอยละ 10 )    

1.1 สถานะดุลเงินงบประมาณ 
(ตามระบบกระแสเงินสด)  

สถานะ 1.25 ขาดดุล
มากกวา
รอยละ 3 
ของวงเงิน
งบประ 
มาณ 

ขาดดุล
ไมเกิน
รอยละ 3 
ของ

วงเงินงบ 
ประ 
มาณ 

ขาดดุลไม
เกินรอย
ละ 2 ของ
วงเงินงบ  
ประ มาณ 

ขาดดุล
ไมเกิน
รอยละ 1 
ของ

วงเงินงบ 
ประ 
มาณ 

สมดุลหรือ
เกินดุล 

สมดุล 5 0.6250 

1.2 หนี้สาธารณะคงคางตอ
ผลิตภัณฑ มวลรวมใน
ประเทศ ณ ราคาประจําป 

รอยละ 1.25 50 49.5 49 48.5 48 48 5 0.6250 

1.3 การจัดระดับเครดิตของ
ประเทศ โดย   

          

     Moody’s สถานะ 0.625 ตํ่าลง - คงที ่ - สูงข้ึน สูงข้ึน 5 0.3125 
     Standard & Poor’s สถานะ 0.625 ตํ่าลง - คงที ่ - สูงข้ึน สูงข้ึน 5 0.3125 
1.4 จํานวนลูกหนี้ที่จดทะเบยีน

ตามโครงการแกไขปญหา
หนี้สินคนยากจนเขา
กระบวนการเจรจาเพื่อ
แกไขปญหา  

ลานราย 1.25 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.20 5 0.6250 

1.5 รอยละของจาํนวนลูกหนี้ที่
เจรจาสําเร็จและสามารถ
ชําระไดตามเงือ่นไขเทยีบ
กับจํานวนลูกหนีท้ี่เจรจา
สําเร็จทั้งหมด 

รอยละ 1 55 60 65 70 75 66 3.2 0.3200 

1.6 ระดับความสาํเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผน
ยกระดับมาตรฐานระบบ 
ธรรมาภิบาลในรฐัวิสาหกิจ 

ระดับ 1 - - 1 2 3 3 5 0.5000 

1.7 ระดับความสาํเร็จของการ
จัดต้ังศูนยบริการรวม 

 
 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 3 3 0.6000 

1.8 ผลสําเร็จของการจัดทํา สําเร็จ 1 ไม - - - สําเร็จ ไมสําเรจ็ 1 0.1000 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

              

         ภาคผนวก 9-5 

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กระทรวง................................ 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
    

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

รายงานประจําปของ
กระทรวง 

สําเร็จ 

    รวม 4.0200 

 

รายงาน ณ วันที่..xx....เดือน....xxx..พ.ศ….2549….. 
ผูรายงาน..........xx........xxxx...............   หนวยงาน............xxxxxx................. 
ตําแหนง………xxxxxxx……….   โทรศัพท.........02-2xx-xxxx....................... 
 

 

หมายเหต ุ    :     กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2549 หากตัวช้ีวัดใดไมสามารถรายงานผลได 

เน่ืองจากเปนตัวช้ีวัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือจัดเก็บขอมลูไมทันฯลฯ 

ใหใสคาคะแนนที่ได เทากบั 1 มากอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

              

         ภาคผนวก 9-6 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ... รอยละของจํานวนลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จและสามารถชําระไดตามเงื่อนไขเทียบกับจํานวน
ลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จทั้งหมด 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายหรรษา  มาสุขขี                        ผูจัดเก็บขอมูล :   นายสุขใจ  ไปเที่ยวมา 

โทรศัพท :  077-4xx-xxx โทรศัพท :   077-4xx-xxx 

คําอธิบาย : ลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จ หมายถึง  ลูกหนี้ที่ผานการเจรจาปรับโครงสรางใหไดตามที่ลูกหนี้ขอ                 
รวมท้ังลูกหนี้ที่ตกลงกันไดตามเงื่อนไขเดิม 
 จํานวนลูกหนี้ในระบบที่ผานการเจรจาสําเร็จจํานวนทั้งส้ิน 2,062,267  ราย แบงเปน ลูกหนี้ที่ผานการเจรจา
แลวปรับโครงสรางใหไดตามลูกหนี้ที่ขอจํานวน 188,408 ราย และลูกหนี้ที่ตกลงกันไดตามเงื่อนไขเดิมจํานวน 
1,873,859 ราย โดยจะตองควบคุมลูกหนี้จาํนวน  2,062,267  ราย ไมใหเปนหนี้เกินกวารอยละ  25  ของลูกหนี้ที่
เจรจาสําเร็จ  
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
ป พ.ศ. 2549 

ลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จและสามารถชาํระไดตามเงื่อนไข (1) 66 

ลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จทั้งหมด (2) 100 

(1)/(2) x 100 เพ่ือแปลงเปนรอยละ 66 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

55 60 65 70 75 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

5. รอยละของจํานวนลูกหนี้ที่
เจรจาสําเร็จและสามารถชําระ
ไดตามเงื่อนไขเทียบกับจํานวน
ลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จทั้งหมด 

1 66 3.2000 0.3200 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีมีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับ
ตัวชี้วัดน้ี)  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

              

         ภาคผนวก 9-7 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน)  
   ( ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือ
สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

              

         ภาคผนวก 9-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

              

         ภาคผนวก 9-9 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่ 5 
 

รอยละของจํานวนลูกหนีท่ี้เจรจาสาํเร็จและสามารถชําระไดตาม
เงื่อนไขเทียบกับจํานวนลูกหนี้ท่ีเจรจาสําเรจ็ท้ังหมด 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

              

         ภาคผนวก 10-1 

 
 

 

 

 

 

 

1) 
 

แนวทางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการสําหรับกลุมภารกิจ 

(กรณีกระทรวงที่มีกลุมภารกิจ) 
 

2) 
 

ตัวอยางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการสําหรับกลุมภารกิจ 

(กรณีกระทรวงที่มีกลุมภารกิจ) 

 

 

 

  
 

ภาคผนวก 10 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

         ภาคผนวก 10-2 

 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สําหรับกลุมภารกิจ 
 

ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 
สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อกลุมภารกิจ และกระทรวงที่สังกัด 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิง  

ใหสอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กลุมภารกิจ.........กระทรวง................ประจําปงบประมาณ          
พ.ศ.2549  

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ      
กลุมภารกิจ (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการกลุมภารกิจ.
กระทรวง................ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2549  

ขอใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตาราง
สรุปผลการปฏิ บั ติ ราชการตามคํ ารับรองการปฏิ บั ติ ราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 5)  โดยระบุเฉพาะตัวชี้วัดระดับ
กลุมภารกิจทุกตัวชี้วัด 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการกลุมภารกิจ 
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะตัวชี้วัดระดับ   
กลุมภารกิจทุกตัวชี้วัด โดยใชแบบฟอรมและดําเนินการตามแนว
ทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (ราย
ตัวชี้วัด)       ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัดนั้นๆไดแก  

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 6 และ 7 ) 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 8 และ 9 ) 

- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามท่ีระบุ
ในภาคผนวก 10 และ 11 ) 

5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด ใหสวนราชการ
แนบหลักฐานอางอิง  โดยขอใหสวนราชการจัดสงเฉพาะเอกสาร
ประกอบที่สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

         ภาคผนวก 10-3 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

 
 

  

 
 

กลุมภารกิจ.......................................... 
 

กระทรวง........................... 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯสําหรับกลุมภารกิจ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

         ภาคผนวก 10-4 

สารบัญ 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกลุมภารกิจ ......กระทรวง................ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549.......................................................................................... 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการกลุมภารกิจ.... 

ตัวชี้วัดที่ ........................................................................................................................ 
 

3. ภาคผนวก 
1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  .............................................................................. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

         ภาคผนวก 10-5 

 
รายงาน ณ วันที่..xx..เดือน....xxx...พ.ศ. ….2549…. 
ผูรายงาน............xx.......xx.............   หนวยงาน............xxxxx............................. 
ตําแหนง……xxxxx………….   โทรศัพท........02-3xx-xxxx............................ 
 

หมายเหต ุ    :     กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2549 หากตัวชี้วัดใดไม
สามารถรายงานผลได เน่ืองจากเปนตวัชีว้ัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนก
ประเมินเชิงคุณภาพ หรือจัดเก็บขอมูล    ไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได 
เทากับ 1 มากอน 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 
กลุมภารกิจ.................................กระทรวง................................   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
    

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการกลุมภารกิจ..............  (นํ้าหนัก : รอยละ 15 )    

2.1 จํานวนภาษทีี่จัดเก็บได ลาน
ลาน
บาท 

6 1.384 1.413 1.442 1.471 1.500 1.500 5 0.3000 

2.2 ระดับความสาํเร็จของการ
สํารวจจัดทําฐานขอมูลและ
ติดตามผูเสียภาษี 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 4 4 0.1600 

2.3 จํานวนผูเสียภาษีรายใหมที่
เขาระบบเพ่ิมข้ึน 

ราย 5 25,000 45,000 65,000 85,000 105,000 110,000 5 0.2500 

    รวม 4.7333 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ... จํานวนภาษีที่สามารถจัดเก็บได 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายหรรษา  มีเจริญ            ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประกอบ  สบายใจ 

โทรศัพท :  02-4xx-xxxx โทรศัพท :   02-4xx-xxxx 

คําอธิบาย : ผลสําเร็จของการจัดเก็บภาษีของกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และกรมสรรพากร ซึ่งเปนภารกิจหลักของกรมจัดเก็บภาษี 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กลุมภารกิจดานรายไดจะตองจัดเก็บภาษีอากรใหไดตามเปาหมายประมาณการจัดเก็บภาษีอากร เพ่ือการ
จัดทํางบประมาณสมดุลและรองรับโครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐ (Mega Project) Project) ดังนี้ 

(ลานบาท) 

กรม 
ประมาณการจัดเก็บ 

ป 2549 
เก็บไดจริง 
ป 2548 

สูงกวาเก็บจริงป 48 
(%) 

กรมศุลกากร   120,400   110,404 9.05 

กรมสรรพสามิต   312,500   279,391 11.85 

กรมสรรพากร 1,009,000   923,000 9.32 

รวม 1,441,900 1,312,795 9.83 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

ภาษีที่จัดเก็บ (ลานลานบาท) 1.153 1.327 1.500 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.384 1.413 1.442 1.471 1.500 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

1. จํานวนภาษีที่สามารถ
จัดเก็บได (ลานลานบาท) 

6 1.5000 5.0000 0.3000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีมีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี)  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน)  
   ( ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือสอดคลองกับการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่ 2 
 

จํานวนภาษีท่ีสามารถจัดเกบ็ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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1) 
 

แนวทางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการสําหรับสวนราชการ 

(กรณีสวนราชการที่มกีลุมภารกิจ) 
 

2) 
 

ตัวอยางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการสําหรับสวนราชการ 

(กรณีสวนราชการที่มกีลุมภารกิจ) 

ภาคผนวก 11 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สําหรับสวนราชการ  (กรณีสวนราชการที่มีกลุมภารกิจ) 
 

ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 
 สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อสวนราชการ กลุมภารกิจ และกระทรวงที่สังกัด 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิงให

สอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรม/สํานักงาน... กลุมภารกิจ.......กระทรวง......                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ     
กรม/สํานักงาน...  (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ                  
กรม/สํานักงาน.... กลุมภารกิจ..........
กระทรวง................ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2549  

ขอใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตาราง
สรุปผลการปฏิ บั ติ ราชการตามคํ ารับรองการปฏิ บั ติ ราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 5)  โดยระบุทุกตัวชี้วัดตาม   
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ                 
กรม/สํานักงาน... 
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงาน เฉพาะตัวชี้วัดตาม    
แผนปฏิบัติการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา และ
ตัวชี้วัดภาคบังคับทุกตัวชี้วัด โดยใชแบบฟอรมและดําเนินการตาม
แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ      
(รายตัวชี้วัด) ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัดนั้นๆไดแก  

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปรมิาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 6 และ 7) 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 8 และ 9) 

- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามท่ีระบุ
ในภาคผนวก 10 และ 11) 

5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด ใหสวนราชการ
แนบหลักฐานอางอิง  โดยขอใหสวนราชการจัดสงเฉพาะเอกสาร
ประกอบที่สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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แบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมการรายงาน 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร   

 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ
ประเภท 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ
ประเภท 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ
ประเภท 

 4. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ    

 5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เชิงปริมาณ 
 6. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาระบบราชการ 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

 7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

  7.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

  7.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

  7.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวน
สมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เชิงปริมาณ 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    

 8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

เชิงปริมาณ 

 9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

เชิงปริมาณ 

 11. รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได เชิงปริมาณ 

 12. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  
 13. ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร 
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

         ภาคผนวก 11-4 

แบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมการรายงาน 
  13.1 ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร   
วันที่สงงาน 

  13.2 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร   

ขั้นตอนดําเนินงาน 

  13.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 

เชิงปริมาณ 

 14. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สวนราชการ 

 

  14.1 ระยะเวลาการสงสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ 

วันที่สงงาน 

  14.2 สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ มีคุณภาพ และเนื้อหา
ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

เชิงคุณภาพ 

  14.3 แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น
หลักและ 10 ประเด็นยอยสารสนเทศของสวนราชการ 

เชิงคุณภาพ 

  14.4 รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ ที่นําไปปฏิบัติไดแลวเสร็จ
ครบถวน 

เชิงปริมาณ 

  14.5 รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมายตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กําหนดไว 

เชิงปริมาณ 

 15. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอ การเปล่ียนแปลง
ไปสูการปฏิบัติ 

 

  15.1 ระยะเวลาสงงาน วันที่สงงาน 
        ความครบถวนของงาน เชิงคุณภาพ 
  15.2 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตาม         

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
  เชิงปริมาณ  

 16. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ขั้นตอนดําเนินงาน 
 17. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
เชิงปริมาณ 

 18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 19. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนดําเนินงาน 
 20. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับ

องคกรสูระดับบุคคล 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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กรม/สํานักงาน.......................................... 
กลุมภารกิจ…........................................ 

กระทรวง........................... 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯสําหรับสวนราชการ(กรณีมีกลุมภารกิจ) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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สารบัญ 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรม/สํานักงาน ....กลุมภารกิจ.... 
     กระทรวง................ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549........................................................... 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ กรม/สํานักงาน......กลุมภารกิจ......  
    กระทรวง...... 

ตัวชี้วัดที่ ........................................................................................................................ 
 

3. ภาคผนวก 
1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  ............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรม/สํานักงาน............................กระทรวง................................ 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

มิติที่ 1 มติิดานประสทิธิผลตามแผนปฏิบัตริาชการ(นํ้าหนัก : รอยละ 50)  4.1242  

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการของกระทรวง............. (นํ้าหนัก : รอยละ 10 )  4.0210  

1.1 สถานะดุลเงินงบประมาณ 
(ตามระบบกระแสเงินสด)  

สถานะ 1.25 ขาดดุล
มากกวา
รอยละ 3 
ของวงเงิน
งบประ 
มาณ 

ขาดดุล
ไมเกิน
รอยละ 3 
ของ

วงเงินงบ 
ประ 
มาณ 

ขาดดุลไม
เกินรอย
ละ 2 ของ
วงเงินงบ  
ประ มาณ 

ขาดดุล
ไมเกิน
รอยละ 1 
ของ

วงเงินงบ 
ประ 
มาณ 

สมดุลหรือ
เกินดุล 

สมดุล 5 
 

0.0625 

1.2 หนี้สาธารณะคงคางตอ
ผลิตภัณฑ มวลรวมใน
ประเทศ ณ ราคาประจําป 

รอยละ 1.25 50 49.5 49 48.5 48 48 5 
 

0.0625 

1.3 การจัดระดับเครดิตของ
ประเทศ โดย   

          

     Moody’s สถานะ 0.625 ตํ่าลง - คงที ่ - สูงข้ึน สูงข้ึน 5 0.0313 
     Standard & Poor’s สถานะ 0.625 ตํ่าลง - คงที ่ - สูงข้ึน สูงข้ึน 5 0.0313 
1.4 จํานวนลูกหนี้ที่จดทะเบยีน

ตามโครงการแกไขปญหา
หนี้สินคนยากจนเขา
กระบวนการเจรจาเพื่อแกไข
ปญหา  

ลานราย 1.25 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.20 5 
 

0.0625 

1.5 รอยละของจาํนวนลูกหนี้ที่
เจรจาสําเร็จและสามารถ
ชําระไดตามเงือ่นไขเทยีบกับ
จํานวนลูกหนี้ที่เจรจาสําเรจ็
ทั้งหมด 

รอยละ 1 55 60 65 70 75 66 3.2000 0.0320 

1.6 ระดับความสาํเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนยกระดับ
มาตรฐานระบบ ธรรมาภิบาล
ในรัฐวิสาหกิจ 

 
 

ระดับ 1 - - 1 2 3 3 5 0.0500 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
1.7 ระดับความสาํเร็จของการ

จัดต้ังศูนยบริการรวม 
 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 3 3 0.0600 

1.8 ผลสําเร็จของการจัดทํา
รายงานประจําปของ
กระทรวง 

สําเร็จ 1 ไม
สําเร็จ 

- - - สําเร็จ ไมสําเรจ็ 1 0.0100 

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการกลุมภารกิจ..............  (นํ้าหนัก : รอยละ 15 )  4.7333  

2.1 จํานวนภาษทีี่จัดเก็บได ลานลาน
บาท 

6 1.384 1.413 1.442 1.471 1.500 1.500 5 0.3000 

2.2 ระดับความสาํเร็จของการ
สํารวจจัดทําฐานขอมูลและ
ติดตามผูเสียภาษี 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 4 4 0.1600 

2.3 จํานวนผูเสียภาษีรายใหมที่
เขาระบบเพ่ิมข้ึน 

ราย 5 25,000 45,000 65,000 85,000 105,000 110,000 5 0.2500 

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการของกรม/สํานักงาน.... (นํ้าหนัก : รอยละ 20 )  3.5000  

3.1 จํานวนภาษศีุลกากรที่
สามารถจัดเก็บได     

ลาน
บาท 

5 56,400 
 

72,400 
 

88,400 
 

104,400 
 

120,400 
 

120,400 5 0.2500 

3.2 รอยละของจาํนวนรายที่
ตรวจพบความผดิตอจํานวน
รายที่ตรวจสอบ     

รอยละ 5 74 75 76 77 78 74 1 0.0500 

3.3 ระดับความสาํเร็จในการ
จัดทําฐานขอมูลที่กําหนด
มาตรการนําเขา-สงออก ตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข     

ระดับ 5 1 2 3 4 5 3 3 0.1500 

3.4 ระดับความสาํเร็จของการ
คืนเงินอากรดวยวิธีโอนเงิน
เขาบัญชีผูประกอบการ โดย
ผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500 

   ตัวชี้วัดบังคับ (นํ้าหนัก : รอยละ 5)  5.0000  

4. ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
เพ่ือสนับสนนุการดําเนินงาน
ของจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 

รอยละ 5 1 2 3 4 5  5 0.2500 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

   มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนักรอยละ 10)  5.0000  

5. รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

รอยละ 3 45 55 65 75 85 90 5 0.1500 

6. ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

7.ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5 0.2000 

  มิติที ่3 มติิดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10)  4.8000  

8.ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉล่ียถวงน้ําหนักของอัตรา
การเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทนุ 

รอยละ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

9. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวน
ราชการ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4 4 0.0800 

10.ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉล่ียถวงน้ําหนักในการลด
รอบระยะเวลาของขั้นตอน
การปฏิบัติราชการของสวน
ราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

11. รอยละของงบประมาณที่
สามารถประหยัดได 

รอยละ 2 1 2 3 4 5 5 5 0.1000 

   มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 30)  2.9333  
13.ระดับความสําเร็จของ

แผนการจัดการความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็น             
ยุทธศาสตร 

รอยละ 3 80 85 90 95 100 100 5 0.1500 

14. ระดับคณุภาพของการ
บริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของ    
สวนราชการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 1* 1* 0.0400 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

     ภาคผนวก 11-10 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
15. ระดับความสาํเร็จในการ

จัดทําแผนและนาํขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงไปสูการ
ปฏิบัติ 

 10         

15.1 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําขอเสนอการ
เปล่ียนแปลงของสวนราชการ 

 6         

ชวงที่ 1 การประเมินผล ณ วันที่ 
31 พฤษภาคม 2549 

          

    1) ระยะเวลาการสงงาน  1 29  
พ.ค. 
49 

22  
พ.ค. 
49 

15  
พ.ค. 
49 

8  
พ.ค. 
49 

1  
พ.ค. 
49 

28 เม.ย. 
49 

5 0.0500 

    2) ความครบถวนของงาน  5 1 2 3 4 5 1* 1* 0.0200 

15.2 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามขอเสนอการ
เปล่ียนแปลงของสวนราชการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 1* 1* 0.0400 

16. ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

17. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉล่ียถวงน้ําหนักของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

ระดับ 7 1 2 3 4 5 3 3 0.2100 

19. ระดับความสาํเร็จของการ
จัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

รวม 3.9221 

* หมายเหตุ : ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 เนื่องจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือใชขอมูลจากหนวยงานอื่น 
 
 
รายงาน ณ วันที่.xx..เดือน..xxx..พ.ศ…xxx… 
ผูรายงาน..........xxx......xxx.............   หนวยงาน.......xxxxxx............................ 
ตําแหนง……xxxxxx…………….    โทรศัพท........02-6xx-xxxx........................... 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

     ภาคผนวก 11-11 

 
 

หมายเหตุ     :     กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2549 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เน่ืองจาก 
เปนตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพ หรือจัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใส               
คาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

     ภาคผนวก 11-12 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 จํานวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพรรษา  ตาโต                       ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประจักษ  ภักดี 

โทรศัพท :  02-2xx-xxxx โทรศัพท :   02-2xx-xxxx 

คําอธิบาย : ภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได – รายไดจากภาษีศุลกากร หมายถึงรายไดสุทธิจากกอากรขาเขา 
อากรขาออกและคาธรรมเนียม ที่จัดเก็บไดในปงบประมาณ .ศ. 2549  
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

จํานวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บ
ได 

106,122 110,457 120,400 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

56,400 72,400 88,400 104,400 120,400 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

3.1 จํานวนภาษีศุลกากรที่
สามารถจัดเก็บได 

5 120,400 5.0000 0.2500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีมีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับ
ตัวชี้วัดน้ี)  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน)  
   ( ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือ
สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

     ภาคผนวก 11-13 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

     ภาคผนวก 11-14 

 
 
 
 
 
 

หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่ 3.1 
จํานวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเกบ็ได 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

         ภาคผนวก 12-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

1) 
 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับสวนราชการ 

(กรณีสวนราชการที่ไมมีกลุมภารกิจ) 
 

2) 
 

ตัวอยางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการสําหรับสวนราชการ 

(กรณีสวนราชการที่ไมมีกลุมภารกิจ) 

ภาคผนวก 12 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

         ภาคผนวก 12-2 

 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สําหรับสวนราชการ  (กรณีสวนราชการที่ไมมีกลุมภารกิจ) 
 

ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 
 สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อสวนราชการ และกระทรวงที่สังกัด 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิง  

ใหสอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรม/สํานักงาน...กระทรวง................ประจําปงบประมาณ           
พ.ศ.2549  

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ     
กรม/สํานักงาน...  (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ               
กรม/สํานักงาน....กระทรวง..............
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  

ขอใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตาราง
สรุปผลการปฏิ บั ติ ราชการตามคํ ารับรองการปฏิ บั ติ ราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 5)  โดยระบุทุกตัวชี้วัดตาม   
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ                 
กรม/สํานักงาน... 
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะตัวชี้วัดตาม   
แผนแผนปฏิบัติราชการของ สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
และตัวชี้วัดภาคบังคับทุกตัวชี้วัด โดยใชแบบฟอรมและดําเนินการ
ตามแนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  
(รายตัวชี้วัด) ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัดนั้นๆไดแก  

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 6 และ 7 ) 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 8 และ 9 ) 

- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามท่ีระบุ
ในภาคผนวก 10 และ 11 ) 

5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด ใหสวนราชการ
แนบหลักฐานอางอิง  โดยขอใหสวนราชการจัดสงเฉพาะเอกสาร
ประกอบที่สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

         ภาคผนวก 12-3 

แบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมการรายงาน 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร   

 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ
ประเภท 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

-- 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ
ประเภท 

 4. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ    

 5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เชิงปริมาณ 
 6. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาระบบราชการ 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

 7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

  7.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

  7.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

  7.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวน
สมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เชิงปริมาณ 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    

 8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

เชิงปริมาณ 

 9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

เชิงปริมาณ 

 11. รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได เชิงปริมาณ 

 12. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  
 13. ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร 
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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แบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมการรายงาน 
  13.1 ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร   
วันที่สงงาน 

  13.2 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร   

ขั้นตอนดําเนินงาน 

  13.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 

เชิงปริมาณ 

 14. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สวนราชการ 

 

  14.1 ระยะเวลาการสงสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ 

วันที่สงงาน 

  14.2 สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ มีคุณภาพ และเนื้อหา
ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

เชิงคุณภาพ 

  14.3 แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น
หลักและ 10 ประเด็นยอยสารสนเทศของสวนราชการ 

เชิงคุณภาพ 

  14.4 รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ ที่นําไปปฏิบัติไดแลวเสร็จ
ครบถวน 

เชิงปริมาณ 

  14.5 รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมายตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กําหนดไว 

เชิงปริมาณ 

 15. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอ การเปล่ียนแปลง
ไปสูการปฏิบัติ 

 

  15.1 ระยะเวลาสงงาน วันที่สงงาน 
        ความครบถวนของงาน เชิงคุณภาพ 
  15.2 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตาม

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
  เชิงปริมาณ  

 16. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ขั้นตอนดําเนินงาน 
 17. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
เชิงปริมาณ 

 18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 19. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนดําเนินงาน 
 20. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับ

องคกรสูระดับบุคคล 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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กรม/สํานักงาน.......................................... 
 

กระทรวง........................... 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯสําหรับสวนราชการ(กรณีไมมีกลุมภารกิจ) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

     ภาคผนวก 12-6 

 

สารบัญ 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรม/สํานักงาน ......กระทรวง........
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549........................................................... 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการกรม/สํานักงาน......กระทรวง...... 
ตัวชี้วัดที่ ........................................................................................................................ 
 
3. ภาคผนวก 

1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  .............................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรม/สํานักงาน............................กระทรวง................................ 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

มิติที่ 1 มติิดานประสทิธิผลตามแผนปฏิบัตริาชการ(นํ้าหนัก : รอยละ 50)  3.7139  

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการของกระทรวง............. (นํ้าหนัก : รอยละ 25 )  3.2333  

1.1 ผลสัมฤทธิค์วามคืบหนาของ
การเจรจา FTA  

รอยละ 5 60 70 80 90 100 100 5 0.2500 

1.2 รอยละทีเ่พ่ิมข้ึนของมูลคา
การสงออก 

รอยละ 5 6 9 12 15 18 9.5 2.1667 0.1083 

1.3 ระดับความสาํเร็จของการ
แกไขปญหาทางการคา
ระหวางประเทศ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 1 1 0.0500 

1.4 รอยละทีเ่พ่ิมข้ึนเฉลี่ยของ
มูลคาสินคาเกษตรหลัก 10 
รายการจากปฐาน (ป 2543) 

รอยละ 5 6 9 12 15 18 15 3 0.1500 

1.5 สัดสวนจํานวนเรื่อง
รองเรยีนดานการประกันภัย
ที่ดําเนินการแกไขแลวเสร็จ
ตอจํานวนเรื่องรองเรยีน
ทั้งหมด 

รอยละ 5 72 77 82 87 92 95 5 0.2500 

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการของกรม/สํานักงาน.... (นํ้าหนัก : รอยละ 20 )  3.3500  

3.1 ระดับความสาํเร็จของ
โครงการสําคัญของกระทรวง
ที่ไดรับการติดตาม
ประเมินผลตามแผนการ
ติดตามประเมินผล  

ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.5 4.5000 0.4500 

3.2 จํานวนสํานักงานพาณิชย
จังหวัดที่จัดทําฐานขอมูล
ตามรูปแบบมาตรฐานไดแลว
เสร็จ 

 
 
 
 

แหง 7 15 16 17 18 19 15 1 0.0700 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
3.3 รอยละความสําเร็จของการ

ตรวจราชการตามแผนการ
ตรวจราชการในป 2548 

รอยละ 3 80 85 90 95 100 100 5 0.1500 

   ตัวชี้วัดบังคับ (นํ้าหนัก : รอยละ 5)  5.0000  

4. ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
เพ่ือสนับสนนุการดําเนินงาน
ของจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

รอยละ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500 

   มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนักรอยละ 10)  3.8000  

5. รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

รอยละ 3 45 55 65 75 85  1* 0.0300 

6. ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาส  ใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

7. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5 0.2000 

  มิติที ่3 มติิดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10)  4.8000  

8.ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉล่ียถวงน้ําหนักของอัตรา
การเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทนุ 

รอยละ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

9. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวน
ราชการ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4 4 0.0800 

10.ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉล่ียถวงน้ําหนักในการลด
รอบระยะเวลาของขั้นตอน
การปฏิบัติราชการของสวน
ราชการ 

 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
11. รอยละของงบประมาณที่

สามารถประหยัดได 
รอยละ 2 1 2 3 4 5 5 5 0.1000 

   มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 30)  2.9333  
13.ระดับความสําเร็จของ

แผนการจัดการความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็น             
ยุทธศาสตร 

รอยละ 3 80 85 90 95 100 100 5 0.1500 

14. ระดับคุณภาพของการ
บริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของ    
สวนราชการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 1* 1* 0.0400 

15. ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนและนาํขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงไปสูการ
ปฏิบัติ 

 10         

15.1 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําขอเสนอการ
เปล่ียนแปลงของสวนราชการ 

 6         

ชวงที่ 1 การประเมินผล ณ วันที่ 
31 พฤษภาคม 2549 

          

    1) ระยะเวลาการสงงาน  1 29  
พ.ค. 
49 

22  
พ.ค. 
49 

15  
พ.ค. 
49 

8  
พ.ค. 
49 

1  
พ.ค. 
49 

28 เม.ย. 
49 

5 0.0500 

    2) ความครบถวนของงาน  5 1 2 3 4 5 1* 1* 0.0200 

ชวงที่ 2 การประเมินผล ณ วันที่ 
30 กันยายน 2549 

          

    1) ระยะเวลาการสงงาน  1 28 
ต.ค. 
49 

21 
ต.ค. 
49 

14 
ต.ค. 
49 

7 
ต.ค. 
49 

30 
ก.ย. 
49 

25 ก.ย. 
48 

5.0000 0.0500 

    2) ความครบถวนของงาน  2 1 2 3 4 5 1* 1* 0.0200 

15.2 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามขอเสนอการ
เปล่ียนแปลงของสวนราชการ 

 
 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 1* 1* 0.0400 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
16. ระดับความสําเร็จของการ

จัดทําแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

17. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉล่ียถวงน้ําหนักของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

ระดับ 7 1 2 3 4 5 3 3 0.2100 

19. ระดับความสาํเร็จของการ
จัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

รวม 3.4683 

* หมายเหตุ : ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 เนื่องจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือใชขอมูลจากหนวยงานอื่น 
 
รายงาน ณ วันที่.xx..เดือน..xxx..พ.ศ…xxx… 
ผูรายงาน..........xxx......xxx.............   หนวยงาน.......xxxxxx............................ 
ตําแหนง……xxxxxx…………….    โทรศัพท........02-6xx-xxxx........................... 
 
 
 

หมายเหตุ     :     กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2549 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เน่ืองจาก 
เปนตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพ หรือจัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใส               
คาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

     ภาคผนวก 12-11 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ … จํานวนสํานักงานพาณิชยจังหวัดที่จัดทําฐานขอมูลตามรูปแบบมาตรฐานไดแลวเสร็จ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพรชัย มีใจ                   ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประสงค  ภักดี 

โทรศัพท :  02-2xx-xxxx โทรศัพท :   02-2xx-xxxx 

คําอธิบาย : สํานักงานพาณิชยจังหวัดสามารถจัดทําฐานขอมูลเศรษฐกิจการคาของจังหวัดเปนรายไตรมาสเพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด ประกอบดวย ขอมูลภาวะเศรษฐกิจ
การคาของจังหวัด  การจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวนผูทําประกันชีวิต/ประกันภัย  ภาวะสินคาเกษตรที่สําคัญของ
จังหวัด ซึ่งผูประกอบการสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือดําเนินธุรกิจในจังหวัดได 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

จํานวนสํานักงานพาณิชยจังหวัดที่
จัดทําฐานขอมูลตามรูปแบบ
มาตรฐานไดแลวเสร็จ 

- 15 15 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

15 16 17 18 19 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

1. จํานวนสํานักงานพาณิชย
จังหวัดที่จัดทําฐานขอมูลตาม
รูปแบบมาตรฐานไดแลวเสร็จ 

7 15 1.0000 0.0700 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีมีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับ
ตัวชี้วัดน้ี)  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

     ภาคผนวก 12-12 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน)  
   ( ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือ
สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

     ภาคผนวก 12-13 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

     ภาคผนวก 12-14 

 
 
 
 
 
 

หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่ 4 
จํานวนสาํนักงานพาณิชยจังหวัดท่ีจัดทําฐานขอมูลตามรปูแบบ

มาตรฐานไดแลวเสร็จ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

         ภาคผนวก 13-1 

 
 

 

 

 

 

 

1) 
 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับสวนราชการ 

(กรณีสวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ 

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทบวง หรือกระทรวง) 

 
2) 
 

ตัวอยางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสวนราชการ 

(กรณีสวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ 

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทบวง หรือกระทรวง) 

ภาคผนวก 13 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

         ภาคผนวก 13-2 

 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สําหรับสวนราชการ   (กรณีสวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทบวง หรือกระทรวง) 

 
ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 
 สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อสวนราชการ และหนวยงานที่สังกัด 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิงให

สอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ    

...(ชื่อสวนราชการ)...  สํานักนายกรัฐมนตรี  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2549  

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ     
......(ชื่อสวนราชการ)..... (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ                              
... (ชื่อสวนราชการ)....                     
สํานักนายกรัฐมนตรี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  

ขอใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตาราง
สรุปผลการปฏิ บั ติ ราชการตามคํ ารับรองการปฏิ บั ติ ราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 5)  โดยระบุทุกตัวชี้วัดตาม   
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม             
คํารับรองการปฏิบัติราชการ                         
...(ชื่อสวนราชการ)... 
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานทุกตัวชี้วัดตาม   
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยใชแบบฟอรม
และดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัด
นั้นๆไดแก  

- ตัวชี้ วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 6 และ 7 ) 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 8 และ 9 ) 

- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุ
ในภาคผนวก 10 และ 11 ) 

5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด ใหสวนราชการ
แนบหลักฐานอางอิง  โดยขอใหสวนราชการจัดสงเฉพาะเอกสาร
ประกอบที่สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

         ภาคผนวก 13-3 

แบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมการรายงาน 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร   

 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

-- 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

-- 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ
ประเภท 

 4. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ    

 5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เชิงปริมาณ 
 6. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาระบบราชการ 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

 7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

  7.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

  7.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

  7.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวน
สมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เชิงปริมาณ 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    

 8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

เชิงปริมาณ 

 9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

เชิงปริมาณ 

 11. รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได เชิงปริมาณ 

 12. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  
 13. ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร 
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

         ภาคผนวก 13-4 

แบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมการรายงาน 
  13.1 ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร   
วันที่สงงาน 

  13.2 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร   

ขั้นตอนดําเนินงาน 

  13.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 

เชิงปริมาณ 

 14. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สวนราชการ 

 

  14.1 ระยะเวลาการสงสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ 

วันที่สงงาน 

  14.2 สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ มีคุณภาพ และเนื้อหา
ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

เชิงคุณภาพ 

  14.3 แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น
หลักและ 10 ประเด็นยอยสารสนเทศของสวนราชการ 

เชิงคุณภาพ 

  14.4 รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ ที่นําไปปฏิบัติไดแลวเสร็จ
ครบถวน 

เชิงปริมาณ 

  14.5 รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมายตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กําหนดไว 

เชิงปริมาณ 

 15. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอ การเปล่ียนแปลง
ไปสูการปฏิบัติ 

 

  15.1 ระยะเวลาสงงาน วันที่สงงาน 
        ความครบถวนของงาน เชิงคุณภาพ 
  15.2 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตาม

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
เชิงปริมาณ 

 16. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ขั้นตอนดําเนินงาน 
 17. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
เชิงปริมาณ 

 18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 19. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนดําเนินงาน 
 20. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับ

องคกรสูระดับบุคคล 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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............(ชื่อสวนราชการ)............ 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯสําหรับสวนราชการ 
ท่ีสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทบวง และ กระทรวง 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

              ภาคผนวก 13-6 

สารบัญ 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ...(ชื่อสวนราชการ)...                

สํานักนายกรัฐมนตรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549........................................................... 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ ......(ชื่อสวนราชการ)...... 

ตัวชี้วัดที่ ........................................................................................................................ 
 

3. ภาคผนวก 
1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  .............................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

              ภาคผนวก 13-7 

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

สวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี................................ 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

มิติที่ 1 มติิดานประสทิธิผลตามแผนปฏิบัตริาชการ(นํ้าหนัก : รอยละ 50)  4.0900  

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการสํานักงาน................  (นํ้าหนัก : รอยละ 45 )  3.9889  

3.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามยทุธศาสตร
การวิจัยของประเทศ 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5 0.5000 

3.2 รอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักของ
ผลสําเร็จในการนาํผลงานวิจัย
ไปใชใหเกิดประโยชนอยาง
เปนรูปธรรม  

ระดับ 2 80 85 90 95 100 4 4 0.0800 

3.3 ระดับความสาํเร็จในการ
จัดทําและใชประโยชนจาก
ฐานขอมูลวิจยัของประเทศ  

รอยละ 10 1 2 3 4 5 66.67 3 0.3000 

3.4 ความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพงานวิจยั  

แหง          

  3.4.1  จํานวนผลงานวิจยัที่
ไดรับการจดทะเบยีน
ทรัพยสินทางปญญา (ทัง้ใน
และตางประเทศ)/ไดรับการ
คัดเลอืกใหเขารอบ/ไดรบั
รางวัลในระดับนานาชาต ิ
(เรือ่ง) 

เรื่อง 4 5 6 7 8 9 8 4 0.1600 

  3.4.2 จํานวนผลงานวิจัยไดรับ
การตีพิมพเผยแพรใน
วารสาร วิชาการ
ระดับประเทศ 

เรื่อง 2 0 1 2 3 4 4 5 0.1000 

  3.4.3 จํานวนผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสาร วิชาการระดับ
นานาชาติ  

 
 

เรื่อง 2 1 2 3 4 5 3 3 0.0600 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

              ภาคผนวก 13-8 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
3.5 ความสําเร็จของการพัฒนา

ความรวมมือการวิจัยกับ
ตางประเทศ 

          

  3.5.1  จํานวนบันทึกขอตกลง 
(M.O.U) หรือความรวมมอื
ดานการวิจัยที่เกีย่วของกับ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกับตางประเทศ
เพ่ิมข้ึน  

เรื่อง 3.5 0 1 2 3 4 4 5 0.1750 

  3.5.2 จํานวนบนัทึกขอตกลง 
(M.O.U.) หรือความรวมมือ
ดานการวิจัยกับตางประเทศ
ที่เริ่มดําเนินงานตาม
ขอตกลงแลวอยางเปน
รูปธรรม  

เรื่อง 3.5 6 7 8 9 10 9 4 0.1400 

3.6 ความสําเร็จพัฒนาระบบการ
วิจัย และขีดความสามารถใน
การแขงขันดานการวิจัยของ
ประเทศ 

          

  3.6.1 อันดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันดานการวิจัย
ของประเทศ 

          

   3.6.1.1 อันดับความสามารถ
การแขงขันดานโครงสราง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 

อันดับ 2 49 47 45 43 41 41 5 0.1000 

   3.6.1.2 อันดับความสามารถ
การแขงขันดานโครงสราง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

อันดับ 2 60 58 56 54 52 60 1 0.0200 

  3.6.2 คะแนนรวมของการจัด
อันดับขีดความสามารถใน
การแขงขันดานการวิจัย 

          

   3.6.2.1 คะแนนรวมของการ
จัดอันดับขีดความสามารถใน
การแขงขันดานการวิจัย 
ทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลย ี

 2 ลดลง - เทาเดิม - เพ่ิม 
ข้ึน 

เทาเดิม 3 0.0600 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
   3.6.2.2 คะแนนรวมของการ

จัดอันดับขีดความสามารถใน
การแขงขันดานการวิจัย
ทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร 

 2 ลดลง - เทาเดิม - เพ่ิม 
ข้ึน 

เพ่ิมข้ึน 5 0.1000 

  ตัวชีว้ัดบังคับ (นํ้าหนัก : รอยละ 5)  5.0000  

4. ระดับความสําเรจ็ของการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของจงัหวัดและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500 

มิติที่ 2 มติิดานคุณภาพการใหบรกิาร (นํ้าหนกัรอยละ 10)  3.8000  

5. รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 3 45 55 65 75 85  1* 0.0300 

6. ระดับความสําเรจ็ในการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนา
ระบบราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

7. ระดับความสําเรจ็ของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5 0.2000 

  มิติที ่3 มติิดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10)  3.5000  

8. ระดับความสําเรจ็ของรอย
ละเฉล่ียถวงน้ําหนักของ
อัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

รอยละ 3 63 68 73 78 83 90 5 0.1500 

9. ระดับความสําเรจ็ของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวน
ราชการ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 1 1 0.0200 

10. ระดับความสําเรจ็ของรอย
ละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการ
ลดรอบระยะเวลาของ
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4 4 0.1200 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

              ภาคผนวก 13-10 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
11. ระดับความสําเรจ็ของการ

จัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 3 3 0.0600 

   มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 40)    
12. ระดับความสําเรจ็ของ

แผนการจัดการความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร  

รอยละ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

13. ระดับคณุภาพของการ
บริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของ    
สวนราชการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 1* 1* 0.0400 

14. ระดับความสาํเร็จในการ
จัดทําแผนและนาํขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงไปสูการ
ปฏิบัติ 

 10         

14.1 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําขอเสนอการ
เปล่ียนแปลงของสวนราชการ 

 6         

ชวงที่ 1 การประเมินผล ณ วันที่ 
31 พฤษภาคม 2549 

          

    1) ระยะเวลาการสงงาน  1 29  
พ.ค. 
49 

22  
พ.ค. 
49 

15  
พ.ค. 
49 

8  
พ.ค. 
49 

1  
พ.ค. 
49 

28 เม.ย. 
49 

5 0.0500 

    2) ความครบถวนของงาน  5 1 2 3 4 5 1* 1* 0.0200 

14.2 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามขอเสนอการ
เปล่ียนแปลงของสวนราชการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 1* 1* 0.0400 

15. ระดับความสาํเร็จของการ
จัดทําแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

16. ระดับความสาํเร็จของรอยละ
เฉล่ียถวงน้ําหนักของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

ระดับ 7 1 2 3 4 5 3 3 0.2100 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

              ภาคผนวก 13-11 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
17. ระดับความสาํเร็จของการ

จัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

รวม 3.6550 

* หมายเหตุ : ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 เนื่องจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือใชขอมูลจากหนวยงานอื่น 
 
รายงาน ณ วันที่.xx..เดือน..xxx..พ.ศ…xxx… 
ผูรายงาน..........xxx......xxx.............   หนวยงาน.......xxxxxx............................ 
ตําแหนง……xxxxxx…………….    โทรศัพท........02-6xx-xxxx........................... 
 
 
 

หมายเหตุ     :     กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2549 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เน่ืองจาก 
เปนตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพ หรือจัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใส               
คาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

              ภาคผนวก 13-12 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.5.2 จํานวนบันทึกขอตกลง (M.O.U.) หรือความรวมมือดานการวิจัยกับตางประเทศที่เริ่มดําเนินงาน
ตามขอตกลงแลวอยางเปนรูปธรรม 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางรังกราวี มีโชคชวย  ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประสาท  ขาดคนรัก 

โทรศัพท :  02-4xx-xxxx โทรศัพท :   02-4xx-xxxx 

คําอธิบาย : จํานวนบันทึกขอตกลง  หรือความรวมมือดานการวิจัยกับตางประเทศที่เริ่มดําเนินงานตามขอตกลงแลว
อยางเปนรูปธรรม หมายถึง จํานวนบันทึกขอตกลงหรือความรวมมือดานการวิจัยที่มีการดําเนินงานโครงการวิจัยหรือ
กิจกรรมความรวมมือดานการวิจัยตามบันทึกขอตกลงระหวางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกับตางประเทศ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

จํานวนบันทึกขอตกลง (M.O.U.) หรือความ
รวมมือดานการวิจัยกับตางประเทศที่เริ่ม
ดําเนินงานตามขอตกลงแลวอยางเปน
รูปธรรม 

8 9 10 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

6 7 8 9 10 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

1. จํานวนเครือขายตาม
ยุทธศาสตรการวิจัยที่มีระบบ
การจัดการสินทรัพยความรู 

3.5 10 5.0000 0.3500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีมีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับ
ตัวชี้วัดน้ี)  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

              ภาคผนวก 13-13 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน)  
   ( ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือ
สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

              ภาคผนวก 13-14 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

              

              ภาคผนวก 13-15 

 
 
 
 
 
 

หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่ 4 
จํานวนบนัทึกขอตกลง (M.O.U.) หรือความรวมมือดานการวิจยักับ
ตางประเทศที่เร่ิมดําเนินงานตามขอตกลงแลวอยางเปนรูปธรรม 
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