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คํานํา 

 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการและสั่งการใหสวนราชการ และขาราชการปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยในหมวดที่ 8 กําหนดใหสวนราชการที่ใหบริการมีคุณภาพจะไดรับ
จัดสรรเงินพิเศษเปนบําเหน็จความชอบ และสวนราชการที่สามารถเพิ่มผลงาน โดยไมเพ่ิมคาใชจาย 
หรือสามารถดําเนินการตามแผนลดคาใชจายตอหนวยได จะไดรับจัดสรรเงินรางวัลเพ่ิมประสิทธิภาพ
เพ่ือนําไปจัดสรรในสวนราชการ 

  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการเจรจาขอตกลง และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนปที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. เพ่ือใหสวนราชการสามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการไดอยางเหมาะสม 
และมีการประเมินผลงานตามคํารับรองฯ อยางมีคุณภาพ นาเชื่อถือ 

2. เพ่ือนําผลการประเมินมาจัดสรรสิ่งจูงใจแกสวนราชการไดอยางเหมาะสมและ    
เปนธรรม 

3. เพ่ือใหสวนราชการมีการปฏิบัติราชการที่มุงผลสัมฤทธิ์และประโยชนสุขของ
ประชาชน 

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

สําหรับการประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดวาจางบริษัท 
ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด (ทริส) เปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ฉบับน้ี เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกสวนราชการที่ตองเขารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะชวยใหสวนราชการไดเตรียม
ความพรอมในเรื่องตางๆ ใหครบถวน และสอดคลองกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ  นอกจากนี้ยังเปนประโยชนกับผูประเมินผลที่จะใชเปนคู มืออางอิง             
ในการประเมินผลงานของสวนราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดวย 
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บทที่ 1 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 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. 2550 

 

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

มิติที ่ 3 
ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการ
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มิติท่ี 1 :  
มิติดานประสิทธิผล 
แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนปฏิ บั ติ ร าชกา รตามที่ ไ ด รั บ งบประมาณ 
มาดําเนินการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 

มิติท่ี 2 :  
มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
แสดงการใหความสําคัญกับผู รับบริการในการ
ใหบริการที่ มี คุณภาพ  สร างความพึ งพอใจแก
ผูรับบริการ 

มิติท่ี 3 :  
มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
แสดงความสามารถในการปฏิ บัติราชการ  เชน 
การลดรอบระยะเวลาการใหบริการ การบริหาร
งบประมาณ  ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
เปนตน 

มิติท่ี 4 :  
มิติดานการพัฒนาองคกร 
แสดงความสามารถในการบริหารจัดการองคการและ
การจัดการทุนดานมนุษย เ พ่ือสรางความพรอม 
ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ 

 

แผนภาพที่ 2 รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของสวนราชการ 
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1.4 โครงสรางการประเมินผล 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  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   ประธาน ก.พ.ร. 
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
4. นายมีชัย ฤชุพันธุ กรรมการ 
5. นายชัยอนันต  สมุทวณิช กรรมการ 
6. นายสมภพ  อมาตยกุล กรรมการ 
7. ม.ร.ว. จัตุมงคล  โสณกุล กรรมการ 
8. นายสมพล  เกียรติไพบูลย  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 
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• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล  
เปนคณะกรรมการฯ ซึ่งแตงต้ังโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําหนาที่

เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก  คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน เพื่อใชในการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประกอบดวย  

 
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. นายกิตติรัตน  ณ ระนอง 
1. นายสมภพ อมาตยกุล 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
2.  นายอาชว  เตาลานนท 
3. นายชุมพล พรประภา 
4. นายเขมทัต  สุคนธสิงห 
1. นายสมพล   เกียรติไพบูลย 

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

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. นายกอปร กฤตยากีรณ 
3. นายเขมทัต  สุคนธสิงห 
4. นายวิชา   จิวาลัย 
5. นายอมเรศ   ภูมิรัตน 
1. นายทองฉัตร  หงศลดารมภ 

กระทรวงพลังงาน 
2. นายสมภพ   อมาตยกุล 
3. นายพรายพล   คุมทรัพย 
4. นายมนู   เลียวไพโรจน 
1. นายสมภพ อมาตยกุล 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 
3. นายครรชิต มาลัยวงศ 
4. นายไพรัช ธัชยพงษ 
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คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายสมพล   เกียรติไพบูลย 

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

กระทรวงการตางประเทศ 
2. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
3. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ 
4. นายไชยวัฒน   ค้ําชู 
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. นายวิจิตร  ศรีสอาน 
1. นายปรีชา   จรุงกิจอนันต 

กระทรวงสาธารณสุข 
2. นายจิรุตม ศรีรัตนบัลล 
1. นางสาวอรพินท สพโชคชัย 

กระทรวงแรงงาน 
2. นายเกษมสันต วิลาวรรณ 
3. นายณรงค เพ็ชรประเสริฐ 
4. นายแล  ดิลกวิทยรัตน 
1. นายชัยอนันต   สมุทวณิช 

กระทรวงวัฒนธรรม 
2. นายสุรพล  วิรุฬหรักษ 
3. นายพุฒ   วีระประเสริฐ 
4. นายเนาวรัตน   พงษไพบูลย 
5. นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน 
1. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 

กระทรวงมหาดไทย 2. นายมนุชญ  วัฒนโกเมร 
3. นายสมคิด  เลิศไพฑูรย 
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คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

กระทรวงยุติธรรม 
2. นายมนุชญ  วัฒนโกเมร 
3. นางสาวจุฑารัตน เอ้ืออํานวย 
4. นายสมคิด  เลิศไพฑูรย 
5. นายคณิต ณ นคร 
1. นางสาวอรพินท  สพโชคชัย 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 

2. นางจุรี   วิจิตรวาทการ 
3. นายทวี   บุตรสุนทร 
1. นายมนุชญ   วัฒนโกเมร 

กระทรวงกลาโหม 2. พล.อ.ธนู  ศรียากูล 
3. นายนรนิติ  เศรษฐบุตร 
1. นายธรรมรักษ   การพิศิษฎ 

สํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  หรือกระทรวง 

2. นายมนุชญ วัฒนโกเมร 
3. นายสมภพ อมาตยกุล 
4. นางสาวอรพินท  สพโชคชัย 
5. นายวุฒิสาร ตันไชย 
6. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาส 
7. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 

  
2) ในการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนสําหรับการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
  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  

3) เมื่อสวนราชการระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ/กรมสามารถเจรจาไดขอตกลงและมีการลงนามใน        
คํารับรองการปฏิบัติราชการแลว ใหประกาศใหประชาชนทราบ โดยอาจเผยแพรในเว็บไซตของสวนราชการ 
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1.4.2 โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ถือเปนคํารับรองของสวนราชการฝายเดียว ไมใชสัญญา 
และใชสําหรับระยะเวลา 1 ป โดยในคํารับรองฯจะประกอบดวยขอตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ กรอบการ
ประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน  สําหรับการลงนามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับกระทรวง  กลุมภารกิจ  และกรมมีรูปแบบการลงนามดังนี้ 

• ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ผูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
เอกสารประกอบคํารับรองฯ 

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
ตอนายกรัฐมนตรี 

ลงนามกับ นายกรัฐมนตร ี • แผนปฏิบัติราชการของกรม  

• หัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรง
ตอรัฐมนตรีวาการ 

ลงนามกับ  รัฐมนตรีวาการ • ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑ      

• หัวหนาสวนราชการที่ไมสังกัด   
สํานักนายกรัฐมนตรี หรือ
กระทรวง  

 
 
 

ลงนามกับ รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีที่กํากับดูแล 

การใหคะแนน ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกรม  และตัวชี้วัดภาค
บังคับตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่ สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนดไว 
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ผูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
เอกสารประกอบคํารับรองฯ 

หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 

ระดับกรม  

• หัวหนาสวนราชการระดับกรม  
(กรณีกรมในกระทรวงที่มีกลุม
ภารกิจ) 

ลงนามกับ  รองปลัดกระทรวงหัวหนา
กลุมภารกิจ รวมกับ

ปลัดกระทรวง 

• แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/      
แผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกจิ/
แผนปฏิบัติราชการของกรม  

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

• หัวหนาสวนราชการระดับกรม  
(กรณีกรมในกระทรวงที่ไมมี
กลุมภารกิจ) 

ลงนามกับ  ปลัดกระทรวง • แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/      
แผนปฏิบัติราชการของกรม  

• ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑ การให
คะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/กรมและตัวชี้วัดภาคบังคับ
ตามกรอบการประเมนิผลการปฏิบัติ
ราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
ไว 

• ปลัดกระทรวง ลงนามกับ รัฐมนตรีที่กํากับดูแล • แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/      
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง  

• ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑ การให
คะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/สํานักงานปลัดกระทรวง
และตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว 
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• 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 
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1.5 ขั้นตอนในการจัดทําคาํรับรองและติดตามประเมินผลการปฏบิัติราชการของสวนราชการ 

1.5.1 ปฏิทินการจัดทําคํารบัรองการปฏบิัติราชการและการประเมินผลการปฏบิติัราชการ 
 

วันท่ี กิจกรรม 

27 กรกฎาคม 2549 • สํานักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 7 สิงหาคม -15 ธันวาคม 
2549 

• เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุมภารกิจ และกรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550  

• สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการเจรจาตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุมภารกิจ 

• เจรจาตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

• สวนราชการดําเนินการเจรจาขอตกลงระดับกรม 
15 มกราคม 2550  • สวนราชการสงสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง กลุมภารกิจ

และกรมที่ไดลงนามแลว ใหสาํนักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชดุ   

• สวนราชการสงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
จํานวน 3 ชุด และแผนบนัทกึขอมูล 1 แผน 

• สวนราชการสงประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ใหสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 
3 ชุด  

ภายในเดือนกุมภาพันธ 
2550 

• สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ใหสวน
ราชการ 

ภายใน 30 มีนาคม 2550 • สิ้นสุดวันรับคําขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัดของสวนราชการ ในกรณีที่ (1) ไดรบัผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไม
สามารถควบคมุได (2) กรณีไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับจัดสรรไม
เพียงพอ และไมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
(สวนราชการ ตองสงคําขอฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 3 
ชุด ใหสํานักงาน ก.พ.ร.) 

30 เมษายน 2550 • สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 
6 เดือน (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550) จํานวน 3 ชดุ และแผนบนัทึก
ขอมูล 1 แผนใหสํานักงาน ก.พ.ร และกรอก e – SAR Card เขาระบบ ใน
เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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1.5.1 ปฏิทินการจัดทําคํารบัรองการปฏบิัติราชการและการประเมินผลการปฏบิติัราชการ 
 

วันท่ี กิจกรรม 

เมษายน – พฤษภาคม 
2550 

• สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ ครั้งที ่1 (Site visit I : Pre - Evaluation) 

ภายใน 16 กรกฎาคม 2550 • สวนราชการกรอก e – SAR  Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2549 – 30 
มิถุนายน 2550) เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.  

มิถุนายน – สิงหาคม  2550 • ที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
31  ตุลาคม 2550 • สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 

12  เดือน (1 ตุลาคม 2549 – 30 กนัยายน 2550) จํานวน 3 ชุด และแผน
บันทึกขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร และกรอก  e – SAR  Card เขา
ระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2550 • สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ สวนราชการ ครั้ง
ที่ 2 (Site visit II : Post - Evaluation)  

• สํานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมคําขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการให
คะแนนตัวชี้วัดของสวนราชการที่มีเหตุจําเปนและขอใหพิจารณาความ
เหมาะสมเมื่อสิ้นปงบประมาณ และตัวชี้วัดที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงฯ มี
ความเห็นใหดําเนินการตามคํารับรองฯ ไปกอน เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณารวมกับขอมูลการรายงานการประเมินผลตนเอง และขอมูลจากการ 
Site visit รอบ 12 เดือน  
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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 
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1.5.3 การติดตามและประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรมจัดสง
รายละเอียดตัวชี้วัดและ

ประเด็นสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร.

เพื่อประกอบการประเมินผล

ส้ินสุดวันรับคําขอเปลีย่นแปลง
ตัวชี้วัด นํ้าหนัก และเกณฑการใหคะแนนของ

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม

ภายใน 
30 มี.ค. 50

กระทรวง/กลุมภารกจิ/กรม
- สงรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR)
รอบ 6 เดอืนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.

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

30 เม.ย. 5030 เม.ย. 50

สํานักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษา
ติดตามความกาวหนา
การปฏิบัติราชการตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
คร้ังที่ 1 (Site Visit I)

ภายใน 
16 ก.ค. 50
ภายใน 

16 ก.ค. 50

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม
กรอกรายงานการประเมินผล

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

31 ต.ค. 5031 ต.ค. 50

กระทรวง/กลุมภารกจิ/กรม 
- สงรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ(SAR) 
รอบ 12เดอืนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
- กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card) 
รอบ 12 เดอืน เขาระบบใน www.opdc.go.th

สํานักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ครั้งที่ 2 (Site Visit II)

ต.ค. –
 พ.ย. 50
ต.ค. –
 พ.ย. 50

ที่ปรึกษาวิเคราะหผล
/นําเสนอ ก.พ.ร. ม.ค. 51ม.ค. 51

รับขอมูลผลการปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติมจาก

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม

ที่ปรึกษาวิเคราะหผล
และปรับคะแนน
การประเมินผล

ใหสมบูรณครบถวน

มิ.ย. –
ส.ค. 50
มิ.ย. –
ส.ค. 50

ที่ปรึกษาสํารวจ
ความพึงพอใจ

เม.ย. –
พ.ค. 50

15 ม.ค. 5015 ม.ค. 50

สํานักงาน 
ก.พ.ร. วิเคราะห
ผลการดําเนินงาน

สํานักงาน ก.พ.ร.
นําเสนอ

คณะรัฐมนตรี
เพื่อรับทราบ

นําผลการประเมิน
ไปเชื่อมโยง
กับส่ิงจูงใจ

คร้ังที่ 

นําผลการประเมิน
ไปเชื่อมโยง
กับส่ิงจูงใจ

นําผลการประเมิน
ไปเชื่อมโยง
กับส่ิงจูงใจ

คร้ังที่ 

นําผลการประเมิน
ไปเชื่อมโยง

กับส่ิงจูงใจสวนที่เหลอื

คร้ังที่ 

นําผลการประเมิน
ไปเชื่อมโยง

กับส่ิงจูงใจสวนที่เหลอื

คร้ังที่ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

  

 

15

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 
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3) การสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตางๆ ของสวนราชการ เชน 

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 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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หลักเกณฑการขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ําหนัก และ เกณฑการใหคะแนน  
1. การขอเปลี่ยนแปลงระหวางปงบประมาณ  

• กรณีไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่สวนราชการไมสามารถควบคุมได เชน สาธารณภัย 
เหตุการณความไมสงบตาง ๆ  เปนตน สวนราชการสามารถขอเปลี่ยนแปลงไดภายในวันที่  
30 มีนาคม พ.ศ. 2550  

• กรณีไมไดรับจดัสรรงบประมาณหรือไดรับจดัสรรไมเพียงพอ และไมสามารถโอนเปลีย่นแปลง
รายการงบประมาณ (สวนราชการ ตองสงคําขอฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน 
จํานวน 3 ชุด ใหสํานักงาน ก.พ.ร.) 

2. การขอเปลี่ยนแปลงภายหลังสิ้นปงบประมาณ 

• กรณีไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่สวนราชการไมสามารถควบคุมได เชน สาธารณภัย 
เหตุการณความไมสงบตางๆ เปนตน ที่เกิดขึ้นต้ังแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550              
สวนราชการสามารถขอเปลี่ยนแปลงไดภายในวันที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยจัดสงมา
พรอมกับรายงานประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน (Self Assessment Report - SAR)  

• กรณีตัวชี้วัดที่วัดผลเปนปการเพาะปลูก (Crop Year) ปปฏิทิน หรือ ปการศึกษา สวนราชการ
สามารถขอเปลี่ยนแปลงโดยจัดสงมาพรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองของตัวชี้วัดนั้น ๆ 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษาประเมินผล 

สวนราชการ เอกสารประกอบ 

1. ภายใน 
30 เม.ย. 50 

• วิเคราะหผล           
การดําเนินงานจาก
รายงานผล          
การปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง       
การปฏิบัติราชการ 
(Self Assessment 
Report : SAR) และ 
รายงานการประเมิน 
ผลตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส          
(e-SAR Card)            
รอบ 6 เดือน โดย
เปรียบเทียบผล          
การดําเนินงานจริงกับ
เกณฑการใหคะแนนที่
กําหนด 

• จัดสงรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ                  
(Self Assessment Report : 
SAR) และ รายงานการ
ประเมินผลตนเอง (SAR 
Card) รอบ 6 เดือน ใหกับ
สํานักงาน ก.พ.ร. พรอม
แนบตัวอยางเอกสาร/
หลักฐานประกอบของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่
ไมไดจัดสงให สํานักงาน 
ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการ
จัดเตรียมไว ณ สวนราชการ
เพื่อพรอมใหผูประเมิน
ตรวจสอบหรือขอขอมูล
เพิ่มเติม เชน 

o รายงานการประชุม  

o แผนงาน/โครงการ  

o ปฏิทินการดําเนินงาน    
(Gantt Chart)  

o คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  

• กรอกรายงานการ
ประเมินผลตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส                
(e-SAR Card) รอบ 6 เดือน  
ในเว็บไซตของสํานักงาน 
ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) 

• รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ            
(Self Assessment 
Report : SAR)    
รอบ 6 เดือน 

• รายงานการ
ประเมินผลตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-SAR Card)    
รอบ 6 เดือน          

• เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง ของสวน
ราชการที่สนับสนุน
ผลงาน เชน  

o รายงานการ
ประชุม  

o แผนงาน/
โครงการ  

o ปฏิทินการ
ดําเนินงาน(Gantt 
Chart)  

o คําสั่งแตงต้ัง
คณะทํางาน       
ฯลฯ 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษาประเมินผล 

สวนราชการ เอกสารประกอบ 

2. เม.ย. – พ.ค.
50 

• ประสานกับสวน
ราชการเพื่อติดตาม
ความกาวหนาของการ
ปฏิบัติราชการ            
ณ สวนราชการ (Site 
visit : Pre-Evaluation)    
ในกรณีที่ 

- ผลการดําเนินงาน
แตกตางจากคา
เปาหมายมาก              
(ตํ่ากวา/สูงกวามาก) 

• ใหความรวมมือกับ
สํานักงาน ก.พ.ร.และ ที่
ปรึกษาประเมินผลในการ
ติดตามความกาวหนาของ
การปฏิบัติราชการ  ณ สวน
ราชการ      (Site visit : Pre-
Evaluation)   

• จัดเจาหนาที่ในการตอบขอ
ซักถาม/ชี้แจงถึงความ
แตกตางระหวางผลงานและ
เปาหมาย  แจงปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะตางๆ  

• แบบฟอรมการ
ติดตาม
ความกาวหนาของ      
การปฏิบัติราชการ  
ณ สวนราชการ ซึ่ง
เปนแบบฟอรมที่ที่
ปรึกษาจัดทําขึ้นเพื่อ
ใชในการประเมินผล   
(Site visit :          
Pre-Evaluation) 

• เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง ของ        
สวนราชการที่
สนับสนุนผลงาน เชน 

  - แจงอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานซึ่งเปนปจจัย
ที่ไมสามารถควบคุมได 

- ไมรายงานผลหรือ
รายงานผลการ
ดําเนินงานมาไมชัดเจน 

 o  ภาพถาย/VDO 

o  ปฏิทินการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ 
ฯลฯ 

    

  - ตัวชี้วัดที่เปนแผนงาน/
โครงการ 

  

  - มีขอสงสัยในความ
นาเชื่อถือของระบบ
ฐานขอมูล เปนตน 

  

3. ภายใน 
16 ก.ค. 50 

• วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานจากรายงาน
การประเมินผลตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส        
(e-SAR Card)        

• กรอกรายงานการประเมินผล
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส      
(e-SAR Card) รอบ 9 เดือน  
ในเว็บไซตของสํานักงาน 
ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) 

• รายงานการ
ประเมินผลตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-SAR Card)   
รอบ 9 เดือน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษาประเมินผล 

สวนราชการ เอกสารประกอบ 

รอบ 9 เดือน    โดย
เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานจริงกับ
เกณฑการใหคะแนนที่
กําหนด 

4. 31 ต.ค. 50 • วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานจากรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ  
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (Self 
Assessment Report : 
SAR) และ รายงาน 
การประเมินผลตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส        
(e-SAR Card)                  
รอบ 12 เดือน                
โดยเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานจริงกับเกณฑ
การใหคะแนนที่กําหนด 

 

• จัดสงรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง      
การปฏิบัติราชการ (Self 
Assessment Report : 
SAR) และ รายงาน         
การประเมินผลตนเอง (SAR 
Card) รอบ 12 เดือน พรอม
แนบตัวอยางเอกสาร/
หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด
มาดวย สวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่
ไมไดจัดสงให สํานักงาน 
ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการ
จัดเตรียมไว ณ สวนราชการ
เพื่อพรอมใหผูประเมิน
ตรวจสอบหรือขอขอมูล
เพิ่มเติม  เชน 

o รายงานการประชุม  

o คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  

o แบบฟอรมแสดงความ
คิดเห็น 

o แผนการดําเนนิงานที่
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูมีอํานาจ 

o ภาพถาย / VDO   

• รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self 
Assessment Report 
: SAR)              
รอบ 12 เดือน 

• รายงานการ
ประเมินผลตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-SAR Card)   
รอบ 12 เดือน        

• เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง ของสวน
ราชการที่สนับสนุน
ผลงาน เชน  

o รายงานการ
ประชุม  

o คําสั่งแตงต้ัง
คณะทํางาน  

o แบบฟอรมแสดง
ความคิดเห็น 

o ภาพถาย/VDO    
ฯลฯ      



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษาประเมินผล 

สวนราชการ เอกสารประกอบ 

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

5. ต.ค. - พ.ย. 
50 

• ประสานกับสวนราชการ
เพื่อติดตามประเมินผล   
การปฏิบัติราชการ ณ 
สวนราชการ (Site visit : 
Post-Evaluation)          
ในกรณีที่ 

- ผลการดําเนินงาน
แตกตางจากคา
เปาหมายมาก (ตํ่ากวา/
สูงกวามาก) 

- แจงอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานซึ่งเปนปจจัย
ที่ไมสามารถควบคุมได 

- ไมรายงานผลหรือ
รายงานผลการ
ดําเนินงานมาไมชัดเจน 

- มีขอสังสัยใน           
ความนาเชื่อถือของ
ระบบฐานขอมลู  

- ติดตามผลการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบ
กับ  Pre-Evaluation 

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

• จัดเจาหนาที่ในการตอบขอ
ซักถาม/ชี้แจงถึงความ
แตกตางระหวางผลงานและ
เปาหมาย  แจงปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะตางๆ  

• แบบฟอรมการ
ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  
ณ สวนราชการ      
ซึ่งเปนแบบฟอรมที่   
ที่ปรึกษาจัดทําขึ้น
เพื่อใชในการ
ประเมินผล (Site visit 
: Post-Evaluation) 

• เอกสาร/หลักฐาน
อางอิงของสวน
ราชการที่สนับสนุน
ผลงาน เชน  

o ภาพถาย/VDO  

o ปฏิทินการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ  
ฯลฯ 
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เอกสารประกอบการประเมินผลทีต่องจัดสงตามกาํหนด 
 

วันท่ี เอกสารประกอบ ตัวชี้วัด 
 29 ธันวาคม 2549 1. แผนการพัฒนากฎหมายประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2550 
15.1 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําแผนพัฒนา

กฎหมายของสวนราชการ 
31 มกราคม 2550 1. แผนการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 12. ระดับความสําเรจ็ของการจัดการความรูเพ่ือ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
1 กุมภาพันธ 2550 1. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูล

สารสนเทศและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 

14. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
 

30 มีนาคม 2550 1. ประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาดําเนินการตามขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงดานข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานของ
สวนราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

10.2 ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลีย่              
ถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงดานข้ันตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการ 

 2. ประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาดําเนินการตามขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของสวนราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

13.2 ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลีย่              
ถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของ         
สวนราชการ 

 3. แนวทาง/มาตรการ/แผนงานบริหารความเสี่ยงในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 

17. ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยง 

31 ตุลาคม 2550 1. บันทึก/หนังสือ/รายงานสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ/ผลคะแนนทีไ่ดจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ฯ   
ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทยีบเทาประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2550  

13.3 ระดับความสําเรจ็ของการถายทอดตัวช้ีวัด
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

 2. รายงานสรุปประเมินผลความสําเรจ็ของการดําเนินการ
ตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงานบรหิารความเสี่ยงฯ 

17. ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยง 
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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 

 ตัวอยางวิธีการคํานวณผลการประเมินตอนสิ้นปงบประมาณ 
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แบบที่ 1: การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 ประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว 
ผลการดําเนนิงานทีเ่กิดขึน้จริง 
ตัวอยาง : รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดไดในปงบประมาณพ.ศ. 2550 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 ที่เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 3 = รอยละ 0.5 ดังนั้นผลคะแนนจริงที่ไดจึงอยูระหวางเกณฑการใหคะแนนระดับ 3 กับ 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 
 ประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงของตัวชี้วัดยอยกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัด
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 
(1.5/5) 

-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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแปลงน้ําหนักของตัวชี้วัดยอยใหมีผลรวมเทากับ 1 ทําไดโดยนําน้ําหนักของ
ตัวชี้วัดยอยหารดวยน้ําหนักรวมของตัวชี้วัด โดยดําเนินการใหครบทุกตัวชี้วัดยอย 

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 ในตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของ

ราชการ   
 

กรม ก กรม ข       
  

        
สวนราชการมีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2547 ดังน้ี 

ระดับ 5 
(ขั้นตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

   
     

�นําขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบ
ราคาท่ีหัวหนาสวนราชการลงนามแลว เผยแพรบน
เว็บไซตของสวนราชการ 

        
�มีการจัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน 
และเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการทุกเดือน 

       
มีการเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารให
ประชาชนทราบ ดังตอไปนี้ 

ระดับ 4 
(ขั้นตอนที่ 
1+2+3+4) 

   

    

�มีการจัดอบรม ใหความรู และพัฒนาความรูที่เกี่ยวกับกฎหมายขอมูล
ขาวสาร และมีการดําเนินการตามกิจกรรม/ มาตรการ/ วิธีการในการ
สรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอการเปนผูใหบริการขอมูลขาวสารแก
บุคลากรในสวนราชการอยางสม่ําเสมอ 

   

    

�มีการประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการใหประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสวนราชการ ผานชองทางตางๆ อยางนอย 5 ชองทางโดย 1 ใน 5 
ชองทางจะตองเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

   

    

�มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ขาวสารผานทางชองทางตางๆ และมีการนําความคิดเห็นของประชาชน
มาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการดานการเปดเผยหรือใหบริการ
ขอมูลขาวสาร 

      
มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบโดยมีการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

ระดับ 3 
(ขั้นตอนที่ 
1+2+3) 

      
�มีการมอบหมายใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสาร ของ
ราชการไวเปนการเฉพาะ 

   
   

�ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอมูลขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจ ใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน 

      
�มีการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ รายงานใหผูบริหารของสวนราชการ
ทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 

     
มีการจัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังนี้ 

ระดับ 2 
(ขั้นตอนที่ 

1+2) 
     

�มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน และเปนปจจุบัน 

     
�มีการจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารที่จัดไวใหบริการไวอยางชัดเจนสามารถสืบคนไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    
มีการปฏบิัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี ้

ระดับ 1 
(ขั้นตอนที่ 1) 

   
 

�มีการจัดสถานที่/ จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพื่อบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อใหประชาชน
สามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และมีเจาหนาทีรั่บผิดชอบเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสาร
ของสวนราชการเปนการเฉพาะ  

    
�มีปายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศนูยขอมูลขาวสารที่จัดไวสําหรับการใหบริการขอมูลขาวสาร ที่เขาใจ
ไดงายและมองเห็นไดชัดเจน 

ตัวอยาง 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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แบบที่ 3 : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนนิงาน (Milestone) 
 

กรม ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได 

ก  สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3  

3.9000 

  ในขั้นตอนที่ 4 ไมไดดําเนินการ 2 ประเด็น จากทั้งหมด   
3 ประเด็น ดังนี้  
x จัดอบรม ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร 
และสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอการเปนผูใหบริการ
ขอมูลขาวสารแกบุคลากรในสวนราชการอยางสม่ําเสมอ 

x รับฟงความคิดเห็นและนําความคิดเห็นของประชาชน  
ที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารมาพิจารณา
ประกอบการบริหารจัดการ  

จึงถูกปรับลดคะแนนความครบถวนในขั้นตอนที่ 4  
ประเด็นละ 0.30 คะแนน รวม 0.60 คะแนน 

 

  ในขั้นตอนที่ 5 ไมไดดําเนินการ 1 ประเด็น จากทั้งหมด   
2 ประเด็น ดังนี้  
x จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน                 
และเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการทุกเดือน 

จึงถูกปรับลดคะแนนความครบถวนในขั้นตอนที่ 5             
0.50 คะแนน  

 

 ดังน้ัน จากคะแนนรวม 5.0000 คะแนน กรม ก ถูกปรับลด
ความครบถวนทั้งหมด 1.10 คะแนน  

 

ข  สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 5 

4.7000 

  ในขั้นตอนที่ 4 ไมไดดําเนินการ 1 ประเด็น จากทั้งหมด   
3 ประเด็น ดังนี้  
x รับฟงความคิดเห็นและนําความคิดเห็นของประชาชน  
ที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารมาพิจารณา
ประกอบการบริหารจัดการ  

จึงถูกปรับลดคะแนนความครบถวนในขั้นตอนที่ 4              
0.30 คะแนน  

 

 ดังน้ัน จากคะแนนรวม 5.0000 คะแนน กรม ข ถูกปรับลด
ความครบถวนทั้งหมด 0.30 คะแนน  

 

 
หมายเหตุ : การพิจารณาปรับลดคะแนนความครบถวนของการดําเนินงานในแตละขั้นตอนที่แสดงในตารางเปน

เพียงตัวอยางเทานั้น  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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แบบที่ 4 : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

 ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนนที่มีระดับคะแนน 2 ระดับ คือ 

ผลการประเมิน       คะแนนที่ไดรับ 

  ผาน/สําเร็จ    5 

                                ไมผาน/ไมสําเร็จ    1 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตัวอยาง : ผลสําเร็จของการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใต 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ไมสําเร็จ - - - สําเร็จ 
 

สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดแลว
เสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนจะไดเทากับระดับคะแนน 
5.0000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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แบบที่ 5 : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 

 ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนนที่มีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ 
   

 

 
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหา
และคุณภาพครอบคลุม      
ทั้ง 3 ประเด็นหลักและ          
10 ประเด็นยอยและระบุถึง  
สวนที่จะพัฒนาเพ่ิมเติมจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

6  
ประเด็นยอย 

7  
ประเด็นยอย 

8  
ประเด็นยอย 

9  
ประเด็นยอย 

10  
ประเด็นยอย 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตัวอยาง : ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ ผูประเมินพิจารณา

คุณภาพของแผนปฏิบัติการฯ โดยวิเคราะหจากรายงานของสวนราชการและจากการตรวจติดตามฯ         
ณ สวนราชการ ตามประเด็นการประเมินผลที่กําหนดไวแลวเห็นวาระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติการฯ    
มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก ใน 7 ประเด็นยอย ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 
2.0000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เน่ืองจาก   
เปนตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง จัดเก็บขอมูลไมทัน หรือเปนการประเมินเชิงคุณภาพใหใสคาคะแนนที่
ไดเทากับ 1 มากอน 

ระดับคะแนน 
     1                               2                                3                                4                                 5 

     6                               7                                8                                9                                 10 

2.0000 
ผลการประเมิน         

เชิงคุณภาพจริงที่ได 



                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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บทที่ 3 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

 

กรอบการประเมินผล น้ําหนัก และประเด็นการประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

 
 สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา มีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งมีน้ําหนักรวม     
รอยละ 100 โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

1. มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 50 
2. มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 15  
3. มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 10  
4. มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 25 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก  
(รอยละ) 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล            50 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  

1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

15 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ  
(หากไมมีกลุมภารกิจใหนําน้ําหนักไปรวมไวที่ระดับกระทรวง )  

15 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรม
หรือเทียบเทา 

15 

• ผลสําเร็จตามพันธกิจของ 
สวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา 

4. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหนวยงานที่ไมปรากฏใน
แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  
 (หากภารกิจหลักปรากฎในแผนปฎิบัติราชการหรืออยูในมิติ
อ่ืนแลว ใหนําน้ําหนักไปรวมในตัวชี้วัดที่ 3) 

5 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการ 
ใหบริการ  

  15 

• ความพึงพอใจของผูรับบริการ 5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  5 

• การมีสวนรวมของประชาชน 
 

6. 
 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ 

4 

• ความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

7.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ   3 
7.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 
3 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพ      
ของการปฏิบัติราชการ   

  10 

• การบริหารงบประมาณ 8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของอัตราการ 
เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

3 

• ประสิทธิภาพของการใช
พลังงาน 

9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสวนราชการ 

2 

    



                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก  
(รอยละ) 

• การลดระยะเวลาการใหบริการ 
    

10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการ 
ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

1.5 

 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดําเนินการ
ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการ 

1.5 

ตัวชี้วัดเลือก 
• การจัดทําตนทุนตอหนวย 

11. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
(หากไมเลือกตัวชี้วัดนี้ ใหนําน้ําหนักไปไวที่ตัวชี้วัดที่ 9 เทากับ 1 
ตัวชี้วัด 10.1 เทากับ 0.5 และ ตัวชี้วัดที่ 10.2 เทากับ 0.5  และ
หากสวนราชการเลือกตัวชี้วัดตัวนี้เมื่อ ป 2549 และยังคงเลือกในป 
2550  ใหรักษาสถานภาพ (Maintain) ตอไป) 

2 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนา
องคกร 

  25 

• การจัดการความรู 
 

12. 
 

ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร 

3 

• การจัดการทุนดานมนุษย  13.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 
 13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดําเนินการ

ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของสวนราชการ 
2 

 13.3 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

2 

• การจัดการสารสนเทศ 14. 
 

ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ของสวนราชการ 

4 

• การพัฒนากฎหมาย 15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของ     
สวนราชการ 

1.5 

 

 15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

3.5 

• การบริหารจัดการองคการ 16. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

5 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก  
(รอยละ) 

ตัวชี้วัดเลือก 

• การบริหารความเสี่ยง 
17. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง  

(หากไมเลือกตัวชี้วัดนี้ ใหนําน้ําหนักไปไวที่ตัวชี้วัดที่ 13.2 รอยละ 
1 และ ตัวชี้วัดที่ 13.3 รอยละ 1) 

2 

รวม 100 
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แนวทางการประเมินผล 

 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 

 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวง  
น้ําหนัก : รอยละ 15 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ    

• สวนราชการในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง  
ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ           
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน      
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) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  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 และผลรวม

ของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1   

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
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 โดยหนวยงานภายใน                 
ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
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แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
ภาพถาย  
รายงานการประชุม 
แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมอํีานาจ 
คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน  
บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ      
เกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    หมายเหตุ :  

การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหสวนราชการ
สรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมิน
ตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม      

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
ผูจัดเก็บขอมูล 
ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และระบุแหลงที่มาไดชัดเจน 
สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
 ความนาเชื่อถือ เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบขอมูลกอน 
และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเกบ็ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล  
 ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
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ตัวชี้วัดที่   1.ก ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม  
 

 คําอธิบาย :    
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม จะพิจารณาจากผลสําเร็จของการ

ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบั ติการและแผนเปาหมายสําหรับการดําเนินการของศูนยบริการรวม             
การประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มปริมาณผูใชบริการ ความพึงพอใจของผูใชบริการ การติดตามประเมินผล           
การปฏิบัติตามแผน การจัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จของแผนดังกลาวและผลสําเร็จโดยรวม 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําแผนปฏิบัติการ และแผนเปาหมายของศูนยบริการรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 ไดแลวเสร็จ โดยวิเคราะหจากผลการปฏิบัติงานที่ผานมา รวมทั้งความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ และผลการสํารวจความพึงพอใจที่ไดรับจากประชาชน
ผูใชบริการ/หนวยงานที่เกี่ยวของในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

2 ผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ นอยกวารอยละ 70 คาเทากับ 0 คะแนน 
ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 70 คาเทากับ 0.25 คะแนน 
ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 80 คาเทากับ 0.50 คะแนน 
ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 90 คาเทากับ 0.75 คะแนน 
ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 100 คาเทากับ 1.00 คะแนน 

 

3 พิจารณาคาคะแนนจากจํานวนผูใชบริการ ดังนี ้
- ถามีผูใชบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 นอยกวา ผูใชบริการ               

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 คาคะแนนเทากับ 0 คะแนน 
- ถามีผูใชบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เทากับ ผูใชบริการ                   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 คาคะแนนเทากับ 0.50 คะแนน 
- ถามีผูใชบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มากกวา ผูใชบริการ               

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 คาคะแนนเทากับ 1.00 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 พิจารณาคาคะแนนจากผลการสํารวจความพึงพอใจในปงบประมาณ                
พ.ศ. 2550 ดังนี ้
- ถาผลการสํารวจความพึงพอใจ นอยกวา รอยละ 50 คาคะแนนเทากับ           

0 คะแนน 
- ถาผลการสํารวจความพึงพอใจ อยูระหวาง รอยละ 50 ถึง รอยละ 85           

คาคะแนนเทากับ 0.50 คะแนน 
- ถาผลการสํารวจความพึงพอใจ มากกวา รอยละ 85 คาคะแนนเทากับ 1.00 

คะแนน 
หมายเหตุ : ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจ                   

ณ จุดที่ใหบริการ 
5  จัดทํารายงานการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนและ

ผลสําเร็จโดยรวมของการดําเนินงานของศูนยบริการรวม พรอมทั้งรายงานขอมูล
ที่ไดจากประชาชนผูใชบริการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน จํานวนผูใชบริการ 
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เปนตน โดยใหดําเนินการจัดทํารายงานฯทุก 3 เดือน 
และเสนอใหผูบริหารทราบ คาคะแนนเทากับ 0.5 คะแนน 
 จัดทําเอกสารขอเสนอเกี่ยวกับการใหผูมีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาต            
มอบอํานาจในสวนที่เกี่ยวของใหแกผูมีหนาที่ปฏิบัติงานในศูนยบริการรวม และ
หรือขอเสนอเกี่ยวกับการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง               
ที่เปนอุปสรรคตอการบริการของศูนยบริการรวม คาคะแนนเทากับ                
0.5 คะแนน 

 
เหตุผล :  

การดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงรูปแบบการทํางาน   ลดขั้นตอน
และปรับปรุงกระบวนการทํางาน ขยายการใหบริการประชาชน ใหสามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน  

สวนราชการสามารถดาวนโหลดคูมือแนวทางการจัดต้ังศูนยบริการรวมตามตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวมตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ไดที่เว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th)  
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก:  

   กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 1  
   ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม สํานักงาน ก.พ.ร.  
   โทร. 02 356 9999 ตอ 9943 / 8982 
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แนวทางการประเมินผล :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 :  

จัดทําแผนปฏิบัติการ และแผน

เปาหมายของศูนยบริการรวม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550            

ไดแลวเสร็จ โดยวิเคราะหจากผล

การปฏิบัติงานที่ผานมา รวมทั้ง

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ            

และผลการสํารวจความพึงพอใจ   

ที่ไดรับจากประชาชนผูใชบริการ/

หนวยงานที่เกีย่วของใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

รายละเอียดของการดําเนินงาน ไดแก 
 รายงานสรุปผลการทบทวนการดําเนินการ                     
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชา และระบุผลการประเมินประสิทธิผลเมื่อ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยบริการรวม  

 แผนปฏิบัติการและแผนเปาหมายสําหรับการดําเนินการ
ของศูนยบริการรวม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550             
ซึ่งเนื้อหาของแผนควรประกอบดวย  
- กิจกรรม ไดแก การเพิ่ม/ลดจํานวนงานที่ใหบริการ 

โดยจํานวนงานบริการทั้งหมดจะตองไมนอยกวา    
งานบริการที่ใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549       
การประชาสัมพันธศูนยบริการรวมเพ่ือใหประชาชน
ทราบและมาใชบริการเพิ่ม เปนตน 

- ระยะเวลา/ขั้นตอนในการดําเนินงานในแตละงาน
บริการ 

- เปาหมายการใหบริการ 
2 ขั้นตอนที่ 2 : 

ผลสําเร็จของการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการ 

- ดําเนินการแลวเสร็จนอยกวา
รอยละ 70 คาเทากับ            
0 คะแนน 

- ดําเนินการแลวเสร็จ        
รอยละ 70 คาเทากับ        
0.25 คะแนน 

- ดําเนินการแลวเสร็จ         
รอยละ 80 คาเทากับ            
0.50 คะแนน 

- ดําเนินการแลวเสร็จ        
รอยละ 90 คาเทากับ     
0.75 คะแนน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 พรอมทั้ง เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้  

 รายงานผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผน                  
วันที่แลวเสร็จ อางอิงจากวันที่ผูบังคับบัญชาเห็นชอบตอ
รายงานฯ ดังกลาว ทั้งนี้เนื้อหาควรประกอบดวย 
- ผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
- ระยะเวลาในการดําเนินงานในแตละกิจกรรม 
- ผลการเปรียบเทียบความสําเร็จของการดําเนินงาน

ของกิจกรรม โดยเปรียบเทียบกับกิจกรรมทั้งหมด
ตามแผน 

 - ดําเนินการแลวเสร็จ        
รอยละ 100 คาเทากับ     
1.00 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

3 ขั้นตอนที่ 3 :  

พิจารณาคาคะแนนจากจํานวน

ผูใชบริการ ดังน้ี 

- ถามีผูใชบริการในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2550   
นอยกวาผูใชบริการในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2549     
คาคะแนนเทากับ 0 คะแนน 

- ถามีผูใชบริการในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2550 
เทากับผูใชบริการในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2549     
คาคะแนนเทากับ               
0.50 คะแนน 

- ถามีผูใชบริการในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2550 
มากกวาผูใชบริการในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2549     
คาคะแนนเทากับ                
1.00 คะแนน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 และ 2 พรอมทั้ง เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง       
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 เอกสารแสดงวิธีการที่ใชในการจัดเก็บขอมูลจํานวน
ผูใชบริการ พรอมตัวอยางในการจัดเก็บ 

 รายงานสถิติจํานวนผูมาใชบริการในแตละประเภทงาน
บริการเปนรายเดือน  

4 ขั้นตอนที่ 4 :  

พิจารณาคาคะแนนจากผลการ

สํารวจความพึงพอใจ ดังน้ี 

- ถาผลการสํารวจ             
ความพึงพอใจใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
นอยกวา รอยละ 50           
คาคะแนนเทากับ 0 คะแนน 

- ถาผลการสํารวจ               
ความพึงพอใจใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550    
อยูระหวาง รอยละ 50 ถึง 
รอยละ 85 คาคะแนนเทากับ 
0.50 คะแนน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้ง เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง 
การดําเนินงาน ดังนี้ 

 แบบฟอรมในการสํารวจผลความพึงพอใจ และเอกสาร
แสดงวิธีการที่ใชในการสํารวจผลความพึงพอใจ              
พรอมตัวอยางในการจัดเก็บ 

 - ถาผลการสํารวจ               
ความพึงพอใจใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
มากกวา รอยละ 85           
คาคะแนนเทากับ                
1.00 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
 หมายเหตุ : ใหสวนราชการ
จัดเก็บขอมูลผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ                    
ณ จุดที่ใหบริการ 

5 ขั้นตอนที่ 5 :  
 จัดทํารายงานการประเมินผล
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนและผลสําเร็จโดยรวม
ของการดําเนินงานของ
ศูนยบริการรวม พรอมทั้ง
รายงานขอมูลที่ไดจาก
ประชาชนผูใชบริการ/
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
จํานวนผูใชบริการ            
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 
เปนตน โดยใหดําเนินการจัดทํา
รายงานฯ ทุก 3 เดือน และ
เสนอใหผูบริหารทราบ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้งจัดทํารายงานประเมินผล
ความสําเร็จ ดังนี้ 

 รายงานการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ของศูนยบริการรวม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่เสนอ
ผูบังคับบัญชาเพ่ือรับทราบ ทั้งนี้เนื้อหาควรประกอบดวย 
- ผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
- จํานวนผูใชบริการของปงบประมาณ พ.ศ.2549 และ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
- ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
- ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
- สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูใชบริการ 

 วันที่แลวเสร็จของรายงานการประเมินผลความสําเร็จ 
อางอิงจากวันที่ผูบังคับบัญชาเห็นชอบตอรายงานฯ 
ดังกลาว   

  จัดทําเอกสารขอเสนอเกี่ยวกับ
การใหผูมีอํานาจในการอนุมัติ  
อนุญาต มอบอํานาจในสวน      
ที่เกี่ยวของใหแกผูมีหนาที่
ปฏิบัติงานในศูนยบริการรวม 
และหรือขอเสนอเกี่ยวกับการ
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง ที่เปนอุปสรรค
ตอการบริการของศูนยบริการ
รวม 

 เอกสารขอเสนอเกี่ยวกับการใหผูมีอํานาจในการอนุมัติ  
อนุญาต มอบอํานาจในสวนที่เกี่ยวของใหแกผูมีหนาที่
ปฏิบัติงานในศูนยบริการรวม และหรือขอเสนอเกี่ยวกับการ
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง ที่เปนอุปสรรคตอ
การบริการของศูนยบริการรวม 

   
หมายเหตุ :  

การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอใหสวน
ราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวยตาม  “แนวทางการ

จัดตั้งศูนยบริการรวมตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549” สวนเอกสาร/ หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  
ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม      



                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

 42

หมายเหตุ :   
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 

ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวยตาม 
”แนวทางการจัดต้ังศูนยบริการรวมตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวมตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549”   สวนเอกสาร/ หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมได
จัดสงให สํานกังาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมนิตรวจสอบ
หรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
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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) 

คะแนน       
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) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  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 น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏบิัติราชการของกลุมภารกิจ            

และผลรวมของน้ําหนักของทกุ KPISM (Σ Wi) =  1   

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
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 30 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหกลุมภารกิจมีการบรหิารงานแบบบูรณาการภายในกลุมภารกิจโดยหนวยงานภายในใหความ
รวมมือชวยเหลือ สนับสนนุการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ  
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แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
ภาพถาย  
รายงานการประชุม 
แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมอํีานาจ 
คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน  
บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ      
เกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    หมายเหตุ :  

การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหสวนราชการ
สรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมิน
ตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม      

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
ผูจัดเก็บขอมูล 
ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และ ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน 
สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
 ความนาเชื่อถือ เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบขอมูลกอน 
และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล  
 ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

น้ําหนัก : รอยละ 15 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาที่
คณะรัฐมนตรีใหความเหน็ชอบ   

• สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา ตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ     
สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ          
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน      
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) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 

 
     

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

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

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏบิัติราชการของสวนราชการระดับ

กรมหรือเทียบเทา และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1   

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏบิัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทยีบเทา  

;  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 
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แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
ภาพถาย  
รายงานการประชุม 
แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมอํีานาจ 
คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน  
บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ      
เกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    หมายเหตุ :  

การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหสวนราชการ
สรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมิน
ตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม      

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
ผูจัดเก็บขอมูล 
ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และ ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน 
สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
 ความนาเชื่อถือ เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบขอมูลกอน 
และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล  
 ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
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ตัวชี้วัดที่ 4  ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหนวยงานทีไ่มปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ระดับกรมหรอืเทียบเทา 

น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการที่สอดคลองกับภารกิจหลักของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

• จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมภารกิจหลักของสวนราชการระดับกรม
หรือเทียบเทา 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

เกณฑการใหคะแนนตามผลการเจรจาของสวนราชการ  

หมายเหตุ : 

หากภารกิจหลักปรากฎในแผนปฎิบัติราชการหรืออยูในมิติอื่นแลว ใหนําน้ําหนักไปรวมในตัวชี้วัดที่ 3 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
ภาพถาย  
รายงานการประชุม 
แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมอํีานาจ 
คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน  
บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ      
เกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    หมายเหตุ :  

การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหสวนราชการ
สรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมิน
ตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม   
    
 



                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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แนวทางการประเมินผล 

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
ผูจัดเก็บขอมูล 
ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และ ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน 
สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
 ความนาเชื่อถือ เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบขอมูลกอน 
และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล  
 ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :   

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  

• ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ 
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที่
ของสวนราชการผูใหบริการ)  หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจาก        
สวนราชการ 

• สวนราชการสามารถเสนองานบริการที่จะนํามาประเมินผลไดไมเกิน 3 งานบริการ และตอง
เปนงานใหบริการที่สอดคลอง/สนับสนุนยุทธศาสตรและภารกิจหลักของสวนราชการ  

• สําหรับสวนราชการที่สํารวจความพึงพอใจครบทุกงานบริการแลว และเสนองานบริการเดิม   
(ใหเลือกงานบริการที่มีผลสํารวจความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 ตํ่าที่สุด     
3 งานบริการ) ขอใหสวนราชการแจงผลการสํารวจความพึงพอใจของงานบริการทั้งหมดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 ในรายงานผลการปฏิบัติราชการดวย 

 
 เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

65 70 75 80 85 
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ขั้นตอนการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ : 
 
 
 
 
           

 
 
 

 

เงื่อนไข :  
1. สวนราชการจะตองสงแบบฟอรมแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด “รอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ” ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กําหนด เฉพาะรายละเอียดของตัวชี้วัดนี้ ขอใหสงตรง
ไปที่ภารกิจการติดตามและประเมินผลฯ สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 3 ชุด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับ
พิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงงานบริการที่สวนราชการเสนอมา  

2. สวนราชการจัดเตรียมฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมายผูรับบริการ ในแตละงานบริการ 
ไวที่สวนราชการเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการสํารวจความพึงพอใจ 

3. ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
4. งานบริการที่สวนราชการเสนอ มีจุดใหบริการหลายแหง ผูประเมินอิสระขอสงวนสิทธิ์ในการสุม

จุดบริการ ในการสํารวจความพึงพอใจ 
5. สวนราชการที่มีหนวยงานใหบริการอยูในภูมิภาค สามารถเสนองานบริการเหลานั้นใหสํารวจ

ได  โดยผูประเมินอิสระจะเปนผูสุมพื้นที่สํารวจเอง 
6. งานบริการที่สวนราชการเสนอใหสํารวจ ที่ปรึกษาสามารถใหขอสังเกตและขอใหมีการ

ปรับเปลี่ยนไดกรณีที่เห็นวาไมเหมาะสม เชน เปนงานบริการที่ไมใชภารกิจหลักของสวนราชการ หรือเปนงาน
บริการที่ไมสนับสนุนยุทธศาสตรของสวนราชการ เปนตน  

 

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

“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน 

สวนราชการสงรายละเอียด
ตัวชี้วัดเพื่อจัดทําแบบสํารวจ 

สํานักงาน ก.พ.ร. โดยที่ปรึกษา
จัดทําแบบสํารวจและสงแบบ
สํารวจใหสวนราชการพิจารณา 

สวนราชการ 
ใหความเห็นชอบแบบสํารวจ 

สํานักงาน ก.พ.ร.  
แจงผลคะแนนใหสวนราชการ 

พรอมตัวชี้วัดอืน่ๆ 

 

สํานักงาน ก.พ.ร.  
ประมวลผลคะแนน 

 

ที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจ 
จัดเก็บขอมูล และประมวลผล 
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แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  ผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจจากผูประเมนิอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แลว 
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ประเด็นการประเมินผล : การมีสวนรวมของประชาชนตัวชี้วัดที่ 6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

       ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก     :  รอยละ 4 
คําอธิบาย :   

พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการเพื่อกระตุน
การปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย  โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน  และพัฒนาระบบ
การบริหารราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 
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  สวนราชการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญ และเหมาะสมในการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูที่เกี่ยวของและผูมี
สวนไดเสียไดอยางเหมาะสม 

 สวนราชการมีกระบวนการในการสรางความรูความเขาใจสําหรับผูที่เกี่ยวของ และผูมี
สวนไดเสียที่เปนรูปธรรมชัดเจน 

  สวนราชการแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ 
(ผูแทนองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผูแทนประชาชน NGOs 
สื่อมวลชน เปนตน) เพื่อจะไดรวมกันผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการหรือ
ผลักดันใหเกิดผลการปฏิบัติราชการ หรือการพัฒนาบริการสาธารณะ 



                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

 55

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที ่2   สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพื่อกําหนดและ เลือก
ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะ  
ที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยประเด็นการ
พัฒนาระบบราชการ /ผลการปฏิบัติราชการ / การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก
ดําเนินการควรเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจหลัก (Core Function) ของหนวยงาน
หรือเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง และตองไดรับการยอมรับหรือมีฉันทามติ 

ขั้นตอนที ่3  สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันกําหนด เปาหมาย ตัวชี้วัด วิธีการ
วัดผล และระบบการจัดเก็บขอมูล ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติ
ราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกมาดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที ่4  สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชน รวมกันวางระบบการติดตามความกาวหนา
หรือระบบในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันติดตามตรวจสอบและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ /การพัฒนาบริการ
สาธารณะที่เลือกใหเปนไปตามระบบ ที่วางไวและเสนอตอผูบริหารของสวนราชการอยาง
สม่ําเสมอ (รายเดือน / รายไตรมาส) 

ขั้นตอนที ่5  สวนราชการจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ 
ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก และเผยแพรใหประชาชน       
ผูที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียรับทราบผานกระบวนการ หรือกลไกที่สวนราชการจัดให
มีขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม 

 

เหตุผล :  
เพื่อกระตุนกระบวนการพัฒนาความรู ความเขาใจของขาราชการระดับจังหวัด กรม และกระทรวง และ

กระตุนการพัฒนาระบบราชการสูการบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Participatory Governance) ซึ่งเปนการบรหิารราชการที่
เปนประชาธิปไตยตามเปาหมายที่กําหนดในยุทธศาสตรที ่ 7 ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 
เพื่อใหเกิดการปรับระบบราชการสูการบริหารที่เปดเผย โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนา
ระบบราชการเพื่อประโยชนสขุของประชาชน 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก  : กลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ        

สํานักงาน ก.พ.ร. 
ชื่อผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 

1.  นางพรทิพย  แกวมูลคํา 0 2356 9949 
2.  นางวิภาดา   ตริตระการ 0 2356 9906 
3.  นายอนุชิต    ฮนุสวัสดิกุล 0 2356 9974 
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แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 :  

 สวนราชการวิเคราะหภารกิจ
หลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญ
และ เหมาะสม ในการ เป ด
โอกาสใหประชาชนเขามาม ี
ส ว น ร ว ม แ ล ะ นํ า ผ ล ก า ร
วิเคราะหไปกําหนดกลุมผูที่
เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียได
อยางเหมาะสม 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการมีกิจกรรมการ
วิเคราะหและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูที่เกี่ยวของ
และผูมีสวนไดเสียไดอยางเหมาะสม ดังนี้ 
 รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการ

มีกิจกรรมการวิเคราะหเพ่ือนําผลการวิเคราะหไป
กําหนดกลุมผูที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสีย 

 สรุปผลการวิเคราะหจากกิจกรรม 
 รายชื่อกลุมผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียที่ถูกกําหนด

โดยกิจกรรมการวิเคราะห 
  สวนราชการมีกระบวนการใน

การสรางความรูความเขาใจ
สําหรับผูที่เกี่ยวของ และผูมี
ส วนได เ สียที่ เป นรูปธรรม
ชัดเจน 

 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการมีกระบวนการในการ
สรางความรูความเขาใจสําหรับผูที่เกี่ยวของ และผูมีสวนได
เสียที่เปนรูปธรรมชัดเจน อาทิ 
 มกีารจัดประชุม / อบรม / สัมมนา 
 เผยแพรความรูความเขาใจทางสื่อตางๆ เชน แผนพับ

บอรด ส่ือวิทยุ  โทรทัศน Website ฯลฯ 
  ส ว น ร า ช ก า ร แ ต ง ตั้ ง

คณะทํางานภาคประชาชน 
โดย เปนคณะทํ า งานร วม
ระหวางภาครัฐ (ผูแทนองคกร
ภาครัฐที่เกี่ยวของ) และภาค
ประชาสังคม (เอกชน ผูแทน
ประชาชน NGOs ส่ือมวลชน 
เปนตน) เ พ่ือจะไดรวมกัน
ผลักดันกระบวนการ พัฒนา
ระบบราชการหรือ ผลักดันให
เกิดผลการปฏิ บั ติราชการ 
ห รื อ ก า ร พั ฒ น า บ ริ ก า ร
สาธารณะ 

คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งควรระบุ 
 วันที่ที่มีการแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน 
 รายชื่อคณะทํางานภาคประชาชน  
 หนวยงานที่บุคคลในคณะทํางานภาคประชาชนสังกัด  

อาทิ หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน NGOs ส่ือมวลชน  
องคกรชุมชน ฯลฯ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

2 ข้ันตอนที่ 2 :  

 สวนราชการกับคณะทํางานภาค
ประชาชนมีการปรึกษาหารือเพ่ือ
กําหนดและเลือกประเด็นการ
พัฒนาระบบราชการ/ ผลการ
ปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการ
สาธารณะ    ที่เห็นวาเหมาะสมที่จะ
นํามาดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ.2550โดยประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ/ผลการปฏิ บั ติ
ราชการ/ การพัฒนาบริ การ
สาธารณะที่เลือกดําเนินการควร
เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจ
หลัก Core Function ของหนวยงาน
หรื อเรื่ องที่ มี ผลกระทบกั บ
ประชาชนโดยตรง  และตองไดรับ
การยอมรับหรือมีฉันทามต ิ

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมการปรึกษาหารือระหวางสวน
ราชการกับคณะทํางานภาคประชาชน เพ่ือกําหนดและเลือกประเด็นการ
พัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะ
ที่เห็นวา เหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ซึ่ง
ควรระบุ 

 รายละเอียดกิจกรรม/รายงานการประชุม 
 ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/ การ

พัฒนาบริการสาธารณะที่สวนราชการกับคณะทํางานภาค
ประชาชนเลือกเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 รายละเอียดที่แสดงถึงความสอดคลองกับภารกิจหลัก (Core 
Function)ของหนวยงานหรือเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชน
โดยตรง 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการยอมรับ หรือการมีฉันทามติในประเด็น
การพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการ
สาธารณะที่เลือกดําเนินการการซึ่ง      ควรระบุ 

 วิธีการดําเนินงานในการไดรับการยอมรับ หรือ ฉันทามติ 
 ผลการแสดงการยอมรับหรือผลการลงฉันทามติ 
 สรุปผลการแสดงการยอมรับหรือผลการลงฉันทามติของ 

- ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ 
- ประเด็นผลการปฏิบัติราชการ 
- ประเด็นการพัฒนาบริการสาธารณะ 

3 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 3 :  

 สวนราชการและคณะทํางานภาค
ประชาชนรวมกันกําหนดเปาหมาย 
ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล และระบบ
การจัดเก็บขอมูลตามประเด็นการ
พัฒนาระบบ ราชการ/ ผลการ
ปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบริการ
สาธารณะที่เลือกมาดําเนินการใน
ขั้นตอน ที่ 2 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงสวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชน
รวมกันกําหนด เปาหมาย ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล และระบบการจัดเก็บ
ขอมูล ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/ การ
พัฒนาบริการ    สาธารณะที่เลือกมาดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งควร
ระบุ 

 รายละเอียดเปาหมาย ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล และระบบการจัดเก็บ
ขอมูล โดยแยกเปนประเด็นตาม 

- ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ 
- ประเด็นผลการปฏิบัติราชการ 
- ประเด็นการพัฒนาบริการสาธารณะ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

4 ข้ันตอนที่ 4 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  สวนราชการและคณะทํางานภาค
ประชาชน รวมกันวางระบบการ
ติดตามความ ก าวหน าหรื อ
ระบบ ในการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงระบบการติดตามความกาวหนา
หรือตรวจสอบผลการดําเนินงาน ที่แสดงวาสวนราชการได
รวมกับคณะทํางานภาคประชาชนในการวางระบบติดตาม
ความกาวหนาหรือตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

  สวนราชการและคณะทํางานรวมกัน
ติดตามตรวจสอบและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/ 
การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก
ใหเปนไปตามระบบ ที่วางไวและ
เสนอตอผูบริหารของสวนราชการ
อยางสม่ําเสมอ (รายเดือน / รายไตร
มาส) 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงสวนราชการและคณะทํางานภาค
ประชาชนรวมกนัติดตามตรวจสอบและรายงานผลการ
ดําเนินงาน ซึ่งควรระบุ 

 รายละเอียดของระบบการติดตามความกาวหนาหรือ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 หลักฐานการรายงานตอผูบริหารของสวนราชการอยาง
สม่ําเสมอ(เปนรายเดือน รายไตรมาส) 

5 ข้ันตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  สวนราชการจัดทํารายงาน
สรุปผลการปฏิบั ติงานตาม
ประ เด็ นกา รพัฒนาร ะบบ
ร า ช ก า ร /  ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ /การพัฒนาบริการ
สาธารณะที่เลือก และเผยแพร
ใหประชาชนผูที่เกี่ยวของ และ
ผูมีสวนไดเสียรับทราบผาน
กระบวนการ หรือกลไกที่สวน
ราชการจัดใหมีขึ้นไดอยางเปน
รูปธรรม 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงระบบในการรายงานผลการ
ดําเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวตามประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบริการ
สาธารณะที่เลือก ซึ่งควรระบุ 

 รายละเอียดระบบการรายงานผลการดําเนินงาน / 
กระบวนการหรือกลไกที่สวนราชการจัดใหมีขึ้น 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานให
ประชาชนผูที่เกีย่วของ และผูมีสวนไดเสียรับทราบ ซึ่งควร 
ระบุ 

 รูปแบบการรายงานใหประชาชนผูที่เกี่ยวของ และผูมี
สวนไดเสียแตละกลุม 

 รายงานผลการปฏิบัติงานที่รายงานใหประชาชน ผูที่
เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียรับทราบ 

หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให  
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัด
มาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ สวนราชการ
เพ่ือพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
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ประเด็นการประเมินผล : ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  
 ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสวนราชการตอง
ดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานราชการ ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ  
 
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 : 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 
  จัดสถานที่/ จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพ่ือให

ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ  

  มีปายแสดงสถานที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารที่จัดไวสําหรับการใหบริการขอมูลขาวสารที่เขาใจ
ไดงายและมองเห็นไดชัดเจน 

2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังนี้ 
  มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน และเปนปจจุบัน 
  จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและสามารถสืบคน

ไดสะดวก รวดเร็ว 
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เหตุผล :  

เพื่อสนับสนุนใหสวนราชการมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร และดําเนินการ ตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2547 เกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการ 
 
หมายเหตุ :  

1. สวนราชการสามารถขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจากสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได 

2. ใหสวนราชการมีหนาที่รับผิดชอบการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการของสวนราชการที่
ต้ังอยูในสวนกลาง และสวนราชการที่เปนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูในสวนภูมิภาค และมีพื้นที่

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ โดยดําเนินการ ดังนี้ 
  มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน                

ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ 
  ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูล

ขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพ่ือซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เปนตน 

  จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการรายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบ          
อยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ ดังนี้ 
  จัดอบรม ใหความรู และพัฒนาความรูที่เกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร  

 จัดกิจกรรม/มีการดําเนินการตามมาตรการ/วิธีการในการสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดี       
ตอการเปนผูใหบริการขอมูลขาวสารแกบุคลากรในสวนราชการอยางสม่ําเสมอ 

  ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนรับทราบถึง
สิทธิในการตรวจสอบการดําเนินงานของสวนราชการ ผานชองทางตางๆ  อยางนอย 5 
ชองทางโดย 1 ใน 5 ชองทางจะตองเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

  รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทางชองทางตางๆ 
และมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการดานการ
เปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร 

5  นําขอมูลประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว 
เผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการ 

  จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือนและเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการ        
ทุกเดือน 
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รับผิดชอบครอบคลุมหลายจังหวัดใหนับเปนงานของสวนกลาง เชน สํานักประชาสัมพันธ เขต 2 ซึ่งมีพื้นที่
รับผิดชอบ 9 จังหวัด เปนตน รวมทั้งสวนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
โดยผูวาราชการจังหวัดไมไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ เชน สํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน 

3. มาตรา  9 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ บัญญัติไวดังนี้   
 

มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวให

ประชาชนเขาตรวจดูได   ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัย

ดังกลาว 

 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) 

 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 

 (4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน 

(5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 

 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งน้ี ใหระบุรายชื่อรายงาน           

ทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 

 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง  ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผย ตามมาตรา  11 หรือมาตรา  12             

อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น 

 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล

ขาวสารตามวรรคหนึ่งได  ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการ

น้ันก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย  ทั้งน้ี เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

 คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

4. สวนราชการสามารถดาวนโหลด พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดจากเว็บไซต 
www.oic.go.th ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั : สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
ชื่อผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 

1. นายนคร เสรรีกัษ 0 2282 9270 
2. นางศิริกุล ปญญาดิลก 0 2281 8552-3 ตอ 34 
3. นางสาวสุดา  ศิลากุล 0 2282 9270 
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แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 :  

ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี ้
 จัดสถานที่/ จัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสารเพื่อบริการ
ขอมูลขาวสารตามมาตรา 
9 เพ่ือใหประชาชนสามารถ 
เขาตรวจสอบขอมูล
ขาวสาร ไดโดยสะดวก 
และมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการใหขอมูล
ขาวสารของสวนราชการ
เปนการเฉพาะ 

 มีปายแสดงสถานที่ต้ัง
ศูนยขอมูลขาวสารที่จัดไว
สําหรับการใหบริการ
ขอมูลขาวสาร ที่เขาใจ    
ไดงายและมองเห็น        
ไดชัดเจน 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน ดังนี้ 
 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการมีการจัด
สถานที่/จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการขอมูล
ขาวสารและมีการติดปายบอกสถานที่ต้ังศูนยขอมูล
ขาวสาร เชน               
-     บันทึก/หนังสือที่ผูบริหารของสวนราชการสั่งการใหมี

การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขึ้นภายในสวนราชการ 
-     ภาพถายสถานที่ต้ังของศูนยขอมูลขาวสารของ         

สวนราชการ  
และ 
-      หนังสือแตงตั้งหรือมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบหรือ     

มีเจาหนาที่ประจําศูนยฯ ทําหนาที่ใหขอมูลขาวสาร 
-  ภาพถายปายบอกถึงสถานที่ต้ังของศูนยขอมูลขาวสารฯ 

ที่เขาใจไดงายและติดตั้งอยูในตําแหนงที่มองเห็นได
ชัดเจน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

2 ข้ันตอนที่ 2 :  

จัดระบบขอมูลขาวสาร       
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 
มาตรา 9 ดังนี้ 
 มีขอมูลขาวสาร           
ตามมาตรา 9 ครบถวน  
และเปนปจจุบัน 

 จัดทําดัชนีขอมูลขาวสาร   
ไวใหบริการ               
ณ ศูนยขอมูลขาวสาร      
อยางชัดเจนและสามารถ
สืบคนไดสะดวก รวดเร็ว 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 และแสดงถึงการจัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารฯ ดังนี้ 
 ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารฯ 
ครบทุกประเภทท่ีระบุไวตามมาตรา 9 ของ พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ทั้งนี้ ตามอํานาจหนาที่
ของหนวยงานนั้น ๆ  ไดแก  
- ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรง            

ตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคําส่ังที่เกี่ยวของ
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

- นโยบายและการตีความ 
- แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป

ของปงบประมาณที่กําลังดําเนินการ 
- คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ของรัฐซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิ หนาที่ ของเอกชน 
- ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา 
- สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน

หรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการ
สาธารณะ 

- มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้ง       
โดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี               
ทั้งนี้  ใหระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงาน
ขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการ
พิจารณาไวดวย 

  - ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการกําหนดใหสวนราชการตองจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได  ไดแก ประกาศประกวดราคา
และประกาศสอบราคาของหนวยงานของรัฐที่หัวหนา    
สวนราชการลงนามแลว และ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจาง ฯลฯ 

 ภาพถาย/เอกสารแสดงดัชนีขอมูลขาวสารที่จัดไว
ใหบริการที่มีคําอธิบายที่ชัดเจนหรือแสดงใหเห็นถึง
วิธีการสืบคนขอมูลขาวสารจากดัชนี      
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

3 ข้ันตอนที่ 3 :  

บริหารจัดการเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร            
อยางเปนระบบ                   
โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 มอบหมายใหมีผูบริหาร
ระดับรองหัวหนา        
สวนราชการรับผิดชอบ    
ในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายขอมูลขาวสาร
ของราชการเปนการเฉพาะ 

 ผูบริหารของสวนราชการ
ใหความสําคัญและ
ควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการ       
อยางเครงครัด เชน มีการ
ประชุมเพ่ือซักซอมความ
เขาใจในการปฏบัิติตาม
กฎหมาย เปนตน 

 จัดเก็บสถิติและสรุปผลการ
มาใชบริการ รายงานให
ผูบริหารของสวนราชการ
ทราบอยางสม่ําเสมอ      
(รายเดือนหรือรายไตรมาส) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร เชน 
 คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนา
สวนราชการรับผิดชอบงานตามกฎหมายขอมลูขาวสาร
ของราชการ 

 บันทึกการประชุมติดตามผลการดําเนินงานของศูนยขอมูล
ขาวสารของสวนราชการที่มีผูบริหารเขารวมในการประชุม 

 ภาพถายการจัดกิจกรรม/เอกสารประกอบการจัดประชุม
ซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูล
ขาวสาร  

 หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญและ
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมลูขาวสาร
ของราชการ เชน ระเบียบ/คําส่ัง/หนังสือส่ังการของ
ผูบริหารของสวนราชการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายขอมูลขาวสาร เปนตน 

 บันทึก/หนงัสือ/รายงานสรุปผลการดําเนินงาน        
ของศูนยขอมูลขาวสารที่เสนอตอผูบริหารของ       
สวนราชการเปนรายเดือน/รายไตรมาส ซึ่งระบุสถิติ
ของผูมาใชบรกิารที่ศูนยขอมลูขาวสาร 

 

4 ข้ันตอนที่ 4 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูล
ขาวสารใหบุคลากรของ    
สวนราชการและประชาชน
ทราบ ดังตอไปนี้ 
 จัดอบรม ใหความรู และ
พัฒนาความรูที่เกี่ยวกับ
กฎหมายขอมูลขาวสาร  

 จัดกิจกรรม/มีการ

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็น
วาสวนราชการมีการเผยแพรความรูความเขาใจความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ ดังนี้ 
  แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของ ปฏิทินการดําเนินงาน 

(Gantt Chart) และรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
 คําส่ัง/หนังสือเวียน/หนังสือเชิญหรืออนุมัติใหเขาอบรม   
 ชื่อเรื่อง/หัวขอ/หลักสูตรที่จัดอบรม 
 วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ดําเนินการตามมาตรการ 
/วิธีการในการสราง
จิตสํานึกและทัศนคติที่ดี
ตอการเปนผูใหบริการ
ขอมูลขาวสารแกบุคลากร 
ในสวนราชการ           
อยางสม่ําเสมอ 

 ประชาสัมพันธเผยแพร
เกี่ยวกับกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการให
ประชาชนรับทราบถึง  
สิทธิในการตรวจสอบ     
การดําเนินงานของ         
สวนราชการผานชองทาง
ตางๆ อยางนอย 5 
ชองทาง โดย 1 ใน 5 
ชองทางจะตองเปนการ
เผยแพร ประชาสัมพันธ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

 รับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร
ผานทางชองทางตางๆ 
และมีการนําความคิดเห็น
ของประชาชนมา
พิจารณาประกอบการ
บริหารจัดการดานการ
เปดเผยหรือใหบริการ
ขอมูลขาวสาร 

 จํานวนผูเขาอบรมและทะเบียนรายชื่อผูเขาอบรมลงนาม
เขาอบรม 

 ภาพถายการจัดอบรม   
 แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/ปฏิทินการดําเนินงาน 

(Gantt Chart) การสรางจิตสํานึกและทัศคติที่ดีตอการ
เปนผูใหบริการ ขอมูลขาวสารและรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

 หนังสือส่ังการหรือเชิญใหเขารวมกิจกรรมการรณรงค
สรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอการเปนผูใหบริการ 
ขอมูลขาวสาร   

 วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 
 ภาพถาย/เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม   
 หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงถึงการดําเนินการตามมาตรการ/

วิธีการในการสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอการเปน     
ผูใหบริการขอมูลขาวสารใหแกบุคลากรของสวนราชการ   
เปนตน 

 ตัวอยางเอกสารและชื่อชองทางอิเล็กทรอนิกส              
ที่สวนราชการใชในการเผยแพร ประชาสัมพันธ ชี้แจง 
หรือใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการและสิทธิของประชาชนในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสวนราชการ เชน โปสเตอร แผนพับ 
ใบปลิว จดหมายขาว จุลสาร วารสาร การจัดนิทรรศการ 
ประกาศตาง ๆ เปนตน  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการจัดใหมรีะบบ
หรือมีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ขาวสารผานชองทางตาง ๆ จริง เชน  
-  ชื่อชองทางที่จัดไวเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนและขอมูลที่ไดจากชองทางดังกลาว 

-  ภาพถายการจัดกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็น 
-  บันทึกการประชุม/เอกสารสรุปผลการจัดรับฟง         
ความคิดเห็น  

-  แบบสอบถามความคิดเห็น และสรุปผลที่ไดจาก
แบบสอบถาม เปนตน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดนําความคิดเห็น
ของประชาชนมาพิจารณาหรือใชประกอบการบริหาร
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

จัดการงานดานการเปดเผยขอมูลขาวสาร เชน  
-  บันทึกการประชุม 
-  บันทึก/หนังสือส่ังการของผูบริหารของสวนราชการ 
โดยอางอิงความเห็นหรือขอเสนอแนะที่ไดจากการ    
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตาง ๆ     
เปนตน 

5 ข้ันตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  นําขอมูลประกาศประกวด
ราคาและประกาศสอบ
ราคาที่หัวหนา         
สวนราชการลงนามแลว 
เผยแพรบนเว็บไซต   
ของสวนราชการ 

 จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัด
จางเปนรายเดือนและ
เผยแพรบนเว็บไซตของ   
สวนราชการทุกเดือน 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2, 3 และ 4 และเอกสาร หลักฐานแสดงถึงการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 เอกสารที่มีภาพพิมพหนาเว็บไซตที่มีประกาศประกวด
ราคาและประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการ           
ลงนามแลวและไดนําลงในเว็บไซตของสวนราชการ 
  ชื่อเว็บไซตและ/หรือลิงคที่สามารถเขาไปเรียกดูหรือ
ตรวจสอบขอมูลประกาศประกวดราคาและประกาศสอบ
ราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว  
 ชื่อเว็บไซตและ/หรือลิงคที่มีการเผยแพรสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจางของสวนราชการที่สามารถเขาไปตรวจสอบได  
 เอกสารที่มีภาพพิมพหนาเว็บไซตของสวนราชการที่แสดง
ขอมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือนของทั้ง
ปงบประมาณ 

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ   

 ณ สถานที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารของของสวนราชการ 

หมายเหตุ : 
 การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญ
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
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ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปราม                       
การทุจริตน้ําหนัก : รอยละ 3 

คําอธิบาย :  
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณา

ความครบถวนของการดําเนินการใน 3 ประเด็น ไดแก 
1. การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบหรือแนวทางที่ชัดเจนในการปองกันการทุจริต ที่อาจจะ

เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ  
2. การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
3. การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 
 
ประเด็นที่ 1 การกําหนดหลกัเกณฑ ระเบยีบ หรือแนวทางที่ชัดเจนในการปองกันการทุจริตที่อาจจะ
เกิดขึน้ในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต 
น้ําหนัก :  รอยละ 1  
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
เกณฑการใหคะแนน :   

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดบั พิจารณา
จากความสําเร็จของขัน้ตอนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันการทุจรติตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

 วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

 สรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ การรองเรียนผาน
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และ ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

2  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาใชประกอบการจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดแลวเสร็จ โดย
ตองคํานึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยง รวมทั้งการ  มีสวนรวมของ
ภาครัฐและเครือขายภาคประชาชน และในมาตรการ/แผนปฏิบัติการ จะตองระบุถึง 

 - การกําหนดหรือปรับปรุงแกไข หลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่เอื้อตอการปฏิบัติงานที่โปรงใสสามารถตรวจสอบ
ได และประชาสัมพันธใหภาครัฐและประชาชน และ/หรือผูมีสวนไดเสียไดรับรู 

- กําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเจาหนาที่ของรัฐ 
เชน การอบรม/การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของศาสนาตางๆ เปนตน 

- กิจกรรมการสรางความเขมแข็งหรือการใหความรูกับ ภาครัฐและเครือขาย
ภาคประชาชนตลอดจนเครือขายที่เกี่ยวของในดานการปองกันการทุจริต 

3 ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดแลวเสร็จครบถวน 

4 ตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่มี
การรองเรียนผานระบบรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ  ศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย และศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
อยางครบถวน 

5 สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาที่
ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริต การปฏิบัติ และ/
หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” ในขั้นตอน ที่ 4 
พรอมทั้งกําหนดแนวทางหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

 

 

 

 

 

 



                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

 69

หมายเหตุ :  

1. สวนราชการสวนกลางจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของหนวยงานในสังกัดที่ต้ังอยูใน
สวนกลางและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่
ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด 

2. จังหวัดจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคและ
หนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคและผูวา
ราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  

3. หากตองการสอบถามหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับ แนวทาง หรือหลักการในการสรางความเขมแข็งหรือให
ความรูแกเครือขายภาคประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ โปรดติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว
ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดแก 

1) ดานการกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรอืแนวทางการปองกันการทุจริต  

 ผูรับผิดชอบ เบอรติดตอ E-mail 

1. นายตอยศ  วงศสุนทร 0 2281 5972 toryot_won@nccc.go.th 

2. นายสุภีร  รัตนนาคินทร 0 2280 0141 supee_rat@nccc.go.th 
    

            2) ดานการสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายภาคประชาชนและเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   

 ผูรับผิดชอบ เบอรติดตอ E-mail 

1. นายนนท  กอแกวทองดี 
0 2282 3280, 0 2282 3161    
ตอ 167 

Nond_gor@nccc.go.th 

2. นางศุภวรรณ  ภิญโญธรรมากร 
0 2281 2871, 0 2282 3161    
ตอ 182 

suphavan_pin@nccc.go.th 

    

3) ดานการสรางความเขมแข็งภาคเจาหนาที่ของรฐั (ยกเวนเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิน่)  

 ผูรับผิดชอบ เบอรติดตอ E-mail 

1. นายวันชัย  วงษซิ้ม 0 2280 0143 wanchai_von@nccc.go.th 

2. นายกิตติ  ลิ้มพงษ 0 2280 0143 kitti_lim@nccc.go.th 

3. นายธิติ  เมฆวณิชย 0 2280 0143 thiti_mek@nccc.go.th 
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แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 :  

 ทบทวนผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการ/แผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ท่ีไดดํ า เนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
 วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ 
ที่ อ าจจะก อ ให เ กิ ดการ
ทุจริต  การปฏิ บั ติ  และ /
หรื อ  ละ เวนการปฏิ บั ติ
หนาที่ โดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการ 
 สรุปขอมูลที่ไดจากระบบ
การรับฟงขอรองเรียนของ
สวนราชการ การรองเรียน
ผ า น ศู น ย ดํ า ร ง ธ ร ร ม 
กระทรวงมหาดไทย และ 
ศู นย บ ริ ก า รป ร ะช าชน 
สํ า นั ก ง า น ป ลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดมีการทบทวน
มาตรการ แผนปฏิบัติการฯ ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการทบทวนมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ 
หรือ บันทึก/รายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวาสวน
ราชการไดมีการทบทวนมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ที่ได
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงซึ่งจะตองประกอบดวย 
 ระดับความรุนแรง 
 โอกาสของการเกิดความเสี่ยง 
 การจัดลําดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหระดับความ
รุนแรงและโอกาสของการเกิดการทุจริต เปนตน 

 เอกสารสรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน เชน 
สรุปขอรองเรียน จํานวนขอรองเรียน ฯลฯ เปนตน 

 

2 ข้ันตอนที่ 2 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 
มาใช ประกอบการจั ดทํ า
มาตรการ/แผนปฏิ บั ติ การ 
ปองกันการทุจริตของเจาหนาที่
ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ไดแลวเสร็จ โดยตองคํานึงถึง
ระดับความรุนแรงและโอกาสของ
ความเสี่ยง รวมทั้งการ  มีสวน
รวมของภาครัฐและเครือขายภาค
ประชาชน และในมาตรการ/
แผนปฏิบัติการ จะตองระบุถึง 

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่1 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานในขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 
 เอกสารที่แสดงใหเห็นถึงการนําขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มา
ใชประกอบการจัดทําแนวทาง มาตรการ 

 มาตรการ/แผนปฏิบัติการตองระบุถึงแนวทางการกําหนด
หลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางที่ชัดเจนในการปองกัน
การทุจริต ตลอดจนระบุถึงการอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรม
ตามหลักธรรมของศาสนา เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมใหกับเจาหนาที่ของรัฐ และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการใหความรูภาครัฐและประชาชน และเครือขายที่
เกี่ยวของอยางครบถวน   



                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

 71

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 - การกําหนด/ปรับปรุงแกไข 
หลักเกณฑ ระเบียบ หรือ
แนวทางการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการที่เอ้ือตอ
การปฏิบัติงานที่โปรงใส
สามารถตรวจสอบได และ
ประชาสัมพันธใหภาครัฐ
และประชาชน และ/หรือผูมี
สวนไดเสียไดรับรู 
- กําหนดใหมีกจิกรรม
สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหกับเจาหนาที่
ของรัฐ เชน การอบรม/การ
ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรม
ของศาสนาตางๆ เปนตน 
- กิจกรรมการสรางความ
เขมแข็ง/การใหความรูกับ 
ภาครัฐและเครือขายภาค
ประชาชนตลอดจนเครือขาย
ที่เกี่ยวของในดานการ
ปองกันการทุจริต 

**หากมาตรการ/แผนปฏิบัติการไมระบุถึงกิจกรรมดังกลาวจะถูก
พิจารณาปรับคะแนนเชิงคุณภาพดวย** 

3 ข้ันตอนที่ 3 :  

ดําเนินการตามมาตรการ/
แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ได
แลวเสร็จครบถวน 

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 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

- บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน 
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม 

4 ข้ันตอนที่ 4 :  

ตอบสนองตอขอรองเรียน
เรื่อง “การทุจริต การปฏิบัติ 
และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ที่มีการรองเรียนผานระบบ
รับฟงขอรองเรียนของสวน
ราชการ ศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย และ
ศูนยบริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี                 
อยางครบถวน 

ประเมินผลจากขอมลู เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1  2 และ 3 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง
การตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่องการทุจริต ดังนี้ 
 สรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่องการทุจริตใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยแบงตามประเภท/จํานวน
ชองทางตางๆ ที่จัดไวเพ่ือรับขอรองเรียน 

 ตัวอยางเอกสารการรับขอรองเรียน และการตอบสนอง
ตอขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 

5 ข้ันตอนที่ 5 ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สรุปผลการดําเนินการตาม
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ป อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง
เ จ า ห น า ที่ ข อ ง รั ฐ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
โดยระบุป จจั ยสนับสนุน 
ปญหา  อุ ปส ร รค ในกา ร
ดําเนินงานและสรุปผลการ
ตอบสนองตอขอรองเรียน
เรื่อง “การทุจริต การปฏิบัติ 
และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติ
ห น า ที่ โ ด ย มิ ช อ บ ข อ ง
เจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” 
ในขั้นตอน ที่ 4 พรอมทั้ง
กํ า ห น ด แ น ว ท า ง ห รื อ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้งมีรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ โดยมีเนื้อหาที่ระบุ  
 ผลการดําเนินงานและวันที่ดําเนินงานแลวเสร็จของแตละ

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ 
 สรุปผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมายตามที่

กําหนดไวในมาตรการ/แผนปฏิบัติการ 
 ปจจัยสนับสนุน 
 ปญหา/อุปสรรค 
 แนวทางหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการ/

แผนปฏิบัติการสําหรับปงบประมาณพ.ศ. 2551  
 วันที่แลวเสร็จของรายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม

มาตรการ/แผนปฏิบัติการอางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลง
นามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ป อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง
เ จ า ห น า ที่ ข อ ง รั ฐ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

หมายเหตุ : 

การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอใหสวน
ราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัด

มาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่สวนราชการ
เพ่ือพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 



                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

 74

ประเด็นที่ 2 การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือ            
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับ                 
การทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
และขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การ
ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจางเพื่อใชเปน
ฐานขอมูลการทุจริตในระดับชาติ (สวนราชการสวนกลางรวบรวมขอมูลของหนวยงานในสังกัดที่ต้ังอยูใน
สวนกลางและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่ผูมี
อํานาจของจังหวัดไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด) 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดบั พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐตามรูปแบบ รายการ และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ  (ป .ป .ช . )  กํ าหนด  
(ตามแบบฟอรม ขท 01) ไดอยางสมบูรณ ครบถวน และมีการปรับปรุงสถานะของผลการ
ดําเนินงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

2 ประมวลผลขอมูลที่จัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ 
ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร      ในการเฝาระวังและติดตามการ
ปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ชอบของเจาหนาที่ของรัฐได 
3 เก็บรวบรวมขอมูลการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูลดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสของสวนราชการแลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยางสมบูรณ ครบถวน 
(ตามแบบฟอรม ขท 02) 

4 รายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่กําหนด 

5 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่
กําหนด   

เงื่อนไข :  

 การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) จะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพื่อนํามาเปนประเด็นปรับคะแนน  
เชิงคุณภาพดวย 

 ขอใหหนวยงานตอไปนี้ คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
กําหนดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
หรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
แลวมีหนังสือแจงรายชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยอยดังกลาวไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2550 
เพื่อจะไดกําหนดรหัสในการรายงานขอมูล ตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2  และขั้นตอนที่ 3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดอยางถูกตอง 

 
หมายเหตุ :  

1. สวนราชการสามารถดาวนโหลด แบบฟอรม ขท 01 และ แบบฟอรม ขท 02 ไดที่เว็บไซตของ 
- สํ านั กงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห งชาติ  (ป .ป .ช . ) 

(www.nccc.go.th)  
- สํานักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) (www.nccc.go.th) 
 
 

 
สํานักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) 

2. กําหนดการรายงานขอมูล : กําหนดใหสวนราชการรายงาน 3 ครั้ง คือ  
ครั้งที ่1 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน    

                     (ภายในเดือนเมษายน 2550) 
ครั้งที ่2 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน  

        (ภายในเดือนกรกฎาคม 2550) 
ครั้งที ่3 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดอืน  

        (ภายในเดือนตุลาคม 2550) 
 

3. วิธีการ รายละเอียดในการกรอกขอมูล โปรดศึกษาใน แบบ ขท 01 และ แบบ ขท 02                      
ดังแผนภาพดังตอไปนี้  

 

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

www.nccc.thaigov.net/nccc/1.php 

 



                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

 77

 
 

4. การสง File ขอมูลตองทําเปน Zip File เทานั้น  และตั้งชือ่ File ที่ Zip ไว โดยใชรหัสหนวยงานเปนชื่อ 
File   เชน ตช0014 และจัดสงไปยัง E-mail Address : infonccc01@nccc.go.th 

5. หากตองการสอบถามหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลตามแบบ ขท 01 และ แบบ ขท 02 โปรด
ติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในเรื่องดังกลาวของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดแก 

 

 ผูรับผิดชอบ เบอรติดตอ E-mail 

1. นายมรุต  อรุณสมบูรณ 0 2282 3161 ตอ 406, 210 marut_aru@nccc.go.th 
2. นางสมพร  ครุฑสาคร 0 2282 3161 ตอ 406, 210 somporn_kru@nccc.go.th 
 
แนวทางประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 :  

จัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอ
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐตาม
รูปแบบ รายการ และวิธีการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการ

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

ในการติดตามและประเมินผล จะใชขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) 

คําอธิบาย 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 
01) ไดอยางสมบูรณ 
ครบถวน และมีการปรับปรุง
สถานะของผลการ
ดําเนินงานใหเปนปจจุบันอยู
เสมอ 

2 ข้ันตอนที่ 2 :  

มีการประมวลผลขอมูลที่
จัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยู
ในรูป information และ
นําเสนอในรูปแบบ กราฟ 
แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพ่ือ
เปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหารในการ
เฝาระวังและติดตามการ
ปฏิบัติงานในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือ
การปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐได 

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐาน ขอมูลการทุจริตที่จัดทําใหอยูในรูป 

Information โดยใชขอมูลจากขั้นตอนที่ 1  
 ตัวอยางการขอมูลการทุจริตที่จัดทําใหอยูในรูป 

Information ในรูปแบบตางๆ เชน กราฟ แผนภูมิ ตาราง 
ฯลฯ ที่นําเสนอตอผูบริหาร 

 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารของ          
สวนราชการไดนําขอมูลการทุจริตดังกลาว ไปใชเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเฝาระวังและติดตาม
การปฏิบัติงานเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3 ข้ันตอนที่ 3 :  

เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซื้อ
จัดจาง โดยวิธีประกวดราคา
หรือวิธีประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของสวน
ราชการ แลวบันทึกขอมูล
ตามรูปแบบที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด 
ไดอยางสมบูรณ ครบถวน 
(ตามแบบฟอรม ขท 02) 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลจะใชขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) 



                            คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

 79

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

4 ข้ันตอนที่ 4 :  

รายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่
กําหนด 

ในการติดตามและประเมินผลจะใชขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) 

5 ข้ันตอนที่ 5 : 

มีการรายงานขอมูลตาม
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 
และขั้นตอนที่ 3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด   

ในการติดตามและประเมินผลจะใชขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) 

หมายเหตุ : 
 การรายงานขอมูลตามระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ใหจัดสงเปน Zip File และตั้งชื่อ File โดยใชเลขที่
หนังสือออกของจังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณฯ  ซึ่งประกอบดวยพยัญชนะ 2 
ตัว และตัวเลข 4 หลัก เปนชื่อ File เชน วธ0202 หมายถึง สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนตน 
(รายละเอียดและวิธีการโปรดศึกษาในแบบฟอรม ขท 01และแบบฟอรม ขท 02)และจัดสงรายงานขอมูลไปยัง  
E-mail Address : infonccc01@nccc.go.th 

 การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอใหสวน
ราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว  
ที่สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
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ประเด็นที่ 3 การดําเนินการอยางเครงครดัเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ            
พ.ศ. 2550 
ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนนิการไดครบถวนสมบูรณ             

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามประเด็น
ที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการ  โดยมี
เอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวนและ
เอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการทั้งหมด 

 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณและจัดสง 

ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด   x 100 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการทั้งหมด 
 
โดยที่ จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการทั้งหมด หมายถึง จํานวนเรื่องทั้งหมดที่
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหสวนราชการดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2550 
 
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 :  

แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 ในการติดตามและประเมินผล จะใชขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) 

 
เงื่อนไข : การพิจารณาปรับคะแนนเชิงคุณภาพ 
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1. กรณีที่สวนราชการไมสามารถดําเนินการเพื่อตอบสนองตอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือของศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ดวยความรวดเร็ว และ
เด็ดขาด  

2. กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวา 
มีมูลความผิดทางวินัย และแจงใหสวนราชการทราบแลว สวนราชการไมพิจารณาโทษใหแลวเสร็จภายใน 30 
วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
พรอมทั้งสงสําเนาคําสั่งลงโทษใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดออกคําสั่ง  

3. กรณีมีการรองเรียนตอสวนราชการ เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบหากสวนราชการไม
สามารถดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนดังกลาวไดภายใน 15 วัน 
 
หมายเหตุ : 

1. กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02 ใหนําน้ําหนัก
ตัวชี้ วัดรอยละ 1 ไปเพิ่มใหตัวชี้ วัดที่ 7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

2. กรณีสวนราชการไมมีสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัดรอยละ 1 ไปเพิ่มใหตัวชี้วัดที่ 7.2.1 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

3. กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02 และไมมีสํานวนการ
สอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบใหนําน้ําหนัก
ตัวชี้วัดทั้งหมดไปเพิ่มใหตัวชี้วัดที่ 7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต 

4. ใหสวนราชการสวนกลางมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือ  ละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หนวยงานในสังกัดที่ต้ังอยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่
ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค ที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแก
ผูวาราชการจังหวัด  

5. ใหจังหวัดมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ หนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมี
สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคและผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  ทั้งนี้ ไมรวมหนวยงานราชการสังกัด
ราชการบริหารสวนทองถิ่น หนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูใน สวน
ภูมิภาค และผูวาราชการจังหวัดไมไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ เชน สํานักงานอัยการ
สูงสุด สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน  
เหตุผล :   
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เนื่องจากการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระเรงดวนที่รัฐบาลใหความสําคัญ และเรงรัด
ใหดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่องเพื่อใหระบบราชการ มีความโปรงใส โดยการวาง
ระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความคุมคา พัฒนากระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบลงโทษผูทุจริตอยางเด็ดขาด เปดเผยขอมูล ขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและการ
จัดซื้อ จัดจาง ใหเกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคเรื่อง
ดังกลาวอยางจริงจัง และปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคม ใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริต และการ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และยังเปนเรื่องที่สอดคลองพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สวนราชการจึงมีหนาที่ปองกันมิใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้น อันจะสะทอน
ถึงประสิทธิภาพ และความโปรงใสในการทํางานของสวนราชการได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน 2 กรณี 
 
กรณีที่ 1 สวนราชการมีงบประมาณรายจายลงทุน  
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบกิจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของ
สวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของ    
สวนราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูล         
การเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจาย และถวงน้ําหนักสําหรับอัตรา              
การ  เบิกจายเงินในสวนของรายการคาครุภัณฑและรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้ 

การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละรายการ 
รายการงบประมาณรายจายลงทุน น้ําหนัก : Wi (รอยละ) 

1. รายการคาครุภัณฑ 0.9 
2. รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 2.1 
รวมน้ําหนักรอยละ 3.0 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ 
                          =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ  x 100 
                                 วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑที่ไดรับ 

 
 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
                         =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง   x 100 
                                วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่ไดรับ 
 

  รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ    
รายการ 

(W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย        

เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

คาคะแนนท่ีได
ของแตละ
รายการ 

(SMi) 

คะแนนถวงน้ําหนัก        
(W i x SMi) 

 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1. รายการ          0.3 X – 2Y X - Y X X + Y X +2Y SM1 (W1 x SM1) 
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คาครุภัณฑ (0.9/3.0) 
 

2. รายการ          
คาที่ดินและ
ส่ิงกอสราง 

0.7 
(2.1/3.0) 

 

X – 2Y X - Y X X + Y X +2Y SM2 (W2 x SM2) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

แปลงน้ําหนักของแตละรายการใหผลรวมของน้ําหนักของทกุรายการเทากับ 1 

หมายเหตุ :  

1. กําหนดคา X เทากับ ระดับคะแนน 3 โดยที่ X หมายถึง อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน
ภาพรวมตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. กําหนดคา Y เทากับ ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อหารือความเหมาะสมของชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และจะแจงใหสวนราชการทราบ
ตอไป 

3. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได            
และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงาน
วงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

 
สูตรการคํานวณ : 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

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

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

W หมายถึง น้ําหนักที่ใหกับรายการงบประมาณรายจายลงทุนที่กําหนดไวและผลรวมของน้ําหนักของทกุ

รายการ (Σ Wi) =  1   

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดของแตละรายการ 
i  หมายถึง ลําดับที่ของรายการงบประมาณรายจายลงทุนที่กําหนดไว ;  1, 2,…, i  

 
หรือ 
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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 

 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการ
เบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตาง ๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด คือ รอยละของ
อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนกําหนดไวเทากับรอยละ X 
 
 
 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูลผลการเบิกจาย
รายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค จากระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาครุภัณฑ x น้ําหนักของรายการคาครุภัณฑ) 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง x น้ําหนักของรายการคาที่ดินและส่ิงกอสราง) 

+ 
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แนวทางการประเมินผล 

 กรณีที่สวนราชการมีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สวนราชการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น งบประมาณใน
สวนที่เหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได ทั้งนี้ หากสวนราชการไมไดนําเงินงบประมาณ
สวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่น ๆ ตอขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว 
(งบประมาณเหลือจาย)  เพ่ือใชประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้  
 วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของ
งบประมาณที่สามารถประหยัดได  
 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสวนราชการที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
- แบบจัดทําแผนแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสรางที่จัดสรรงบประมาณในงบ
ลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (แบบ สงป. 302/1) 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดรับ
การอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ    

หมายเหตุ : 

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

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
กรณีที่ 2 สวนราชการไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณรายจาย                  

ในภาพรวม 
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 
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การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวมของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถ               
ในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ 
โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

                      
                     ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม           x 100 
                        วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรับ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ Y ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

X – 2Y X - Y X X + Y X +2Y 
 
 
หมายเหตุ :  

1. กําหนดคา X เทากับ ระดับคะแนน 3 โดยที่ X หมายถึง อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน
ภาพรวมตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. กําหนดคา Y เทากับ ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อหารือความเหมาะสมของชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และจะแจงใหสวนราชการทราบ
ตอไป 

3. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และ
ไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน
งบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการ
เบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณใน
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ภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดคือ รอยละของ
อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมกําหนดไวเทากับ รอยละ X 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ   

 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากผลการเบิกจายรายจายในภาพรวม
ของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 กรณีที่สวนราชการมีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สวนราชการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือ
โครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น งบประมาณในสวนที่เหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่
สามารถประหยัดได ทั้งนี้ หากสวนราชการไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่น ๆ  ตอ ขอใหสวนราชการ
รายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใชประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผล
การดําเนินงาน ดังนี้  
 วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของงบประมาณที่สามารถประหยัดได  
 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสวนราชการที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
- แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

(แบบ สงป. 302) 
- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมี
อํานาจ        

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดรับการอนุมัติจากผู
มีอํานาจ        

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน 
พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ  ที่ไมได
จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ   

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
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ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
 
อยูระหวางการหารือรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนกับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน            
กระทรวงพลังงาน  
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ประเด็นการประเมินผล : การลดระยะเวลาการใหบรกิาร 
ตัวชี้วัดที่ 10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของ         
                        ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลาที่ลดไดของแตละ
งานบริการประชาชนที่สวนราชการจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.โดยจํานวนกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อ
นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เมื่อรวมกับกระบวนงานที่ถูกประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 แลว ตองคิดเปนจํานวน
รอยละ 100 ของจํานวนกระบวนงานทั้งหมดที่สวนราชการไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.ตามเอกสารแนวทาง
ดําเนินการเรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ป 2547 - 2550 

การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการสําหรับกระบวนงานทุกกระบวนงานที่
สวนราชการเสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหเปรียบเทียบระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 กับระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (รอบระยะเวลาการใหบริการ ใหนับรวมถึง
ระยะเวลารอคอย) ทั้งนี้หากไมมีขอมูลฐานของงานบริการที่นํามาประเมินผล ใหใชขอมูลที่สามารถจัดเก็บได
กอนที่จะทําการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเปนขอมูลฐานเพื่อใชในการประเมินผล 
 
 เงื่อนไขการเสนอกระบวนงานเพื่อประเมินผล :  

1. กระบวนงานใดที่สวนราชการนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-
2549 แลว และลดระยะเวลาการใหบริการไดไมถึงรอยละ 30 สวนราชการจะตองนํากระบวนงานนั้นมาเสนอ เพื่อ
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และตองนําเสนอกระบวนงานที่จะดําเนินการลดรอบระยะเวลาใหมีความ
สอดคลองและสนับสนุนงานดานยุทธศาสตรและภารกิจหลักดวย โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวยในการปรับปรุง
งานบริการ 

2. กระบวนงานใดที่สวนราชการนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2549 
แลว และสามารถลดระยะเวลาการใหบริการไดต้ังแตรอยละ 30 แตไมถึงรอยละ 50 สวนราชการสามารถ
เลือกนํากระบวนงานนั้นมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 หรือไมก็ได โดยไมตองสงหนังสือ
ชี้แจงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 

3. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนําไป
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน 
หากไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

4. สําหรับกระบวนงานของสวนราชการที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการ
ดําเนินการลดรอบระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของทุก
สาขา เปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละสาขาตาม
แบบฟอรมรายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ โดยแนบเปนเอกสาร หลักฐานใหกับผูประเมิน) 
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5. ใหสวนราชการเสนอเฉพาะกระบวนงานที่มีการปฏิบัติอยูในสวนราชการที่ต้ังอยูในสวนกลาง 
รวมทั้งสวนราชการที่เปนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูในสวนภูมิภาค และมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม
หลายจังหวัดใหนับเปนงานของสวนกลาง เชน สํานักประชาสัมพันธ เขต 2 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด   
เปนตน 

6. ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชน
ทราบอยางชัดเจน 
 

 
 

 
 
 
 

กระบวนงานทีถู่กประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 

ลดระยะเวลาลงไดรอยละ 50 ข้ึนไป 
ลดระยะเวลาลงไดตั้งแตรอยละ 30       

แตไมถึงรอยละ 50 
ลดระยะเวลาลงไดไมถึงรอยละ 30 

ไมตองนํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

สามารถเลือกนํามาประเมินผล          
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 หรือไมก็ได  

จะตองนํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 

งานบริการประชาชน  
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                       
รอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงได 

คะแนนท่ีได 
(Ci) 

คะแนน           
ถวงน้ําหนัก        

(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

งานบริการที่1 W1 10 20 30 40 50 C1 (W1 x C1) 
งานบริการที่2 W2 10 20 30 40 50 C2 (W2 x C2) 

. . 10 20 30 40 50 . . 

. . 10 20 30 40 50 . . 
 งานบริการที่ i Wi 10 20 30 40 50 C i (Wi x Ci) 
น้ําหนักรวม Σ Wi =1  Σ (Wi x Ci) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ เทากับ 

 

     

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

จํานวนกระบวนงานที่ถูก           
ประเมินผลในปงบประมาณ         
พ.ศ. 2547 ,2548  และ 2549 

จํานวนกระบวนงานที่              
สวนราชการเสนอเพื่อประเมินผล 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

รอยละ 100  
ของจํานวนกระบวนงานทั้งหมด 
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     Σ Wi                   W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ        

และผลรวมของน้ําหนักของทกุขั้นตอน (Σ Wi) = 1 

C หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลา (Cycle Time)                    
ที่ลดลงไดในแตละกระบวนงานที่พิจารณา 

i  หมายถึง ลําดับที่ของกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ ;  1, 2,…, i  

เกณฑการใหคะแนน  : 
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

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. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานให
ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้   

2. หากสวนราชการมีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลาที่ 
ตํ่ากวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง 0.5 คะแนน 
 
เหตุผล :   

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เห็นชอบแนวทางการลดขั้นตอน                  
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยใหสวนราชการพิจารณา
และดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงรอยละ 30-50 จากที่กําหนดไว 
ในขณะนั้น และใหมีผลในทางปฏิบัติกอนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยขั้นตนใหเลือกกระบวนงานหลัก 3-5 
กระบวนงานกอน แลวขยายผลใหทุกสวนราชการดําเนินการใหครอบคลุมครบทุกกระบวนงานในป พ.ศ. 2550  

แนวทางการประเมินผล :   
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
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แนวทางการประเมินผล 

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของกระบวนงานที่นํามาประเมินผลการลดระยะเวลาการใหบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมทั้งสรุปจํานวนกระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ.
2547 ,จํานวนกระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ,จํานวนกระบวนงานที่ถูกประเมินผล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และจํานวนกระบวนงานที่เสนอเพ่ือประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
(ตามแบบฟอรมสรุปจํานวนกระบวนงานที่เสนอเพื่อประเมินผล) 

 
 

 ระยะเวลาและขั้นตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการในปงบประมาณ  พ.ศ. 2546 หรือขอมูลลาสุด 
ที่สามารถจัดเก็บได 

 
 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินผลการลดระยะเวลาการใหบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
(ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร.)  
 ระยะเวลาและขั้นตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการที่เกิดขึ้นจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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แนวทางการประเมินผล 

 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของแตละงานบริการกอนและหลังการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 วิธีการที่สวนราชการใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงานบริการอยางชัดเจน 
เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน (ตามตารางตัวอยางการรายงาน
วิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ) 
 หากงานบริการใดเปนงานบริการที่สวนราชการนํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการตอเนื่องจากปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 เนื่องจากยังลดรอบระยะเวลาการใหบริการไดไมถึงรอยละ 30 ใหสวนราชการใชขอมูลพ้ืนฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2546 เปนฐานในการเปรียบเทียบระยะเวลาการใหบริการที่ลดลง 
 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการดําเนินการลดรอบระยะเวลาการใหบริการ
ใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลาเฉล่ียของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ 
ขอใหสวนราชการระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละสาขา ตามแบบฟอรมรายงานระยะเวลาเฉลี่ยของ
การใหบริการ แนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน 

หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอใหสวนราชการ
สรุปผลการดําเนนิงานพรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรปุเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย 
สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจดัสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่สวนราชการเพื่อพรอม
ใหผูประเมนิตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูรับบริการ 
 เจาหนาที่ผูใหบริการ 

3. การสังเกตการณ  

 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง 
รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆจากเจาของขอมูลทุก 1 เดือน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได               
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

 สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
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แนวทางการประเมินผล 

 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมสรุปจํานวนกระบวนงาน 
สวนราชการ .......................................... 

ตารางที่ 1 สรุปจํานวนกระบวนงานทีถู่กประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 
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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 

 
 
 

            

 
กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
จํานวนกระบวนงานที่

เสนอใหม 

รอยละของกระบวนงาน
ทั้งหมด 

กระบวนงานเดิมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ที่นํามาลดระยะเวลาตอ 

รวมจํานวนกระบวนงาน 

ลดระยะเวลาลงได 

เกินรอยละ 50 รอยละ 30-50 ไมถึงรอยละ 30 

  
 

  
 
 

 

 

 
ตารางที่ 2 สรุปจํานวนกระบวนงานทีเ่สนอเพื่อประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
 

กระบวนงานที่นํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กระบวนงานทั้งหมดที่นํามาประเมินผล 

จํานวน
กระบวนงาน     
ที่เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

กระบวนงานเดิมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ที่นํามาลดระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

รวม รอยละ 
2547 2548 2549 2550 

 
 
 

         

ตัวอยาง 
สวนราชการ ..............ก................. 

 
ตารางที่ 1 สรุปจํานวนกระบวนงานทีถู่กประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 

 
จํานวน

กระบวนงาน
ทั้งหมดที่อยูใน 

กระบวนงานที่ถูกประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

จํานวน รอยละของ ลดระยะเวลาลงได  รอยละของ กระบวนงาน รวมจํานวน ลดระยะเวลาลงได 

กระบวนงานที่เลือกมาประเมินผล ในปงบประมาณ พ.ศ.2549 และลดระยะเวลาการใหบริการไดไมถึงรอยละ 30  
จะตองนํากระบวนงานนั้นมาเสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ความรับผิดชอบ 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2547-2550 

กระบวนงาน กระบวนงาน
ทั้งหมด เกิน 

รอยละ 
50 

รอยละ 
30-50 

ไมถึง 
รอยละ 

30 

จํานวน
กระบวนงาน
ที่เสนอใหม 

กระบวนงาน
ทั้งหมด 

เดิมใน
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2547 
ที่นํามาลด
ระยะเวลาตอ 

กระบวนงาน 
เกิน 

รอยละ 
50 

รอยละ 
30-50 

ไมถึง 
รอยละ 

30 

 
36 
 

9 25.00 5 3 1 9 25.00 1 10 7 2 1 

 
กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
จํานวนกระบวนงานที่

เสนอใหม 

รอยละของกระบวนงาน
ทั้งหมด 

กระบวนงานเดิมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ที่นํามาลดระยะเวลาตอ 

รวมจํานวนกระบวนงาน 

ลดระยะเวลาลงได 

เกินรอยละ 50 รอยละ 30-50 ไมถึงรอยละ 30 

8 22.22 
 
1 9 5 

 
4 
 

0 

 
ตารางที่ 2 สรุปจํานวนกระบวนงานทีเ่สนอเพื่อประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
กระบวนงานที่นํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กระบวนงานทั้งหมดที่นํามาประเมินผล 

จํานวน
กระบวนงาน     
ที่เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

กระบวนงานเดิมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ที่นํามาลดระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

รวม รอยละ 
2547 2548 2549 2550 

 
10 
 

27.78 0 10 9 9 8 10 36 100 

ตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
 

 
งานบริการ 

วิธีการเก็บขอมูล 
ระยะเวลาการใหบริการ 

ตัวอยางเอกสารในการเก็บ
ขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 

1. การแกไขปญหาขอรองทุกขของญาติ
แรงงานไทย 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึกการ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

2. การขอคืนรถในคดีจราจร ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึกการ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรยีนเกี่ยวกบัการ
คุมครองผูบริโภค 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึกการ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

4. การขอใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินออก
ใบกํากับภาษีอยางยอ 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึกการ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

5. การข้ึนทะเบยีนนายจาง ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึกการ เอกสารประกอบหมายเลข…. 
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เขารับบริการ 
6. การจดทะเบียนพาณิชย สุมจับเวลา   เอกสารประกอบหมายเลข…. 
7. การขออนุญาตใหเช่ือมทาง ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึกการ

เขารับบริการ 
เอกสารประกอบหมายเลข…. 

8. การสํารวจและออกแบบ รวมทั้งประมาณ
ราคาคากอสรางใหกับสวนราชการตางๆ 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึกการ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

9. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึกการ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

10. การขอใบรับรองเกียรติบัตร GMP ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึกการ
เขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 
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ตัวอยางรายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ 
งานบริการ : การพิจารณาเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 

สวนราชการ..............ก............... 
 

หนวยวัด : วัน 

หนวยบริการ 

รอบระยะเวลาที่ดําเนินงาน 
ในป พ.ศ. 2546 

หรือขอมูลพื้นฐานตามที่แจง 
ของแตละหนวยบริการ 

รอบระยะเวลาที่ดําเนินงานจริง 
ในป พ.ศ. 2550 

ของแตละหนวยบริการ 

หนวยบริการที่ 1 30.00 15.00 
หนวยบริการที่ 2 28.00 14.00 
หนวยบริการที่ 3 32.00 16.00 
หนวยบริการที่ 4 30.00 15.50 
หนวยบริการที่ 5 31.00 14.50 
หนวยบริการที่ 6 27.00 13.00 
หนวยบริการที่ 7 31.00 17.00 
หนวยบริการที่ 8 32.00 14.00 
หนวยบริการที่ 9 30.00 15.00 
หนวยบริการที่ 10 29.00 16.00 
ระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ 30.00 15.00 
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ตัวอยางการคํานวณคะแนน : 

ตารางที่ 1 

(1) (2) (3) 

งานบริการ น้ําหนัก 
รอบระยะเวลาที่ดําเนินงานในป 

พ.ศ.2546 หรือ 
ขอมูลพ้ืนฐานตามที่แจง 

1. การแกไขปญหาขอรองทุกขของญาติแรงงานไทย 0.75 3 วัน 
2. การขอคืนรถในคดีจราจร 0.25 120 นาที 
3. การพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการคุมครอง

ผูบริโภค 
0.75 30 วัน 

4. การขอใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับภาษี
อยางยอ 

0.50 60 วัน 

5. การขึ้นทะเบียนนายจาง 0.50 60 นาที 
6. การจดทะเบียนพาณิชย 0.25 3 วัน 
7. การขออนุญาตใหเชื่อมทาง 0.50 30 วัน 
8. การสํารวจและออกแบบรวมทั้งประมาณราคาคา

กอสรางใหกับสวนราชการตางๆ 
0.50 30 วัน 

9. การขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร 0.50 15 วัน 
10. การขอใบรับรองเกียรติบัตร GMP 0.50 15 วัน 

 รวม        5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลงน้ําหนักของแตละงานบริการ โดยนําน้ําหนักของแตละงานบริการหารดวย              
น้ําหนักรวมของตัวชี้วัดในตารางที่ 1 ผลการแปลงน้ําหนักตามที่แสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 
(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.
2550 

รอบ
ระยะเวลา  

ท่ีลด 
ไดจริง 

 

รอยละของ
ระยะเวลาที่ลดได

เทียบกับ
ระยะเวลาที่
ดําเนินงาน       
อยูเดิม 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
 

1. การแกไขปญหาขอรองทุกข
ของญาติแรงงานไทย 

0.15 
(0.75/5) 

3 วัน 1 วัน 2 วัน 66.67 5.00 0.7500 

2. การขอคืนรถในคดีจราจร 0.05 
(0.25/5) 

120 นาท ี 90 นาท ี 30 นาที  25.00 2.50 0.1250 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรยีน
เกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภค 

0.15 
(0.75/5) 

30 วัน 15 วัน 15 วัน 50.00 5.00 0.7500 

4. การขอใชเครื่องบันทึกการ
เก็บเงินออกใบกาํกับภาษี
อยางยอ 

0.10 
(0.50/5) 

60 วัน 30 วัน 30 วัน 50.00 5.00 0.5000 

5. การข้ึนทะเบยีนนายจาง 0.10 
(0.50/5) 

60 นาท ี 22.11 นาท ี 37.89
นาที 

63.15 5.00 0.5000 

6. การจดทะเบียนพาณิชย 0.05 
(0.25/5) 

3 วัน 1 วัน 2 วัน 66.67 5.00 0.2500 

7. การขออนุญาตใหเช่ือมทาง 0.10 
(0.50/5) 

30 วัน 15 วัน 15 วัน 50.00 5.00 0.5000 

8. การสํารวจและออกแบบรวม 
ทั้งประมาณราคาคากอสราง
ใหกับสวนราชการตางๆ 

0.10 
(0.50/5) 

30 วัน 21 วัน 9 วัน 30.00 3.00 0.3000 

9. การขออนุญาตตั้ง
โรงงานผลิตอาหาร 

0.10 
(0.50/5) 

15 วัน 7 วัน  8 วัน 53.33 5.00 0.5000 

1
0. 

การขอใบรับรองเกียรติบัตร 
GMP 

0.10 
(0.50/5) 

15 วัน 7.50 วัน 7.50 วัน 50.00 5.00 0.5000 

 รวม 1 ผลคะแนนของตวัชี้วดั (หรือผลรวมของคะแนนถวงน้าํหนักของทุกงานบริการ) 4.6750 

 

 

 
สําหรับกรณีที่สวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติราชการไดต้ังแต               
รอยละ 30 ขึ้นไปครบทุกกระบวนงานแลว และกรณีสวนราชการที่ยังไมไดดําเนินการครบทุก

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว ดังน้ี 
 เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

รอยละของรอบระยะเวลาการใหบริการที่ลดลง 10 20 30 40 50 
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กระบวนงานแตกระบวนงานที่เหลือไมสามารถลดรอบระยะเวลาไดอีกแลว โดยสวนราชการได
ประกาศเปนเวลามาตรฐานที่จะใหบริการไวแลว ใหดําเนินการดังนี้  
1) กรณีที่สวนราชการวิเคราะหแลวเห็นวาสวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการไดต้ังแตรอยละ 30 ขึ้นไปครบทุกกระบวนงานแลว และกระบวนงานดังกลาวไมมีปญหาเกี่ยวกับ
ระยะเวลารอคอยเกิดขึ้นตามมาตรฐานระยะเวลาที่ประกาศไว ใหปรับตัวชี้วัดการประเมินผลเปน 

 
กรณีที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลา    

               ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 

รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง และ
ไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 แลวแตกรณี 

กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการจะนับรวมทุกกระบวนงานที่สวนราชการเสนอ
มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2549 และสวนราชการสามารถดําเนินการลดรอบ
ระยะเวลาตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป ครบทุกกระบวนงานแลว 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ  :    

 
จํานวนผูรับบรกิารที่ไดรับบรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 

จํานวนผูรับบรกิารทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการ (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการท่ีไดรับบริการ
ตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจาํนวนผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน
ท่ีได  
(Ci) 

คะแนน   
ถวงน้ําหนัก    

(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

1 W1 50 60 70 80 90 C1 (W1 x C1) 
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2 W2 50 60 70 80 90 C2 (W2 x C2) 
. . 50 60 70 80 90 . . 
i Wi 50 60 70 80 90 C i (Wi x Ci) 

นํ้าหนักรวม Σ Wi =1  Σ (Wi x Ci) 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

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 

 
เงื่อนไข : 

1. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนําไปประเมินผล 
โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักมาให
ถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

2. ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชน
ทราบอยางชัดเจน 

 
หมายเหตุ :  

1. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานให
ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 

2. หากสวนราชการมีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลาที่ตํ่ากวา
มาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง 0.5 คะแนน 

 
 
แนวทางการประเมินผล :  

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

            

 104

แนวทางการประเมินผล 

 จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการที่เสนอเพ่ือประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตามแบบฟอรมการจัดเก็บขอมูล
ระยะเวลาใหบริการ) 
 ระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 หรือ
ขอมูลลาสุดที่สามารถจัดเก็บได 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินผลการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร.)  
 จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานและจํานวนผูรับบริการทั้งหมดของแตละงาน
บริการที่เกิดขึ้นจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของแตละงานบริการกอนและหลังการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 วิธีการที่สวนราชการใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงานบริการอยางชัดเจน 
เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน (ตามตารางตัวอยางการรายงาน
วิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ)  
 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการดําเนินการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลา
การใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวน
ผูรับบริการทั้งหมดของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการระบุ
จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการทั้งหมดของแตละสาขา
แนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน 

หมายเหตุ : 

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

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูรับบริการ 
 เจาหนาที่ผูใหบริการ 

 
 
3. การสังเกตการณ  

 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง 
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แนวทางการประเมินผล 

รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆจากเจาของขอมูลทุก 1 เดือน 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได  มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

 สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 

 
แบบฟอรมการจัดเก็บขอมลูระยะเวลาการใหบริการ 

 

งานบริการ 
ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

นํ้าหนัก ระยะเวลามาตรฐาน 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

...     

i     

รวม 1  

หมายเหตุ: การกําหนดน้ําหนกัควรกําหนดน้าํหนักมากในงานบริการที่ใหบริการกับประชาชน/งานตามภารกิจ
หลักของสวนราชการ 
 

 
 
 
 

แบบฟอรมการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

งานบริการ น้ําหนัก รอบระยะเวลา  จํานวน จํานวน รอยละของ คะแนน คะแนน
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มาตรฐาน ผูรับบริการ      
ท่ีไดรับบริการ

ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 

ถวง
น้ําหนัก 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

...         
i         

 รวม 1 
ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกงานบริการ) 
 

 
ตัวอยางการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 

 

งานบริการ 
ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

นํ้าหนัก ระยะเวลามาตรฐาน 

1. การแกไขปญหาขอรองทุกขของญาติ             
แรงงานไทย 

2549 0.20 3 วัน 

2. การขอคืนรถในคดีจราจร 2549 0.20 120 นาท ี

3. การขึ้นทะเบียนนายจาง 2549 0.20 60 นาที 

4. การขอใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินออก
ใบกํากับภาษีอยางยอ 

2549 0.20 60 วัน 

5. การพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ                
การคุมครองผูบริโภค 

2549 0.20 30 วัน 

รวม 1  

 
 
 

ตัวอยางการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

 

(1) (2) (3) (4) (5) (4)x100/(5) = (6) (7) 
(7)x(2) = 

(8) 

งานบริการ น้ําหนัก รอบระยะเวลา  จํานวน จํานวน รอยละของ คะแนน คะแนน



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

            

 107

65.00
0 

2.50
00 

0.5000
0 

มาตรฐาน ผูรับบริการ      
ท่ีไดรับบริการ

ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 

ถวง
น้ําหนัก 

1. การแกไขปญหาขอ
รองทุกขของญาติ 
แรงงานไทย 

0.20 3 วัน 150 150 100 5.00 1.0000 

2. การขอคืนรถในคดี
จราจร 

0.20 120 นาท ี 569 682 83.43 4.34 0.8680 

3. การขึ้นทะเบียน
นายจาง 

0.20 60 นาที 37 60 61.67 2.17 0.4340 

4. การขอใชเครื่อง
บันทึกการเก็บเงิน
ออกใบกํากับภาษี
อยางยอ 

0.20 60 วัน 65 100 

   

5. การพิจารณาเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับ      
การคุมครอง
ผูบริโภค 

0.20 30 วัน 50 50 100 5.00 1.0000 

 
รวม 1.00 

ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงนํ้าหนักของทุกงานบริการ) 

3.8020 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

2) กรณีที่สวนราชการวิเคราะหแลวเห็นวาสวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการไดต้ังแตรอยละ 30 ขึน้ไปครบทุกกระบวนงานแลว และกระบวนงานดังกลาวยังมีปญหาเกี่ยวกับ
ระยะเวลารอคอยเกิดขึ้นในการใหบริการตามมาตรฐานระยะเวลาที่ประกาศไว ใหปรับตัวชี้วัดการ
ประเมินผลเปน 

กรณีที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลารอคอยของ 

              ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว ดังน้ี 
 เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
รอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานฯ เทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 

50 60 70 80 90 
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คําอธิบาย: 
พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลารอคอยที่ลดไดของ

แตละกระบวนงานที่จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการสําหรับกระบวนงานทุก

กระบวนงานที่สวนราชการเสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหเปรียบเทียบระยะเวลารอคอยการใหบริการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กับระยะเวลารอคอยการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ใหนับเฉพาะระยะเวลา
รอคอย) ทั้งนี้หากไมมีขอมูลฐานของงานบริการที่นํามาประเมินผล ใหใชขอมูลที่สามารถจัดเก็บไดกอนที่จะทํา
การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเปนขอมูลฐานเพื่อใชในการประเมินผล 

รอบระยะเวลารอคอย หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผูรับบริการรอคอยกอนที่จะไดรับบริการจาก
เจาหนาที่ ทั้งนี้ หากมีระยะเวลารอคอยหลายจุดบริการใหใชระยะเวลารอคอย ณ จุดบริการที่มีระยะเวลารอคอย
นานที่สุดมาดําเนินการ แตหากมีระยะเวลารอคอยใกลเคียงกันใหใชผลรวมของระยะเวลารอคอยของทุกจุดบริการ 

กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการจะนับรวมทุกกระบวนงานที่สวนราชการเสนอ
มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2549 และสวนราชการสามารถดําเนินการลดรอบ
ระยะเวลาตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป ครบทุกกระบวนงานแลว 

เงื่อนไข : 
1. สวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนําไปประเมินผล 

โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักมาให
ถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

2. สําหรับกระบวนงานของสวนราชการที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการดําเนินการ
ลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของการ
ใหบริการของแตละสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการระบุรอบระยะเวลา
รอคอยการใหบริการของแตละสาขาดวย โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน) 

3. ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชน
ทราบอยางชัดเจน 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ  :    

 

งานบริการประชาชน  
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                         
รอยละของการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการลงได 

คะแนนท่ีได 
(Ci) 

คะแนน        
ถวงน้ําหนัก     

(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

งานบริการที่1 W1 10 15 20 25 30 C1 (W1 x C1) 
งานบริการที่2 W2 10 15 20 25 30 C2 (W2 x C2) 

. . 10 15 20 25 30 . . 

. . 10 15 20 25 30 . . 
 งานบริการที่ i Wi 10 15 20 25 30 C i (Wi x Ci) 
น้ําหนักรวม Σ Wi =1  Σ (Wi x Ci) 
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คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในลดรอบระยะเวลารอคอยของ

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการเทากับ 
     

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

     Σ Wi                   W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
 
 

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการ 

และผลรวมของน้ําหนักของทกุขั้นตอน (Σ Wi) = 1 

C หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลารอคอยที่ลดลงไดในแตละ
กระบวนงานที่พิจารณา 

i  หมายถึง ลําดับที่ของกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการ ; 1, 2,…, i  

 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

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. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานให
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ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
2. หากสวนราชการมีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลาที่ตํ่ากวา

มาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง 0.5 คะแนน 

 
แนวทางการประเมินผล :  

 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการของสวนราชการที่
เสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตามแบบฟอรม การจัดเก็บขอมูลระยะเวลาใหบริการ) 
 ระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 หรือ
ขอมูลลาสุดที่สามารถจัดเก็บได 
 ระยะเวลารอคอยที่เกิดขึ้นในการใหบริการของแตละงานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 หรือขอมูลลาสุด  
ที่สามารถจัดเก็บได 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินผลการลดระยะเวลารอคอยการใหบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 (ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร.)  
 ระยะเวลาและขั้นตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการที่เกิดขึ้นจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 ระยะเวลารอคอยที่เกิดขึ้นจริงในการใหบริการของแตละงานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของแตละงานบริการกอนและหลังการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ 

 วิธีการที่สวนราชการใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงานบริการอยางชัดเจน 
เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน (ตามตารางตัวอยางการรายงาน
วิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ) 
 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการดําเนินการลดรอบระยะเวลารอคอยการ
ใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการระบุระยะเวลารอคอยการใหบริการของแตละสาขาแนบเปนเอกสาร
หลักฐานใหกับผูประเมิน 

2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูรับบริการ 
 เจาหนาที่ผูใหบริการ 

3. การสังเกตการณ  
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แนวทางการประเมินผล 

 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง 
รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆจากเจาของขอมูลทุก 1 เดือน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได               
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

 สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 
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แบบฟอรมการจัดเก็บขอมลูระยะเวลาการใหบริการ 

 

งานบริการ 
ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลา
มาตรฐาน 

(Cycle time) 

เฉพาะ
ระยะเวลา      
รอคอย 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

...      

i      

รวม 1   

 
หมายเหตุ: การกําหนดน้ําหนกัควรกําหนดน้าํหนักความสําคัญในกระบวนงานที่ใหบริการกับประชาชน/งาน
ตามภารกิจหลักของสวนราชการกอน 
 

แบบฟอรมการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

 
(1) (2) (3) (4) (3)–(4) =(5) (5)/(3)x100=(6) (7) (7)x(2) = (8) 

งานบริการ น้ําหนัก 

รอบระยะเวลา   
รอคอย           

ท่ีดําเนินงาน       
ในป พ.ศ. 2546  

หรือขอมูลพ้ืนฐาน
ตามที่แจง 

รอบ
ระยะเวลา    
รอคอยท่ี
ดําเนินงาน
จริงในป      
พ.ศ. 2550 

รอบ
ระยะเวลา
รอคอย    
ท่ีลด 
ไดจริง 

 

รอยละของ
ระยะเวลารอคอย
ท่ีลดไดเทียบกับ
ระยะเวลารอคอย

ท่ีมีอยูเดิม 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
 

1. การแกไขปญหาขอรอง
ทุกขของญาติแรงงานไทย 

       

2. การขอคืนรถในคดีจราจร        
3. การพิจารณาเรื่องรองเรยีน

เกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภค 

       

 
รวม 1 

ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงนํ้าหนักของทุกงานบริการ) 

 

 
ตัวอยางการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
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งานบริการ 
ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลา
มาตรฐาน 

(Cycle time) 

เฉพาะ
ระยะเวลา      
รอคอย 

1. การแกไขปญหาขอรองทุกขของญาติ
แรงงานไทย 

2549 0.30 3 วัน 60 นาที 

2. การขอคืนรถในคดีจราจร 2549 0.30 120 นาที 20 นาที 
3. การพิจารณาเรื่องรองเรยีนเกี่ยวกบั

การคุมครองผูบรโิภค 
2549 0.40 30 วัน 12 วัน 

รวม 1   

 
ตัวอยางการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

 
(1) (2) (3) (4) (3)–(4) =(5) (5)/(3)x100=(6) (7) (7)x(2) = (8) 

งานบริการ น้ําหนัก 

รอบระยะเวลา   
รอคอย           

ท่ีดําเนินงาน       
ในป พ.ศ. 2546  

หรือขอมูลพ้ืนฐาน
ตามที่แจง 

รอบ
ระยะเวลา    
รอคอยท่ี
ดําเนินงาน
จริงในป      
พ.ศ.2550 

รอบ
ระยะเวลา
รอคอย    
ท่ีลด 
ไดจริง 

 

รอยละของ
ระยะเวลารอคอย
ท่ีลดไดเทียบกับ
ระยะเวลารอคอย

ท่ีมีอยูเดิม 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
 

1. การแกไขปญหาขอรอง
ทุกขของญาติแรงงานไทย 

0.30 60 นาที 40 นาท ี 20 นาท ี 33.33 5.0000 1.5000 

2. การขอคืนรถในคดีจราจร 0.30 20 นาที 15 นาท ี 5 นาที 25.00 4.0000 1.2000 

3. การพิจารณาเรื่องรองเรยีน
เกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภค 

0.40 12 วัน 9 วัน 3 วัน 25.00 4.0000 1.6000 

 
รวม 1 

ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงนํ้าหนักของทุกงานบริการ) 

4.3000 

 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามขอเสนอ    
                        การเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว ดังน้ี 
 เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
รอยละของการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการ 10 15 20 25 30 
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ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
หมายถึงความสามารถในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินการขององคการในสวนที่เกี่ยวของกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสมและบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายหรือ
รายละเอียดกิจกรรมที่กําหนดไวในแตละแผนงาน ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตรที่ได
จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งแตละแผนงานจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนัก
ของแตละแผนงานดวย 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   
 

ลําดับท่ีของ
แผนงาน /   
ชื่อแผนงาน 

(i) 

น้ําหนัก 
ของแตละ
แผนงาน 

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาท่ีปฏิบัติได      
ตามแผนการดําเนินงานของปงบประมาณ     

ท่ีประเมินผล 

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 )+ (คาคะแนน

ของแผนงานที่ i x นํ้าหนัก

ของแผนงานที ่i)  
* แปลงน้ําหนักของแตละแผนงาน ใหผลรวมของน้ําหนักของทุกแผนงานเทากับ 1  

ผลรวมของ ( คาคะแนนที่ไดของแผนงาน  x น้ําหนักของแผนงาน) 

 หรือ 
(น้ําหนักของแผนงานที ่1 x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่1) + (น้ําหนักของแผนงานที ่2 x คะแนนที่ไดของแผนงานที ่2) 
+(น้ําหนักของแผนงานที ่3 x คะแนนที่ไดของแผนงานที ่3) + (น้ําหนกัของแผนงานที ่i x คะแนนที่ไดของแผนงานที ่i) 

 
โดยที่ : 
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น้ําหนักของแผนงาน
(Wi) 

หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละแผนงานในการนําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงดานกระบวนงานไปสูการปฏิบัติ โดยน้ําหนักของทุกแผนงาน     
รวมกัน  = 1 

คะแนนทีไ่ด         
ของแผนงาน  

(SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติไดกับ
แผนการดําเนนิงานที่จะตองปฏิบัติทั้งหมดของแตละแผนงานที่ไดกําหนดไวตาม
รายละเอียดแผนงานดานกระบวนงาน 

i หมายถึง ลําดับที่ของแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานกระบวนงาน
ไปสูการปฏิบัติ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 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 

   
เงื่อนไข : 
 ในการประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ใหสวนราชการ พิจารณาเลือกขอเสนอ             
การเปลี่ยนแปลงมาเสนออยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร โดยขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมี          
การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ดวย โดยขอใหแจงผลการคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวมายัง
สํานักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2550 ตามแบบฟอรมรายงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่แนบ 
สําหรับประเด็นยุทธศาสตรอื่นๆ ที่มิไดเลือกมาสําหรับการประเมินผลก็ใหดําเนินการไปตามปกติ ทั้งนี้เพื่อให
เปนไปตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตอไป  
 
 
เหตุผล :   

การเปลี่ยนแปลงดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ เปนการปรับปรุงขั้นตอน และกระบวนงาน โดย
วิ ธีบริหารจัดการสมัยใหม  เพื่ อลดตนทุนค าใชจ าย  และเพิ่มผลผลิต  และการเปลี่ ยนแปลงด าน                    
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เปนการวางระบบอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ ซึ่งจะชวยสรางความพรอมของสวนราชการในการปฏิบัติราชการ เพื่อสรางความพรอมใน
การสนับสนุนยุทธศาสตร และการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
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บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใหบรรลุตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรงตามความคาดหวัง
ของประชาชน สังคม และประเทศชาต ิ
 
แนวทางการประเมินผล :   

 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดกิจกรรมที่กําหนดในแตละแผนงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการ  ซึ่งควรประกอบดวย 
 กิจกรรม/ขั้นตอน 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานในแตละกิจกรรม/ขั้นตอน 
 ผูรับผิดชอบ 
 งบประมาณ 

 รายละเอียดการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของสวนราชการ 
ดังนี้ 
 รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงานตามแผนที่สงถึงผูมีอํานาจ  
 ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 
 วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมที่กําหนดในแผนงาน 
 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของกิจกรรมดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

- ภาพถาย  
- รายงานการประชุม 
- คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน  
- บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน 
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม 

 ทั้งนี้ รายละเอียดที่ควรมีในแบบรายงานจะประกอบดวย 
- ชื่อตัวชี้วัด 
- ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูล เบอรโทรศัพทติดตอ 
- คําอธิบายตัวชี้วัดโดยสังเขป 
- แผนงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
- ตารางและสูตรการคํานวณ (ใสชื่อแผนงานและน้ําหนัก) 
- เกณฑการใหคะแนน 
- รายละเอียดเกณฑการวัด (ระดับคะแนนของความสําเร็จ) ในแตละแผนงาน 
- การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 
- คําชี้แจงการปฏบัิติงาน 
- ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 
- อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
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แนวทางการประเมินผล 

- หลักฐานอางอิงเฉพาะที่สําคัญๆ 
ตัวอยางการคํานวณผลการดําเนินงาน: 
รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการ 
 

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  
 สวนราชการจะประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดนี้ดวยวิธีประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดย            
การรายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) และให              
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงานพรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญ
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.ขอใหจัดเตรียมไว
ที่สวนราชการ เพ่ือพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 
 

แบบรายงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลง    
ณ  วันท่ี 30 มีนาคม 2550 

ชื่อหนวยงาน............................................................................  
หนา 1 

 

แผนงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานข้ันตอนและการปฏิบัตงิาน           ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ีคัดเลือก  :  
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ระยะเวลา    :
ดําเนินการ   

 เริ่ม  ปงบประมาณ  พ.ศ. ....    สิ้นสุด ปงบประมาณ พ.ศ. .... 

การดําเนินการ  : 

แผนงานที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  : 

แผนงาน 
ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

น้ําหนักการจัดลาํดับความสําคัญ 
( ป พ.ศ.2550) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
ประมาณการ 
งบประมาณ 

(ป พ.ศ. 2550) 
    

    

    

    

    

    

    

งบประมาณดําเนินการ  :  รวม                 บาท           
 

ปจจัยตอความสําเร็จของการดําเนินการ (เงื่อนไขจําเปน)   : 
 

 

 

 

 

 

หนา 2  

 

                                                                         รายละเอียดของแผนงาน                                     แผนงานที่.......... 

ประเด็นยุทธศาสตร :  

ชื่อแผนงาน     หนวยงานรับผิดชอบ :  

ระยะเวลา    :
ดําเนินการ   

 เริ่ม  ปงบประมาณ  พ.ศ. ....  สิ้นสุด ปงบประมาณ  พ.ศ. .... 
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รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน : 

รายละเอียดของกจิกรรมที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง : 
รายละเอียดของกจิกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ตามที่กําหนดไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ผูดําเนินการ ประมาณการ 

งบประมาณที่ใช ป 2550 

   

   

   

   

   

เกณฑการประเมินผล : 

ระดับคะแนน 
รายละเอียดเกณฑการใหคะแนน   

(กําหนดเกณฑการประเมินผลของแตละระดับคะแนน) 
หมายเหตุ 

1   

2   

3   

4   

5   

   

 
 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :                                                โทร.   
ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
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ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 มีฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต 
กิจกรรม ศูนยตนทุน ตนทุนที่เกี่ยวของกับผลผลิต และเกณฑการปนสวนตนทุน 

ระดับ 2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ.2548 และปงบประมาณ พ.ศ.
2549 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผล 
การคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 

ระดับ 3 เปรี ยบ เที ยบผลการคํ านวณตนทุนต อหน วยผลผ ลิตระหว า งป งบประมาณ 
พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่จัดทําขึ้นในขั้นตอนที่ 2 วามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

ระดับ 4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตประจํางวด  6 เดือนแรกของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงาน
ผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 

ระดับ 5 นําผลการดําเนินงานที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 ไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
เหตุผล :  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานของสวนราชการ  
 
หมายเหตุ :  

หากสวนราชการไมเลือกตัวชี้วัดนี้ ใหกระจายน้ําหนักรอยละ 2 ใหกับตัวชีวั้ดดังตอไปนี้ 
- ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน เทากับ รอยละ 1 

(จากน้ําหนักรอยละ 2 เปนรอยละ 3)  
- ตัวชี้วัด 10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน

การปฏิบัติราชการของสวนราชการ เทากับ 0.50 (จากน้ําหนักรอยละ 1.50 เปน  รอยละ 2) 
- ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามขอเสนอ     

การเปลี่ยนแปลงดานกระบวนงานเทากับ 0.50 (จากน้ําหนักรอยละ 1.50 เปนรอยละ 2) 
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แนวทางการประเมินผล : 

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 :  
มีฐานขอมูลที่ใชในการ
คํานวณตนทุนตอหนวย
ผลผลิต ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ
ผลผลิต กิจกรรม ศูนยตนทุน 
ตนทุนที่เกี่ยวของกับผลผลิต 
และเกณฑการปนสวนตนทุน 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดจัดทําฐานขอมูล  
ที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ดังนี้ 
 รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการ

มีฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต 
โดยฐานขอมูลดังกลาว ประกอบดวย 
- ผลผลิต  
- กิจกรรม  
- รายชื่อและรหัสศูนยตนทุน  
- คาใชจายตามเกณฑคงคางทั้งคาใชจายทางตรง

และคาใชจายทางออม 
  - 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  

   
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

            

 123

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

   ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

   ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความ
พรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

2 ข้ันตอนที่ 2 :  

 จัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ พ.ศ.2548 
และปงบประมาณ พ.ศ.
2549 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดไดแลวเสร็จ         
โดยเสนอใหสํานัก
งบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. 
รับทราบ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทํา
บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ดังนี้ 

 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ               
พ.ศ. 2549 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ  

 ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม
เห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

 สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร.    

3 ข้ันตอนที่ 3 :  

 เปรียบเทียบผลการ
คํานวณตนทุนตอหนวย
ผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 และ 2 พรอมทั้ง รายละเอียดการวิเคราะหผลการ
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ไดจัดทําแลวเสร็จใน
ขั้นตอนที่ 3 ดังนี้ 

 และปงบประมาณ     
พ.ศ. 2549 ที่จดัทําขึ้นใน
ขั้นตอนที่ 3 วามีการ 

 รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต     
ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ โดยเนื้อหาของ
รายงานฯ ดังกลาว ประกอบดวย 

 เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงอยางไร พรอมทั้ง
วิเคราะหถึงสาเหตุของ
การเปล่ียนแปลงดังกลาว 
และจัดทํารายงานสรุปผล
การวิเคราะหตนทุนตอ
หนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการ
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ     
พ.ศ. 2549 ในตนทุนผลผลิตภาพรวม พรอมทั้ง
เปรียบเทียบและวิเคราะหตนทุนตามผลผลิต 
หนวยงาน (หนวยงานหลักและหนวยงาน
สนับสนุน) และกิจกรรม 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  - สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนทุน
ผลผลิตภาพรวม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ตนทุนตามผลผลิต หนวยงาน (หนวยงานหลักและ
หนวยงานสนับสนุน) และกิจกรรม 

   ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจ      
ลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

4 ข้ันตอนที่ 4 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  จัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิตประจํางวด 
6 เดือนแรกของ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการ
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ดังนี้ 

 ปงบประมาณ               
พ.ศ. 2550 ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดได 

 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตประจํา
งวด 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2550            
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด     
ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ  

 แลวเสร็จ และรายงานผล
การคํานวณตนทุนตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลาง 

 ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม
เห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

 กําหนด โดยเสนอให
สํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. 
รับทราบ 

 สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร.    

5 ข้ันตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  นําผลการดําเนินงานที่ได
จากขั้นตอนที่ 3 ไป
กําหนดแนวทางหรือ
แผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้ง เอกสาร หลักฐานที่แสดงให
เห็นวาสวนราชการไดนําผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุน
ตอหนวยผลผลิตไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ                
พ.ศ. 2551 เชน  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  แนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่สวนหนึ่งหรือทั้งหมดของ
แนวทางหรือแผนฯ อางอิงจากผลการคํานวณและ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต 

 
   บันทึกขอความ/รายงานการประชุมที่เกี่ยวกับการนํา   
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต    
ไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ       
การดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

   การจัดสัมมนา หรือรูปแบบอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นวา          
สวนราชการไดนําผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุน 
ตอหนวยผลผลิตไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน สําหรับงบประมาณ           
พ.ศ. 2551 

หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให  
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว  
ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
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มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 

 
ประเด็นการประเมินผล : การจัดการความรู 
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

ระบบการจัดการความรูในองคกร หมายถึง การที่สวนราชการมีรูปแบบที่ชัดเจนของการรวบรวม
ฐานความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนองคความรู และมีการ
ถายทอดและแบงปนความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเองใหเปนผูรู 
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสวนราชการเขาสูรูปแบบขององคกรแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) ที่ยั่งยืน 

 

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

สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมอื หรือการคิดเชิงวิเคราะห  

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

 

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

กําหนดเปนระดับขั้น โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากรายละเอียดของ
การดําเนินการตามเกณฑที่กําหนดแตละระดับ ดังนี้  

 

 

 

 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
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1      

2      

3      

4      

5      

 

โดยที่ :   

ขอ เกณฑการใหคะแนน 

1 จําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของทุกประเด็นยุทธศาสตร
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  (ตามแบบฟอรม 1 
การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวน
ราชการ) โดยระบุอยางนอย 3 องคความรูตอ 1 ประเด็นยุทธศาสตร และอยางนอย 
1 ในองคความรูทั้งหมดที่ระบตุองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพยีง 

2 จัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 อยางนอย                
2 องคความรู โดยเลือกองคความรูจากประเด็นยุทธศาสตรที่ตางกัน และอยางนอย 
1 ในองคความรูที่เลือกดังกลาวตองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  

3 ผูบริหารของสวนราชการลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรูประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน 31 มกราคม พ.ศ. 
2550  

4 สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 โดยสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูดังกลาวได
สําเร็จครบถวนทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการครอบคลุมกลุมเปาหมายไดไม
นอยกวารอยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทีร่ะบุไว 

5 ผลการดําเนินงานของทุกตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ที่เลือกมาดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตองมีคะแนนของ  แตละตัวชี้วัด
ต้ังแต 4.0000 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
เงื่อนไข :  
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1. การประเมินผลการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1-3 สํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณาความ
สอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนดไวตามแนวทางการประเมินผล และจะพิจารณาปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ
ตามรายละเอียดในคูมือการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 (สามารถดาวนโหลดขอมูลไดจาก http://www.opdc.go.th/thai/KM.php) 

2. ในกรณีที่สวนราชการจัดสงแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดรับ
การอนุมัติแลวลาชากวากําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 3 จะปรับลด 0.25 คะแนนตอ 1 สัปดาห แต
รวมการปรับลดทั้งหมดแลวจะไมเกิน 1 คะแนน 

3. ใหสวนราชการปรับแกไขแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตาม
ขอเสนอแนะของสํานักงาน ก.พ.ร. และนําเสนอแผนการจัดการความรู ฯ นั้น ในรายงานการประเมินผลตนเอง
ตามคํารับรองฯ หรือในชวงการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 

4. หากองคความรูที่สวนราชการเลือกมากําหนดในแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ซ้ํากับองคความรูที่ดําเนินการไปแลวตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
สวนราชการจะตองแสดงถึงการดําเนินการทบทวน และเพิ่มเติมองคความรูใหมากขึ้นหรือครบถวนสมบูรณ
ยิ่งขึ้นอยางชัดเจน 

 
เหตุผล :  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
กําหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน  
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 
 กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงาน ก.พ.ร. 
                  โทร. 0 2356 9999 ตอ 9919, 9921, 9925, 9926, 9939 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลุมงานเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 
 โทร. 0 2280 4085 ตอ 2409  www.nesdb.go.th 
 
แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1. การกําหนดองคความรูใหสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
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1 ข้ันตอนที่ 1 :  
จําแนกองคความรูที่จําเปน
ตอการผลักดันความสําเร็จ
ของทุกประเด็นยุทธศาสตร
ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2550  (ตามแบบฟอรม 1 
การจําแนกองคความรูที่
จําเปนตอการผลักดันตาม
ประเด็นยุทธศาสตรของสวน
ราชการ) โดยระบุอยางนอย 
3 องคความรูตอ 1 ประเด็น
ยุทธศาสตร และอยางนอย 1 
ในองคความรูทั้งหมดที่ระบุ
ตองเปนองคความรูเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

พิจารณาจากเนื้อหาของแผนการจัดการความรูที่สวนราชการ
ทบทวนโดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 

  มีการจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการบรรลุเปาหมาย
ตามประเด็นยุทธศาสตรครบทุกประเด็นยุทธศาสตรของ
สวนราชการ อยางนอย 3 องคความรูตอ 1 ประเด็น
ยุทธศาสตร 

  มีกระบวนการในการวิเคราะหองคความรูที่จําเปน อยาง 
นอย 1 องคความรู ที่ใชหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งประกอบไปดวย ความพอเพียง ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุมกันในตัวที่ดี โดยมีเง่ือนไขความรูและคุณธรรม 
(รายละเอียดหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ดาวนโหลดไดจาก http://www.sufficiencyeconomy.org) 

  มีการระบุเปาหมายของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการจัดการ
ความรูทุกประเด็นยุทธศาสตรอยางชัดเจน 

  สรุปเนื้อหาของแผนการจัดการความรู ประกอบใน       
แบบรายงานของรายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรอง        
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 • ลักษณะขององคความรู ไดแก องคความรูดานการบังคับ
ใชกฎหมาย องคความรูดานการบริการจัดการน้ํา และ
องคความรูดานการบริการจัดการกลุมนักทองเท่ียว   
เปนตน 

  2. หลักเกณฑในการพิจารณาผลการดําเนินการ  

 ระบุประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย
อยางชัดเจน 
 กําหนดองคความรูที่จําเปน สอดคลองกับประเด็น        
ยุทธศาสตร 

   ระบุตัวชี้วัดผลสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรและประโยชน 
ที่จะไดรับจากขอบเขตของการจัดการความรูที่ดําเนินการ 

 
 
 
 
2. แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

2 และ 3 ข้ันตอนที่ 2:  1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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จัดทําแผนการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2550 อยางนอย    
2องคความรู โดยเลือก 
องคความรูจากประเด็น 
ยุทธศาสตรที่ตางกัน  
และอยางนอย 1 ใน 
องคความรูที่เลือกดังกลาว
ตองเปนองคความรูเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง  
ข้ันตอนที่ 3:  
ผูบริหารของสวนราชการลง
นามเห็นชอบแผนการจัดการ
ความรูประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 และจัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร.ภายใน 31 
มกราคม 2550  

พิจารณาจากเนื้อหาของแผนการจัดการความรูประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่สวนราชการจัดสงใหกับสํานักงาน 
ก.พ.ร. โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 

  เลือกประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญอยางนอย 2 ประเด็น 
ยุทธศาสตรที่ผานการทบทวนแลวมาจัดทําแผนการจัดการ
ความรูของสวนราชการเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร    
ที่เลือกนั้น  

  เลือกองคความรูที่จําเปนตอการบรรลุเปาหมายตาม
ประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว อยางนอย 1 องคความรู ตอ  
1 ประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกนั้น เพ่ือจัดทําแผนการจัดการ
ความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยหากองคความรู
ที่สวนราชการเลือกมานั้น ซ้ํากับองคความรูที่ดําเนินการไป
แลวตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 สวนราชการจะตองแสดงถึงการดําเนินการทบทวน 
และเพ่ิมเติมองคความรูใหมากขึ้นหรือครบถวนสมบูรณ
ย่ิงขึ้นอยางชัดเจน 

  อยางนอย 1 องคความรูที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการ
ความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตองเปนองคความรูท
ใชหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการวิเคราะหความ
เหมาะสมจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร   
ของสวนราชการ 

   มีการระบุกิจกรรมการถายทอดองคความรู และรายละเอียดที
ชัดเจนซึ่งประกอบดวย 

  - ชื่อกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  - รูปแบบ 
  - ระยะเวลาดําเนินการ 
  - ผูรับผิดชอบ 
  - กลุมเปาหมาย และเหตุผล 
  - ตัวชี้วัดผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการ

ความรูฯ เชน ความครอบคลุมกลุมเปาหมาย 
  - ตัวชี้วัดผลสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร โดยเลือก

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจํา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 อยางนอย 1 ตัวชี้วัดในแตละ 

  ประเด็นยุทธศาสตร 
   ผานการตรวจสอบและเห็นชอบจาก Chief Knowledge 

Officer (CKO) หรือผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ 
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   จัดสงเอกสารเปนสําเนา 2 ชุด พรอมไฟลขอมูล ให
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน 31 มกราคม 2550 

  • รูปแบบของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู จะตอง
ดําเนินการอยางนอย ใน 3 รูปแบบ เชน ชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) วารสารความรู Web Board  Story Telling และ 
Mentoring เปนตน (ตัวอยางตามรายละเอียดในคูมือการ
สรางกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ซึ่งสามารถดาวนโหลดได
จาก http://www.opdc.go.th/thai/KM.php)) 

  2. หลักเกณฑในการพิจารณาผลการดําเนินการ  

  การดําเนินการในระดับขั้นตอนที่ 2 : การจัดทําแผนการ
จัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

   ระบุประเด็นยุทธศาสตรอยางนอย 2 ประเด็นยุทธศาสตร 
   ระบุองคความรูอยางนอย 1 องคความรูในแตละประเด็น 

ยุทธศาสตรที่เลือกมา 
   จัดทําแผนการจัดการความรูของแตละองคความรูที่เลือกมา 

โดยมีรายละเอียดตางๆ ประกอบดวย 
   กิจกรรมการจัดการความรูตามขอบเขตของการจัดการ

ความรูที่เลือก ไดแก  
- รายการความรูที่จําเปนตองสรางและแสวงหา 
- การประมวล กล่ันกรอง และการนําความรูเขาระบบ 
- การเขาถึงความรู 
- การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูอยางนอย3 รูปแบบ 
- การเรียนรูความรูจากการสรางและแสวงหา 
- การปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพ่ือสงเสริม/ผลักดัน       
การจัดการความรู 

- การสื่อสาร เพ่ือสงเสริม/ผลักดันการจัดการความรู 
- การยกยองชมเชยและรางวัล เพ่ือสงเสริม/ผลักดัน    
การจัดการความรู 

   ระยะเวลาดําเนินการของแตละกิจกรรม 
   ตัวชี้วัดและเปาหมายของแตละกิจกรรม (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
   ผูรับผิดชอบของแตละกิจกรรม 
  การดําเนินการในระดับขั้นตอนที่ 3 : การจัดสงแผนการ

จัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดรับ    
การเห็นชอบจากผูบริหาร 

   มีการลงนามเห็นชอบจาก Chief Knowledge Officer 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

            

 132

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

(CKO) หรือผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ 
   จัดสงแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณพ.ศ. 2550 

พรอมเอกสารแนบประวัติรายละเอียดของ CKO รายชื่อ
ทีมงานการจัดการความรู 

3. การดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

4 ข้ันตอนที่ 4 :  
สรุปรายงานผลการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการ
ความรูประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 โดยสามารถ
ดําเนินกิจการคามแผนการ
จัดการความรูดังกลาวได
สําเร็จครบถวนทุกกิจกรรม 
และสามารถดําเนินการ
ครอบคลุมกลุมเปาหมายได
ไมนอยกวารอยละ 90 ใน
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูที่
ระบุไว 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

พิจารณารายละเอียดผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนี้  

  รายงานสรุปผลการดําเนินงานที่สามารถดําเนินการไดจริง
ของแตละกิจกรรม ซึ่งควรประกอบดวย 
- ผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
- ระยะเวลาแลวเสร็จ 

 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของ
ผลผลิตไดบรรลุผล ตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก 

  รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงานตาม
แผนที่สงถึงผูมีอํานาจ 

  ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความ 
กาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 

   วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
   เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของ

กิจกรรมดังกลาว ไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน 
- ภาพถาย 
- รายงานการประชุม 
- บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม 

  2. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคล           
ท่ีเกี่ยวของตางๆ 

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูรับผิดชอบของแตละกิจกรรมของแผน 

   
  3. หลักเกณฑในการพิจารณาผลการดําเนินการ  

 แบงการพิจารณาออกเปน 2 สวนๆ ละ 0.5 คะแนน ไดแก 
- ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูฯ 
โดยหากสามารถดําเนินการไดสําเร็จครบถวนทุกกิจกรรม คิดเปน
รอยละ 100 สวนราชการจะไดคะแนน  ในสวนนี้ 0.5 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

-ผลสําเร็จของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม      แผนการจัดการ
ความรูฯ โดยหากสามารถครอบคลุมกลุมเปาหมายที่กําหนดไวได
ไมนอยกวารอยละ 90     ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู สวน
ราชการจะไดคะแนนในสวนนี้ 0.5 คะแนน 

4. ผลสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัดของแตละประเด็นยุทธศาสตร  

5 ข้ันตอนที่ 5 :  
ทุกตัวชี้วัดของประเด็น
ยุทธศาสตรที่เลือกมาขัดทํา
แผนการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 มผีลการดําเนินงานสูง
กวาเปาหมาย โดยจะตองมี
คะแนนของแตละตัวชี้วัด
ต้ังแต 4.0000 ขึ้นไป 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

พิจารณาจากผลสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัดของแต
ละประเด็นยุทธศาสตรที่สวนราชการเลือกมากําหนดไวใน
แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

 2. หลักเกณฑในการพิจารณาผลการดําเนินการ  

 แบงการพิจารณาออกเปน 2 สวน                     
กําหนดใหประเด็นยุทธศาสตรละ 0.5 คะแนน โดยในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรจะมีการพิจารณา คือ  
- หากตัวชี้วัดที่เลือกมากําหนดไวในแผนการจัดการ
ความรูฯ มีผลคะแนนตามตัวชี้วัดอยูในระดับดีขึ้นไป 
หรือตั้งแต 4.0000 ทุกตัวชี้วัด สวนราชการจะได
คะแนนในประเด็นยุทธศาสตรนี้ 0.5 คะแนน 

- หากตัวชี้วัดที่เลือกมากําหนดไวในแผนการจัดการ
ความรูฯ มีผลคะแนนตามตัวชี้วัดต่ํากวาระดับดีลงไป 
หรือนอยกวา 4.0000 เพียง 1 ตัวชี้วัด สวนราชการจะ
ไมไดคะแนนในประเด็นยุทธศาสตรนี้ 
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดการทนุดานมนุษย 
ตัวชี้วัดที่ 13.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล                       
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของสวน
ราชการ โดยแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนแผนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2551-2553 ซึ่งหัวหนาสวนราชการเห็นชอบที่จะดําเนินการตามแนวทาง/แผนงาน/โครงการที่
กําหนดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 
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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โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 สวนราชการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และการจัดทําแผน
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไมนอยกวารอยละ 60  

ขั้นตอนที่ 2 สวนราชการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยในรายงานผลการประเมิน
สถานภาพฯ มีการระบุจุดแข็งและจุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคลและมี
การวิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขั้นตอนที่ 3 สวนราชการวิเคราะหทิศทาง นโยบาย และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรและแผนบริหาร
ราชการของสวนราชการ 

ขั้นตอนที่ 4 สวนราชการกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 

ขั้นตอนที่ 5 สวนราชการมีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่
ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ และมีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหแกเจาหนาที่ของสวนราชการไดรับทราบ 

 
เหตุผล :  

เพื่อเปนแรงผลักดันในการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ อันจะนําไปสูความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกร 

 
เงื่อนไข : 
 สวนราชการจัดสงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.ภายใน     วันที่ 
31 สิงหาคม พ.ศ.2550 หากจัดสงไมทันตามกําหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 0.50 คะแนนจากคะแนนที่
ไดรับของตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการประเมินผล : 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 :  

 สวนราชการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาหรือเสริมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  (HR 
Scorecard) และการจัดทํา
แผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหแก
ผูบริหารและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไมนอยกวา 
รอยละ 60 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และการจัดทําแผน           
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกผูบริหาร (ผูบริหาร
ระดับสูง ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/เทียบเทา) และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ เชน  
 คําส่ัง/หนังสือเวียน/หนังสือเชิญประชุมที่ผูบังคับบัญชา      
ลงนามมอบหมายใหผูบริหารและเจาหนาที่ของสวนราชการ
ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเขารวมกิจกรรม/
ประชุมชี้แจง/การพัฒนาหรือเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ      
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
และการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม/การประชุมชี้แจง/การพัฒนา
หรือใหความรู  

 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม/การประชุมชีแ้จงฯ 
 หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการมีการจัดกิจกรรม
หรือจัดใหผูบริหารและเจาหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเขารับการพัฒนาเพื่อ
เสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวจริง 
 สรุปจํานวนผูบริหารและเจาหนาที่ของสวนราชการที่
เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมด และจํานวน
ผูเขารวมประชุมหรือรับฟงการชี้แจง 
 หลักฐานหรือสําเนาใบลงทะเบียนการเขารวมกิจกรรม/    
การประชุมชี้แจงฯที่มีรายชื่อบุคคลที่เขารวมไมนอยกวา     
รอยละ 60 ของจํานวนผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกียวของ     
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมด 

   
 
 
 
 
 

2 ข้ันตอนที่ 2 :  

 สวนราชการประเมิน
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

สถานภาพปจจุบันดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแลว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 
ของปงบประมาณ พ.ศ.
2550 โดยในรายงานผลการ
ประเมินสถานภาพฯ มีการ
ระบุจุดแข็งและจุดออนของ 

คะแนน 1 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง     
การประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยในรายงานผลการประเมินสถานภาพฯ มีการ
ประเมินหรือวิเคราะหครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 

- จุดแข็งและจุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ความคาดหวังของผูมีสวนได เ สียตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล
และมีการวิเคราะหความ
คาดหวังของผูมีสวนไดเสีย
ตอการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 

3 ข้ันตอนที่ 3 :  

 สวนราชการวิเคราะห
ทิศทาง นโยบาย และ
กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ใหสอดคลองกับนโยบาย
ยุทธศาสตรและแผน
บริหารราชการของ   
สวนราชการ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้ 

 เอกสาร/หลักฐานการวิเคราะหทิศทาง นโยบาย และการ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยใชขอมูลจากการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประกอบการพิจารณา เชน รายงาน
สรุปผลการวิเคราะหทิศทาง นโยบาย รายงานการประชุมที่
ระบุเนื้อหาการนําขอมูลจากการประเมินสถานภาพฯ มา
พิจารณาประกอบการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปนตน 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะหการจัดลําดับ
ความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  เชน รายงานการวิเคราะหสวนตางระหวาง
ความสําคัญ/ความจําเปนดานการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ
เปาหมาย พันกิจของสวนราชการ เปนตน 

  
 
 
 
 
 

 

4 ข้ันตอนที่ 4 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  สวนราชการกําหนด
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลและกําหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานของแต
ละเปาประสงค 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นการวิเคราะหเปาประสงค
เชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนปจจัย
หลักที่จะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร เชน 
รายงานสรุปผลการวิเคราะหเปาประสงค รายงานการประชุม
ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการกําหนดเปาประสงค เปนตน 
 เอกสาร/หลักฐานการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของ
แตละเปาประสงค แนวทางการติดตามและการประเมินผล
การดําเนินงาน เชน รายงานการประชุม แบบฟอรมการ
จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมี
รายละเอียดการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน แนว
ทางการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน เปนตน 

  
5 ข้ันตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  สวนราชการมีแผนกล
ยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล ปงบประมาณ 
พ.ศ.2551  ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหาร
ระดับสูง และมีการ
เผยแพรประชาสัมพันธ
ใหแกเจาหนาที่ของสวน
ราชการไดรับทราบ 

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

 แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (ปงบประมาณ พ.ศ.
2551) ที่มีขอมลูครบถวนตามแนวทางและแบบฟอรมที่
สํานักงาน ก.พ.กําหนด ซึ่งประกอบดวย 

- วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของสวนราชการ 
- การประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของ
สวนราชการ 

- เปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการ 

- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
- แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

   เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาหัวหนาสวนราชการให
ความเห็นชอบแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2551) เชน  

- บันทึกการประชุมพิจารณาแผนกลยุทธฯ 
-  บันทึก/หนังสือที่หัวหนาสวนราชการลงนามหรือให
ความเห็นชอบ  

-  วันที่ลงนามหรือใหความเห็นชอบแผนกลยุทธฯ 

   ส่ือ เอกสาร หรือหลักฐานแสดงการดําเนินการประชาสัมพันธ
เผยแพรใหเจาหนาที่ของสวนราชการ ไดรับทราบเกี่ยวกับ      
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ        
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2551) เชน  

- ประกาศ/คําส่ัง/หนังสือเวียนแจงแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2551) 

- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง 
- บันทึกการประชุม เปนตน 

หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให  
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว  
ณ สวนราชการ เพ่ือพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม                                                       

 
หมายเหตุ : 

1.  แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ครอบคลุมหนวยงานในสังกัดที่ต้ังอยูใน
สวนกลาง และหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวน
ภูมิภาค ที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

2.  หากตองการสอบถามหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทาง หรือหลักการการจัดทําแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โปรดติดตอสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) โทร 0 2547 1870 

1. คุณจันทนี  โพธ์ิวิจิตร 
2. คุณปณิต  มีแสง 
3. คุณสุทธิลักษณ  เอื้อจิตถาวร 
4. ดร.สุรพงษ  มาลี 
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดการทนุดานมนุษย 
ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   
  ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร หมายถึง
ความสามารถในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาองคกรในสวน
ที่เกี่ยวของกับการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและบรรลุ
เปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายหรือ
รายละเอียดกิจกรรมที่กําหนดไวในแตละแผนงาน ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตรที่ได
จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งแตละแผนงานจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนัก
ของแตละแผนงานดวย 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   

ลําดับท่ีของ
แผนงาน /   
ชื่อแผนงาน 

(i) 

น้ําหนัก 
ของแตละ
แผนงาน 
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาท่ีปฏิบัติได       
ตามแผนการดําเนินงานของปงบประมาณ     

ท่ีประเมินผล 

คะแนนท่ีได 
ของแตละแผนงาน

(SMi) 

คะแนนถวงน้ําหนัก 
(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 )+ (คาคะแนน
ของแผนงานที่ i x นํ้าหนัก
ของแผนงานที่ i)  

* แปลงน้ําหนักของแตละแผนงาน ใหผลรวมของน้าํหนักของทุกแผนงานเทากับ 1  

ผลรวมของ ( คาคะแนนที่ไดของแผนงาน  x น้ําหนักของแผนงาน) 
 

หรือ 

(น้ําหนักของแผนงานที ่1 x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่1) + (น้ําหนักของแผนงานที ่2 x คะแนนที่ไดของแผนงานที ่2) 
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+(น้ําหนักของแผนงานที ่3 x คะแนนที่ไดของแผนงานที ่3) + (น้ําหนกัของแผนงานที ่i x คะแนนที่ไดของแผนงานที ่i) 

 
โดยที่ : 

 
น้ําหนักของแผนงาน

(Wi) 
หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละแผนงานในการนําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยน้ําหนักของทุกแผนงานรวมกัน  = 1 

คะแนนทีไ่ด         
ของแผนงาน  

(SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติไดกับ
แผนการดําเนนิงานที่จะตองปฏิบัติทั้งหมดของแตละแผนงานที่ไดกําหนดไวตาม
รายละเอียดแผนงาน  

i หมายถึง ลําดับที่ของแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

   

เกณฑการใหคะแนน : 
  ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

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 

 
เงื่อนไข : 
 ในการประเมินผลในปงบประมาณ พ .ศ .2550 ใหสวนราชการ พิจารณาเลือกขอเสนอ             
การเปลี่ยนแปลงมาเสนออยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร โดยขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมี          
การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ดวย โดยขอใหแจงผลการคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวมายัง
สํานักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2550 ตามแบบฟอรมรายงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่
แนบ สําหรับประเด็นยุทธศาสตรอื่นๆที่มิไดเลือกมาสําหรับการประเมินผลก็ใหดําเนินการไปตามปกติ        
ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตอไป  
 
 
เหตุผล :   

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในดานการเพิ่มขีดสมรรถนะขององคกรและบุคลากร จะเปนการชวย
สรางความพรอมของสวนราชการในการปฏิบัติราชการใหสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดในประเด็น   
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ยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามความคาดหวังของประชาชน สังคมและประเทศชาติ 
และนอกจากนั้นยังเปนการสนับสนุนการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อีกดวย 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 รายละเอียดกิจกรรมที่กําหนดในแตละแผนงาน ภายใตขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตร       
ซึ่งควรประกอบดวย 

 กิจกรรม/ขั้นตอน 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานในแตละกิจกรรม/ขั้นตอน 
 ผูรับผิดชอบ 
 งบประมาณ 

 รายละเอียดการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงานตามแผนที่สงถึงผูมีอํานาจ 
 ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่

กําหนดตามแผน 
 วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมที่กําหนดในแผนงาน 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของกิจกรรมดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจง

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

 ทั้งนี้ รายละเอียดที่ควรมีในแบบรายงานจะประกอบดวย 
- ชื่อตัวชี้วัด 
- ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูล เบอรโทรศัพทติดตอ 
- คําอธิบายตัวชี้วัดโดยสังเขป 
- แผนงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
- ตารางและสูตรการคํานวณ (ใสชื่อแผนงานและน้ําหนัก) 
- เกณฑการใหคะแนน 
- รายละเอียดเกณฑการวัด (ระดับคะแนนของความสําเร็จ) ในแตละแผนงาน 
- การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 
- คําชี้แจงการปฏบัิติงาน 
- ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 
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แนวทางการประเมินผล 

- อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
- หลักฐานอางอิงเฉพาะที่สําคัญๆ 

หมายเหตุ  
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให  
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญ

ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียม
ไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
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แบบรายงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลง    
ณ  วันท่ี 30 มีนาคม 2550 

ชื่อหนวยงาน............................................................................  
หนา 1 

 

แผนงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร           ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ีคัดเลือก  :  

ระยะเวลา    :
ดําเนินการ   

 เริ่ม  ปงบประมาณ  พ.ศ. ....    สิ้นสุด ปงบประมาณ พ.ศ. .... 

การดําเนินการ  : 

แผนงานที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  : 

แผนงาน 
ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

น้ําหนักการจัดลาํดับความสําคัญ 
( ป พ.ศ.2550) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
ประมาณการ 
งบประมาณ 

(ป พ.ศ. 2550) 
    

    

    

    

    

    

    

งบประมาณดําเนินการ  :  รวม                 บาท           
 

ปจจัยตอความสําเร็จของการดําเนินการ (เงื่อนไขจําเปน)   : 
 

 

 

 

 

 

หนา 2  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

            

 145

 

                                                                         รายละเอียดของแผนงาน                                     แผนงานที่.......... 

ประเด็นยุทธศาสตร :  

ชื่อแผนงาน     หนวยงานรับผิดชอบ :  

ระยะเวลา    :
ดําเนินการ   

 เริ่ม  ปงบประมาณ  พ.ศ. ....  สิ้นสุด ปงบประมาณ  พ.ศ. .... 

รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน : 

รายละเอียดของกจิกรรมที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง : 
รายละเอียดของกจิกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ตามที่กําหนดไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ผูดําเนินการ ประมาณการ 

งบประมาณที่ใช ป 2550 

   

   

   

   

   

เกณฑการประเมินผล : 

ระดับคะแนน 
รายละเอียดเกณฑการใหคะแนน   

(กําหนดเกณฑการประเมินผลของแตละระดับคะแนน) 
หมายเหตุ 

1   

2   

3   

4   

5   

   

 
 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :                                                   โทร.  

ประเด็นการประเมินผล : การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
ตัวชี้วัดที่ 13.3 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
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คําอธิบาย :  
                   องคกร ในที่นี้หมายถึง สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้ วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง 
ความสําเร็จที่สวนราชการจัดใหมีระบบการประเมินผลของหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทาจนถึงระดับ
บุคคล  (Internal Performance Agreement: IPA) เพื่อประโยชนในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏบิัติ   

ในการนี้ สวนราชการจะตองมีกระบวนการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในระดับสํานัก/กอง   ซึ่งเปน
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ถายทอดมาจากระดับองคกร มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก/กองกับหัวหนาสวนราชการ รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายในระดับสํานัก/กอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อใหผลการดําเนินงานของ
หนวยงานระดับสํานัก/กองสนับสนุนการบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรขององคกร 

เกณฑการใหคะแนน :  

แบงคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)                   
ตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

 

 

 

 

โดยที่ : 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

1  สําหรับสวนราชการที่เลือกตัวชี้วัดน้ีในปงบประมาณ พ.ศ. 2549   

1) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดสรรสิ่งจูงใจใหแกหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือ
เทียบเทาภายในสวนราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดกําหนดไวในปงบประมาณ 
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ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จ 
2) ทบทวนกระบวนการประเมินผลภายในสวนราชการในปที่ผานมา พรอมทั้งสรุปขอดี ขอเสีย

ปญหา อุปสรรค ของการดําเนินการตามกระบวนการประเมินผลและการนําตัวชี้วัดและ     
คาเปาหมายของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาไปปฏิบัติ  โดยมีขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงและการดําเนินการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

3) นําผลสรุปขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรค และ ขอเสนอแนะที่ไดจากขอ 2) ไปใชในการ
ปรับปรุงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ สําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ไดแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา  

4) มีการสื่อสาร ทําความเขาใจ หรือชี้แจงใหหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา
รับทราบถึงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ดังกลาว 

1  สําหรับสวนราชการที่เลือกตัวชี้วัดน้ีในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนปแรก 

1) ทบทวน และสรุปขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรคของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ภายในสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาที่ใชอยูในปจจุบัน เชน  
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                   
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

- ระบบการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานอื่นๆ ของสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา เชน นโยบายรัฐบาล  

2) นําสรุปผลการทบทวน ขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรคที่ไดจากขอ 1) ไปใชในการจดัทํา
กระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ไดแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  

3) มีการสื่อสาร ทําความเขาใจ หรือชี้แจงใหหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา
รับทราบถึงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ดังกลาว 

2 
  

 สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทายืนยันวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค 
และจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองของ
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

 หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา กําหนดเปาประสงคและจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร 
(Strategy Map) ที่แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงหรือสอดคลอง ของเปาประสงคของ
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทากับประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของสวน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเทา และ/หรือแสดงความสอดคลองกับพันธกิจ บทบาท หนาที่
ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา 

 มีการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของการบรรลุ
เปาประสงคแตละขอของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามที่ปรากฏในแผนที่
ยุทธศาสตร (Strategy Map) 

 มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ระหวางหวัหนา       
สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากับหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา          
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ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

โดยในคํารับรองฯ จะตองระบุตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการประเมินผลตัวชี้วัดของ
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาที่ใชประเมินผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 

3  ดําเนินการตามกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 และมีการติดตามความกาวหนาและการรายงาน ผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดและคา
เปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของ
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

4  มีการประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  

 สวนราชการมีการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาไดแลวเสร็จ และ
รายงานสรุปผลการประเมินดังกลาวมาพรอมกับ  การรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 
เดือน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550    

5  มีการประกาศหลักเกณฑ/แนวทางที่ชัดเจน ในการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ (Motivation) 
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

 มีการจัดสรรสิ่งจูงใจตามหลักเกณฑ/แนวทางที่กําหนดไว   

  
เหตุผล :  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) ยุทธศาสตรที่ 1 :                
การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน ซึ่งคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2546 มีมาตรการกําหนดใหสวนราชการตาง ๆ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานอยางเปนระบบ 
มีการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม และสามารถวัดผลไดในทุกระดับต้ังแตระดับองคกรลงไป
จนถึงระดับตัวบุคคล  

สํานักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนใหสวนราชการสามารถจัดวางระบบการถายทอดตัวชี้วัดและ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล โดยจัดทําคูมือการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล เผยแพรไวในเว็บไซต 
www.opdc.go.th /โครงการพฒันานวัตกรรมการเรียนรู (Self-Learning Tool kits) ผูสนใจสามารถดาวนโหลด
คูมือไดที่เว็บไซตดังกลาว 

 
แนวทางการประเมินผล : 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 
 

ข้ันตอนที่ 1 : 

 สําหรับสวนราชการ         
ท่ีเลือกตัวชี้วัดน้ี               
ในปงบประมาณ         
พ.ศ. 2549   

1) จัดทํารายงานสรุปผลการ
จัดสรรสิ่งจูงใจใหแก
หัวหนาหนวยงานระดับ
สํานัก/กองหรือเทียบเทา
ภายในสวนราชการ    
ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ไดกําหนดไว    
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 ไดแลวเสร็จ 

2) ทบทวนกระบวนการ
ประเมินผลภายใน        
สวนราชการในปที่ผานมา 
พรอมทั้งสรุปขอดี ขอเสีย
ปญหา อุปสรรค             
ของการดําเนินการตาม
กระบวนการประเมินผล
และการนําตัวชี้วัดและ    
คาเปาหมายของ
หนวยงานระดับสํานัก/
กองหรือเทียบเทาไป
ปฏิบัติ โดยมีขอเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุงและ   
การดําเนินการ สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

3) นําผลสรุปขอดี ขอเสีย 
ปญหา อุปสรรค และ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากขอ 
2) ไปใชในการปรับปรุง
กระบวนการ/แผนงานการ
ประเมินผลภายใน     
สวนราชการ สําหรับ

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการมีการดําเนินการตาม  
ขั้นตอนที่ 1 ดังนี้ 
 รายงาน/เอกสารสรุปผลการประเมินและผลการจัดสรร
ส่ิงจูงใจใหแกหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือ
เทียบเทาตามหลักเกณฑและวิธีการการจัดสรรสิ่งจูงใจ      
ที่จัดทําไวในปงบประมาณ พ.ศ.2549 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานสรุปผลการทบทวน/บันทึกการประชุมทบทวน
แนวทาง/กระบวนการ/วิธีการประเมินผลที่ใชประเมินผล
ภายในสวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ซึ่งระบุ
ขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรค ของการดําเนินการ         
ตามแนวทาง/กระบวนการ/วิธีการประเมินผลดังกลาว     
โดยใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง            
ไวอยางครบถวน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารแสดงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่ใชสําหรับการประเมินผลภายใน           
สวนราชการที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา   
ใหความเห็นชอบ โดยในกระบวนการ/แผนงานฯ มีเนื้อหา 
ที่แสดงใหเห็นวา มีการนําผลสรุปทบทวนมาใชประกอบ     
ในการปรับปรุงหรือจัดทํา และระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ไดแลวเสร็จและไดรับ
ความเห็นชอบจาก
หัวหนาสวนราชการระดับ
กรมหรือเทียบเทา         
ทั้งนี้ ในกระบวนการ/
แผนงานการประเมินผลฯ 
ที่จัดทําแลวเสร็จ            
จะตองประกอบดวย 
(3.1)  แนวทางหรือกรอบ

การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
หนวยงานระดับ
สํานัก/กองหรือ
เทียบเทาภายใน
สวนราชการระดับ
กรมหรือเทียบเทา 

(3.2) แนวทาง/วิธีการ
กําหนดตัวชี้วัดและ
คาเปาหมาย เพ่ือ
วัดความสําเร็จ    
ของการบรรลุ
เปาประสงคแตละ
ขอของหนวยงาน 
ระดับสํานัก/กอง  
หรือเทียบเทาและ
การจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ 

(3.3) แนวทาง/       
วิธีการติดตาม
ความกาวหนาและ
การรายงานผลการ
ดําเนินงาน       
ตามตัวชี้วัดและ   
คาเปาหมาย และ
แนวทาง/วิธีการการ

ไวอยางครบถวน 
- แนวทางหรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา       
ภายในสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

- แนวทาง/วิธีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย    
เพ่ือวัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคแตละขอ
ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาและ     
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

- แนวทาง/ วิธีการติดตามความกาวหนาและการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ฯ      
และแนวทาง/วิธีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ของหนวยงาน
ระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา 

- ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่ระบุกิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ และผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามกระบวนการ/
แผนงานการประเมินผล ฯ  
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ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการฯของ
หนวยงานระดับ
สํานัก/กองหรือ
เทียบเทา   

(3.4) ปฏิทินการ
ดําเนินงาน (Gantt 
Chart) ที่ระบุ
กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ และ
ผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการเพ่ือให
เกิดผลสําเร็จตาม
กระบวนการ/
แผนงานการ
ประเมินผลฯ   

4) มีการสื่อสาร ทําความ
เขาใจ หรือชี้แจง          
ใหหัวหนาหนวยงาน        
ระดับสํานัก/กองหรือ
เทียบเทารับทราบถึง
กระบวนการ/แผนงาน 
การประเมินผลฯ ดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการมีการสื่อสาร ทําความเขาใจ 
หรือชี้แจงใหหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา
รับทราบถึงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550 เชน 

- ภาพถายการจัดกิจกรรมการชี้แจงทําความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ 
ใหกับหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือ
เทียบเทาและเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

- บันทึกการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ใหกับ   
หัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา 

- บันทึก/คําส่ัง/หนังสือเวียน แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
กระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ไปยัง
หัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดมีการ
ส่ือสาร ทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ/
แผนงานการประเมินผลฯ ใหกับหัวหนาหนวยงาน 
ในระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทารับทราบ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 : 

 สําหรับสวนราชการ         
ท่ีเลือกตัวชี้วัดน้ี             
ในปงบประมาณ          
พ.ศ. 2550 เปนปแรก 

1) ทบทวน และสรุปขอดี 
ขอเสีย ปญหา อุปสรรค
ของระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการภายใน
สวนราชการระดับกรม
หรือเทียบเทาที่ใชอยูใน
ปจจุบัน เชน  
- ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ        
ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเทา 
- ระบบการรายงานและ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานอื่นๆ        
ของสวนราชการระดับ
กรมหรือเทียบเทา เชน 
นโยบายรัฐบาล ฯลฯ 

2) นําสรุปผลการทบทวน 
ขอดี ขอเสีย ปญหา 
อุปสรรคที่ไดจากขอ 1) 
ไปใชในการจัดทํา
กระบวนการ/แผนงาน 
การประเมินผลภายใน     
สวนราชการ สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ไดแลวเสร็จ และไดรับ
ความเห็นชอบจาก
หัวหนาสวนราชการระดับ
กรมหรือเทียบเทา    
ทั้งนี้ ในกระบวนการ/

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการมีการดําเนินการ 
ตามขั้นตอนที่ 1 ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการทบทวน/บันทึกการประชุมทบทวน
แนวทาง/กระบวนการ/วิธีการที่ใชประเมินผลภายใน        
สวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งระบุขอดี 
ขอเสีย ปญหา อุปสรรค ของการดําเนินการตามแนวทาง/
กระบวนการ/วิธีการประเมินผลดังกลาวไวอยางครบถวน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารแสดงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่ใชสําหรับการประเมินผลภายใน            
สวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีเนื้อหา    
ที่แสดงใหเห็นวามีการนําผลสรุปทบทวนมาใชในการ
ปรับปรุงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ของ
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา พรอมระบุ
รายละเอียดดังตอไปนี้ อยางครบถวน 

- แนวทางหรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาภายใน
สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

- แนวทาง/วิธีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย   
เพ่ือวัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคแตละขอ
ของหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทาและ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

แผนงานการประเมินผลฯ 
ที่จัดทําแลวเสร็จจะตอง
ประกอบดวย 
(2.1)  แนวทางหรือกรอบ

การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
หนวยงานระดับ
สํานัก/กองหรือ
เทียบเทาและ 

(2.2)  แนวทาง/วิธีการ
กําหนดตัวชี้วัดและ
คาเปาหมาย     
เพ่ือวัดความสําเร็จ   
ของการบรรลุ
เปาประสงคแตละ
ขอของหนวยงาน 
ในระดับสํานัก/กอง   
หรือเทียบเทา และ
การจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ 

(2.3)  แนวทาง/วิธีการ
ติดตาม
ความกาวหนาและ
การรายงานผลการ
ดําเนินงาน       
ตามตัวชี้วัดและ    
คาเปาหมาย ฯ และ
แนวทาง/วิธีการการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการฯของ
หนวยงานระดับ
สํานัก/กองหรือ
เทียบเทา  

(2.4)  ปฏิทินการ

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
- แนวทาง/ วิธีการตดิตามความกาวหนาและการรายงาน

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายฯ      
และแนวทาง/วิธีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯของหนวยงาน     
ระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา 

- ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่ระบุกิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ และผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามกระบวนการ/
แผนงานการประเมินผลฯ  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ดําเนินงาน (Gantt 
Chart) ที่ระบุ
กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ และ
ผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการเพ่ือให
เกิดผลสําเร็จ    
ตามกระบวนการ/
แผนงานการ
ประเมินผลฯ 

3) มีการสื่อสาร               
ทําความเขาใจ หรือชี้แจง
ใหหัวหนาหนวยงาน       
ระดับสํานัก/กองหรือ
เทียบเทารับทราบถึง
กระบวนการ/แผนงาน  
การประเมินผลฯ ดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการสื่อสาร ทําความเขาใจ หรือ
ชี้แจงใหหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา
รับทราบถึงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550 เชน 

- ภาพถายการจัดกิจกรรมการชี้แจงทําความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ และ
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

- บันทึกการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ กับหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา  

- บันทึก/คําส่ัง/หนังสือเวียน แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ  
ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานักกองฯ  

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดส่ือสาร 
ทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ/แผนงานการ
ประเมินผลฯ กับหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง
หรือเทียบเทา 

 
2 
 

ข้ันตอนที่ 2 : 

 สวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทายืนยันวิสัยทัศน 
ประเด็นยุทธศาสตร และ
เปาประสงค และจัดทํา
แผนที่ยุทธศาสตร 
(Strategy Map) เพ่ือแสดง
ใหเห็นถึงความสอดคลอง
ของวิสัยทัศน            

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 พรอมทั้งมีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง             
การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 
 เอกสาร/หลักฐานแสดงการจัดกิจกรรม/กระบวนการในการ
ยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร  

- บันทึกการประชุม หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่
แสดงใหเห็นวาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา
ไดจัดใหมีการยืนยันวิสัยทัศน ประเดน็ยุทธศาสตร
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเด็นยุทธศาสตร        
และเปาประสงค         
ของสวนราชการ            
ระดับกรมหรือเทียบเทา 

 

และเปาประสงคกับหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือ
เทียบเทาในสังกัดและการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร 
(Strategy Map) 

- ตัวอยางแบบฟอรมหรือเอกสารที่ใชประกอบ
กิจกรรมการยืนยันวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 
และเปาประสงคของสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทากับหนวยงานในระดับสํานัก/กองหรือ
เทียบเทา 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาที่แสดงใหเห็นถึง 
ความสอดคลองของวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และ
เปาประสงคของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

  หนวยงานระดับสํานัก/กอง
หรือเทียบเทา กําหนด
เปาประสงคและจัดทํา
แผนที่ยุทธศาสตร 
(Strategy Map) ของ
สํานัก/กองหรือเทียบเทา
ที่แสดงใหเห็นถึง        
ความเชื่อมโยงหรือ
สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรและ
เปาประสงคของ           
สวนราชการระดับกรม
หรือเทียบเทา และ/หรือ
แสดงความสอดคลองกับ 

เอกสาร/หลักฐานแสดงแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)  
ของหนวยงานระดับสํานัก/กองที่แสดงใหเห็นถึงความ
เชื่อมโยงหรือสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและ
เปาประสงคของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาและ/
หรือแสดงความสอดคลองกับพันธกิจ บทบาท หนาที่      
ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา 

 พันธกิจบทบาท หนาที่
ของหนวยงานระดับ
สํานัก/กองหรือเทียบเทา 

 

  มีการกําหนดตัวชี้วัด       
คาเปาหมาย และเกณฑ
การประเมินผลความสําเร็จ
ของการบรรลุเปาประสงค
แตละขอของหนวยงาน 
ระดับสํานัก/กองหรือ
เทียบเทาตามที่ปรากฏ 

เอกสาร หลักฐาน ที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมการกําหนด
ตัวชี้วัด คาเปาหมายและเกณฑการประเมินผลไดครบถวน 
ทุกเปาประสงคของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา
ตามที่ไดมีการยืนยันวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร             
และเปาประสงคกับสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา        
และปรากฏอยูในแผนที่ยุทธศาสตร  (Strategy Map)        
ของแตละหนวยงานฯ เชน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ในแผนที่ยุทธศาสตร 
(Strategy Map) 

- ภาพถายการจัดกิจกรรมการกําหนดตัวชี้วัด            
คาเปาหมายและเกณฑการประเมินผลภายใน     
สวนราชการ 

- วันที่แลวเสร็จของการดําเนินกิจกรรม 
- ตัวอยางแบบฟอรมที่ใชประกอบการกําหนดตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย และเกณฑการประเมินผล เปนตน 
  มีการจัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550 
ระหวางหัวหนา          
สวนราชการระดับกรม 
หรือเทียบเทากับหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก/กอง
หรือเทียบเทา            
โดยในคํารับรองฯ จะตอง
ระบุตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และเกณฑการประเมินผล
ตัวชี้วัดของหนวยงาน    
ระดับสํานัก/กองหรือ
เทียบเทาที่ใชประเมินผล
ไดอยางชัดเจน และ   
เปนรูปธรรม 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการฯ ไดจัดใหมีการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
เชน 
 ภาพถายการจัดกิจกรรมการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย
และเกณฑการประเมินผลภายในสวนราชการฯ และวันที่
ดําเนินการแลวเสร็จ 

 ตัวอยางแบบฟอรม/สําเนาเอกสารที่ใชในการกําหนดหรือ
ทําความตกลงเกี่ยวกับตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑ
การประเมินผล 

 สําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับ
สํานัก/กองที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา
ลงนามกับหัวหนาหนวยงานฯ และเอกสารประกอบคํา
รับรองฯ ซึ่งระบุ 
- วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค  

ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
- เปาประสงคของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือ

เทียบเทา 
- ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการประเมินผล และ

ขอมูลที่จําเปนอื่น ๆ สําหรับใชในการประเมินผล
การดําเนินงานที่มีความชัดเจนและใชประเมินผล   
ไดจริง  

 รายชื่อหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาทั้งหมด    
ที่อยูในสังกัดสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

3 ข้ันตอนที่ 3 :  

 ดําเนินการตาม
กระบวนการ/แผนงาน      
การประเมินผลภายใน     
สวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550
และมีการติดตาม

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง    
การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 3 อยางสม่ําเสมอ เชน  
 ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดง
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่กําหนด
ไวตามกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ความกาวหนา และ      
การรายงานผลความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัดและ             
คาเปาหมายที่กําหนด     
ไว ในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550 
ของหนวยงานระดับสํานัก/
กองหรือเทียบเทา       
อยางสม่ําเสมอ (รายเดือน/
รายไตรมาส) 

 วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม  
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาไดมีการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินงานและมีการรายงานผล
ความสําเร็จตามตัวชี้วัด และคาเปาหมายที่กําหนดไวใน     
คํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง    
ตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน 

- ตัวอยางแบบฟอรมที่ใชในการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงานประจํางวด พรอมสําเนา
แบบฟอรมฯ ที่กรอกขอมูลและรายงานผลการ
ดําเนินงานจริง โดยหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือ
เทียบเทา 

- ตัวอยางรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามคํารับรอง  
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา 

 บันทึก/หนังสือ/รายงานสรุปผลการดําเนินงานที่นําเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ 
เปนรายเดือนหรือรายไตรมาส เปนตน 

 ตัวอยางรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550      
ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา                 
ณ ส้ินปงบประมาณ 

 
 
 

4 
 

ข้ันตอนที่ 4 : 

 มีการประเมินผลความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน     
ระดับสํานัก/กองหรือ
เทียบเทาประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550  

 สวนราชการมีการสรุปผล
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง          
การปฏิบัติราชการประจําป

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้ง เอกสาร/หลักฐานแสดงใหเห็น
ถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 4 เชน 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่สวนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเทาไดจัดใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ฯ           
ของหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา 

 บันทึก/หนังสือ/รายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ/ผลคะแนนที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ฯ ของหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาที่เสนอตอ



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

            

 158

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

งบประมาณ พ.ศ.2550 ของ
หนวยงานระดับสํานัก/กอง
หรือเทียบเทาไดแลวเสร็จ 
และรายงานสรุปผล       
การประเมินดังกลาว           
มาพรอมกับการรายงาน 
การประเมินผลตนเอง          
รอบ12 เดือน ภายในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2550    

หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
 เอกสารรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน   
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา                    
ที่แนบเอกสารรายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ฯ ของหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาที่จัดสงไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. และมีหลักฐานการลงรับภายในวันที่  
31 ตุลาคม พ.ศ.2550 

5 
 

 

ข้ันตอนที่ 5 : 

 มีการประกาศหลักเกณฑ/
แนวทางที่ชัดเจน             
ในการนําผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
หนวยงานระดับสํานัก/กอง
หรือเทียบเทาไปเชื่อมโยง
กับระบบการสรางแรงจูงใจ 
(Motivation)                   
ของสวนราชการระดับกรม
หรือเทียบเทา 

 มีการจัดสรรสิ่งจูงใจ      
ตามหลักเกณฑ/แนวทาง      
ที่กําหนดไว   

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้ง เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให
เห็นวามีการดําเนินการในขั้นตอนที่ 5 เชน 
 ประกาศ/คําส่ัง/หนังสือเวียนแจงใหทราบถึงประเภท    
ของสิ่งจูงใจ (อาจเปนประเภทที่เปนตัวเงินหรือไมเปนตัว
เงินก็ได) และหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ
ดังกลาว ซึ่งมีการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ไปเชื่อมโยงหรือใช
ประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจดังกลาวอยางชัดเจน 

 เอกสารสรุปผลการจัดสรรสิ่งจงูใจใหกับหัวหนาหนวยงาน
ระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑ/แนวทาง     
ที่กําหนดไว 

หมายเหตุ : 

 หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา หมายถึง หนวยงานที่มีฐานะเปนสํานัก/กองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ขอบังคับของการแบงสวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนกลางที่ฏิบัติงาน
ในภูมิภาค ไมนับรวมสวนราชการในภูมิภาค 
 เพ่ือใหการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลเกิดการบูรณาการในทุกสํานัก/กอง       
สวนราชการระดับกรมจะจัดใหมีการจัดทําระบบประเมินของสํานัก/กองหรือเทียบเทาในสวนภูมิภาคดวยก็ได 
 การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให             
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญ       
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว    
ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ หมายถึง ระดับใน
การพัฒนาทางดานการจัดการสารสนเทศของสวนราชการเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยจะ
พิจารณาจากความครอบคุลมและความกาวหนาในการพัฒนาทั้ง 10 ประเด็นดังตอไปนี้  

 
1. ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ แบงเปน 

ประเด็นยอยที่  
1.1 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ โดยตองครอบคลุมถงึ

ฐานขอมูลสําหรับผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดทั้งหมดตาม มิติที่1 : มิติดานประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติราชการ และฐานขอมูลดานยุทธศาสตรทั้งหมดของสวนราชการ 

1.2 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจําเปนตองปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิม พรอมระบุสิ่งที่จะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมจากที่ปฏิบัติใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

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

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

กลุมตาง ๆ   
2.3 การรณรงคหรอืสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 

3. การบริหารจดัการของศนูยปฏิบัติการสารสนเทศของสวนราชการ 
ประเด็นยอยที่  

3.1 กระบวนการหรือระบบในการสํารองและกูคนืขอมูล (Backup and Recovery Procedures) 
3.2 กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure) 
3.3 การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศ  

สําหรับผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบรหิารของ
สวนราชการ 

3.4 แผนการจัดการหรอืแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (IT Contingency Plan)    
3.5 การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากรของ       

สวนราชการ 
สวนราชการจัดใหมีการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศพรอมจัดทําเอกสาร 
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1. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ  
2. แผนปฏิบัติการการบริหารจดัการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ โดยใชขอมูลที่ไดมา

จากผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศในขอ 1. โดยในแผนปฏิบัติการฯ  
ดังกลาวจะตองระบุผูรับผิดชอบ และ ชวงเวลาที่จะดําเนินการในแตละกิจกรรม พรอมระบุ
วัตถุประสงคที่วัดไดของแตละแผนปฏิบัติการ ซึ่งแตละโครงการหรือกิจกรรมยอยในแผนปฏิบัติการ
ควรระบุผลลัพธของแตละกิจกรรมยอยอยางชัดเจน 

 
เกณฑการใหคะแนน :  
 
การพิจารณาระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ แบงเปน  
 
 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงสรุปผลการ
ทบทวนและวิเคราะหระบบฯ 
และแผนปฏิบัติการฯ 

0.5 1 มี.ค. 50 22 ก.พ. 50 15 ก.พ. 50 8 ก.พ. 50 1 ก.พ. 50 

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 และระบุ
ถึงสวนที่จะพัฒนาเพิ่มเติม
จากปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 

 

0.5 6  
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

4) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

 

1 60 70 80 90 100 
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การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

5) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
ของแผนปฏิบัติการฯ ที่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมายตามที่ระบุใน
แผนปฏิบัติการฯและมี
รายงานประเมินผล
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ 

1.5 80 85 90 95 100 

 
สวนราชการนําเอกสารดังตอไปนี้เขาสู Web Site ของสวนราชการ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเขามา 
download ได (ปรับลด 0.5 คะแนนสําหรับการดําเนินการที่ไมครบถวน) 

1. คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 พรอมเอกสาร
ประกอบคํารับรองฯ 

2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดอืน 

 
เหตุผล :   
เพื่อใหสวนราชการไดนําระบบฐานขอมูลสารสนเทศมาประยุกตใชกับหนวยงาน ปรับปรุงรูปแบบการทํางาน 
อํานวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทํางาน ขยายการใหบริการประชาชน รวมทั้งปรับปรุง
ศักยภาพของสวนราชการใหมีความยืดหยุนคลองตัว โดยสวนราชการสามารถทบทวน และวางแผนให
เหมาะสมกับสวนราชการ พรอมทั้งนําแผนไปปฏิบัติใหบรรลุประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
แนวทางการประเมินผล : 
 

แนวทางการประเมินผล 

ประเด็นท่ีพิจารณา แนวทางการประเมินผล 

1) ระยะเวลาการสงสรุปผลการ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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แนวทางการประเมินผล 

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 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ และการสัมภาษณบุคคลท่ี
เกี่ยวของ 

  พิจารณาคุณภาพของ สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ โดยพิจารณา
จากความครอบคลุมของเนื้อหาทั้ง 3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย
รวมถึงขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ / ขอรองเรียน ที่ไดจากผูมีสวนไดเสีย เชน 
 ประชาชน 
 บุคลากรของสวนราชการ 
 ผูบริหารระดับนโยบายที่กํากับดูแลสวนราชการ 

  สวนราชการควรมีการจัดประชุมที่มีวาระดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ของสวนราชการอยางนอยปละ 4 ครั้ง 

3) แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและ
คุณภาพครอบคลุมทั้ง          
3 ประเด็นหลักและ            
10 ประเด็นยอย และระบุถึง
สวนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ และการสัมภาษณบุคคลท่ี
เกี่ยวของ 

  พิจารณาคุณภาพของ แผนปฏิบัติการฯ โดยพิจารณาจากความครอบคลุม
ของเนื้อหาทั้ง 3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

  แผนปฏิบัติการฯ ควรมีเนื้อหาที่ระบุอยางชัดเจนในสวนที่จะพัฒนา
เพิ่มเติมหรือแตกตางจากปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

  แผนปฏิบัติการฯ ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารของสวนราชการ 

4) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ และการสัมภาษณบุคคลท่ี
เกี่ยวของ 

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

 
 

รอยละของความคืบหนาในการดําเนินงานของแตละแผนปฏิบัติการฯ 
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

5) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
แผนปฏิบัติการฯ ที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายตามที่
ระบุในแผนปฏิบัติการฯและมี
รายงานประเมินผลความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ และการสัมภาษณบุคคลท่ี
เกี่ยวของ 

 พิจารณาจาก สรุปผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด
ไวตามแผนปฏบัิติการ การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่เสนอผูมีอํานาจเพื่อรับทราบหรือใหความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ เนื้อหาควรประกอบดวย 

 ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ             
พรอมความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายใน
แผนปฏิบัติการฯ 

 ปจจัยสนับสนุน 
 งบประมาณดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ    

ที่ใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 ขอเสนอแนะ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย 
ตัวชี้วัดที่   15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
ตัวชี้วัดที่ 15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
กฎหมายของสวนราชการ    
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น้ําหนัก : รอยละ 3.5 
 

อยูระหวางการหารือรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนกับสํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจดัการองคกร  (สําหรับสวนราชการที่ดําเนินการในปงบประมาณนี้

เปนปแรก) 
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :  

• ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จ                    
ที่สวนราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใช
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เปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ
สวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล 

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ใหดําเนินการครอบคลุม
ทุกหนวยงานในสวนกลาง รวมถึงราชการสวนกลางที่ไปต้ังอยูในภูมิภาคดวย 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือซึ่งมีรายละเอียด
สําหรับสวนราชการใชในการดําเนินการ 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

    
ขั้นตอนที่ 

5 
 จัดทํารายงานการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการ
ปรับปรุงองคกร ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 5 
(ข้ันตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

   
ขั้นตอนที่ 

4 
 จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment)       
ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 4 
(ข้ันตอนที่ 
1+2+3+4) 

  
ขั้นตอนที่ 

3 
 จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
ตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 3 
(ข้ันตอนที่ 1+2+3) 

 
ขั้นตอนที่ 

2 
 จัดทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 2 
(ข้ันตอนที่ 1+2) 

ขั้นตอนที่ 
1 

 จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ และจัดทําแผนดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ (Roadmap) ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร 

 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ 
สวนราชการใหกับบุคลากรและคณะทํางานของสวนราชการ    

ระดับ 1 
(ข้ันตอนที่ 1) 

 
เงื่อนไข :  

1. ความครบถวนของรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ในขั้นตอนที่ 2 หมายถึง 
ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด  โดยพิจารณาให
คะแนนจากจํานวนขอที่สวนราชการ สามารถตอบคําถามไดอยางครบถวนสมบูรณ ดังนี้ 
 
คะแนนที่ไดรับ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

จํานวนขอ 
ที่ตอบคําถาม 

3 6 9  12 15 
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2. ความครบถวนของรายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ในขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรม ที่
สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด โดยพิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอที่สวนราชการ สามารถตอบคําถามไดอยาง
ครบถวนสมบูรณ ดังนี้ 
 

คะแนนที่ไดรับ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

จํานวนขอ 
ที่ตอบคําถาม 

30 45 60 75  90 

 
เหตุผล :  

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการในขั้น
ตอไป 

• เพื่อใหสวนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของ
สวนราชการที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐใหอยูในระดับและเกณฑที่สามารถยอมรับได ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2546-2550) 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั : กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 3  

 ภารกิจการบรหิารการเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
ชื่อผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 

1. นางอารียพันธ เจริญสุข  0 2356 9999 ตอ 8848 
2. นางสาวอภิจิตตรา อภิราชจิตร 0 2356 9999 ตอ 8806 
3. นางสาวภัทรอาภา จินดาวงศ 0 2356 9999 ตอ 8916 
4. นางกิตติยา คัมภีร 0 2356 9945 

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 :  

 จัดตั้งคณะทํางาน
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ของสวนราชการ  
 จัดทําแผนดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของ          

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานในขั้นตอน  
ที่ 1 ดังนี้ 
 คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน หรือ เอกสาร/หลักฐานที่แสดง
การมอบหมายใหมีคณะผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                
ซึ่งประกอบดวย 
- รายชื่อผูรับผิดชอบในแตละหมวด (Category 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

สวนราชการ (Roadmap)  
และไดรับความเห็นชอบ
จากผูบริหาร 
 จัดประชุมชี้แจงทําความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ของสวนราชการใหกับ
บุคลากรและคณะทํางาน
ของสวนราชการ 

Champion) ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

- อํานาจหนาที่หรือขอบเขตความรับผิดชอบของ
คณะทํางานหรือคณะผูรับผิดชอบ 

 แผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของสวนราชการ (Roadmap) ซึ่งระบุรายละเอียด เชน 
- หลักการและเหตุผล 
- ที่มาหรือวัตถุประสงคของการจัดทําแผนฯ 
- ขั้นตอน/กิจกรรม เปาหมาย ผูรบัผิดชอบ 
- ระยะเวลาที่ดําเนินการ วัน เดือน ปที่แลวเสร็จของ

แตละกิจกรรม  
- ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง

ความกาวหนาของงาน เมื่อเทียบกับระยะเวลาท่ี
กําหนดไวตามแผนฯ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาผูบังคับบัญชา                 
ใหความเห็นชอบแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพ          
การบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ เชน บันทึก/
หนังสือที่ผูบังคับบัญชาลงลายมือชื่อใหความเห็นชอบ
แผนฯ บันทึกการประชุม เปนตน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวา สวนราชการไดจัดประชุม
ชี้แจงหรือใหความรูเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐแกบุคลากรและคณะทํางาน เชน 
- คําส่ัง/หนังสือเวียน/หนังสือเชิญประชุมที่

ผูบังคับบัญชาลงนามมอบหมายใหมีผูเขารวม
ประชุมหรือรับฟงการชี้แจง 

 
 

- จํานวนผูเขารวมประชุมหรือรับฟงการชี้แจง และ
สําเนาใบลงทะเบียน ที่มีลายมือชื่อเจาหนาที่ของ    
สวนราชการที่เขาประชุมหรือรับฟงการชี้แจง 
(บางสวนหรือทั้งหมด) 

- วัน เวลา สถานที่จัดประชุม 
- หัวขอที่ชี้แจง/บรรยาย ชื่อผูชี้แจง/บรรยาย หรือให

ความรู 
- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงใหความรู/บรรยาย 
- บันทึก/หนังสือ/รายงานสรุปผลการจัดประชุมชีแ้จง

ใหความรูที่เสนอตอผูบังคับบัญชา 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

- หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการมีการ
จัดประชุมหรือจดัใหคณะทํางานดําเนินการ ไดเขา
รวมรับฟงการชี้แจงใหความรูในเรื่องดังกลาวจริง 

2 ข้ันตอนที่ 2 :  
จัดทํารายงานผลการจัดทํา
ลักษณะสําคัญขององคกร
ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ไดแลวเสร็จครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 พรอมทั้งมีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง         
การดําเนินงานในขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 
 เอกสารสรุปลักษณะสําคัญขององคกร ตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีขอมูล
ครบถวนตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด 

3 ข้ันตอนที่ 3 :  
จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการขององคกร      
ตามเกณฑคุณภาพ           
การบริหารจัดการภาครัฐ       
ตามแนวทางและแบบฟอรม 
ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
ไดแลวเสร็จครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง
การดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 ดังนี้ 
 รายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีขอมูลครบถวน ตามแนวทาง
และแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด 

4 ข้ันตอนที่ 4 :  
จัดทํารายงานผลการประเมิน
องคกรดวยตนเอง (Self-
Assessment) ไดแลวเสร็จ
ครบถวน   
 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานแสดงใหเห็น
ถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 4 ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการประเมินองคกรดวยตนเอง            

(Self-Assessment Report)  
5 ข้ันตอนที่ 5 :  

จัดทํารายงานการจัดลําดับ
ความสําคัญของโอกาสในการ
ปรับปรุงองคกร ไดแลวเสร็จ
ครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

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

ในการปรับปรุงองคกร 
หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให     
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญ    
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว      
ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจดัการองคกร  (สําหรับสวนราชการที่ดําเนนิการตอเนือ่ง 
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2549) 

ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :  

• ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จ                    
ที่สวนราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใช
เปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ
สวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล 

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ใหดําเนินการครอบคลุม
ทุกหนวยงานในสวนกลาง รวมถึงราชการสวนกลางที่ไปต้ังอยูในภูมิภาคดวย 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือ ซึ่งมีรายละเอียด
สําหรับสวนราชการใชในการดําเนินการ 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

    
ขั้นตอนที่ 

5 
 ดําเนินการไดแลวเสร็จครบถวนตามแผนปรับปรุงองคกร         
ในข้ันตอนที่ 4 และมีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

ระดับ 5 
(ข้ันตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

   
ขั้นตอนที่ 

4 

 จัดทํารายงานผลการจัดทําแผนปรับปรุงองคกรที่สอดคลองกับการ
จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรในข้ันตอนที่ 3     
ไดแลวเสร็จอยางนอย 2 แผน โดยจัดสงไปยังภารกิจการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2550 

ระดับ 4 
(ข้ันตอนที่ 
1+2+3+4) 

  
ขั้นตอนที่ 

3 
 จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และจัดลําดับ 
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 3 
(ข้ันตอนที่ 1+2+3) 

 
ขั้นตอนที่ 

2 

 ทบทวนรายงานผลการดําเนินการเบ้ืองตนที่ไดดําเนินการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2549       
พรอมจัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
ตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 2 
(ข้ันตอนที่ 1+2) 

ขั้นตอนที่ 
1 

 ทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรที่ไดดําเนินการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 พรอมจัดทํารายงานสรุปผล
ตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 1 
(ข้ันตอนที่ 1) 

 
เงื่อนไข :  
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1. ความครบถวนของรายงานสรุปผลการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร ในขั้นตอนที่ 1 
หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด                
โดยพิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอที่สวนราชการ สามารถตอบคําถามไดอยางครบถวนสมบูรณ ดังนี้ 
 
คะแนนที่ไดรับ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

จํานวนขอ 
ที่ตอบคําถาม 

3 6 9  12 15 

 
2. ความครบถวนของรายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ ในขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรม                
ที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด โดยพิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอที่สวนราชการ สามารถตอบคําถามได     
อยางครบถวนสมบูรณ ดังนี้ 
 
คะแนนที่ไดรับ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

จํานวนขอ 
ที่ตอบคําถาม 

30 45 60 75  90 

 
3. การจัดทําแผนปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ 4 จะคิดคะแนนจากจํานวนแผนที่จัดทําแลวเสร็จ

และจัดสงมายังภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
 

คะแนนที่ไดรับ 0.5 1.0 

จํานวนแผนปรบัปรุงที่จัดทําแลวเสร็จ    1  2 

 
4. แผนปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ 4 หากเปนแผนระยะยาว ผลการดําเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2550 ตองเปนกิจกรรมที่มีผลผลิต/ผลลัพธที่บงชี้ถึงความกาวหนาที่สําคัญของแผน หากแผนปรับปรุงฯ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กําหนดเฉพาะกิจกรรมที่มิใชสาระสําคัญของความกาวหนาของแผน หรือกําหนด
กิจกรรมที่ไมมีความชัดเจนหรือไมสอดคลองกับการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงขององคกร
ตามที่จัดทําไวในขั้นตอนที่ 3 จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดลง 0.25 คะแนน 
 

5.   การวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกร พิจารณาจากรอยละ
ความสําเร็จของความคืบหนาของกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติไดเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน           
ที่จะตองปฏิบัติทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดกําหนดไวในรายละเอียดของแผนปรับปรุง           
โดยพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปรับปรุงทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 ตามตารางและสูตรการคํานวณดังตอไปนี้  
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ลําดับที(่i)และช่ือแผนปรับปรุง  รอยละของความสําเร็จ 

ของการดําเนนิการตามแผน 

แผนที ่1....  C1 

แผนที ่2 …. C2 

รอยละเฉลี่ยความสําเร็จ 
ของการดําเนนิการตามแผน 

C1+C2 
2 

 
โดยที่ :  

 
รอยละของความสําเร็จของ
การดําเนนิการตามแผน 

(Ci) 

หมายถึง ความคืบหนาหรือความสําเร็จในการดําเนินการของแตละกิจกรรม 
เมื่ อ เปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ จะตองปฏิบั ติทั้ งหมดที่ ไดกํ าหนดไว  
ตามรายละเอียดแผนปรับปรุง 

i หมายถึง ลําดับที่ของแผนปรับปรุง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
เกณฑการใหคะแนนในขั้นตอนที่ 5 พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 

0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1.0 คะแนน 

60 70 80 90 100 

 
เหตุผล :  

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการในขั้น
ตอไป 

• เพื่อใหสวนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของ
สวนราชการที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐใหอยูในระดับและเกณฑที่สามารถยอมรับได ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2546-2550) 
 
 
 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั : กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 3  

ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
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ชื่อผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 

1. นางอารียพันธ เจริญสุข  0 2356 9999 ตอ 8848 
2. นางสาวอภิจิตตรา อภิราชจิตร 0 2356 9999 ตอ 8806 
3. นางสาวภัทรอาภา จินดาวงศ 0 2356 9999 ตอ 8916 
4. นางกิตติยา คัมภีร 0 2356 9945 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการประเมินผล :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 :  
ทบทวนลักษณะสําคัญของ
องคกรที่ไดดําเนินการแลวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
พรอมจัดทํารายงานสรุปผล
ตามแนวทางและแบบฟอรม
ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
ไดแลวเสร็จครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานในขั้นตอน  
ที่ 1 ดังนี้ 
 เอกสาร บันทึกการประชุม ที่มีเนื้อหาแสดงถึงการทบทวน
ลักษณะสําคัญขององคกรตามแนวทางคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดําเนินการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 
2549  

 เอกสารสรุปลักษณะสําคัญขององคกร ตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีขอมูล
ครบถวนตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด 

2 ข้ันตอนที่ 2 :  
ทบทวนรายงานผลการ
ดําเนินการเบื้องตน            
ที่ไดดําเนินการแลวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
พรอมจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการขององคกร ตาม
เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐตามแนวทาง
และแบบฟอรมที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนด ไดแลวเสร็จ
ครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 พรอมทั้งมีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง         
การดําเนินงานในขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 
 รายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีขอมูลครบถวนตามแนวทาง
และแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด 

3 ข้ันตอนที่ 3 :  
จัดทํารายงานผลการประเมิน
องคกรดวยตนเอง (Self-
Assessment) และจัดลําดับ
ความสําคัญของโอกาส     
ในการปรับปรุงองคกร       
ไดแลวเสร็จครบถวน 
 
 
 
 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง
การดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการประเมินองคกรดวยตนเอง            

(Self-Assessment Report)  
 รายงานสรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของโอกาส 
ในการปรับปรุงองคกร 

4 ข้ันตอนที่ 4 :  
จัดทํารายงานผลการจัดทํา

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

แผนปรับปรุงองคกร           
ที่สอดคลองกับการจัดลําดับ
ความสําคัญของโอกาสในการ
ปรับปรุงองคกรในขั้นตอน     
ที่ 3 อยางนอย 2 แผน          
ไดแลวเสร็จ โดยจัดสงไปยัง
ภารกิจการบริหารการ
เปล่ียนแปลงและนวัตกรรม 
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2550   

คะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานแสดงใหเห็น
ถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 4 ดังนี้ 
 แผนปรับปรุงองคกรในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหาร โดยแผนฯ ที่เสนอตองมีความ
สอดคลองกับการจัดลําดับความสําคัญของโอกาส         
ในการปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ 3  

 แผนปรับปรุงองคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550        
ที่เสนอเพ่ือประเมินผล ซึ่งควรระบุรายละเอียด เชน  
- รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ และเปาหมาย           
ในการดําเนินการของแตละแผน  

- ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง
ความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนดไว 
ตามแผนดําเนินการ ของทุกแผนปรับปรุงที่เสนอ     
เพ่ือประเมินผล 

 สําเนาหนังสือนําสงแผนปรับปรุงองคกรที่จะดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ/หรือ สําเนาหนังสือ
ตอบรับที่ระบุวันที่ลงรับของสํานักงาน ก.พ.ร. 

5 ข้ันตอนที่ 5 :  
ดําเนินการไดแลวเสร็จ
ครบถวนตามแผนปรับปรุง
องคกรในขั้นตอนที่ 4 และ   
มีรายงานสรุปผล             
การดําเนินงาน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้ง เอกสาร หลักฐานที่แสดงให
เห็นถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 5 ดังนี้  
 เอกสาร/รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงองคกรที่
เสนอเพ่ือประเมินผล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ระบุ 
- จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ และวันที่แลวเสร็จของ แตละ

กิจกรรม หรือผลความคืบหนาของการดําเนินการตามแผน
ปรับปรุงฯ เปรียบเทียบกับกิจกรรมทั้งหมดที่กําหนดไวตาม
แผนปรับปรุง  

- รายงานสรุปประเมินผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงฯ  
ผลผลิต/ผลลัพธที่ไดเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวตาม
แผน 

- ภาพถาย เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม หรือหลักฐานอื่น ๆ  ที่
แสดงใหเห็นถึงการจัดกิจกรรม ไดครบถวนตามแผนปรับปรุงที่
กําหนดไวจริง 

หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report) ขอให     
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญ    
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว      
ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารความเสี่ยง  
ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ/การกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน                    
และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ 

 
ลักษณะของความเสี่ยง ความเสี่ยงนั้นสามารถมองแยกเปน 3 สวน ดังนี้ 
1. ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทําใหเกิดความเสี่ยง 
2. เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน หรือ นโยบาย 
3. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ

เสี่ยง 
 
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ

การดําเนินการตางๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมี
ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ัง   สวนราชการ และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการเปนสําคัญ 

 
การบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคํานึงถึง

ปจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในดานตาง ๆ ที่นาจะมีผลกระทบกับการดําเนินงาน วัตถุประสงค และนโยบาย แลว
พิจารณาหาแนวทางในการปองกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหลานั้น กอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดําเนินการ
ตามแผน 

 
  การบริหารความเสี่ยงนั้นจะอาศัยขั้นตอนที่ตอเนื่อง เริ่มจากการระบุความเสี่ยงที่จะสงผล
กระทบ ประเมินผลกระทบจากความเสี่ยง และหาแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง พรอมทั้งตรวจสอบวา
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงนั้นไดถูกดําเนินการตามที่วางแผนไว 
 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
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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 สําหรับสวนราชการที่เลือกตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปน    ปแรก  

 มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ โดยมี
ผูบริหารระดับสูงของสวนราชการและผูแทนจากทุกหนวยงานในสังกัด  
รวมเปนคณะทํางาน ทั้งนี้ ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการและเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ 

 สำหรับสวนราชการที่เลือกตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของสวนราชการในปที่ผานมา โดยระบุ ขอดี 
ขอเสีย ปญหา อุปสรรค รวมถึงผลการประเมินปจจัยเสี่ยงของทุกประเด็น
ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ
สวนราชการ และจําแนกระหวาง ปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการ 
และปจจัยเสี่ยงที่ยังไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได  โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
 
 
 

2  ระบุปจจัยเสี่ยงและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรืออาจสรางความ
เสียหาย    (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลด
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ 
และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของ
สวนราชการ 

 กําหนดหลักเกณฑในการประเมินความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายตาม
ภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการไดแลวเสร็จ
ครบถวนทุกดาน ในทุกประเด็นยุทธศาสตร และดําเนินการประเมินความ
เสี่ยงตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห และประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) ในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ัง
สวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ โดยจําแนกระหวาง ปจจัยเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุม/บริหารจัดการ และปจจัยเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการให
อยูในระดับที่ยอมรับได ไดอยางชัดเจน และนําเสนอตอคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ 

3  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาใชในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ และ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของ 
สวนราชการ ไดแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของ 
สวนราชการภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550   

 มีการสื่อสาร/ทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของสวนราชการ
ใหกับทุกหนวยงานในสังกัดของสวนราชการรับทราบ และสามารถนําไป
ปฏิบัติได           

4  ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก
ตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมี
การติดตามความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ 
อยางสม่ําเสมอ และมีการสรุปผลการดําเนินงาน และนําเสนอตอผูบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 
 

5  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ โดย
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

ระบุผลการประเมินความเสี่ยงหลังจากที่ไดดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ และสรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยจําแนกระหวางปจจัยเสี่ยงที่
สามารถควบคุม/บริหารจัดการ และปจจัยเสี่ยงที่ยังไมสามารถควบคุม/
บริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได ไดอยางชัดเจน ทั้งนี้จะตองมีการ
กําหนดขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับการ
ดําเนินงานในปตอไปและนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

 
หมายเหตุ :  

ผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ หมายถึง ผูบริหารต้ังแตระดับรองอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหสวนราชการมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับความ
เสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได  
และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของสวนราชการตามกฎหมาย
จัดต้ัง และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนสําคัญ 

สํานักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนใหสวนราชการสามารถจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง โดยจัดทํา
คูมือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ไวในเว็บไซดสํานักงาน ก.พ.ร.(www.opdc.go.th) ”โครงการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู (Self-Learning Tool Kits)” และขาวประชาสัมพันธ (31-03-2549) เรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง” ผูสนใจสามารถดาวนโหลดคูมือไดที่เว็บไซดดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการประเมินผล : 
 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 :  
สําหรับสวนราชการ          
ท่ีเลือกตัวชี้วัดน้ี                
ในปงบประมาณ                
พ.ศ. 2550 เปนปแรก  

 มีคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงของ 
สวนราชการ โดยมี
ผูบริหารระดับสูงของ
สวนราชการและ
ผูแทนจากทุก
หนวยงานในสังกัด      
รวมเปนคณะทํางาน 
ทั้งนี้ ผูบริหาร
ระดับสูงตองมี
บทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการ
บริหารความเสี่ยง
ของการบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจ
หลักตามกฎหมาย
จัดตั้งสวนราชการ
และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ของ 
สวนราชการ 

 
 
 
 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 
ดังนี้ 

  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของ 
สวนราชการ ซึ่งระบุ 
 รายชื่อคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการ และผูแทนจากทุกหนวยงานภายในของ 
สวนราชการ 
 ขอบเขต หรือหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ 

  เอกสาร หลักฐาน ที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารระดบัสูงของสวนราชการ     
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง หรือแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจดัตั้ง 
สวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ เชน  
 นโยบาย หรือ แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
 บันทึก/หนังสือ/รายงานการประชุม ของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ 
ซึ่งควรมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ  

 
 
 

 

1 ข้ันตอนที่ 1 :  
สำหรับสวนราชการ        

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 
ดังนี้ 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ท่ีเลือกตัวชี้วัดน้ี              
ในปงบประมาณ             
พ.ศ. 2549  

 สรุปแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ของ
สวนราชการในปที่
ผานมา โดยระบุ 
ขอดี ขอเสีย ปญหา 
อุปสรรค รวมถึงผล
การประเมินปจจัย
เส่ียงของทุกประเด็น
ยุทธศาสตรตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ของสวน
ราชการ และจําแนก
ระหวางปจจัยเส่ียงที่
สามารถควบคุม/
บริหารจัดการ และ
ปจจัยเส่ียงที่ยังไม
สามารถควบคุม/
บริหารจัดการใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได  
โดยมีขอเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
สําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
 

  รายงานสรุปผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของสวนราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยระบุ 
 ขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรค 
 ผลการประเมินปจจัยเส่ียงในดานตางๆ ในทุกประเด็นยุทธศาสตรฯ 
 ปจจัยเส่ียงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการ และท่ียังไมสามารถควบคุม/
บริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนงานในการบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ครบถวนทุกประเด็นยุทธศาสตร 

 
 

 

2 ข้ันตอนที่ 2 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 ระบุปจจัยเส่ียงและ
วิเคราะหปจจัยเส่ียงที่
สงผลกระทบหรืออาจ
สรางความเสียหาย    
(ทั้งที่เปนตัวเงินและ
ไมเปนตัวเงิน) หรือ
ความลมเหลว หรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจ
หลักตามกฎหมาย
จัดตั้งสวนราชการ 
และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ของสวน
ราชการ 

 กําหนดหลักเกณฑใน
การประเมินความ
เส่ียงในการบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจ
หลักตามกฎหมาย
จัดตั้งสวนราชการ 
และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ของ    
สวนราชการไดแลว
เสร็จครบถวนทุกดาน  
ในทุกประเด็น      
ยุทธศาสตร และ
ดําเนินการประเมิน
ความเสี่ยงตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1 
พรอมทั้งมีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 2  
เชน 
 ตัวอยางเอกสาร/แบบฟอรมที่ใชในการวิเคราะห และระบุปจจัยเส่ียง     
ที่มีการกรอกขอมูลจริง โดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักตาม
กฎหมายจัดตั้งสวนราชการ และแตละประเด็นยุทธศาสตรตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ 
 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
วิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงฯ 

 
 
 
 
 
 

 หลักเกณฑในการประเมินความเสี่ยงในดานตางๆ  
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการไดดําเนินการประเมินความ
เส่ียงตามหลักเกณฑที่กําหนดขึ้น เชน 
 ตัวอยางเอกสาร/แบบฟอรมที่ใชในการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ
ที่ไดกําหนดไว 
 ตัวอยางเอกสาร/แบบฟอรมที่ใชในการประเมินความเสี่ยงที่มีการกรอก
ขอมูลจริง โดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้ง
สวนราชการ และแตละประเด็นยุทธศาสตร 
 เอกสารประกอบการจัดกจิกรรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
ประเมินความเสี่ยง 

   
  จัดทํารายงานสรุปผล  รายงาน/เอกสารสรุปผลการวิเคราะห และประเมินความเสี่ยง (Risk 

Assessment) ในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้ง
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

การวิเคราะห และ
ประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามภารกิจหลักตาม
กฎหมายจัดตั้ง     
สวนราชการ และ
เปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ของสวน
ราชการ โดยจําแนก
ระหวางปจจัยเส่ียงที่
สามารถควบคุม/
บริหารจัดการ และ
ปจจัยเส่ียงที่ไม
สามารถควบคุม/
บริหารจัดการใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได 
ไดอยางชัดเจน และ
นําเสนอตอ
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง          
ของสวนราชการ 

สวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ของสวนราชการซึ่งระบุ 
 ปจจัยเส่ียงที่อาจสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้ง
สวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ ไดอยางครบถวนในทุกประเด็นยุทธศาสตร 
และทุกดาน ดังตอไปนี้ โดยปจจัยเส่ียงอาจพิจารณาไดจาก 

- ปจจัยภายนอก เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย 
- ปจจัยภายใน เชน กฎระเบียบภายในองคกร ประสบการณของ 
เจาหนาที่ ระบบการทํางาน 

 หลักเกณฑที่ใชในการประเมินความเสี่ยงของแตละปจจัยเส่ียง 
 ผลการประเมินความเสี่ยงของแตละปจจัยเส่ียงที่ไดจากการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ซึ่งระบุ  

• โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

• ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการพิจารณาจัดระดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่
สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) 

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

3 ข้ันตอนที่ 3 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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 นําขอมูลที่ไดจาก
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 
มาใชในการจัดทํา
แผนบริหารความ
เส่ียงในการบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจ
หลักตามกฎหมาย
จัดตั้งสวนราชการ 
และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ของ 
สวนราชการ ไดแลว
เสร็จ และไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหาร
ระดับสูงของ 
สวนราชการภายใน
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 
2550   

 
 
 
 
 
 

 มีการสื่อสาร/ทําความ
เขาใจเกี่ยวกับแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
ของสวนราชการใหกับ
ทุกหนวยงานในสังกัด
ของสวนราชการ
รับทราบ และสามารถ
นําไปปฏิบัติได         

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1 
และ 2 พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตามขั้นตอน      
ที่ 3 ดังนี้ 

  แผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตาม
กฎหมายจัดตั้งสวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ ควรประกอบดวย 
 ที่มา หลักการ และเหตุผล 
 วัตถุประสงค/เปาหมาย  
 ปจจัยเส่ียงที่อาจสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้ง
สวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ  
 รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย 

• กิจกรรม/มาตรการที่จะตองดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยง 

• ระยะเวลาในการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 

• งบประมาณ/ทรัพยากรที่จําเปน 

• หนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้ง         

• สวนราชการ และประเด็นยุทธศาสตร /ผูรับผิดชอบ 
 ความครอบคลุมของภารกิจหลักตามกฎหมายจดัตั้งสวนราชการ และ
ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2550 ของ   
สวนราชการ 
 เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  วันที่ผูบริหารระดับสูงของสวนราชการลงนามหรือใหความเห็นชอบแผน
บริหารความเสี่ยงฯ  

  เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงวามีการสื่อสาร/ทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ใหกับทุกหนวยงานภายในสวนราชการรับทราบ และสามารถ
นําไปฏิบัติได เชน 
 บันทึกคําส่ัง/หนังสือเวียน แจงใหหนวยงานภายในสวนราชการ 
รับทราบ แผนบริหารความเสี่ยงฯ 
 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการสื่อสาร/ทําความเขาใจเกี่ยวกับแผน
บริหารความเสี่ยงฯ ใหกับหนวยงานภายในสวนราชการซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับกิจกรรม วิธีดําเนินการ ที่มีความชัดเจน และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

4 ข้ันตอนที่ 4 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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ดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงในการ
บรรลุเปาหมายตาม
ภารกิจหลักตามกฎหมาย
จัดตั้งสวนราชการ และ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 
ของสวนราชการ ไดแลว
เสร็จครบถวน โดยมีการ
ติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงฯ 
อยางสม่ําเสมอ และมี
การสรุปผลการ
ดําเนินงาน และนําเสนอ
ตอผูบริหารระดับสูงของ
สวนราชการ อยางนอย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1, 2 
และ 3 พรอมทั้ง เอกสาร/หลักฐานแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานใน
ขั้นตอนที่ 4 ดังนี้ 

  รายละเอียดการดําเนินงานตามแผน เชน 
 รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงในการ
บรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ และ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของ
สวนราชการ ตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กําหนดไว 
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของกิจกรรมดังกลาว
ไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

• ภาพถาย 

• บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน 

• รายงานการประชุมติดตามความกาวหนา 

• เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 

  บันทึก/หนังสือ/รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาที่นําเสนอผลการ
ดําเนินงานในแตละไตรมาส ตอผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

 
 

5 ข้ันตอนที่ 5 :  
จัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงในการ
บรรลุเปาหมายตาม
ภารกิจหลักตาม
กฎหมายจัดตั้ง        
สวนราชการ และ
เปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ของ       
สวนราชการ โดยระบุผล
การประเมินความเสี่ยง
หลังจากที่ไดดําเนินการ
ตามแผนบริหารความ
เส่ียงฯ และสรุปผลการ

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  มีเอกสารหลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1, 2, 
3 และ 4 พรอมทั้ง รายละเอียดการสรุปผลการดําเนินงานตามแผน และ
การจัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จ ดังนี้ 
 รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมาย
จัดตั้งสวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ ที่เสนอตอผูบริหารระดับสูง
ของสวนราชการเพื่อรับทราบหรือใหความเห็นชอบ โดยในรายงานฯ 
ตองระบุ 

- ผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
- ผลการประเมินความเสี่ยงหลังจากที่ไดดําเนินตามแผนบริหารความ

เส่ียงฯ ไดแลวเสร็จ โดยจําแนกระหวางปจจัยเส่ียงที่สามารถควบคุม/
บริหารจัดการ และปจจัยเส่ียงที่ยังไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการ 
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได และแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)  

- ขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานตามแผนบรหิารความ
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ประเมินความเสี่ยง  
โดยจําแนกระหวาง
ปจจัยเส่ียงที่สามารถ
ควบคุม/บริหารจัดการ 
และปจจัยเส่ียงที่ยังไม
สามารถควบคุม/บริหาร
จัดการใหอยูในระดับที่
ยอมรับได ไดอยาง
ชัดเจน ทั้งนี้จะตองมี
การกําหนดขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
สําหรับการดําเนินงาน
ในปตอไปและนําเสนอ
ตอผูบริหารระดับสูง  
ของสวนราชการ 

เส่ียงฯ 

- ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับการ
ดําเนินงานในปตอไป ที่ครบถวนทุกภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้ง
สวนราชการ และประเด็นยุทธศาสตร 

  วันที่แลวเสร็จของรายงานสรุปประเมินผล อางอิงจากวันที่ผูบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการรับทราบหรือใหความเห็นชอบ ซึ่งสวนราชการ
จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ และรายงานผลมาพรอมกับรายงานการ
ประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน ของสวนราชการ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2550 

 
 

หมายเหตุ :   

  แนวทางการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงสามารถศึกษาตัวอยางไดจากเว็บไซดสํานักงาน ก.พ.ร. 
(www.opdc.go.th)  

  การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน 
พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/ หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมได
จัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือ
ขอขอมูลเพ่ิมเติม 
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                                                       ภาคผนวก 1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) 

หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 16 

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 

เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

 
 

 

ภาคผนวก 1 
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                                                       ภาคผนวก 1-2 

 
 

 

 

ที่ นร 1200/ ว 16 

 

 

 

 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300  

          17   พฤศจิกายน   2549 

 

เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

เรียน (สวนราชการ) 

อางถึง   หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1200/ว 8 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 

ส่ิงที่สงมาดวย   1.  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

                   2.  ปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

   3.  แผนบันทึกขอมูล 
                   4.  แบบฟอรมเพ่ือขอทบทวนตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผล 

 5. แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

    
ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดสงรางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2550 และรางปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ความละเอียดแจงแลว  นั้น 

โดยที่ไดมีการเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลเพ่ือใหเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบัน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549 ไดมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. เสนอใหไมตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 และมาตรา 14 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในชวงการบริหารราชการของรัฐบาลชุดปจจุบัน ซึ่งมีผลใหไม
สามารถทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปที่สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินได ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2549 และการกํากับการ
ปฏิบัติราชการ จึงใหสวนราชการและจังหวัดนําคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไปใชในการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และใหนําแนวปฏิบัตินี้ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดวยเชนกัน 
โดยใหสํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลตอไป  

สํานักงาน ก.พ.ร. จึงขอสงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ
ปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ได
ปรับปรุงแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 1 และ 2 มาเพื่อใหสวนราชการใชเปน 

/แนวทาง... 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              

                                                       ภาคผนวก 1-3 

- 2 - 

 

แนวทางในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตอไป สําหรับแบบฟอรมตางๆ 
สํานักงาน  ก .พ .ร .  ไดบรรจุ ไว ในแผนบันทึกขอมูลที่ ส งมาดวย  3 หรือดู ไดจากเว็บไซตของสํานักงาน  ก .พ .ร . 
http://www.opdc.go.th ในการนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ใครขอซักซอมความเขาใจในการเจรจาขอตกลงเกี่ยวกับตัวชี้วัดสําหรับการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังตอไปนี้ 

1.  นําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการมาเปนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่สวนราชการใชในการเจรจาขอตกลงตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ โดยสวนราชการที่ยัง
ไมไดเจรจาขอตกลงเกี่ยวกับตัวชี้วัด ใหนําคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดปรับใหมีความสอดรับกับ
นโยบายรัฐบาลแลว มาใชในการเจรจาขอตกลงตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผล โดยจัดสงแผนดังกลาวใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
จํานวน 1 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูล ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เพ่ือใชวิเคราะหประกอบการจัดทําเอกสารการ
เจรจาขอตกลงตอไป  

2.  สําหรับสวนราชการที่ไดเจรจาเสร็จส้ินแลว ขอใหจัดสงคําของบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2550 ที่ไดปรับใหมีความสอดรับกับนโยบายรัฐบาลดังกลาว ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูล 
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เพ่ือใชในการจัดทําเอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการใหมีความถูกตองครบถวน
ตอไป ทั้งนี้ หากการปรับแผนดังกลาวมีผลทําใหตองเปล่ียนแปลงเปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ไดเจรจาขอตกลง
ตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผล ไปแลวนั้น ขอใหสวนราชการจัดทํารายละเอียดการขอทบทวนตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดาน
ประสิทธิผล ตามแบบฟอรมในส่ิงที่สงมาดวย 4 ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เพ่ือสํานักงาน 
ก.พ.ร. จะไดวิเคราะหความเหมาะสมและเสนอคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลพิจารณาตอไป 

3.  ปรับปฏิทินการจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป งบประมาณ  พ .ศ .  2550 ของ 
สวนราชการและการลงนามตามแนวทางที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 5 ทั้งนี้ สวนราชการจะตองลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการทั้งระดับกระทรวง กลุมภารกิจ และกรม ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 เพ่ือจะไดเริ่มดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานของสวนราชการไดโดยรวดเร็วตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง   

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายทศพร  ศิริสัมพันธ) 

เลขาธิการ ก.พ.ร. 
 

ภารกิจการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 
โทร.  0 2356 9999 ตอ 8866   
โทรสาร  0 2281 8279 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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1) 
 

กรอบการประเมินผล นํ้าหนัก และ 
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200 / ว16 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 

เรื่อง 
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

 

ภาคผนวก 2 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก  
(รอยละ) 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล             50 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  

1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

15 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ  
(หากไมมีกลุมภารกิจใหนําน้ําหนักไปรวมไวที่ระดับกระทรวง )  

15 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา 

15 

• ผลสําเร็จตามพันธกิจของ 
สวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา 

4. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหนวยงานที่ไมปรากฏในแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  
 (หากภารกิจหลักปรากฎในแผนปฎิบัติราชการหรืออยูในมิติอ่ืน
แลว ใหนําน้ําหนักไปรวมในตัวชี้วัดที่ 3) 

5 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการ 
ใหบริการ  

  15 

• ความพึงพอใจของผูรับบริการ 5. 
 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  5 

• การมีสวนรวมของประชาชน 
 

6. 
 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ 

4 

• ความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

7.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ   3 
7.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
3 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพ       
ของการปฏิบัติราชการ   

  10 

• การบริหารงบประมาณ 8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของอัตราการ 
เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

3 

• ประสิทธิภาพของการใช
พลังงาน 

9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสวนราชการ 

2 

    



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ภาคผนวก 2-3 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก  
(รอยละ) 

• การลดระยะเวลาการใหบริการ 
    

10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการ 
ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

1.5 

 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดําเนินการ
ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการ 

1.5 

ตัวชี้วัดเลือก 
• การจัดทําตนทุนตอหนวย 

11. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
(หากไมเลือกตัวชี้วัดนี้ ใหนําน้ําหนักไปไวที่ตัวชี้วัดที่ 9 เทากับ 1 
ตัวชี้วัด 10.1 เทากับ 0.5 และ ตัวชี้วัดที่ 10.2 เทากับ 0.5  และหาก
สวนราชการเลือกตัวชี้วัดตัวนี้เมื่อ ป 2549 และยังคงเลือกในป 2550  
ใหรักษาสถานภาพ (Maintain) ตอไป) 

2 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนา
องคกร 

  25 

• การจัดการความรู 
 

12. 
 

ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร 

3 

• การจัดการทุนดานมนุษย  13.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 
 13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดําเนินการ

ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของสวนราชการ 
2 

 13.3 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

2 

• การจัดการสารสนเทศ 14. 
 

ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ของสวนราชการ 

4 

• การพัฒนากฎหมาย 15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของ     
สวนราชการ 

1.5 
 

 15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

3.5 

• การบริหารจัดการองคการ 16. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

5 

ตัวชี้วัดเลือก 

• การบริหารความเสี่ยง 
17. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง  

(หากไมเลือกตัวชี้วัดนี้ ใหนําน้ําหนักไปไวที่ตัวชี้วัดที่ 13.2 รอยละ 1 
และ ตัวชี้วัดที่ 13.3 รอยละ 1) 

2 

รวม 100 
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ภาคผนวก 2-4 

 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 

 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 1      ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลเุปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวง  
น้ําหนัก : รอยละ 15 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ    

• สวนราชการในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้ วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง  

 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ           
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน      ถวง
น้ําหนัก       (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) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

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

         Σ Wi      



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏบิัติราชการของกระทรวง และผลรวม

ของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1   

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
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  
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ภาคผนวก 2-6 

ตัวชี้วัดที่   1.ก ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม  
 

 คําอธิบาย :    
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม จะพิจารณาจากผลสําเร็จของ การ

ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการและแผนเปาหมายสําหรับการดําเนินการของศูนยบริการรวม   การ
ประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มปริมาณผูใชบริการ ความพึงพอใจของผูใชบริการ การติดตามประเมินผล  การปฏิบัติตาม
แผน การจัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จของแผนดังกลาวและผลสําเร็จโดยรวม 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําแผนปฏิบัติการ และแผนเปาหมายของศูนยบริการรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 ไดแลวเสร็จ โดยวิเคราะหจากผลการปฏิบัติงานที่ผานมา รวมทั้งความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ และผลการสํารวจความพึงพอใจที่ไดรับจากประชาชน
ผูใชบริการ/หนวยงานที่เกี่ยวของในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

2 ผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ นอยกวารอยละ 70 คาเทากับ 0 คะแนน 
ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 70 คาเทากับ 0.25 คะแนน 
ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 80 คาเทากับ 0.50 คะแนน 
ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 90 คาเทากับ 0.75 คะแนน 
ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 100 คาเทากับ 1.00 คะแนน 

 

3 พิจารณาคาคะแนนจากจํานวนผูใชบริการ ดังนี ้
- ถามีผูใชบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 นอยกวา ผูใชบริการ               

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 คาคะแนนเทากับ 0 คะแนน 
- ถามีผูใชบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เทากับ ผูใชบริการ                   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 คาคะแนนเทากับ 0.50 คะแนน 
- ถามีผูใชบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มากกวา ผูใชบริการ               

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 คาคะแนนเทากับ 1.00 คะแนน 
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ภาคผนวก 2-7 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 พิจารณาคาคะแนนจากผลการสํารวจความพึงพอใจในปงบประมาณ                
พ.ศ. 2550 ดังนี ้
- ถาผลการสํารวจความพึงพอใจ นอยกวา รอยละ 50 คาคะแนนเทากับ            

0 คะแนน 
- ถาผลการสํารวจความพึงพอใจ อยูระหวาง รอยละ 50 ถึง รอยละ 85           

คาคะแนนเทากับ 0.50 คะแนน 
- ถาผลการสํารวจความพึงพอใจ มากกวา รอยละ 85 คาคะแนนเทากับ 1.00 

คะแนน 
หมายเหตุ : ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจ                   

ณ จุดที่ใหบริการ 
5  จัดทํารายงานการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนและ

ผลสําเร็จโดยรวมของการดําเนินงานของศูนยบริการรวม พรอมทั้งรายงานขอมูล
ที่ไดจากประชาชนผูใชบริการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน จํานวนผูใชบริการ 
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เปนตน โดยใหดําเนินการจัดทํารายงานฯทุก 3 เดือน 
และเสนอใหผูบริหารทราบ คาคะแนนเทากับ 0.5 คะแนน 
 จัดทําเอกสารขอเสนอเกี่ยวกับการใหผูมีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาต            
มอบอํานาจในสวนที่เกี่ยวของใหแกผูมีหนาที่ปฏิบัติงานในศูนยบริการรวม และ
หรือขอเสนอเกี่ยวกับการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง               
ที่เปนอุปสรรคตอการบริการของศูนยบริการรวม คาคะแนนเทากับ                
0.5 คะแนน 

 

เหตุผล :  
การดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงรูปแบบการทํางาน   ลดขั้นตอน

และปรับปรุงกระบวนการทํางาน ขยายการใหบริการประชาชน ใหสามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน  

สวนราชการสามารถดาวนโหลดคูมือแนวทางการจัดต้ังศูนยบริการรวมตามตัวชี้ วัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวมตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 ไดที่เว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th)  
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก:  

   กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 1  
   ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม สํานักงาน ก.พ.ร.  
   โทร. 0 2356 9999 ตอ 9943 / 8982 
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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) 

คะแนน       
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) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  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 น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏบิัติราชการของกลุมภารกิจ            

และผลรวมของน้ําหนักของทกุ KPISM (Σ Wi) =  1   

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
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 30 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหกลุมภารกิจมีการบรหิารงานแบบบูรณาการภายในกลุมภารกิจโดยหนวยงานภายในใหความ
รวมมือชวยเหลือ สนับสนนุการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ  
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ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

น้ําหนัก : รอยละ 15 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาที่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   

• สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา ตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ           
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน      
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) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 

 
     

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

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

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏบิัติราชการของสวนราชการระดับกรม

หรือเทียบเทา และผลรวมของน้ําหนักของทกุ KPISM (Σ Wi) =  1   

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏบิัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทยีบเทา  ;  

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 
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ตัวชี้วัดที่ 4  ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหนวยงานที่ไมปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ระดับกรมหรอืเทียบเทา 

น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการที่สอดคลองกับภารกิจหลักของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

• จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมภารกิจหลักของสวนราชการระดับกรม
หรือเทียบเทา 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

เกณฑการใหคะแนนตามผลการเจรจาของสวนราชการ  

หมายเหตุ : 

หากภารกิจหลักปรากฎในแผนปฎิบัติราชการหรืออยูในมิติอื่นแลว ใหนําน้ําหนักไปรวมในตัวชี้วัดที่ 3 
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :   

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะ
เปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  

• ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที่
ของสวนราชการผูใหบริการ)  หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจาก        สวน
ราชการ 

• สวนราชการสามารถเสนองานบริการที่จะนํามาประเมินผลไดไมเกิน 3 งานบริการ และตองเปน
งานใหบริการที่สอดคลอง/สนับสนุนยุทธศาสตรและภารกิจหลักของสวนราชการ  

• สําหรับสวนราชการที่สํารวจความพึงพอใจครบทุกงานบริการแลว และเสนองานบริการเดิม   (ให
เลือกงานบริการที่มีผลสํารวจความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 ตํ่าที่สุด 3-5 งาน
บริการ) ขอใหสวนราชการแจงผลการสํารวจความพึงพอใจของงานบริการทั้งหมดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 ในรายงานผลการปฏิบัติราชการดวย 

 
 เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

65 70 75 80 85 
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ขั้นตอนการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ : 
 
 
 
 
           

 
 
 
 

เงื่อนไข :  
1. สวนราชการจะตองสงแบบฟอรมแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด “รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ” ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กําหนด เฉพาะรายละเอียดของตัวชี้วัดนี้ ขอใหสงตรงไปที่
ภารกิจการติดตามและประเมินผลฯ สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 3 ชุด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับพิจารณาคํา
ขอเปลี่ยนแปลงงานบริการที่สวนราชการเสนอมา  

2. สวนราชการจัดเตรียมฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมายผูรับบริการ ในแตละงานบริการ ไว
ที่สวนราชการเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการสํารวจความพึงพอใจ 

3. ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
4. งานบริการที่สวนราชการเสนอ มีจุดใหบริการหลายแหง ผูประเมินอิสระขอสงวนสิทธิ์ในการสุม

จุดบริการ ในการสํารวจความพึงพอใจ 
5. สวนราชการที่มีหนวยงานใหบริการอยูในภูมิภาค สามารถเสนองานบริการเหลานั้นใหสํารวจได  

โดยผูประเมินอิสระจะเปนผูสุมพื้นที่สํารวจเอง 
6. งานบริการที่สวนราชการเสนอใหสํารวจ ที่ปรึกษาสามารถใหขอสังเกตและขอใหมีการ

ปรับเปลี่ยนไดกรณีที่เห็นวาไมเหมาะสม เชน เปนงานบริการที่ไมใชภารกิจหลักของสวนราชการ หรือเปนงาน
บริการที่ไมสนับสนุนยุทธศาสตรของสวนราชการ เปนตน  
 

เหตุผล :  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปน
แนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตาม
ความตองการของประชาชน 

สวนราชการสงรายละเอียด
ตัวชี้วัดเพื่อจัดทําแบบสํารวจ 

สํานักงาน ก.พ.ร. โดยที่ปรึกษา
จัดทําแบบสํารวจและสงแบบ
สํารวจใหสวนราชการพิจารณา 

สวนราชการ 
ใหความเห็นชอบแบบสํารวจ 

สํานักงาน ก.พ.ร.  
แจงผลคะแนนใหสวนราชการ 

พรอมตัวชี้วัดอืน่ๆ 

 

สํานักงาน ก.พ.ร.  
ประมวลผลคะแนน 

 

ที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจ 
จัดเก็บขอมูล และประมวลผล 
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ประเด็นการประเมินผล : การมีสวนรวมของประชาชน 

ตัวชี้วัดที่ 6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
        ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

นํ้าหนัก     :  รอยละ 4 
คําอธิบาย :   

พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการเพื่อ
กระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย  โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน  และ
พัฒนาระบบการบริหารราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน 

 

เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเรจ็ (Milestone) 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที ่: 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1  สวนราชการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญ และเหมาะสมในการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูที่
เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียไดอยางเหมาะสม 

 สวนราชการมีกระบวนการในการสรางความรูความเขาใจสําหรับผูที่เกี่ยวของ และผูมี
สวนไดเสียที่เปนรูปธรรมชัดเจน 

  สวนราชการแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวาง
ภาครัฐ (ผูแทนองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผูแทน
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ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ประชาชน NGOs สื่อมวลชน เปนตน) เพ่ือจะไดรวมกันผลักดันกระบวนการพัฒนา
ระบบราชการหรือผลักดันใหเกิดผลการปฏิบัติราชการ หรือการพัฒนาบริการ
สาธารณะ 

ขั้นตอนที่ 2   สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพ่ือกําหนดและ เลือก
ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะ  
ที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยประเด็นการ
พัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก
ดําเนินการควรเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจหลัก (Core Function) ของ
หนวยงานหรือเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง และตองไดรับการยอมรับ
หรือมีฉันทามต ิ

ขั้นตอนที่ 3  สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันกําหนด เปาหมาย ตัวชี้วัด วิธีการ
วัดผล และระบบการจัดเก็บขอมูล ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการ
ปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกมาดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 4  สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชน  รวมกันวางระบบการติดตาม
ความกาวหนาหรือระบบในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันติดตามตรวจสอบและรายงานผล
การดําเนินงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ /การ
พัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกใหเปนไปตามระบบ ที่วางไวและเสนอตอผูบริหารของสวน
ราชการอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน / รายไตรมาส) 

ขั้นตอนที่ 5  สวนราชการจดัทํารายงานสรุปผลการปฏบิัติงานตามประเด็นการพฒันาระบบ
ราชการ/ ผลการปฏิบตัิราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก และเผยแพรให
ประชาชน ผูทีเ่กี่ยวของ และผูมีสวนไดเสยีรับทราบผานกระบวนการ หรือกลไกทีส่วน
ราชการจัดใหมีขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม 

 

เหตุผล :  
เพ่ือกระตุนกระบวนการพัฒนาความรู ความเขาใจของขาราชการระดับจังหวัด กรม และกระทรวง และ

กระตุนการพัฒนาระบบราชการสูการบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Participatory Governance) ซ่ึงเปนการบริหาร
ราชการที่เปนประชาธปิไตยตามเปาหมายที่กําหนดในยทุธศาสตรที่ 7 ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการ เพื่อใหเกิดการปรับระบบราชการสูการบริหารที่เปดเผย โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
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หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก  : กลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ    
สํานักงาน ก.พ.ร. 

 
ชื่อผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 

1.  นางพรทิพย  แกวมูลคาํ 0 2356 9949 
2.  นางวิภาดา   ตริตระการ 0 2356 9906 
3.  นายอนุชิต    ฮุนสวัสดิกุล 0 2356 9974 
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ประเด็นการประเมินผล : ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  
 ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสวนราชการตอง
ดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ.2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการประกวดราคาและประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
ราชการ ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ  
 
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 : 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 
  จัดสถานที่/ จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพ่ือให

ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ  

  มีปายแสดงสถานที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารที่จัดไวสําหรับการใหบริการขอมูลขาวสารที่เขาใจ  
ไดงายและมองเห็นไดชัดเจน 

2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ดังนี้ 
  มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน และเปนปจจุบัน 
  จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและสามารถสืบคนได

สะดวก รวดเร็ว 
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ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ โดยดําเนินการ ดังนี้ 
  มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน                

ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ 
  ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูล

ขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพ่ือซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เปนตน 

  จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการรายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบ          
อยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ ดังนี้ 
  จัดอบรม ใหความรู และพัฒนาความรูที่เกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร  

 จัดกิจกรรม/มีการดําเนินการตามมาตรการ/วิธีการในการสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดี       
ตอการเปนผูใหบริการขอมูลขาวสารแกบุคลากรในสวนราชการอยางสม่ําเสมอ 

  ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนรับทราบถึง
สิทธิในการตรวจสอบการดําเนินงานของสวนราชการ ผานชองทางตางๆ  อยางนอย 5 
ชองทางโดย 1 ใน 5 ชองทางจะตองเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

  รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทางชองทางตางๆ 
และมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการดานการ
เปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร 

5  นําขอมูลประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว 
เผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการ 

  จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือนและเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการทุกเดือน 

เหตุผล :  
เพื่อสนับสนุนใหสวนราชการมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร และดําเนินการ ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ประกาศการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการ 

 
หมายเหตุ :  

1. สวนราชการสามารถขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจากสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได 

2. ใหสวนราชการมีหนาที่รับผิดชอบการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการของสวนราชการที่ต้ังอยู
ในสวนกลาง และสวนราชการที่เปนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูในสวนภูมิภาค และมีพื้นที่รับผิดชอบ
ครอบคลุมหลายจังหวัดใหนับเปนงานของสวนกลาง เชน สํานักประชาสัมพันธ เขต 2 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 9 
จังหวัด เปนตน รวมทั้งสวนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคโดยผูวาราชการ
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จังหวัดไมไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ เชน สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานสรรพากร
ภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน 

3. มาตรา  9 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ บัญญัติไวดังนี้   
 
มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวใหประชาชน
เขาตรวจดูได   ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) 
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน 

(5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งน้ี ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ 
รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง  ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผย ตามมาตรา  11 หรือมาตรา  12 อยูดวย  
ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น 
 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล
ขาวสารตามวรรคหนึ่งได  ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการ
น้ันก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย  ทั้งน้ี เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

 คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 

4. สวนราชการสามารถดาวนโหลด พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดจากเว็บไซต 
www.oic.go.th ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั : สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
 

ชื่อผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 
1. นายนคร เสรรีกัษ 0 2282 9270 
2. นางศิริกุล ปญญาดิลก 0 2281 8552-3 ตอ 34 
3. นางสาวสุดา  ศิลากุล 0 2282 9270 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปราม                       
การทุจริต 

น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณาความ
ครบถวนของการดําเนินการใน 3 ประเด็น ไดแก 

1. การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบหรือแนวทางที่ชัดเจนในการปองกันการทุจริต ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ  

2. การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

3. การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 

 
ประเด็นที่ 1 การกําหนดหลกัเกณฑ ระเบยีบ หรือแนวทางที่ชัดเจนในการปองกันการทุจริตที่อาจจะ
เกิดขึน้ในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต 
น้ําหนัก :  รอยละ 1  
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
เกณฑการใหคะแนน :   

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความสําเร็จของขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันการทุจริตตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

 วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

สรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ การรองเรียนผานศูนย
ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และ ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

  
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

2  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาใชประกอบการจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดแลวเสร็จ โดย
ตองคํานึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยง รวมทั้งการ  มีสวนรวมของ
ภาครัฐและเครือขายภาคประชาชน และในมาตรการ/แผนปฏิบัติการ จะตองระบุถึง 

 - การกําหนดหรือปรับปรุงแกไข หลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่เอื้อตอการปฏิบัติงานที่โปรงใสสามารถตรวจสอบ
ได และประชาสัมพันธใหภาครัฐและประชาชน และ/หรือผูมีสวนไดเสียไดรับรู 

- กําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเจาหนาที่ของรัฐ 
เชน การอบรม/การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของศาสนาตางๆ เปนตน 

- กิจกรรมการสรางความเขมแข็งหรือการใหความรูกับ ภาครัฐและเครือขาย
ภาคประชาชนตลอดจนเครือขายที่เกี่ยวของในดานการปองกันการทุจริต 

3 ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดแลวเสร็จครบถวน 

4 ตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่มี
การรองเรียนผานระบบรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ  ศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย และศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
อยางครบถวน 

5 สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาที่
ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริต การปฏิบัติ และ/
หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” ในขั้นตอน ที่ 4 
พรอมทั้งกําหนดแนวทางหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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หมายเหตุ :  

1. สวนราชการสวนกลางจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของหนวยงานในสังกัดที่ต้ังอยูใน
สวนกลางและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่
ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด 

2. จังหวัดจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคและ
หนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคและผูวาราชการ
จังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
มอบอํานาจ พ.ศ. 2546  

3. หากตองการสอบถามหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับ แนวทาง หรือหลักการในการสรางความเขมแข็งหรือให
ความรูแกเครือขายภาคประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ โปรดติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว
ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดแก 

1) ดานการกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรอืแนวทางการปองกันการทุจริต  

 ผูรับผิดชอบ เบอรติดตอ E-mail 

1. นายตอยศ  วงศสุนทร 0 2281 5972 toryot_won@nccc.go.th 

2. นายสุภีร  รัตนนาคินทร 0 2280 0141 supee_rat@nccc.go.th 
    

            2) ดานการสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายภาคประชาชนและเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

 ผูรับผิดชอบ เบอรติดตอ E-mail 

1. นายนนท  กอแกวทองดี 
0 2282 3280, 0 2282 3161    ตอ 
167 

Nond_gor@nccc.go.th 

2. นางศุภวรรณ  ภิญโญธรรมากร 
0 2281 2871, 0 2282 3161    ตอ 
182 

suphavan_pin@nccc.go.th 

    

3) ดานการสรางความเขมแข็งภาคเจาหนาที่ของรฐั (ยกเวนเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิน่)  

 ผูรับผิดชอบ เบอรติดตอ E-mail 

1. นายวันชัย  วงษซิ้ม 0 2280 0143 wanchai_von@nccc.go.th 

2. นายกิตติ  ลิ้มพงษ 0 2280 0143 kitti_lim@nccc.go.th 

3. นายธิติ  เมฆวณิชย 0 2280 0143 thiti_mek@nccc.go.th 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ประเด็นที่ 2 การจัดทําขอมลูเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือ ละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาทีข่องรัฐและขอมูลการจัดซือ้จัดจาง 

ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทจุริต    
การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาทีข่องรัฐและขอมลู    
การจัดซื้อจัดจาง 

น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การ
ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจางเพื่อใชเปน
ฐานขอมูลการทุจริตในระดับชาติ (สวนราชการสวนกลางรวบรวมขอมูลของหนวยงานในสังกัดที่ต้ังอยูใน
สวนกลางและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่ผูมี
อํานาจของจังหวัดไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด) 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดบั พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐตามรูปแบบ รายการ และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด              (ตาม
แบบฟอรม ขท 01) ไดอยางสมบูรณ ครบถวน และมีการปรับปรุงสถานะของผลการ
ดําเนินงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

2 มีการประมวลผลขอมูลที่จัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอใน
รูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร  
ในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐได 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

3 เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซือ้จัดจาง โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของสวนราชการแลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยางสมบูรณ ครบถวน 
(ตามแบบฟอรม ขท 02) 

4 รายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที ่2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่กําหนด 

5 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่
กําหนด   

เงื่อนไข :  

 การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) จะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพื่อนํามาเปนประเด็นปรับคะแนน  
เชิงคุณภาพดวย 

 ขอใหหนวยงานตอไปนี้ คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
กําหนดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
หรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง แลว
มีหนังสือแจงรายชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยอยดังกลาวไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2550 
เพื่อจะไดกําหนดรหัสในการรายงานขอมูล ตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2  และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดอยางถูกตอง 

 
หมายเหตุ :  

1. สวนราชการสามารถดาวนโหลด แบบฟอรม ขท 01 และ แบบฟอรม ขท 02 ไดที่เว็บไซตของ 
- สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) (www.nccc.go.th)  
- สํานักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) ดังนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) (www.nccc.go.th) 
 
 

 
สํานักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) 

2. กําหนดการรายงานขอมูล : กําหนดใหสวนราชการรายงาน 3 ครั้ง คือ  
ครั้งที ่1 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน    

                     (ภายในเดือนเมษายน 2550) 
ครั้งที ่2 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน  

        (ภายในเดือนกรกฎาคม 2550) 
ครั้งที ่3 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดอืน  

        (ภายในเดือนตุลาคม 2550) 
 

วิธีการ รายละเอียดในการกรอกขอมูล โปรดศึกษาใน แบบ ขท 01 และ แบบ ขท 02  ดังแผนภาพดังตอไปนี้ 

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

www.nccc.thaigov.net/nccc/1.php 
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4. การสง File ขอมูลตองทําเปน Zip File เทานั้น  และตั้งชื่อ File ที่ Zip ไว โดยใชรหัสหนวยงานเปนชื่อ 
File   เชน ตช0014 และจัดสงไปยัง E-mail Address : infonccc01@nccc.go.th 

5. หากตองการสอบถามหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลตามแบบ ขท 01 และ แบบ ขท 02 โปรด
ติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในเรื่องดังกลาวของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดแก 

 

 ผูรับผิดชอบ เบอรติดตอ E-mail 

1. นายมรุต  อรุณสมบูรณ 0 2282 3161 ตอ 406, 210 marut_aru@nccc.go.th 
2. นางสมพร  ครุฑสาคร 0 2282 3161 ตอ 406, 210 somporn_kru@nccc.go.th 
 

คําอธิบาย 
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ประเด็นที่ 3 การดําเนินการอยางเครงครดัเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ            
พ.ศ. 2550 

ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามประเด็นที่
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการ  โดยมี
เอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวนและ
เอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการทั้งหมด 

 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณและจัดสง 

ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด   x 100 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนนิการทั้งหมด 
 
โดยที่ จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการทั้งหมด หมายถึง จํานวนเรื่องทั้งหมดที่
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหสวนราชการดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2550 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
40 50 60 70 80 
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เงื่อนไข : การพิจารณาปรับคะแนนเชิงคุณภาพ 

1. กรณีที่สวนราชการไมสามารถดําเนินการเพื่อตอบสนองตอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือของศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ดวยความรวดเร็ว และ
เด็ดขาด  

2. กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริงและ    มีมติวา
มีมูลความผิดทางวินัย และแจงใหสวนราชการทราบแลว สวนราชการไมพิจารณาโทษใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) พรอมทั้งสง
สําเนาคําสั่งลงโทษใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายใน 15 วัน 
นับแตวันที่ไดออกคําสั่ง  

3. กรณีมีการรองเรียนตอสวนราชการ เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบหากสวนราชการไม
สามารถดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนดังกลาวไดภายใน 15 วัน 
 
หมายเหตุ : 

1. กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02 ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัด
รอยละ 1 ไปเพิ่มใหตัวชี้วัดที่ 7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 

2. กรณีสวนราชการไมมีสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัดรอยละ 1 ไปเพิ่มใหตัวชี้วัดที่ 7.2.1 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

3. กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02 และไมมีสํานวนการ
สอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบใหนําน้ําหนัก
ตัวชี้วัดทั้งหมดไปเพิ่มใหตัวชี้วัดที่ 7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต 

4. ใหสวนราชการสวนกลางมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือ  ละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หนวยงานในสังกัดที่ต้ังอยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่
ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค ที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวา
ราชการจังหวัด  

5. ใหจังหวัดมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ หนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมี
สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคและผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  ทั้งนี้ ไมรวมหนวยงานราชการสังกัดราชการ
บริหารสวนทองถิ่น หนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูใน สวนภูมิภาค 
และผูวาราชการจังหวัดไมไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ เชน สํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน  
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เหตุผล :   
เนื่องจากการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระเรงดวนที่รัฐบาลใหความสําคัญ และเรงรัดให

ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่องเพื่อใหระบบราชการ มีความโปรงใส โดยการวางระบบ
การตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความคุมคา พัฒนากระบวนการติดตาม 
ตรวจสอบลงโทษผูทุจริตอยางเด็ดขาด เปดเผยขอมูล ขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและการจัดซื้อ จัดจาง 
ใหเกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคเรื่องดังกลาวอยาง
จริงจัง และปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคม ใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริต และการประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐ และยังเปนเรื่องที่สอดคลองพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สวนราชการจึงมีหนาที่ปองกันมิใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้น อันจะสะทอนถึงประสิทธิภาพ 
และความโปรงใสในการทํางานของสวนราชการได 
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 
 

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

ลงทุน 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของ
สวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของ    สวน
ราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการ            
เบิกจายเงินงบประมาณจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังซึ่งรับผิดชอบระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจาย และถวงน้ําหนักสําหรับอัตรา              
การเบิกจายเงินในสวนของรายการคาครุภัณฑและรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้ 

การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละรายการ 
รายการงบประมาณรายจายลงทุน น้ําหนัก : Wi (รอยละ) 

1. รายการคาครุภัณฑ 0.9 
2. รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 2.1 
รวมน้ําหนักรอยละ 3.0 
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ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ 
                          =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ  x 100 
                                 วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑที่ไดรับ 

 
 
 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
                         =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง   x 100 
                                วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่ไดรับ 
 
 

  รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ    
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                 
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย         

เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

คาคะแนนท่ีได
ของแตละ
รายการ 

(SMi) 

คะแนนถวงน้ําหนัก        
(W i x SMi) 

 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1. รายการ          
คาครุภัณฑ 

0.3 
(0.9/3.0) 

 

X – 2Y X - Y X X + Y X +2Y SM1 (W1 x SM1) 

2. รายการ          
คาที่ดินและ
ส่ิงกอสราง 

0.7 
(2.1/3.0) 

 

X – 2Y X - Y X X + Y X +2Y SM2 (W2 x SM2) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

แปลงน้ําหนักของแตละรายการใหผลรวมของน้ําหนักของทกุรายการเทากับ 1 

 

หมายเหตุ :  

1. กําหนดคา X เทากับ ระดับคะแนน 3 โดยที่ X หมายถึง อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน
ภาพรวมตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. กําหนดคา Y เทากับ ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อหารือความเหมาะสมของชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และจะแจงใหสวนราชการทราบตอไป 

3. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได            และ
ไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน
งบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 
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ภาคผนวก 2-33 

สูตรการคํานวณ : 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

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

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

W หมายถึง น้ําหนักที่ใหกับรายการงบประมาณรายจายลงทุนที่กําหนดไวและผลรวมของน้ําหนักของทกุ

รายการ (Σ Wi) =  1   

SM หมายถึง คะแนนที่ไดของแตละรายการ 
i  หมายถึง ลําดับที่ของรายการงบประมาณรายจายลงทุนที่กําหนดไว ;  1, 2,…, i  

 
หรือ 

 
 
 

 

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 

 
 
 
 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาครุภัณฑ x น้ําหนักของรายการคาครุภัณฑ) 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง x น้ําหนักของรายการคาที่ดินและส่ิงกอสราง) 

+ 
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แหลงขอมูลอางอิง :  
ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการ
เบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตาง ๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม
ของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
 
 
 
กรณีที่ 2 สวนราชการไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณรายจายในภาพรวม 
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวมของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถ               
ในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดย
จะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังซึ่งรับผิดชอบระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

                      
                     ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม           x 100 
                        วงเงนิงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรับ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ Y ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

X – 2Y X - Y X X + Y X +2Y 
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หมายเหตุ :  

1. กําหนดคา X เทากับ ระดับคะแนน 3 โดยที่ X หมายถึง อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน
ภาพรวมตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. กําหนดคา Y เทากับ ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อหารือความเหมาะสมของชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และจะแจงใหสวนราชการทราบตอไป 

3. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และไมได
นําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน
งบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

 
 
 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการ
เบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม
ของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดคือ รอยละของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมกําหนดไวเทากับ รอยละ X 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
 
อยูระหวางการหารือรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนกับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน                 
กระทรวงพลังงาน  
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ประเด็นการประเมินผล : การลดระยะเวลาการใหบรกิาร 
ตัวชี้วัดที่ 10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของ         
                        ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลาที่ลดไดของแตละงาน
บริการประชาชนที่สวนราชการจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.โดยจํานวนกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนํามา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เมื่อรวมกับกระบวนงานที่ถูกประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 แลว ตองคิดเปนจํานวนรอย
ละ 100 ของจํานวนกระบวนงานทั้งหมดที่สวนราชการไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.ตามเอกสารแนวทาง
ดําเนินการเรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ป 2547 - 2550 

การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการสําหรับกระบวนงานทุกกระบวนงานที่
สวนราชการเสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหเปรียบเทียบระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
กับระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (รอบระยะเวลาการใหบริการ ใหนับรวมถึงระยะเวลารอ
คอย) ทั้งนี้หากไมมีขอมูลฐานของงานบริการที่นํามาประเมินผล ใหใชขอมูลที่สามารถจัดเก็บไดกอนที่จะทําการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเปนขอมูลฐานเพื่อใชในการประเมินผล 
 
 เงื่อนไขการเสนอกระบวนงานเพื่อประเมินผล :  

1. กระบวนงานใดที่สวนราชการนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 
แลว และลดระยะเวลาการใหบริการไดไมถึงรอยละ 30 สวนราชการจะตองนํากระบวนงานนั้นมาเสนอ เพื่อประเมินผล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และตองนําเสนอกระบวนงานที่จะดําเนินการลดรอบระยะเวลาใหมีความสอดคลองและ
สนับสนุนงานดานยุทธศาสตรและภารกิจหลักดวย โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวยในการปรับปรุงงานบริการ 

2. กระบวนงานใดที่สวนราชการนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2549 
แลว และสามารถลดระยะเวลาการใหบริการไดต้ังแตรอยละ 30 แตไมถึงรอยละ 50 สวนราชการสามารถเลือก
นํากระบวนงานนั้นมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 หรือไมก็ได โดยไมตองสงหนังสือชี้แจงไป
ยังสํานักงาน ก.พ.ร. 

3. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนําไป
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน 
หากไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

4. สําหรับกระบวนงานของสวนราชการที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการดําเนินการ
ลดรอบระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของทุกสาขา เปน
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละสาขาตามแบบฟอรม
รายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ โดยแนบเปนเอกสาร หลักฐานใหกับผูประเมิน) 

5. ใหสวนราชการเสนอเฉพาะกระบวนงานที่มีการปฏิบัติอยูในสวนราชการที่ต้ังอยูในสวนกลาง 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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รวมทั้งสวนราชการที่เปนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูในสวนภูมิภาค และมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม
หลายจังหวัดใหนับเปนงานของสวนกลาง เชน สํานักประชาสัมพันธ เขต 2 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด     
เปนตน 

6. ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชนทราบ
อยางชัดเจน 
 

 
 

 
 
 
 

กระบวนงานทีถู่กประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 

ลดระยะเวลาลงไดรอยละ 50 ข้ึนไป 
ลดระยะเวลาลงไดตั้งแตรอยละ 30       

แตไมถึงรอยละ 50 
ลดระยะเวลาลงไดไมถึงรอยละ 30 

ไมตองนํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

สามารถเลอืกนํามาประเมินผล          
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 หรือไมก็ได  

จะตองนํามาประเมนิผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 

งานบริการประชาชน  
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                        
รอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงได 

คะแนนท่ีได 
(Ci) 

คะแนน           
ถวงน้ําหนัก        

(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

งานบริการที่1 W1 10 20 30 40 50 C1 (W1 x C1) 
งานบริการที่2 W2 10 20 30 40 50 C2 (W2 x C2) 

. . 10 20 30 40 50 . . 

. . 10 20 30 40 50 . . 
 งานบริการที่ i Wi 10 20 30 40 50 C i (Wi x Ci) 
น้ําหนักรวม Σ Wi =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ เทากับ 

     

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

     Σ Wi                   W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
 

จํานวนกระบวนงานที่ถูก           
ประเมินผลในปงบประมาณ         
พ.ศ. 2547 ,2548  และ 2549 

จํานวนกระบวนงานที่              
สวนราชการเสนอเพื่อประเมินผล 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

รอยละ 100  
ของจํานวนกระบวนงานทั้งหมด 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการและผลรวม

ของน้ําหนักของทุกขั้นตอน (Σ Wi) = 1 

C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลา (Cycle Time)ที่ลดลงไดในแต
ละกระบวนงานที่พิจารณา 

i  หมายถึง ลําดับที่ของกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ ;  1, 2,…, i  

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

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. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานให
ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้   

2. หากสวนราชการมีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลาที่ ตํ่า
กวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง 0.5 คะแนน 
 
เหตุผล :   

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เห็นชอบแนวทางการลดขั้นตอน                 
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยใหสวนราชการพิจารณา
และดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงรอยละ 30-50 จากที่กําหนดไว 
ในขณะนั้น และใหมีผลในทางปฏิบัติกอนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยขั้นตนใหเลือกกระบวนงานหลัก 3-5 
กระบวนงานกอน แลวขยายผลใหทุกสวนราชการดําเนินการใหครอบคลุมครบทุกกระบวนงานในป พ.ศ. 2550 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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สําหรับกรณทีี่สวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติราชการไดต้ังแต               
รอยละ 30 ขึ้นไปครบทกุกระบวนงานแลว และกรณีสวนราชการที่ยังไมไดดําเนินการครบทกุ
กระบวนงานแตกระบวนงานที่เหลือไมสามารถลดรอบระยะเวลาไดอีกแลว โดยสวนราชการไดประกาศ
เปนเวลามาตรฐานที่จะใหบริการไวแลว ใหดําเนินการดังนี้  
1) กรณีที่สวนราชการวิเคราะหแลวเห็นวาสวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

ไดต้ังแตรอยละ 30 ขึน้ไปครบทุกกระบวนงานแลว และกระบวนงานดังกลาวไมมีปญหาเกี่ยวกับระยะเวลารอ
คอยเกิดขึ้นตามมาตรฐานระยะเวลาที่ประกาศไว ใหปรับตัวชี้วัดการประเมินผลเปน 

กรณีที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลา    

               ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 

รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง และได
แจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 แลวแตกรณี 

กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการจะนับรวมทุกกระบวนงานที่สวนราชการเสนอ
มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2549 และสวนราชการสามารถดําเนินการลดรอบ
ระยะเวลาตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป ครบทุกกระบวนงานแลว 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ  :    

 
จํานวนผูรับบรกิารที่ไดรับบรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 

จํานวนผูรับบรกิารทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 
 
 

งานบริการ (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการท่ีไดรับบริการ
ตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจาํนวนผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน
ท่ีได  
(Ci) 

คะแนน    
ถวงน้ําหนัก     

(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

1 W1 50 60 70 80 90 C1 (W1 x C1) 
2 W2 50 60 70 80 90 C2 (W2 x C2) 
. . 50 60 70 80 90 . . 
i Wi 50 60 70 80 90 C i (Wi x Ci) 

นํ้าหนักรวม Σ Wi =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดน้ีเทากับ Σ (Wi x Ci) 
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เกณฑการใหคะแนน : 

 

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 

 
เงื่อนไข : 

1. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนําไปประเมินผล 
โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักมาใหถือ
วาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

2. ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชนทราบ
อยางชัดเจน 

 
หมายเหตุ :  

1. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชน
ทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 

2. หากสวนราชการมีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลาที่ตํ่ากวา
มาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง 0.5 คะแนน 

 

 
2) กรณีที่สวนราชการวิเคราะหแลวเห็นวาสวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

ไดต้ังแตรอยละ 30 ขึ้นไปครบทุกกระบวนงานแลว และกระบวนงานดังกลาวยังมีปญหาเกี่ยวกับระยะเวลารอ
คอยเกิดขึ้นในการใหบริการตามมาตรฐานระยะเวลาที่ประกาศไว ใหปรับตัวชี้วัดการประเมินผลเปน 
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กรณีที่ 2  
ตัวชี้วัดที่ 10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลารอคอยของ 

              ขัน้ตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย: 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลารอคอยที่ลดไดของแต
ละกระบวนงานที่จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการสําหรับกระบวนงานทุก
กระบวนงานที่สวนราชการเสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหเปรียบเทียบระยะเวลารอคอยการใหบริการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กับระยะเวลารอคอยการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ใหนับเฉพาะระยะเวลา
รอคอย) ทั้งนี้หากไมมีขอมูลฐานของงานบริการที่นํามาประเมินผล ใหใชขอมูลที่สามารถจัดเก็บไดกอนที่จะทํา
การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเปนขอมูลฐานเพื่อใชในการประเมินผล 

รอบระยะเวลารอคอย หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผูรับบริการรอคอยกอนที่จะไดรับบริการจากเจาหนาที่ 
ทั้งนี้ หากมีระยะเวลารอคอยหลายจุดบริการใหใชระยะเวลารอคอย ณ จุดบริการที่มีระยะเวลารอคอยนานที่สุดมา
ดําเนินการ แตหากมีระยะเวลารอคอยใกลเคียงกันใหใชผลรวมของระยะเวลารอคอยของทุกจุดบริการ 

กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการจะนับรวมทุกกระบวนงานที่สวนราชการเสนอ
มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2549 และสวนราชการสามารถดําเนินการลดรอบ
ระยะเวลาตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป ครบทุกกระบวนงานแลว 

เงื่อนไข : 
1. สวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนําไปประเมินผล โดย

กําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักมาใหถือวา
ทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

2. สําหรับกระบวนงานของสวนราชการที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการดําเนินการลด
รอบระยะเวลารอคอยการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของการ
ใหบริการของแตละสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการระบุรอบระยะเวลารอ
คอยการใหบริการของแตละสาขาดวย โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน) 

3. ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชนทราบ
อยางชัดเจน 
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ตารางและสูตรการคํานวณ  :    

 

งานบริการประชาชน  
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                          
รอยละของการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการลงได 

คะแนนท่ีได 
(Ci) 

คะแนน        
ถวงน้ําหนัก     

(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

งานบริการที่1 W1 10 15 20 25 30 C1 (W1 x C1) 
งานบริการที่2 W2 10 15 20 25 30 C2 (W2 x C2) 

. . 10 15 20 25 30 . . 

. . 10 15 20 25 30 . . 
 งานบริการที่ i Wi 10 15 20 25 30 C i (Wi x Ci) 
น้ําหนักรวม Σ Wi =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 

 
คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในลดรอบระยะเวลารอคอยของ

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการเทากับ 
     

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

     Σ Wi                   W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
 
 

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการ 

และผลรวมของน้ําหนักของทกุขั้นตอน (Σ Wi) = 1 

C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลารอคอยที่ลดลงไดในแตละ
กระบวนงานทีพ่ิจารณา 

i  หมายถึง ลําดับที่ของกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการ ; 1, 2,…, i  

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

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 
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หมายเหตุ :  
1. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชน

ทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
2. หากสวนราชการมีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลาที่ตํ่ากวา

มาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง 0.5 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามขอเสนอ    
                        การเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
หมายถึงความสามารถในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการ
ขององคการในสวนที่เกี่ยวของกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและบรรลุ
เปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายหรือรายละเอียด
กิจกรรมที่กําหนดไวในแตละแผนงาน ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตรที่ไดจัดสงใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. ซึ่งแตละแผนงานจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนักของแตละแผนงานดวย 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   

ลําดับท่ีของ
แผนงาน /   
ชื่อแผนงาน 

(i) 

น้ําหนัก 
ของแตละ
แผนงาน 

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาท่ีปฏิบัติได       
ตามแผนการดําเนินงานของปงบประมาณ      

ท่ีประเมินผล 

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)+ (คาคะแนนของ

แผนงานที่ 2 x นํ้าหนักของ
แผนงานที่ )+ (คาคะแนนของ

แผนงานที่ i x นํ้าหนักของ

แผนงานที ่i)  
* แปลงน้ําหนักของแตละแผนงาน ใหผลรวมของน้ําหนักของทุกแผนงานเทากับ 1  
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ผลรวมของ ( คาคะแนนทีไ่ดของแผนงาน  x น้ําหนักของแผนงาน) 

 หรือ 
(น้ําหนักของแผนงานที ่1 x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่1) + (น้ําหนักของแผนงานที ่2 x คะแนนที่ไดของแผนงานที ่2) 
+(น้ําหนักของแผนงานที่ 3 x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่3) + (น้ําหนักของแผนงานที ่i x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่i) 

 
โดยที่ : 

น้ําหนักของแผนงาน
(Wi) 

หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละแผนงานในการนําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงดานกระบวนงานไปสูการปฏิบัติ โดยน้ําหนักของทุกแผนงาน รวมกัน  = 
1 

คะแนนที่ได         
ของแผนงาน  

(SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติไดกับ
แผนการดําเนนิงานที่จะตองปฏิบัติทั้งหมดของแตละแผนงานที่ไดกําหนดไวตาม
รายละเอียดแผนงานดานกระบวนงาน 

i หมายถึง ลําดบัที่ของแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานกระบวนงาน
ไปสูการปฏิบัติ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 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 

   
เงื่อนไข : 
 ในการประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ใหสวนราชการ พิจารณาเลือกขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงมาเสนออยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร โดยขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมีการดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ดวย โดยขอใหแจงผลการคัดเลือกประเด็นยทุธศาสตรดังกลาวมายังสํานักงาน ก.พ.ร.
ภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2550 ตามแบบฟอรมรายงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่แนบ สําหรับประเด็น
ยุทธศาสตรอื่นๆ ที่มิไดเลือกมาสําหรับการประเมินผลก็ใหดําเนินการไปตามปกติ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตอไป  
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ภาคผนวก 2-47 

เหตุผล :   
การเปลี่ยนแปลงดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ เปนการปรับปรุงขั้นตอน และกระบวนงาน โดยวิธี

บริหารจัดการสมัยใหม เพื่อลดตนทุนคาใชจาย และเพิ่มผลผลิต และการเปลี่ยนแปลงดานการพัฒนาคุณภาพ 
การใหบริการ เปนการวางระบบอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ ซึ่งจะ
ชวยสรางความพรอมของสวนราชการในการปฏิบัติราชการ เพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตร 
และการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให
บรรลุตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรงตามความคาดหวังของประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 

 
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 ่: 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 มีฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต 
กิจกรรม ศูนยตนทุน ตนทุนที่เกี่ยวของกับผลผลิต และเกณฑการปนสวนตนทุน 

ระดับ 2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ.2548 และปงบประมาณ พ.ศ.
2549 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการ
คํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 

ระดับ 3 เ ป รี ยบ เ ที ยบผลกา รคํ านวณต นทุ นต อหน ว ยผลผลิ ต ร ะหว า งป ง บปร ะมาณ 
พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่จัดทําขึ้นในขั้นตอนที่ 2 วามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และ
จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

ระดับ 4 จัดทํ าบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตประจํ างวด  6  เดือนแรกของป งบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผล
การคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 

ระดับ 5 นําผลการดําเนินงานที่ ไดจากขั้นตอนที่ 3 ไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
เหตุผล :  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานของสวนราชการ  
 
หมายเหตุ :  

หากสวนราชการไมเลือกตัวชี้วัดนี้ ใหกระจายน้ําหนักรอยละ 2 ใหกับตัวชีวั้ดดังตอไปนี้ 
- ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงาน เทากับ รอยละ 1 

(จากน้ําหนักรอยละ 2 เปนรอยละ 3)  
- ตัวชี้วัด 10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการ เทากับ 0.50 (จากน้ําหนักรอยละ 1.50 เปน  รอยละ 2) 
- ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงดานกระบวนงานเทากับ 0.50 (จากน้ําหนักรอยละ 1.50 เปนรอยละ 2) 
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มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 

 
ประเด็นการประเมินผล : การจัดการความรู 
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

ระบบการจัดการความรูในองคกร หมายถึง การที่สวนราชการมีรูปแบบที่ชัดเจนของการรวบรวม
ฐานความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนองคความรู และมีการ
ถายทอดและแบงปนความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเองใหเปนผูรู 
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสวนราชการเขาสูรูปแบบขององคกรแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) ที่ยั่งยืน 

 

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

สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูด
หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมอื หรือการคิดเชิงวิเคราะห  

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

 

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายใน
และภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น  
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เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้น โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากรายละเอียดของการ
ดําเนินการตามเกณฑที่กําหนดแตละระดับ ดังนี ้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 

โดยที ่:   

ขอ เกณฑการใหคะแนน 

1 จําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของทุกประเด็นยุทธศาสตร
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  (ตามแบบฟอรม 1 
การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวน
ราชการ) โดยระบุอยางนอย 3 องคความรูตอ 1 ประเด็นยุทธศาสตร และอยางนอย 
1 ในองคความรูทั้งหมดทีร่ะบุตองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพยีง 

2 จัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 อยางนอย                
2 องคความรู โดยเลือกองคความรูจากประเด็นยุทธศาสตรที่ตางกัน        และ
อยางนอย 1 ในองคความรูที่เลือกดังกลาวตองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3 ผูบริหารของสวนราชการลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรูประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน 31 มกราคม พ.ศ. 
2550  

4 สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 โดยสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูดังกลาวได
สําเร็จครบถวนทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการครอบคลุมกลุมเปาหมายไดไม
นอยกวารอยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ระบุไว 

5 ผลการดําเนินงานของทุกตัวชีวั้ดตามคํารับรองฯ ที่เลอืกมาดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตองมีคะแนนของ  แตละตัวชี้วัด
ต้ังแต 4.0000 ขึ้นไป 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

ภาคผนวก 2-52 

เงื่อนไข :  

1. การประเมินผลการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1-3 สํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณาความสอดคลอง
กับหลักเกณฑที่กําหนดไวตามแนวทางการประเมินผล และจะพิจารณาปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพตาม
รายละเอียดในคูมือการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 (สามารถดาวนโหลดขอมูลไดจาก http://www.opdc.go.th/thai/KM.php) 

2. ในกรณีที่สวนราชการจัดสงแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดรับการ
อนุมัติแลวลาชากวากําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 3 จะปรับลด 0.25 คะแนนตอ 1 สัปดาห แตรวม
การปรับลดทั้งหมดแลวจะไมเกิน 1 คะแนน 

3. ใหสวนราชการปรับแกไขแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตาม
ขอเสนอแนะของสํานักงาน ก.พ.ร. และนําเสนอแผนการจัดการความรู ฯ นั้น ในรายงานการประเมินผลตนเอง
ตามคํารับรองฯ หรือในชวงการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 

4. หากองคความรูที่สวนราชการเลือกมากําหนดในแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ซ้ํากับองคความรูที่ดําเนินการไปแลวตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สวน
ราชการจะตองแสดงถึงการดําเนินการทบทวน และเพิ่มเติมองคความรูใหมากขึ้นหรือครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้นอยาง
ชัดเจน 

 
เหตุผล :  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
กําหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน  
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 
 กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงาน ก.พ.ร. 
                  โทร. 0 2356 9999 ตอ 9919, 9921, 9925, 9926, 9939 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลุมงานเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 
 โทร. 0 2280 4085 ตอ 2409  www.nesdb.go.th 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

ภาคผนวก 2-53 

ประเด็นการประเมินผล : การจัดการทุนดานมนุษย 

ตัวชีว้ัดที ่13.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล                       
นํ้าหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตาม         ยุทธศาสตรของ
สวนราชการ โดยแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนแผนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2551-2553 ซึ่งหัวหนาสวนราชการเห็นชอบที่จะดําเนินการตามแนวทาง/แผนงาน/โครงการที่
กําหนดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเรจ็ (Milestone) 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 
          1      

2      
3      
4      
5      

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

ภาคผนวก 2-54 

โดยที ่: 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ขั้นตอนที ่1 สวนราชการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และการจัดทําแผน
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไมนอยกวารอยละ 60  

ขั้นตอนที ่2 สวนราชการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยในรายงานผลการประเมิน
สถานภาพฯ มีการระบุจุดแข็งและจุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคลและมี
การวิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขั้นตอนที ่3 สวนราชการวิเคราะหทิศทาง นโยบาย และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรและแผนบริหาร
ราชการของสวนราชการ 

ขั้นตอนที ่4 สวนราชการกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
และกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 

ขั้นตอนที ่5 สวนราชการมีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่
ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ และมีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหแกเจาหนาที่ของสวนราชการไดรับทราบ 

 
เหตุผล :  

เพื่อเปนแรงผลักดันในการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของภาครัฐ อันจะนําไปสูความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกร 

 
เงื่อนไข : 
 สวนราชการจัดสงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 

31 สิงหาคม พ.ศ.2550 หากจัดสงไมทันตามกําหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 0.50 
คะแนนจากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัด 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 
 สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
                 โทร. 0 2280 3323 โทรสาร 0 2282 0875  
         E-mail : brd@ocsc.go.th 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

ภาคผนวก 2-55 

ประเด็นการประเมินผล : การจัดการทนุดานมนุษย 
ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   
  ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร หมายถึง
ความสามารถในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาองคกรในสวนที่
เกี่ยวของกับการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและบรรลุ
เปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายหรือรายละเอียด
กิจกรรมที่กําหนดไวในแตละแผนงาน ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตรที่ไดจัดสงใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. ซึ่งแตละแผนงานจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนักของแตละแผนงานดวย 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   

ลําดับท่ีของ
แผนงาน /   
ชื่อแผนงาน 

(i) 

น้ําหนัก 
ของแตละ
แผนงาน 

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาท่ีปฏิบัติได       
ตามแผนการดําเนินงานของปงบประมาณ      

ท่ีประเมินผล 

คะแนนท่ีได 
ของแตละแผนงาน 

(SMi) 

คะแนนถวงน้ําหนัก 
(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 )+ (คาคะแนน
ของแผนงานที่ i x นํ้าหนัก
ของแผนงานที่ i)  

* แปลงน้ําหนักของแตละแผนงาน ใหผลรวมของน้าํหนักของทุกแผนงานเทากับ 1  

ผลรวมของ ( คาคะแนนที่ไดของแผนงาน  x น้ําหนักของแผนงาน) 
หรือ 

(น้ําหนักของแผนงานที่ 1 x คะแนนที่ไดของแผนงานที่ 1) + (น้าํหนักของแผนงานที่ 2 x คะแนนที่ไดของแผนงานที่ 2) +
(น้ําหนักของแผนงานที่ 3 x คะแนนที่ไดของแผนงานที่ 3) + (น้าํหนักของแผนงานที่ i x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที่ i) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

ภาคผนวก 2-56 

โดยที่ : 
น้ําหนักของแผนงาน(Wi) หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสู

การปฏิบัติ โดยน้ําหนักของทุกแผนงานรวมกัน  = 1 
คะแนนที่ได           
ของแผนงาน  

(SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติไดกับแผนการ
ดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติทั้งหมดของแตละแผนงานที่ไดกําหนดไวตามรายละเอียด
แผนงาน  

i หมายถึง ลําดับที่ของแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

   

เกณฑการใหคะแนน : 
  ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

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 

 
เงื่อนไข : 
 ในการประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ใหสวนราชการ พิจารณาเลือกขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงมาเสนออยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร โดยขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมีการดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ดวย โดยขอใหแจงผลการคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวมายังสํานักงาน ก.พ.ร.
ภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2550 ตามแบบฟอรมรายงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่แนบ สําหรับประเด็น
ยุทธศาสตรอื่นๆที่มิไดเลือกมาสําหรับการประเมินผลก็ใหดําเนินการไปตามปกติ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตอไป  
 
เหตุผล :   

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในดานการเพิ่มขีดสมรรถนะขององคกรและบุคลากร จะเปนการชวยสราง
ความพรอมของสวนราชการในการปฏิบัติราชการใหสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดในประเด็นยุทธศาสตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามความคาดหวังของประชาชน สังคมและประเทศชาติ และ
นอกจากนั้นยังเปนการสนับสนุนการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อีกดวย 
  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

ภาคผนวก 2-57 

ประเด็นการประเมินผล : การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
ตัวชี้วัดที่ 13.3 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  
                 องคกร ในที่นี้หมายถึง สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จที่
สวนราชการจัดใหมีระบบการประเมินผลของหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทาจนถึงระดับบุคคล  (Internal 
Performance Agreement: IPA) เพื่อประโยชนในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ   

ในการนี้ สวนราชการจะตองมีกระบวนการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในระดับสํานัก/กอง   ซึ่งเปน
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ถายทอดมาจากระดับองคกร มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก/กองกับหัวหนาสวนราชการ รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
และคาเปาหมายในระดับสํานัก/กอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อใหผลการดําเนินงานของหนวยงานระดับ
สํานัก/กองสนับสนุนการบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรขององคกร 

เกณฑการใหคะแนน :  

แบงคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)                   
ตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้

 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

ภาคผนวก 2-58 

โดยที่ : 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

1  สําหรับสวนราชการที่เลือกตัวชี้วัดน้ีในปงบประมาณ พ.ศ. 2549   

1) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดสรรสิ่งจูงใจใหแกหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือ
เทียบเทาภายในสวนราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 ไดแลวเสร็จ 

2) ทบทวนกระบวนการประเมินผลภายในสวนราชการในปที่ผานมา พรอมทั้งสรุปขอดี ขอเสีย
ปญหา อุปสรรค ของการดําเนินการตามกระบวนการประเมินผลและการนําตัวชี้วัดและ     
คาเปาหมายของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาไปปฏิบัติ  โดยมีขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงและการดําเนินการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

3) นําผลสรุปขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรค และ ขอเสนอแนะที่ไดจากขอ 2) ไปใชในการ
ปรับปรุงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 ไดแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  

4) มีการสื่อสาร ทําความเขาใจ หรือชี้แจงใหหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา
รับทราบถึงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ดังกลาว 

1  สําหรับสวนราชการที่เลือกตัวชี้วัดน้ีในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนปแรก 

1) ทบทวน และสรุปขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรคของระบบการประเมินผลการปฏบัิติราชการ
ภายในสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาที่ใชอยูในปจจุบัน เชน  
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                   
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

- ระบบการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานอื่นๆ ของสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา เชน นโยบายรัฐบาล  

2) นําสรุปผลการทบทวน ขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรคที่ไดจากขอ 1) ไปใชในการจดัทํา
กระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ไดแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา มีการ
ส่ือสาร ทําความเขาใจ หรือชี้แจงใหหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทารับทราบ
ถึงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ดังกลาว 

2 
  

 สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทายืนยันวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค 
และจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองของ
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

 หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา กําหนดเปาประสงคและจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร 
(Strategy Map) ที่แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงหรือสอดคลอง ของเปาประสงคของ
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทากับประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของสวน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเทา และ/หรือแสดงความสอดคลองกับพันธกิจ บทบาท หนาที่
ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

ภาคผนวก 2-59 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

 มีการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของการบรรลุ
เปาประสงคแตละขอของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามที่ปรากฏในแผนที่
ยุทธศาสตร (Strategy Map) 

 มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ระหวางหวัหนา       
สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากับหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา            
โดยในคํารับรองฯ จะตองระบุตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการประเมินผลตัวชี้วัดของ
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาที่ใชประเมินผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 

 
3  ดําเนินการตามกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2550 และมีการติดตามความกาวหนาและการรายงาน ผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดและคา
เปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของ
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

4  มีการประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  

 สวนราชการมีการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาไดแลวเสร็จ และ
รายงานสรุปผลการประเมินดังกลาวมาพรอมกับ  การรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 
เดือน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550    

5  มีการประกาศหลักเกณฑ/แนวทางที่ชัดเจน ในการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ (Motivation) 
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

 มีการจัดสรรสิ่งจูงใจตามหลักเกณฑ/แนวทางที่กําหนดไว   

  
เหตุผล :  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) ยุทธศาสตรที่ 1 :  การปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการทํางาน ซึ่งคณะรฐัมนตรีมีมติเหน็ชอบเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 มีมาตรการ
กําหนดใหสวนราชการตาง ๆ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานอยางเปนระบบ มีการกําหนด
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม และสามารถวัดผลไดในทุกระดับต้ังแตระดับองคกรลงไปจนถงึระดับ    
ตัวบุคคล  

สํานักงาน ก.พ.ร. สนับสนนุใหสวนราชการสามารถจัดวางระบบการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล โดยจัดทําคูมือการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล เผยแพรไวในเว็บไซต 
www.opdc.go.th /โครงการพฒันานวัตกรรมการเรียนรู (Self-Learning Tool kits) ผูสนใจสามารถดาวนโหลด
คูมือไดที่เว็บไซตดังกลาว 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

ภาคผนวก 2-60 

ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

ระดับคุณภาพของการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ หมายถึง ระดับในการ
พัฒนาทางดานการจัดการสารสนเทศของสวนราชการเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยจะพิจารณาจาก
ความครอบคุลมและความกาวหนาในการพฒันาทั้ง 10 ประเด็นดังตอไปนี ้ 

 
1. ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ แบงเปน 

ประเด็นยอยที่  
1.1 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ โดยตองครอบคลุมถึง

ฐานขอมูลสําหรับผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดทั้งหมดตาม มิติที่1 : มิติดานประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติราชการ และฐานขอมูลดานยุทธศาสตรทั้งหมดของสวนราชการ 

1.2 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจําเปนตองปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิม พรอมระบสุิ่งที่จะปรับปรุงหรอืเพิ่มเติมจากที่ปฏิบัติใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

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) 
3.3 การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อาน เขียน หรอืใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศ สําหรับ

ผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบริหารของสวนราชการ 
3.4 แผนการจัดการหรือแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (IT Contingency Plan)    
3.5 การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากรของ       

สวนราชการ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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สวนราชการจัดใหมีการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศพรอมจัดทําเอกสาร 
1. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ  
2. แผนปฏิบัติการการบรหิารจดัการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ โดยใชขอมูลที่ไดมาจาก

ผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศในขอ 1. โดยในแผนปฏิบัติการฯ  
ดังกลาวจะตองระบุผูรับผิดชอบ และ ชวงเวลาที่จะดําเนินการในแตละกิจกรรม พรอมระบุวัตถุประสงคที่
วัดไดของแตละแผนปฏิบัติการ ซึ่งแตละโครงการหรือกิจกรรมยอยในแผนปฏิบัติการควรระบุผลลัพธ
ของแตละกิจกรรมยอยอยางชัดเจน 

 
เกณฑการใหคะแนน :  
 
การพิจารณาระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ แบงเปน  
 
 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงสรุปผลการ
ทบทวนและวิเคราะหระบบฯ 
และแผนปฏิบัติการฯ 

0.5 1 มี.ค. 50 22 ก.พ. 50 15 ก.พ. 50 8 ก.พ. 50 1 ก.พ. 50 

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 และระบุ
ถึงสวนที่จะพัฒนาเพิ่มเติม
จากปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 

 

0.5 6  
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

4) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

 

1 60 70 80 90 100 
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การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

5) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
ของแผนปฏิบัติการฯ ที่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมายตามที่ระบุใน
แผนปฏิบัติการฯและมี
รายงานประเมินผล
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ 

1.5 80 85 90 95 100 

 
สวนราชการนําเอกสารดังตอไปนี้เขาสู Web Site ของสวนราชการ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเขามา 
download ได (ปรับลด 0.5 คะแนนสําหรับการดําเนินการที่ไมครบถวน) 

1. คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 พรอมเอกสาร
ประกอบคํารับรองฯ 

2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

 
เหตุผล :   
เพื่อใหสวนราชการไดนําระบบฐานขอมูลสารสนเทศมาประยุกตใชกับหนวยงาน ปรับปรุงรูปแบบการทํางาน 
อํานวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทํางาน ขยายการใหบริการประชาชน รวมทั้งปรับปรงุศักยภาพ
ของสวนราชการใหมีความยืดหยุนคลองตัว โดยสวนราชการสามารถทบทวน และวางแผนใหเหมาะสมกับสวน
ราชการ พรอมทั้งนําแผนไปปฏิบัติใหบรรลุประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย 
ตัวชี้วัดที่   15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
ตัวชี้วัดที่ 15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
กฎหมายของสวนราชการ    
น้ําหนัก : รอยละ 3.5 
 

อยูระหวางการจัดทําคํานิยามและเกณฑการใหคะแนนประเมินผลโดยสํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจดัการองคกร  (สําหรับสวนราชการที่ดําเนินการในปงบประมาณนี้
เปนปแรก) 
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :  

• ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จ                 
ที่สวนราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปน
กรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ
สวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล 

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ใหดําเนินการครอบคลุม
ทุกหนวยงานในสวนกลาง รวมถึงราชการสวนกลางที่ไปต้ังอยูในภูมิภาคดวย 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือ   ซึง่มีรายละเอียด
สําหรับสวนราชการใชในการดําเนินการ 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

    
ขั้นตอนที่ 

5 
 จัดทํารายงานการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการ
ปรับปรุงองคกร ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 5 
(ข้ันตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

   
ขั้นตอนที่ 

4 
 จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment)       
ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 4 
(ข้ันตอนที่ 
1+2+3+4) 

  
ขั้นตอนที่ 

3 
 จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
ตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 3 
(ข้ันตอนที่ 1+2+3) 

 
ขั้นตอนที่ 

2 
 จัดทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 2 
(ข้ันตอนที่ 1+2) 

ขั้นตอนที่ 
1 

 จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ และจัดทําแผนดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ (Roadmap) ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร 

 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ 
สวนราชการใหกับบุคลากรและคณะทํางานของสวนราชการ    

ระดับ 1 
(ข้ันตอนที่ 1) 
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เงื่อนไข :  
1. ความครบถวนของรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ในขั้นตอนที่ 2 หมายถึง 

ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด  โดยพิจารณาให
คะแนนจากจํานวนขอที่สวนราชการ สามารถตอบคําถามไดอยางครบถวนสมบูรณ ดังนี้ 
 
คะแนนที่ไดรบั 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

จํานวนขอ 
ที่ตอบคําถาม 

3 6 9  12 15 

 
2. ความครบถวนของรายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ในขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรม ที่สํานักงาน 
ก.พ.ร.กําหนด โดยพิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอที่สวนราชการ สามารถตอบคําถาม        ไดอยางครบถวน
สมบูรณ ดังนี้ 
 

คะแนนที่ไดรบั 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

จํานวนขอ 
ที่ตอบคําถาม 

30 45 60 75  90 

 
เหตุผล :  

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. 
ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการในขั้นตอไป 

• เพื่อใหสวนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของสวน
ราชการที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของหนวยงานภาครัฐให
อยูในระดับและเกณฑที่สามารถยอมรับได ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2546-2550) 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั : กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 3  

ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ชื่อผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 
1. นางอารียพันธ เจรญิสุข  0 2356 9999 ตอ 8848 
2. นางสาวอภิจิตตรา อภิราชจิตร 0 2356 9999 ตอ 8806 
3. นางสาวภัทรอาภา จินดาวงศ 0 2356 9999 ตอ 8916 
4. นางกิตติยา คัมภีร 0 2356 9945 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

ภาคผนวก 2-66 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคกร  (สําหรับสวนราชการที่ดําเนินการตอเนื่อง 
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2549) 

ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :  

• ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จ                 
ที่สวนราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปน
กรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน       การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ
สวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล 

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ใหดําเนินการครอบคลุม
ทุกหนวยงานในสวนกลาง รวมถึงราชการสวนกลางที่ไปต้ังอยูในภูมิภาคดวย 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือซึ่งมรีายละเอียด
สําหรับสวนราชการใชในการดําเนินการ 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

    
ขั้นตอนที่ 

5 
 ดําเนินการไดแลวเสร็จครบถวนตามแผนปรับปรุงองคกร         
ในข้ันตอนที่ 4 และมีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

ระดับ 5 
(ข้ันตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

   
ขั้นตอนที่ 

4 

 จัดทํารายงานผลการจัดทําแผนปรับปรุงองคกรที่สอดคลองกับการ
จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรในข้ันตอนที่ 3     
ไดแลวเสร็จอยางนอย 2 แผน โดยจัดสงไปยังภารกิจการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2550 

ระดับ 4 
(ข้ันตอนที่ 
1+2+3+4) 

  
ขั้นตอนที่ 

3 
 จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และจัดลําดับ 
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 3 
(ข้ันตอนที่ 1+2+3) 

 
ขั้นตอนที่ 

2 

 ทบทวนรายงานผลการดําเนินการเบ้ืองตนที่ไดดําเนินการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2549     
พรอมจัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
ตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 2 
(ข้ันตอนที่ 1+2) 

ขั้นตอนที่ 
1 

 ทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรที่ไดดําเนินการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 พรอมจัดทํารายงานสรุปผล
ตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 1 
(ข้ันตอนที่ 1) 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

ภาคผนวก 2-67 

เงื่อนไข :  
1. ความครบถวนของรายงานสรุปผลการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร ในขั้นตอนที่ 1 

หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด  โดย
พิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอที่สวนราชการ สามารถตอบคําถามไดอยางครบถวนสมบูรณ ดังนี้ 
 
คะแนนที่ไดรบั 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

จํานวนขอ 
ที่ตอบคําถาม 

3 6 9  12 15 

 
2. ความครบถวนของรายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ในขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรม ที่สาํนักงาน 
ก.พ.ร.กําหนด โดยพิจารณาใหคะแนนจากจาํนวนขอที่สวนราชการ สามารถตอบคําถาม  ไดอยางครบถวน
สมบูรณ ดังนี ้
 
คะแนนที่ไดรบั 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

จํานวนขอ 
ที่ตอบคําถาม 

30 45 60 75  90 

 
3. การจัดทําแผนปรับปรุงองคกรในขัน้ตอนที ่4 จะคิดคะแนนจากจํานวนแผนที่จัดทํา    แลวเสร็จ

และจัดสงมายังภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในวันที่ 30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2550 ดังนี ้
 

คะแนนที่ไดรบั 0.5 1.0 

จํานวนแผนปรบัปรุงที่จัดทําแลวเสร็จ    1  2 
 

4. แผนปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ 4 หากเปนแผนระยะยาว ผลการดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ตองเปนกิจกรรมที่มีผลผลิต/ผลลัพธที่บงชี้ถึงความกาวหนาที่สําคัญของแผน หากแผนปรบัปรุงฯ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กําหนดเฉพาะกิจกรรมที่มิใชสาระสําคัญของความกาวหนาของแผน หรอืกาํหนด
กิจกรรมที่ไมมคีวามชัดเจนหรือไมสอดคลองกับการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงขององคกร
ตามที่จัดทําไวในขั้นตอนที่ 3 จะพิจารณาปรับลดคะแนนทีไ่ดรับของตัวชี้วัดลง 0.25 คะแนน 
 

5.   การวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกร พิจารณาจากรอยละความสําเร็จ
ของความคืบหนาของกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติไดเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน ที่จะตองปฏิบัติทั้งหมด
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดกําหนดไวในรายละเอียดของแผนปรับปรุง โดยพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของ



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

ภาคผนวก 2-68 

ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปรับปรุงทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามตารางและสูตรการ
คํานวณดังตอไปนี้  

ลําดับที(่i)และชื่อแผนปรับปรุง  รอยละของความสําเร็จ 
ของการดําเนนิการตามแผน 

แผนที ่1....  C1 

แผนที ่2 …. C2 

รอยละเฉลี่ยความสําเร็จ 
ของการดําเนนิการตามแผน 

C1+C2 
2 

 
โดยที่ :  
 
รอยละของความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผน 

(Ci) 

หมายถึง ความคืบหนาหรือความสําเร็จในการดําเนินการของแตละกิจกรรม 
เมื่ อ เปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ จะตองปฏิบั ติทั้ งหมดที่ ไดกํ าหนดไว  
ตามรายละเอียดแผนปรับปรุง 

i หมายถึง ลําดับที่ของแผนปรับปรุง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
เกณฑการใหคะแนนในขั้นตอนที่ 5 พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 

0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1.0 คะแนน 

60 70 80 90 100 

 
เหตุผล :  

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. 
ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการในขั้นตอไป 

• เพื่อใหสวนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของสวน
ราชการที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนาํไปสูการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของหนวยงานภาครัฐใหอยู
ในระดับและเกณฑที่สามารถยอมรับได ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-
2550) 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

ภาคผนวก 2-69 

หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั : กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 3  
ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 

 
ชื่อผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 

1. นางอารียพันธ เจรญิสุข  0 2356 9999 ตอ 8848 
2. นางสาวอภิจิตตรา อภิราชจิตร 0 2356 9999 ตอ 8806 
3. นางสาวภัทรอาภา จินดาวงศ 0 2356 9999 ตอ 8916 
4. นางกิตติยา คัมภีร 0 2356 9945 

 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

ภาคผนวก 2-70 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารความเสี่ยง  
ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ /การกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน                    
และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ 

 
ลักษณะของความเสี่ยง ความเสี่ยงนั้นสามารถมองแยกเปน 3 สวน ดังนี้ 
1. ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทําใหเกิดความเสี่ยง 
2. เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน หรือ นโยบาย 
3. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ

เสี่ยง 
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการการ

ดําเนินการตางๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมี
ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ัง   สวนราชการ และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการเปนสําคัญ 

 
การบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคํานึงถึง

ปจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในดานตาง ๆ ที่นาจะมีผลกระทบกับการดําเนินงาน วัตถุประสงค และนโยบาย แลว
พิจารณาหาแนวทางในการปองกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหลานั้น กอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดําเนินการ
ตามแผน 

 
  การบริหารความเสี่ยงนั้นจะอาศัยขั้นตอนที่ตอเนื่อง เริ่มจากการระบุความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบ 
ประเมินผลกระทบจากความเสี่ยง และหาแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง พรอมทั้งตรวจสอบวาแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยงนั้นไดถูกดําเนินการตามที่วางแผนไว 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
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ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 สําหรับสวนราชการที่เลือกตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปน    ปแรก  

 มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ โดยมี
ผูบริหารระดับสูงของสวนราชการและผูแทนจากทุกหนวยงานในสังกัด  
รวมเปนคณะทํางาน ทั้งนี้ ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการและเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ 

 สำหรับสวนราชการที่เลือกตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของสวนราชการในปที่ผานมา โดยระบุ ขอดี 
ขอเสีย ปญหา อุปสรรค รวมถึงผลการประเมินปจจัยเสี่ยงของทุกประเด็น
ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ
สวนราชการ และจําแนกระหวาง ปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการ 
และปจจัยเสี่ยงที่ยังไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได  โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

2  ระบุปจจัยเสี่ยงและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรืออาจสรางความ
เสียหาย    (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ 
และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของ
สวนราชการ 

 กําหนดหลักเกณฑในการประเมินความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจ
หลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการไดแลวเสร็จครบถวนทุก
ดาน ในทุกประเด็นยุทธศาสตร และดําเนินการประเมินความเสี่ยงตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 

 จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห และประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) ในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ัง
สวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ โดยจําแนกระหวาง ปจจัยเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุม/บริหารจัดการ และปจจัยเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการให
อยูในระดับที่ยอมรับได ไดอยางชัดเจน และนําเสนอตอคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ 

3  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาใชในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ และ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของ 
สวนราชการ ไดแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของ 
สวนราชการภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550   

 มีการสื่อสาร/ทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของสวนราชการ
ใหกับทุกหนวยงานในสังกัดของสวนราชการรับทราบ และสามารถนําไป
ปฏิบัติได           

4  ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก
ตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมี
การติดตามความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ 
อยางสม่ําเสมอ และมีการสรุปผลการดําเนินงาน และนําเสนอตอผูบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

5  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ โดย
ระบุผลการประเมินความเสี่ยงหลังจากที่ไดดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ และสรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยจําแนกระหวางปจจัยเสี่ยงที่
สามารถควบคุม/บริหารจัดการ และปจจัยเสี่ยงที่ยังไมสามารถควบคุม/
บริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได ไดอยางชัดเจน ทั้งนี้จะตองมีการ
กําหนดขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับการ
ดําเนินงานในปตอไปและนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
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หมายเหตุ :  
ผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ หมายถึง ผูบริหารต้ังแตระดับรองอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหสวนราชการมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได  และ
ตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของสวนราชการตามกฎหมายจัดต้ัง และ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนสําคัญ 

สํานักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนใหสวนราชการสามารถจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง โดยจัดทําคูมือ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ไวในเว็บไซดสํานักงาน ก.พ.ร.(www.opdc.go.th) “โครงการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู (Self-Learning Tool Kits)” และขาวประชาสัมพันธ (31-03-2549) เรื่องการบริหารความเสี่ยง” 
ผูสนใจสามารถดาวนโหลดคูมือไดที่เว็บไซดดังกลาว 
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1) 

 

แบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัด 

 

2) 
 

ตัวอยางการเขยีนรายละเอียดตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัดที่.........................................................................................................   
หนวยวัด : ………… 
น้ําหนัก  : รอยละ ……. 
คําอธิบาย :  
สูตรการคํานวณ :  

  
 

 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

•    เทากับ   1   คะแนน 

•    เทากับ   2   คะแนน 

•    เทากับ   3   คะแนน 

•    เทากับ   4   คะแนน 

•    เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข :  
(-ถามี-) 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 
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หมายเหตุ :  * (ถามี) 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1.  
2.  

 
ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด : .................................  เบอรติดตอ : 0-xxxx-xxxx 
ผูจัดเกบ็ขอมลู    : .................................  เบอรติดตอ : 0-xxxx-xxxx 
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด  
 

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 
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ก.พ.ร. ที่ นร. 1200/ว16 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549  เรื่อง 
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพื่อใหผู

ประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกันถึง
แนวทางการวัดผลตัวชี้วัด 

5. สูตรการคํานวณ ระบุสูตรการคํานวณที่สอดคลองกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด 
6. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้ วัด ตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
7. เงื่อนไข ระบุเงื่อนไขที่จําเปน  ซึ่งมีสวนสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จของ

ตัวชี้วัด 
8. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน 

 
ระบุขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของตัวชี้ วัด ซึ่งตองมีแนว
ทางการจัดเก็บขอมูลสอดคลองกับคําจํากัดความของตัวชี้วัดที่ใชใน
การประเมินผลปงบประมาณปจจุบัน 

9. แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบุแหลงของขอมูลที่สวนราชการนํามาใชอางอิงในการประเมินผล 
รวมทั้งวิธีการจัดเก็บขอมูล 

10. ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                       
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงาน
ใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมทั้งเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงาน
และโทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่
ทํางานเปนประจํา 

11. ผูจัดเก็บขอมูล                             ระบุชื่ อผูที่ ได รับมอบหมายใหทํ าหนาที่ รวบรวมขอมูลการ
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พรอมหมายเลขโทรศัพท ดําเนินงานของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน
เปนประจํา 
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ตัวชี้วัดที่ ... รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการสงออก (US$) 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  
  รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการสงออก หมายถึง รอยละของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของมูลคาการสงออกสินคาไปตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
โดยเปรียบเทียบกับมูลคาการสินคาไปตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
สูตรการคํานวณ :  

มูลคาการสงออกสินคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  - มูลคาการสงออกสินคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  X 100 
                                                 มูลคาการสงออกสินคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2549   

 
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 จะขอเสนอเพื่อการทบทวนคาเกณฑการใหคะแนนกับคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผล 

ตัวอยางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 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. 2550 เปนตัวเลขเบื้องตน 
 
 
 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. กําหนดใหสํานักงาน.......เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล โดยความรวมมือจาก
กรมศุลกากร 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล สํานักงาน.......รวบรวมขอมูลเปนรายเดือนและจัดสงให หนวยงาน
กลาง ซึ่งจะสรุปผลการดําเนินงานเปนรายเดือน 

 
ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด : นายซือ่สัตย สุขสบาย เบอรติดตอ : 0-2xxx-xxxx 
ผูจัดเกบ็ขอมลู     : นายขายชาติ อยูรันทด  เบอรติดตอ : 0-2xxx-xxxx 
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แบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัด  “รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ชื่อสวนราชการ_______________________________________ 

1) ชื่อบริการ 2) กลุมผูรับบรกิารในการสํารวจ 

3) สถานที่สํารวจ  
(ระบชุื่อสถานที ่
ที่จะใหสํารวจ) 

4) ประเด็นคําถาม 
ชื่องานบรกิาร 

น้ําหนักของแตละ
งานบริการ (%) 

กลุมผูรับบรกิาร 
ที่จะตอบแบบสาํรวจ 

น้ําหนักของ 
แตละกลุม 

จํานวนผูรบับรกิาร 
ในแตละงานบรกิาร (คน/แหง) 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 

1. 
____________ 

_____________
% 

- ______________ 
- ______________ 
 

___________% 
___________% 
รวม  = 100% 

___________ 
___________ 

___________ 
___________ 

 

- ______________ 
- ______________ 
 

- _____________________ 
- _____________________ 

2. 
____________ 

_____________
% 

- ______________ 
- ______________ 
 

___________% 
___________% 
รวม  = 100% 

___________ 
___________ 

___________ 
___________ 

 

- ______________ 
- ______________ 
 

- _____________________ 
- _____________________ 

3. 
____________ 

_____________
% 

- ______________ 
- ______________ 
 

___________% 
___________% 
รวม  = 100% 

___________ 
___________ 

___________ 
___________ 

 

- ______________ 
- ______________ 
 

- _____________________ 
- _____________________ 

4. 
____________ 

_____________
% 

- ______________ 
- ______________ 
 

___________% 
___________% 
รวม  = 100% 

___________ 
___________ 

___________ 
___________ 

 

- ______________ 
- ______________ 
 

- _____________________ 
- _____________________ 

5. 
____________ 

_____________
% 

- ______________ 
- ______________ 
 

___________% 
___________% 
รวม  = 100% 

___________ 
___________ 

___________ 
___________ 

 

- ______________ 
- ______________ 
 

- _____________________ 
- _____________________ 

 รวม  = 100%       

ชื่อผูประสานงาน 1._________________________________โทรศัพท_________________________________โทรสาร___________________E-mail_____________________ 
                        2. _______________________________  โทรศัพท_________________________________โทรสาร___________________E-mail_____________________ 
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คําอธิบาย 
 

1. ชื่องานบริการ ไดแก งานทีเ่ปนภารกิจหลักหรือสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ โดยเสนอมาไมเกนิ 3 งานบริการ เรียงตามความสําคัญ และให
น้ําหนักของงานแตละงานมาดวย โดยน้ําหนักรวมของงานบริการทั้งหมดที่เสนอมาจะเทากับ 100% (หากสวนราชการไมกําหนดน้าํหนัก  ที่ปรึกษาจะเฉลี่ยน้ําหนัก
เทากันทุกงาน) 

2. กลุมผูรับบริการในการสํารวจ หมายถึง ผูรับบริการที่จะเปนผูตอบแบบสํารวจ เชน ประชาชนผูมารบับริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ไมใชเจาหนาที่ของ
สวนราชการที่ใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครฐัและเอกชนที่มารับบริการนั้นๆ โดยตองใหน้ําหนักของแตละกลุมผูรบับริการที่จะสํารวจของแตละงานบริการมา
ดวย โดยน้ําหนักรวมกลุมผูรบับริการทั้งหมดของแตละงานบริการจะเทากับ 100% ในแตละงานบริการที่เสนอมา (ถาสวนราชการไมกําหนดน้ําหนักมาให ที่ปรกึษา
จะเฉลี่ยน้ําหนกัเทากันทุกกลุมผูรับบริการ) พรอมทั้งใหระบุจํานวน 
ผูมารับบริการ (population) ในแตละงานบรกิารที่เลือกมา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ดวย 

3. สถานที่สํารวจ หมายถึง สถานที่ ณ จุดใหบริการหรอืสถานที่ที่ตองการใหไปสํารวจ หากงานบริการที่เสนอมามีจุดใหบริการหลายแหง ที่ปรึกษาขอสงวนสิทธิ์ใน
การสุมจุดใหบริการในการสํารวจความพึงพอใจ 

4. ประเด็นคําถาม หมายถึง ขอคําถามที่สวนราชการตองการจะใหสํารวจเพิ่มเติมจากใน 4 ประเด็นสําคัญ คือ (1) ดานกระบวนการ/ขั้นตอน (2) ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ (3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ (4) คุณภาพการใหบริการโดยรวม ทั้งนี ้สวนราชการสามารถเสนอแบบสํารวจที่ไดเคยใชในการสํารวจงานบริการ
ดังกลาวมากอนหรอืแบบสํารวจที่จัดทําขึ้นใหมใหที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมก็ได โดยจัดสงมาพรอมกับแบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัด 
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เงื่อนไข 
1. สวนราชการตองเสนองานบรกิารที่เปนภารกิจหลักหรอืงานบริการที่สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตรของสวนราชการ ซึง่มีจํานวนผูรับบริการมากพอที่จะเปนตัวแทนที่

ดีและงานบริการที่เสนอนั้น จะตองสํารวจไดตลอดเวลา (ไมใชเฉพาะเทศกาล หรือบางชวงเวลาเทานั้น) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาสามารถใหขอสังเกตและขอใหมีการ
ปรับเปลี่ยนไดกรณีที่เห็นวาไมเหมาะสม เชน ไมสามารถหากลุมผูรับบรกิารได หรอืผูรบับริการมีจํานวนนอยเกินไป  

2. ใหสวนราชการสงแบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัด “รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ” จํานวน 3 ชุด ใหภารกิจการติดตามและประเมินผลฯ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 มกราคม 2549 โดยจัดทําแยกชุดจากรายละเอียดตัวชี้วัดอื่น เพื่อจะไดสงใหที่ปรึกษาดําเนินการตอไป 

3.   ใหสวนราชการจัดเตรียมฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมผูบริการในแตละงานบริการไวที่สวนราชการ (ผูประสานงานตัวชี้วัดนี้) เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการสํารวจ
ความพึงพอใจ 

4. สํานักงาน ก.พ.ร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงงานบรกิารทีส่วนราชการเสนอมา 
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ตัวอยางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด  “รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ชื่อสวนราชการ  ……………….. 

 
1) ชื่อบริการ 2) กลุมผูรับบรกิารในการสํารวจ 3) สถานที่สํารวจ  

(ระบชุื่อสถานที ่
ที่จะใหสํารวจ) 

น้ําหนักของแตละงาน
บรกิาร (%) 

4) ประเด็นคําถาม 
กลุมผูรับบรกิาร 

ที่จะตอบแบบสาํรวจ 
ชื่องานบรกิาร 

น้ําหนักของแต
ละงานบริการ 

(%) 

กลุมผูรับบรกิาร 
ที่จะตอบแบบสาํรวจ 

น้ําหนักของ 
แตละกลุม 

ชื่องานบรกิาร 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 

1. การบริการจด
ทะเบยีน 
ผูประกอบการ 

40% - ผูประกอบการ 100% 
 

1. การบริการจด
ทะเบยีน 
ผูประกอบการ 

40% - ผูประกอบการ 100% 
 

2. การใหคําปรึกษา
ถายทอดความรู
ดานเทคนิคและ
วิชาการ 

30% - ประชาชนทั่วไป 
- หนวยงานภาครัฐและ 
   เอกชน 

50% 
50% 

 

2. การให
คําปรึกษา
ถายทอด
ความรูดาน
เทคนคิและ
วิชาการ 

30% - ประชาชนทั่วไป 
- หนวยงานภาครัฐและ 
   เอกชน 

50% 
50% 

 

3. การใหบริการ
ขอมูลดาน
การคา 

30% - ประชาชนและ
ผูประกอบการทั่วไป 

100% 
 

3. การใหบริการ
ขอมูลดาน
การคา 

30% - ประชาชนและ
ผูประกอบการทั่วไป 

100% 
 

 รวม  = 100%    รวม  = 100%   

ชื่อผูประสานงาน        1. นางสาวแกมตุย  ขายกาแฟ โทรศัพทxx-xxxx-xxx  โทรสาร xx-xxxx-xxx  E-mail ABC@hotmail.com 
2. นายแกมตอบ  ชงโอเลี้ยง โทรศัพท xx-xxxx-xxx  โทรสาร xx-xxxx-xxx  E-mail  MOU@chaiyo.com 
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 แบบฟอรมตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
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 มติิดานประสทิธิผล (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.2550 หากตัวช้ีวัดใดไมสามารถรายงาน

ผลได เน่ืองจากเปนตัวช้ีวัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง จัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได 

เทากับ 1 มากอน 
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แนวทางการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ              
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

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 ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ                  
สวนราชการ 

7. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 

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.2550 หลังจากที่มี  
การตรวจสอบและผูมีอํานาจใหความเห็นชอบแลว 

12. ชื่อผูรายงาน หนวยงาน ตําแหนง          
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตาม   คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ         
พ.ศ.2550  พรอมทั้งหนวยงานตนสังกัด ตําแหนง เบอรโทรศัพท         
ที่สํานักงาน 
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1) 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ 

 
2) 
 

ตัวอยางการเขยีนรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ 

ภาคผนวก 5 
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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) 

2548 2549 2550 2549 2550 

      

 

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 
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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. 1200/ว16 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549  
เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 

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 
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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 
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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. 2550 (ต.ค. 49 – ก.ย. 50) 
เปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ( ต.ค. 48 – ก.ย. 49) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
มูลคาการสงออก (US$)ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละที่เพ่ิมขึ้น (รอยละ) 

2548 2549 2550 2549 2550 

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 
อาทิ ผูมีสวนเกี่ยวของ เชน ผูรับผิดชอบ ผูดําเนินการ ผูไดรับบริการ หนวยงานสนับสนุน งบประมาณที่ใช 
กิจกรรม/มาตรการ สวนที่เปนไปตามแผน สวนที่สูงกวาแผน และ สวนท่ีตํ่ากวาแผน) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีมีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับ
ตัวชี้วัดน้ี)  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน)  
   ( ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือ

ตัวอยางการเขียนรายงานตัวช้ีวัดที่เปนเชิงปริมาณ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 
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1) 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 

 
2) 
 

ตัวอยางการเขยีนรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 

 

ภาคผนวก 6 
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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 
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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. 1200/ว16 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549  
เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

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 
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 หัวขอการรายงาน คําอธิบาย 

12. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิงและจํานวนของ
เอกสารที่ไดจัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละ
ตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550    หัวขอแนวทางการประเมินผล 
ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน 
หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม 
ภาพถาย เปนตน 
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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. 2550 

1. ระยะเวลาการสงงาน  
ไดจัดสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฉบับสมบูรณใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 5 ชุด                

พรอมแผนดิสก 1 แผน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2550 
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 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

     ภาคผนวก 6-6 

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. 50 21 เม.ย. 50 14 เม.ย. 50 7 เม.ย. 50 31 มี.ค. 50 

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 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

     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 

 
 

 
 

  
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              
     ภาคผนวก 7-1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
1) 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน 

 
2) 
 

ตัวอยางการเขยีนรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน 

 
 

ภาคผนวก 7 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              
     ภาคผนวก 7-2 

 
 

 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    

โทรศัพท :   โทรศัพท :    

คําอธิบาย :  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 

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 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              
     ภาคผนวก 7-3 

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. 1200/ว16 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549      
เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 

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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 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.2550 

1 กรมฯ ได จัดทําแบบสอบถามไปยัง 75 จังหวัด (ตามเอกสารแนบ....) โดยดําเนินการชวง
ระหวางวันที่ 15 มกราคม – 30 มกราคม 2550  ซึ่งมีการตอบกลับมาจํานวน 56 จังหวัด 

2 จากการตอบแบบสอบถามของจังหวัดนั้นสามารถสรุปประเด็นความตองการได 5 ประเด็น
สําคัญ ซึ่งทางกรมฯไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ โดยมีหลักเกณฑใน
การพิจารณาอยางชัดเจน ซึ่งสามารถคัดเลือกประเด็นเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรจังหวัดและ
จังหวัดที่จะดําเนินการในป งบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดจาํนวน 3 ประเด็น 45 จังหวัด  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ....) 

3 จากการคัดเลือกประเด็นและจังหวัดที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 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 
อาทิ ผูมีสวนเกี่ยวของ เชน ผูรับผิดชอบ ผูดําเนินการ ผูไดรับบริการ หนวยงานสนับสนุน งบประมาณที่ใช 
กิจกรรม/มาตรการ สวนที่เปนไปตามแผน สวนที่สูงกวาแผน และ สวนท่ีตํ่ากวาแผน) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
  (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีมีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี)  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
       (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 
 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน......แผน) 
( ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือ
สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 
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1) 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

 
2) 
 

ตัวอยางการเขยีนรายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
สําหรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ/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 :  
 

   

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ 
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     ภาคผนวก 8-3 

แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
(สําหรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ) 

 

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. 1200/ว16 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549       
เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 

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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 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 ... 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. 2550 

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) 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ 
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1) 
 

แนวทางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการสําหรับกระทรวง 

 
2) 
 

ตัวอยางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการสําหรับกระทรวง 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 9 
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 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สําหรับกระทรวง  

 
ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 

 สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อกระทรวง 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิงให

สอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กระทรวง................ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
กระทรวง (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม   

คํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวง
................ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2550  

ขอใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตาราง
สรุปผลการปฏิ บั ติ ราชการตามคํ ารับรองการปฏิ บั ติ ราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 4)  โดยระบุเฉพาะตัวชี้วัดระดับ
กระทรวงทุกตัวชี้วัด 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม           
คํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวง 
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะตัวชี้วัดระดับ
กระทรวงทุกตัวชี้วัด โดยใชแบบฟอรมและดําเนินการตามแนว
ทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (ราย
ตัวชี้วัด) ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัดนั้นๆไดแก  

- ตัวชี้ วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 5) 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามท่ีระบุใน
ภาคผนวก 6) 

- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามท่ีระบุ
ในภาคผนวก 7) 

- ตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 8) 

 
5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด ใหสวนราชการ

แนบหลักฐานอางอิง  โดยขอใหสวนราชการจัดสงเฉพาะเอกสาร
ประกอบที่สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 
 

  

 
 

กระทรวง..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯสําหรับกระทรวง 
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สารบัญ 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการกระทรวง................ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550.......................................................................................... 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวง............ 

ตัวชี้วัดที่ ........................................................................................................................ 
 

3. ภาคผนวก 
1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  .............................................................................. 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กระทรวง................................ 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
    

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก

(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการกระทรวง................  (นํ้าหนัก : รอยละ 15 )    

1.1 ดุลเงินในงบประมาณ
สมดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2548 

  4 ขาด
ดุล 

- - - สมดุล ขาดดุล 1.0000 0.0400 

1.2 หนี้สาธารณะตอGDP  รอยละ 2.50 49.00 48.00 47.00 46.00 45.00 48.00 2.0000 0.0500 
1.3 มูลคาตามราคาตลาดตรา
สารหนี้ตอ GDP  

รอยละ 2.50 38.50 38.80 39.10 39.40 39.70 37.00 1.0000 0.0250 

1.4 รอยละของจาํนวนลูกหนี้
ที่เจรจาสําเร็จและสามารถ
ชําระไดตามเงือ่นไขเทยีบกับ
จํานวนลูกหนี้ที่เจรจาสําเรจ็
ทั้งหมด 

รอยละ 4.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 66.00 3.2000 0.1280 

1.5 สัดสวนการจดัสรรรายได
ใหกับองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  

รอยละ 2.00 21.50 22.00 22.50 23.00 23.50 22.00 2.0000 0.0400 

    รวม 1.8867 

 
รายงาน ณ วันที่..xx....เดือน....xxx..พ.ศ….2550….. 
ผูรายงาน..........xx........xxxx...............   หนวยงาน............xxxxxx................. 
ตําแหนง………xxxxxxx……….   โทรศัพท.........02-2xx-xxxx....................... 
 
 

หมายเหตุ     :     กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได 
เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือจัดเก็บขอมูลไมทันฯลฯ 
ใหใสคาคะแนนที่ได เทากบั 1 มากอน 
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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. 2550 

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)  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน)  
   ( ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือ
สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 
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         ภาคผนวก 9-8 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่ 5 
 

รอยละของจํานวนลูกหนีท่ี้เจรจาสาํเร็จและสามารถชําระไดตาม
เงื่อนไขเทียบกับจํานวนลูกหนี้ท่ีเจรจาสําเรจ็ท้ังหมด 
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               ภาคผนวก 10 -1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) 

แนวทางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการสําหรับกลุมภารกิจ 

 
2) 

ตัวอยางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการสําหรับกลุมภารกิจ 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 10 
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 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สําหรับกลุมภารกิจ 
 

ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 
สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อกลุมภารกิจ และกระทรวงที่สังกัด 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิง  

ใหสอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กลุมภารกิจ.........กระทรวง................ประจําปงบประมาณ          
พ.ศ.2550  

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ      
กลุมภารกิจ (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการกลุมภารกิจ.
กระทรวง................ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550  

ขอใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียด
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 4)  โดยระบุเฉพาะตัวชี้วัด
ระดับกลุมภารกิจทุกตัวชี้วัด 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการกลุมภารกิจ 
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะตัวชี้วัดระดับ   
กลุมภารกิจทุกตัวชี้วัด โดยใชแบบฟอรมและดําเนินการตามแนว
ทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (ราย
ตัวชี้วัด)       ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัดนั้นๆไดแก  

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 5) 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 6) 

- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามท่ี
ระบุในภาคผนวก 7) 

- ตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 8) 

 
5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด ใหสวนราชการ

แนบหลักฐานอางอิง  โดยขอใหสวนราชการจัดสงเฉพาะเอกสาร
ประกอบที่สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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               ภาคผนวก 10 -3 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 
 

  

 
 

กลุมภารกิจ.......................................... 
 

กระทรวง........................... 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯสําหรับกลุมภารกิจ 
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สารบัญ 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกลุมภารกิจ ......กระทรวง
................ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550.......................................................................................... 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการกลุมภารกิจ.... 

ตัวชี้วัดที่ ........................................................................................................................ 
 

3. ภาคผนวก 
1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  .............................................................................. 
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รายงาน ณ วันที่..xx..เดือน....xxx...พ.ศ. ….2550…. 
ผูรายงาน............xx.......xx.............   หนวยงาน............xxxxx............................. 
ตําแหนง……xxxxx………….   โทรศัพท........02-3xx-xxxx............................ 
 

หมายเหตุ     :     กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได 
เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพ หรือจัดเก็บขอมูล    ไม
ทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2550 

กลุมภารกิจ.................................กระทรวง................................   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
    

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบตัิราชการ 

หนวย
วัด 

นํ้าหนัก
(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการกลุมภารกิจ..............  (นํ้าหนัก : รอยละ 15 )    

2.1 จํานวนภาษทีี่
จัดเก็บได 

ลาน
ลาน
บาท 

5 1.2072 1.2224 1.2376 1.2528 1.2680 1.30 5.0000 0.2500 

2.2 ระดับ
ความสําเร็จของ
การสํารวจจัดทํา
ฐานขอมูลและ
ติดตามผูเสีย
ภาษี 

ระดับ 5 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 90,000.00 4.5000 0.2250 

2.3 จํานวนผูเสีย
ภาษีรายใหมที่
เขาระบบเพ่ิมข้ึน 

ราย 5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 70.00 2.0000 0.1000 

    รวม 3.8333 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (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 ซึ่งเปนภารกิจหลักของ
กรมจัดเก็บภาษี โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กลุมภารกิจดานรายไดจะตองจัดเก็บภาษีอากรใหไดตามเปาหมาย
ประมาณการจัดเก็บภาษีอากร เพ่ือการจัดทํางบประมาณสมดุลและรองรับโครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐ (Mega 
Project) Project)  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2548 2549 2550 

ภาษีที่จัดเก็บ (ลานลานบาท) 1.153 1.327 1.3 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.2072 1.2224 1.2376 1.2528 1.2680 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

1. จํานวนภาษีที่สามารถ
จัดเก็บได (ลานลานบาท) 

6 1.3000 5.0000 0.3000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการท่ีไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีมีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี)  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน)  
   ( ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือ
สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 
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ภาคผนวก 
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หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่ 2 
 

จํานวนภาษีท่ีสามารถจัดเกบ็ได 
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1) 

แนวทางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการสําหรับกรม 

(กรณีกรมในกระทรวงที่มีกลุมภารกิจ) 
 

2) 

ตัวอยางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการสําหรับกรม 

(กรณีกรมในกระทรวงที่มีกลุมภารกิจ) 

 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 11 
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  แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏบิติัราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สําหรับกรม  (กรณีกรมในกระทรวงที่มกีลุมภารกิจ) 

 
ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 

 สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อสวนราชการ กลุมภารกิจ และกระทรวงที่สังกัด 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิงให

สอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรม/สํานักงาน... กลุมภารกิจ.......กระทรวง......                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ     
กรม/สํานักงาน...  (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ                  
กรม/สํานักงาน.... กลุมภารกิจ..........
กระทรวง................ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550  

ขอใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียด
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 4)  โดยระบุทุกตัวชี้วัดตาม   
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ                 
กรม/สํานักงาน... 
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงาน เฉพาะตัวชี้วัดตาม    
แผนปฏิบัติการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา และ
ตัวชี้วัดภาคบังคับทุกตัวชี้วัด โดยใชแบบฟอรมและดําเนินการ
ตามแนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ    
(รายตัวชี้วัด) ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัดนั้นๆไดแก  

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 5) 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 6) 

- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามท่ี
ระบุในภาคผนวก 7) 

- ตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 8) 

 
5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด ใหสวนราชการ

แนบหลักฐานอางอิง  โดยขอใหสวนราชการจัดสงเฉพาะเอกสาร
ประกอบที่สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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แบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมการรายงาน 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล   

 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ
ประเภท 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ
ประเภท 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ
ประเภท 

 4. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหนวยงานที่ไมปรากฏในแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ
ประเภท 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ    

 5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เชิงปริมาณ 
 6. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

 7.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ขั้นตอนดําเนินงาน 
 7.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    

 8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

เชิงปริมาณ 

 9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

เชิงปริมาณ 

 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดําเนินการตาม
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานกระบวนงาน 

เชิงปริมาณ 

 11. ระดับความสําเร็จในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  
 13. ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร 
ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ

ประเภท 

 13.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ขั้นตอนดําเนินงาน 
 13.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนดําเนินงาน 
 13.3 ดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 
ขั้นตอนดําเนินงาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

              ภาคผนวก 11-4 

แบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมการรายงาน 
 14. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ

สวนราชการ 
เชิงคุณภาพ 

 15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ขั้นตอนดําเนินงาน 
 15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
เชิงปริมาณ 

 16. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนดําเนินงาน 
 17. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนดําเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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กรม/สํานักงาน.......................................... 
กลุมภารกิจ…........................................ 

กระทรวง........................... 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯสําหรับกรม (กรณีกรมในกระทรวงที่มีกลุมภารกิจ) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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สารบัญ 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ กรม/สํานักงาน ....กลุมภารกิจ.... 
     กระทรวง................ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550........................................................... 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรม/สํานักงาน......กลุมภารกิจ......  
    กระทรวง...... 

ตัวชี้วัดที่ ........................................................................................................................ 
 

3. ภาคผนวก 
1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  ............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

              ภาคผนวก 11-7 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2550 

กรม/สํานักงาน............................กระทรวง................................ 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวย
วัด 

นํ้าหนั
ก(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแน
น 

ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

มิติที่ 1 มติิดานประสทิธิผล (นํ้าหนัก : รอยละ 50)  3.5960  

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการของกระทรวง............. (นํ้าหนัก : รอยละ 15)  1.8867  

1.1 ดุลเงินใน
งบประมาณสมดุล ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2548 

  4 ขาดดุล - - - สมดุล ขาดดุล 1.0000 0.0400 

1.2 หนี้สาธารณะตอ
GDP  

รอย
ละ 

2.50 49.00 48.00 47.00 46.00 45.00 48.00 2.0000 0.0500 

1.3 มูลคาตามราคา
ตลาดตราสารหนี้ตอ 
GDP  

รอย
ละ 

2.50 38.50 38.80 39.10 39.40 39.70 37.00 1.0000 0.0250 

1.4 รอยละของจาํนวน
ลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จและ
สามารถชําระไดตาม
เง่ือนไขเทยีบกับจํานวน
ลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จ
ทั้งหมด 

รอย
ละ 

4.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 66.00 3.2000 0.1280 

1.5 สัดสวนการจดัสรร
รายไดใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

รอย
ละ 

2.00 21.50 22.00 22.50 23.00 23.50 22.00 2.0000 0.0400 

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการกลุมภารกิจ..............  (นํ้าหนัก : รอยละ 15 )  3.8333  

2.1 จํานวนภาษทีี่
สามารถจัดเก็บได       

ลาน
ลาน
บาท 

5 1.207
2 

1.222
4 

1.237
6 

1.252
8 

1.268
0 

1.30 5.0000 0.2500 

2.2 จํานวนแบบแสดง
รายการที่เพ่ิมข้ึน  

แบบ 5 20,00
0 

40,00
0 

60,00
0 

80,00
0 

100,000 90,000.0
0 

4.5000 0.2250 

2.3 รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการตาม
โครงการบูรณาการการ

รอย
ละ 

5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.0
0 

70.00 2.0000 0.1000 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวย
วัด 

นํ้าหนั
ก(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแน
น 

ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

บริหารการจัดเกบ็ภาษี 
 
 

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการของกรม/สํานักงาน.... (นํ้าหนัก : รอยละ 20 )  4.7000  

3.1 จํานวนภาษศีุลกากร
ที่สามารถจัดเก็บได 

ลาน
บาท 

5 96,20
0 

98,300 100,400 102,500 104,600 105,000.0
0 

5.0000 0.2500 

3.2 รอยละของจาํนวน
รายที่ตรวจพบความผิด
ตอจํานวนรายที่
ตรวจสอบ 

รอย
ละ 

4 35.00 45.00 55.00 65.00 75.00 80.00 5.0000 0.2000 

3.3 ระดับความสาํเร็จ
ของการนําระบบพิธีการ
ศุลกากรไรเอกสาร 
(Paperless) มาใชใน
คลังสินคาทัณฑบน 
(e-Warehousing)  

ระดั
บ 

4 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2000 

3.4 ระดับความสาํเร็จ
ของการพัฒนาฐานขอมูล
วัตถุอันตราย  
ยุทธภณัฑ ยาเสพติดให
โทษ และเครื่องหมาย
สากลของสารเคมีที่เปน
อันตรายมาใชในการ
ควบคุมทางศุลกากร 

ระดั
บ 

4 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2000 

3.5 ระดับความสาํเร็จ
ของการนําระบบภายใน
สํานักงาน (e-office) มา
ใชในการพัฒนาศลุกากร 

ระดั
บ 

3 1 2 3 4 5 3.00 3.0000 0.0900 

   มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนักรอยละ 15)  4.1667  

5. รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ 

รอย
ละ 

5 45.00 55.00 65.00 75.00 85.00 80.00 4.5000 0.2250 

6. ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความ

ระดั
บ 

4 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1600 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวย
วัด 

นํ้าหนั
ก(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแน
น 

ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

คิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
7.1 ระดับความสาํเร็จใน
การเปดเผยขอมลู
ขาวสารของราชการ 

ระดั
บ 

3 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1200 

7.2 ระดับความสาํเร๗
ของการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ระดั
บ 

3 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1200 

  มิติที ่3 มติิดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10)  5.0000  

8. ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ของอัตราการเบกิ
จายเงินงบประมาณ
รายจายลงทนุ 

รอย
ละ 

3 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.0000 0.1500 

9. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
มาตรการประหยดั
พลังงาน 

ระดั
บ 

2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1000 

10.1 ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉล่ียถวง
น้ําหนักในการลดรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอน
การปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ 

ระดั
บ 

1.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.0750 

10.2 ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉล่ียถวง
น้ําหนักในการ
ดําเนินการตามขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงดาน
ข้ันตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานของสวน

ระดั
บ 

1.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.0750 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวย
วัด 

นํ้าหนั
ก(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแน
น 

ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

ราชการ 
11. ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

ระดั
บ 

2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1000 

 
 
 
 

          

   มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 25)  3.8800  

12. ระดับความสาํเร็จ
ของแผนการจัดการ
ความรูเพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร 

รอย
ละ 

3.0 80.00 85.00 90.00 95.00 100.0
0 

90.00 3.0000 0.0900 

13.1 ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดั
บ 

2.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0800 

13.2 ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉล่ียถวง
น้ําหนักในการ
ดําเนินการตามขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงดาน
บุคลากรของสวนราชการ 

ระดั
บ 

2.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0800 

13.3 ระดับความสําเร็จ
ของการถายทอดตัวช้ีวัด
และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล 

ระดั
บ 

2.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0800 

14. ระดับคณุภาพของ
การบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
ของสวนราชการ 

ระดั
บ 

4.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1600 

15.1 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
แผนพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการ 

ระดั
บ 

1.5 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0600 

15.2 ระดับความสําเร็จ ระดั 3.5 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1400 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวย
วัด 

นํ้าหนั
ก(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแน
น 

ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

ของรอยละเฉล่ียถวง
น้ําหนักของการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการ 

บ 

16. ระดับความสาํเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

ระดั
บ 

5.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.2000 

17. ระดับความสาํเร็จ
ของการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยง 

ระดั
บ 

2.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0800 

รวม 3.8930 

* 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.2550 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เน่ืองจาก 
เปนตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพ หรือจัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใส               
คาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

              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. 2550  
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2548 2549 2550 

จํานวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บ
ได 

106,122 110,457 105,000.00 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

96,200 98,300 100,400 102,500 104,600 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

3.1 จํานวนภาษีศุลกากรที่
สามารถจัดเก็บได 

5 105,000.00 5.0000 0.2500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีมีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับ
ตัวชี้วัดน้ี)  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน)  
   ( ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือ
สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

              ภาคผนวก 11-13 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

              ภาคผนวก 11-14 

 
 
 
 
 
 

หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่ 3.1 
จํานวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเกบ็ได 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

              ภาคผนวก 12-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

1) 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับกรม 

(กรณีกรมในกระทรวงที่ไมมีกลุมภารกิจ) 
 

2) 
 

ตัวอยางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการสําหรับกรม 

(กรณีกรมในกระทรวงที่ไมมีกลุมภารกิจ) 

 
  

ภาคผนวก 12 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

              ภาคผนวก 12-2 

 
 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สําหรับกรม  (กรณีกรมในกระทรวงที่ไมมีกลุมภารกิจ) 
 

ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 
 สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อสวนราชการ และกระทรวงที่สังกัด 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิง  

ใหสอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรม/สํานักงาน...กระทรวง................ประจําปงบประมาณ           
พ.ศ.2550  

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ     
กรม/สํานักงาน...  (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ               
กรม/สํานักงาน....กระทรวง
..............ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2550  

ขอใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียด
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 4)  โดยระบุทุกตัวชี้วัดตาม   
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ                 
กรม/สํานักงาน... 
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะตัวชี้วัดตาม   
แผนแผนปฏิบัติราชการของ  สวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา และตัวชี้วัดภาคบังคับทุกตัวชี้วัด โดยใชแบบฟอรม
และดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองฯ       (รายตัวชี้วัด) ใหสอดคลองกับประเภทของ
ตัวชี้วัดนั้นๆไดแก  

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 5) 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 6) 

- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามท่ี
ระบุในภาคผนวก 7) 

- ตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 8) 

 
5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด ใหสวนราชการ

แนบหลักฐานอางอิง  โดยขอใหสวนราชการจัดสงเฉพาะเอกสาร



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

              ภาคผนวก 12-3 

ประกอบที่สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  
แบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมการรายงาน 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล   

 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ
ประเภท 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

- 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ
ประเภท 

 4. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหนวยงานที่ไมปรากฏในแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ
ประเภท 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ    

 5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เชิงปริมาณ 
 6. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

 7.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ขั้นตอนดําเนินงาน 
 7.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    

 8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

เชิงปริมาณ 

 9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

เชิงปริมาณ 

 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดําเนินการตาม
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานกระบวนงาน 

เชิงปริมาณ 

 11. ระดับความสําเร็จในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  
 13. ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร 
ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ

ประเภท 

 13.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ขั้นตอนดําเนินงาน 
 13.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนดําเนินงาน 
 13.3 ดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 
ขั้นตอนดําเนินงาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

              ภาคผนวก 12-4 

แบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมการรายงาน 

 14. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สวนราชการ 

เชิงคุณภาพ 

 15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ขั้นตอนดําเนินงาน 
 15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
เชิงปริมาณ 

 16. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนดําเนินงาน 
 17. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนดําเนินงาน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

              ภาคผนวก 12-5 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรม/สํานักงาน.......................................... 
 

กระทรวง........................... 
 
 
 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯสําหรับกรม (กรณีกรมในกระทรวงไมมีกลุมภารกิจ) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

              ภาคผนวก 12-6 

สารบัญ 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการกรม/สํานักงาน ......กระทรวง........
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550........................................................... 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรม/สํานักงาน......กระทรวง...... 
ตัวชี้วัดที่ ........................................................................................................................ 
 
3. ภาคผนวก 

1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  .............................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

              ภาคผนวก 12-7 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรม/สํานักงาน............................กระทรวง................................ 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวย
วัด 

นํ้าหนัก
(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

มิติที่ 1 มติิดานประสทิธิผล  (นํ้าหนัก : รอยละ 50)  3.0320  

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการของกระทรวง............. (นํ้าหนัก : รอยละ 30 )  1.9200  

1.1 ดุลเงินในงบประมาณ
สมดุล ณ วันที่ 30 
กันยายน 2548 

  7.00 ขาดดุล - - - สมดุล ขาดดุล 1.0000 0.0700 

1.2 หนี้สาธารณะตอGDP  รอย
ละ 

5.00 49.00 48.00 47.00 46.00 45.00 48.00 2.0000 0.1000 

1.3 มูลคาตามราคาตลาด
ตราสารหนี้ตอ GDP  

รอย
ละ 

5.00 38.50 38.80 39.10 39.40 39.70 37.00 1.0000 0.0500 

1.4 รอยละของจาํนวน
ลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จและ
สามารถชําระไดตาม
เง่ือนไขเทยีบกับจํานวน
ลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จ
ทั้งหมด 

รอย
ละ 

8.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 66.00 3.2000 0.2560 

1.5 สัดสวนการจดัสรร
รายไดใหกับองคกร
ปกครอง 
สวนทองถิ่น  

รอย
ละ 

5.00 21.50 22.00 22.50 23.00 23.50 22.00 2.0000 0.1000 

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการของกรม/สํานักงาน.... (นํ้าหนัก : รอยละ 20 )  4.7000  

3.1 จํานวนภาษศีุลกากรที่
สามารถจัดเก็บได 

ลาน
บาท 

5 96,200 98,300 100,400 102,500 104,600 105,000.00 5.0000 0.2500 

3.2 รอยละของจาํนวนราย
ที่ตรวจพบความผิดตอ
จํานวนรายที่ตรวจสอบ 

รอย
ละ 

4 35.00 45.00 55.00 65.00 75.00 80.00 5.0000 0.2000 

3.3 ระดับความสาํเร็จของ
การนําระบบพิธีการ
ศุลกากรไรเอกสาร 
(Paperless) มาใชใน
คลังสินคาทัณฑบน 
(e-Warehousing)  

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2000 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

              ภาคผนวก 12-8 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวย
วัด 

นํ้าหนัก
(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

3.4 ระดับความสาํเร็จของ
การพัฒนาฐานขอมูลวัตถุ
อันตราย  
ยุทธภณัฑ ยาเสพติดให
โทษ และเครื่องหมาย
สากลของสารเคมีที่เปน
อันตรายมาใชในการ
ควบคุมทางศุลกากร 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2000 

3.5 ระดับความสาํเร็จของ
การนําระบบภายใน
สํานักงาน (e-office) มาใช
ในการพัฒนาศุลกากร 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3.00 3.0000 0.0900 

   มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนักรอยละ 15)  4.1667  

5. รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ 

รอย
ละ 

5 45.00 55.00 65.00 75.00 85.00 80.00 4.5000 0.2250 

6. ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1600 

7.1 ระดับความสาํเร็จใน
การเปดเผยขอมลูขาวสาร
ของราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1200 

7.2 ระดับความสาํเร็จของ
การดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1200 

  มิติที ่3 มติิดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10)  5.0000  

8. ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ของอัตราการเบกิจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

รอย
ละ 

3 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.0000 0.1500 

9. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
มาตรการประหยดัพลังงาน 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1000 

10.1 ระดับความสาํเร็จของ ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.0750 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวย
วัด 

นํ้าหนัก
(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

รอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักใน
การลดรอบระยะเวลาของ
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ 
10.2 ระดับความสาํเร็จของ
รอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักใน
การดําเนินการตามขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงดาน
ข้ันตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการ 

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.0750 

11. ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1000 

   มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 25)  3.8800  

12. ระดับความสําเร็จของ
แผนการจัดการความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร 

รอย
ละ 

3.0 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 90.00 3.0000 0.0900 

13.1 ระดับความสาํเร็จใน
การพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0800 

13.2 ระดับความสาํเร็จของ
รอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักใน
การดําเนินการตามขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงดาน
บุคลากรของสวนราชการ 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0800 

13.3 ระดับความสาํเร็จของ
การถายทอดตัวชี้วัดและ
เปาหมายของระดบัองคกรสู
ระดับบุคคล 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0800 

14. ระดับคณุภาพของการ
บริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของ
สวนราชการ 

ระดับ 4.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1600 

15.1 ระดับความสาํเร็จของ
การจัดทําแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0600 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

หนวย
วัด 

นํ้าหนัก
(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

15.2 ระดับความสาํเร็จของ
รอยละเฉล่ียถวงน้าํหนัก
ของการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการ 

ระดับ 3.5 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1400 

16. ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับ 5.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.2000 

17. ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0800 

รวม 3.8930 

* 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.2550 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เน่ืองจาก 
เปนตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพ หรือจัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใส               
คาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

              ภาคผนวก 12-11 

 

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. 2550  
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2548 2549 2550 

จํานวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บ
ได 

106,122 110,457 105,000.00 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

96,200 98,300 100,400 102,500 104,600 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

3.1 จํานวนภาษีศุลกากรที่
สามารถจัดเก็บได 

5 105,000.00 5.0000 0.2500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีมีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับ
ตัวชี้วัดน้ี)  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน)  
   ( ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือ
สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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              ภาคผนวก 12-12 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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              ภาคผนวก 12-13 

 
 
 
 
 
 

หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่ 4 
จํานวนสาํนักงานพาณิชยจังหวัดท่ีจัดทําฐานขอมูลตามรปูแบบ

มาตรฐานไดแลวเสร็จ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

             ภาคผนวก 13 -1 

 
 

 

 

 

 

 

 

1) 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับสวนราชการ 

(กรณีสวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ 

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง) 

 
2) 

ตัวอยางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสวนราชการ 

(กรณีสวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีและ 

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง) 

 

ภาคผนวก 13 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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 แนวทางการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ 

สําหรับสวนราชการ   (กรณสีวนราชการทีส่ังกัดสํานักนายกรฐัมนตร ี
และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรฐัมนตรีหรือกระทรวง) 

 
ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี ้
 สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อสวนราชการ และหนวยงานที่สังกัด 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิงให

สอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ    

...(ชื่อสวนราชการ)...  สํานักนายกรัฐมนตร ี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2550  

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ     
......(ชื่อสวนราชการ)..... (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคาํ

รับรองการปฏิบัติราชการ                              
... (ชื่อสวนราชการ)....                     
สํานักนายกรัฐมนตรี  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2550  

ขอใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตาราง
สรุปผลการปฏิ บั ติราชการตามคํารับรองการปฏิ บั ติราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 5)  โดยระบุทุกตัวชี้วัดตาม   
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม             
คํารับรองการปฏิบัติราชการ                          
...(ชื่อสวนราชการ)... 
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานทุกตัวชี้วัดตาม   
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยใชแบบฟอรม
และดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัด
นั้นๆไดแก  

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 5) 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 6) 

- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุ
ในภาคผนวก 7) 

- ตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 8) 

5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด ใหสวนราชการ
แนบหลักฐานอางอิง  โดยขอใหสวนราชการจัดสงเฉพาะเอกสาร
ประกอบที่สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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แบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบติัราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมการรายงาน 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร   

 1. ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

- 

 2. ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

- 

 3. ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ
ประเภท 

 4. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหนวยงานที่ไมปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ
ประเภท 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ    

 5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เชิงปริมาณ 
 6. ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

 7.1 ระดับความสําเรจ็ในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ขั้นตอนดําเนินงาน 
 7.2 ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการตามมาตรการการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    

 8. ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

เชิงปริมาณ 

 9. ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 10.1 ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

เชิงปริมาณ 

 10.2 ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดําเนินการตาม
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานกระบวนงาน 

เชิงปริมาณ 

 11. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  
 13. ระดับความสําเรจ็ของแผนการจดัการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร 
ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดแตละ

ประเภท 

 13.1 ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ขั้นตอนดําเนินงาน 
 13.2 ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาบุคลากรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนดําเนินงาน 
 13.3 ดับความสําเรจ็ของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 
ขั้นตอนดําเนินงาน 
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แบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบติัราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมการรายงาน 
 14. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวน

ราชการ 
เชิงคุณภาพ 

 15.1 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ขั้นตอนดําเนินงาน 
 15.2 ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
เชิงปริมาณ 

 16. ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนดําเนินงาน 
 17. ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนดําเนินงาน 
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............(ชื่อสวนราชการ)............ 
 

สํานักนายกรฐัมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯสําหรับสวนราชการ 
ท่ีสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง 
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สารบญั 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบติัราชการ ...(ชือ่สวนราชการ)...                           

สํานักนายกรฐัมนตรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550........................................................... 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ ......(ชื่อสวนราชการ)...... 

ตัวชี้วัดที่ ........................................................................................................................ 
 

3. ภาคผนวก 
1. หลกัฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  .............................................................................. 
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ตารางสรุปผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

สวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรฐัมนตรี................................ 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดอืน 

 

ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวยวดั
นํ้าหนัก

(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

มิติที่ 1 มติิดานประสทิธิผล (นํ้าหนัก : รอยละ 50)  1.8400  

• การประเมินผลแผนปฏิบตัริาชการสํานักงาน................  (นํ้าหนกั : รอยละ 50)  1.8400  

3.1 ดุลเงินในงบประมาณ
สมดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2548 

  10 ขาด
ดุล 

- - - สมดุล ขาดดุล 1.0000 0.1000 

3.2 หนี้สาธารณะตอGDP  รอยละ 10.00 49.00 48.00 47.00 46.00 45.00 48.00 2.0000 0.2000 
3.3 มูลคาตามราคาตลาดตรา
สารหนี้ตอ GDP  

รอยละ 10.00 38.50 38.80 39.10 39.40 39.70 37.00 1.0000 0.1000 

3.4 รอยละของจํานวนลกูหนี้ที่
เจรจาสําเรจ็และสามารถชําระ
ไดตามเงือ่นไขเทยีบกบัจํานวน
ลูกหนี้ทีเ่จรจาสําเร็จทัง้หมด 

รอยละ 10.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 66.00 3.2000 0.3200 

3.5 สัดสวนการจดัสรรรายได
ใหกับองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่  

รอยละ 10.00 21.50 22.00 22.50 23.00 23.50 22.00 2.0000 0.2000 

มิติที่ 2 มติิดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนักรอยละ 10)  4.1667  

5.รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบรกิาร 

รอยละ 5 45.00 55.00 65.00 75.00 85.00 80.00 4.5000 0.2250 

6.ระดับความสําเรจ็ในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1600 

7.1 ระดับความสําเร็จในการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1200 

7.2 ระดับความสําเร๗ของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1200 

  มิติที ่3 มติิดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10)  5.0000  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

             ภาคผนวก 13 -8 

ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวยวดั
นํ้าหนัก

(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

8. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉล่ียถวงน้ําหนักของอัตราการ
เบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน 

รอยละ 3 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.0000 0.1500 

9. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1000 

10.1 ระดับความสาํเร็จของรอย
ละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการลด
รอบระยะเวลาของขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.0750 

10.2 ระดับความสาํเร็จของรอย
ละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการ
ดําเนินการตามขอเสนอการ
เปล่ียนแปลงดานข้ันตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานของสวน
ราชการ 

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.0750 

11. ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1000 

มิติที ่4 มิติดานการพัฒนาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 25)  3.8800  

12. ระดับความสําเร็จของ
แผนการจัดการความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

รอยละ 3.0 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 90.00 3.0000 0.0900 

13.1 ระดับความสาํเร็จในการ
พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0800 

13.2 ระดับความสาํเร็จของรอย
ละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการ
ดําเนินการตามขอเสนอการ
เปล่ียนแปลงดานบุคลากรของ
สวนราชการ 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0800 

13.3 ระดับความสาํเร็จของการ
ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0800 

14. ระดับคณุภาพของการ ระดับ 4.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1600 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

             ภาคผนวก 13 -9 

ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวยวดั
นํ้าหนัก

(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

บริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสวนราชการ 
 
15.1 ระดับความสําเรจ็ของการ
จัดทําแผนพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการ 

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0600 

15.2 ระดับความสําเรจ็ของรอย
ละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการ
ดําเนนิงานตามแผนพฒันา
กฎหมายของสวนราชการ 

ระดับ 3.5 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1400 

16. ระดับความสาํเรจ็ของการ
พัฒนาคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครฐั 

ระดับ 5.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.2000 

17. ระดับความสาํเรจ็ของการ
จัดทําระบบบริหารความเสีย่ง 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0800 

รวม 3.0150 

* หมายเหตุ : ใสคาคะแนนทีไ่ดเทากับ 1 เนื่องจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือใชขอมูลจากหนวยงานอื่น 
 
รายงาน ณ วันที.่xx..เดือน..xxx..พ.ศ…xxx… 
ผูรายงาน..........xxx......xxx.............   หนวยงาน.......xxxxxx............................ 
ตําแหนง……xxxxxx…………….    โทรศัพท........02-6xx-xxxx........................... 
 

 

หมายเหต ุ    :     กรณีภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2550 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เน่ืองจาก เปน
ตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพ หรือจัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใส               คา
คะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

             ภาคผนวก 13 -10 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.5.2 จํานวนบันทึกขอตกลง (M.O.U.) หรือความรวมมือดานการวจิัยกับตางประเทศที่เริ่มดําเนินงานตาม
ขอตกลงแลวอยางเปนรูปธรรม 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางรังกราวี มีโชคชวย  ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประสาท  ขาดคนรัก 

โทรศัพท :  02-4xx-xxxx โทรศัพท :   02-4xx-xxxx 

คําอธิบาย : จํานวนบันทึกขอตกลง  หรอืความรวมมือดานการวิจัยกับตางประเทศที่เริ่มดําเนินงานตามขอตกลงแลว
อยางเปนรูปธรรม หมายถึง จํานวนบันทึกขอตกลงหรือความรวมมือดานการวิจยัที่มีการดําเนินงานโครงการวิจยัหรือ
กิจกรรมความรวมมือดานการวจิัยตามบันทึกขอตกลงระหวางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกับตางประเทศ 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2548 2549 2550 

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
ประกอบตัวชี้วดั 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        ถวง

นํ้าหนัก 

1. จาํนวนเครือขายตาม
ยุทธศาสตรการวิจัยที่มีระบบ
การจัดการสินทรัพยความรู 

3.5 10 5.0000 0.3500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีมีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตวัชี้วัด
น้ี)  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

             ภาคผนวก 13 -11 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วดั)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดอืน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดน้ี) 

หลักฐานอางองิ : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน)  
   ( ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงท่ีจัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือ
สอดคลองกบัการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

             ภาคผนวก 13 -12 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

              

             ภาคผนวก 13 -13 

 
 
 
 
 
 

หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่ 4 
จํานวนบนัทึกขอตกลง (M.O.U.) หรอืความรวมมือดานการวิจยักับ
ตางประเทศที่เร่ิมดําเนนิงานตามขอตกลงแลวอยางเปนรูปธรรม 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
 

 

 ภาคผนวก 14-1

 

 
 
 

ภาคผนวก 14 
 
 

ตัวอยางการจดัทําหลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่ 10 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

ในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน 
การปฏบิัติราชการของสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
 

 

 ภาคผนวก 14-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่ 10 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

ในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน 
การปฏบิัติราชการของสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
 

 

 ภาคผนวก 14-3

กระบวนงานที่ 3 : การพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 

1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กําหนดไวเดิม 

 

 

 

 

สรุป 1. ชวงยื่นคําขอ 
  1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 30 นาที 
 2. ชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ (รวมระยะเวลาชวงยื่นคําขอดวย) 
  5 ขั้นตอน 30 วัน 

 

2. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม 

 

 

 
 
 

สรุป 1. ชวงยื่นคําขอ:  1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 20 นาที 
  2. ชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ (รวมระยะเวลาชวงยื่นคําขอดวย):  4 ขั้นตอน 15 วัน 

รับเรื่อง 

30 นาที 20 วัน 

ตรวจสอบขอเท็จจริง ไกลเกลี่ยขอพิพาท 

7 วัน 

แจงผูรองเรียนทราบ 

1 วัน 

รายงานผูวาราชการจังหวัด 

1 วัน 

รับเรื่อง 

20 นาที 10 วัน 

ตรวจสอบขอเท็จจริง ไกลเกลี่ยขอพิพาท 

3 วัน 

แจงผูรองเรียนทราบและ รายงานผูวาราชการจังหวัด 

1 วัน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
 

 

 ภาคผนวก 15-1

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ตัวอยางปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค 

ภาคผนวก 15 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
 

 

 ภาคผนวก 15-2

วิธีของการรวบรวมขอมูล 
สําหรับแนวทางการในประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลดําเนินการงานใน  

4 ลักษณะ ดังรายละเอียดที่ปรากฎในบทที่ 2 แลว กลาวคือ   
1. ประเมินผลจาก เอกสาร หลักฐาน ตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน/รายงานการประเมินผลตนเอง                
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน /เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ           
เชน รายงานการประชุม คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
ภาพถาย  

2. ประเมินผลจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ เชน ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บ
ขอมูล ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. ประเมินผลจากการสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตางๆ ของสวนราชการ                 
เชน สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ ระบบฐานขอมูล ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใน
การสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับ
หนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

4. การขอความเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญ (Expert Panel) เชน คณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/คณะผูเชี่ยวชาญดานการพฒันาระบบราชการ มาประกอบการประเมินผล 
 

อยางไรก็ตาม ในขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ หลักฐานที่สําคัญที่ที่ปรึกษาจะใช
ในการประกอบพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป นั่นคือ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) หรือที่เรียกวา  SAR ซึ่งสวนราชการไดจัดทํามาอยาง
ตอเนื่องต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547  SAR จึงถือแปนการรายงานผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญ  และถือเปน
เอกสารทางราชการที่ไดรับการรับรองความถูกตองสมบูรณจากหัวหนาสวนราชการเพื่อใชเปนขอมูลสําคัญในการ
ประเมินผล 

ดังนั้น SAR จึงควรระบุถึงขอมูลที่ เกี่ยวของทั้งหมดของการดําเนินการตามตัวชี้ วัด อาทิ ระบุถึง          
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระบุนิยามตัวชี้วัดที่ถูกตองและตรงตาม KPI Template (ที่สวนราชการได      
แจงไปยังสํานักงาน กพร. ไดรับทราบ)  ระบุขอมูลผลการดําเนินงานและแนวทางการจัดเก็บขอมูล  ตลอดจนยัง  
ควรตองระบุถึงปจจัยสนับสนุน ปญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินงานดังกลาวอีกดวย ทั้งนี้เพื่อใหทราบ       
ถึงสภาพแวดลอม และภาวะการดําเนินงานบริหารจัดการที่องคกรแหงนั้นประสบอยู อันจะนํามาซึ่งขอเสนอแนะ    
หากพบวาองคกรดังกลาวยังสามารถที่จะปรับปรุง พัฒนา หรือหาแนวทางแกไขใหดียิ่งขึ้นได หรือหากเปนองคกร  
ที่ประสบความสําเร็จแลว ก็สามารถนําองคกรนั้นมาเปนองคกรตนแบบที่จะใชเปนกรณีศึกษาใหแกองคกรตาง ๆ 
เพื่ อ เป นแนวทางการบริ ห า รองค ก ร ให ป ร ะสบความสํ า เ ร็ จต อ ไป (Best Practice) 
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แนวทางการวิเคราะหขอมูล 
สวนราชการสามารถนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลตามวิธีการดังกลาวขางตน มาทําการวิเคราะห

เพื่อใหสามารถระบุถึงปจจัยสนับสนุน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินงาน ทั้งปจจัยภายใน และ
ปจจัยภายนอกองคกร ไดดังนี้ 

1. ปจจัยสนับสนุน ปญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปจจัยภายใน อันไดแก ปจจัยที่ควบคุมไดภายใน
องคกรเอง ซึ่งสงผลโดยตรงตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน หรืออาจจะกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการดวยเชนกัน ยกตัวอยางเชน ปจจัยดาน บุคลากร (Man) ทรัพยากร (Money & Material) การบริหาร
จัดการ (Management)  และกระบวนงาน (Process) ซึ่งสามารถพิจารณาไดดังตอไปนี้  
 1.1 บุคลากร (Man)  
 ปจจัยดานบุคคลากร (Man) เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการการปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนองคกร

ใหสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศนหรือเปาประสงคตามที่หนวยงานหรือองคกรนั้นๆ ไดกําหนด โดยสามารถพิจารณา
ไดใน 2 ระดับคือ บุคลากรในระดับบริหาร (Leader) และระดับผูปฏิบัติงาน (Knowledge Worker)   

  ระดับบริหาร (Leader) หมายถึง ผูที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย และแนวทางในการ
ดําเนินงาน เชน การประเมินระดับจังหวัด หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด การประเมินระดับ
กระทรวง หมายถึง ปลัดกระทรวง การประเมินระดับกรม หมายถึง อธิบดี ในการประเมิน
องคการมหาชน หมายถึง คณะกรรมการ หรือผูอํานวยการองคการ โดยจะวิเคราะหตัว
ผูบริหารเองในแงมุมมอง ความคิด การบริหาร และวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูบริหาร
กับบุคคลในองคกร 
การวิเคราะหตัวผูบริหาร 

   รูปแบบ หรือ แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน (vision) ของผูบริหารระดับสูงของ
องคกร 

   ลักษณะ/ภาวะการนํา (Lead) และการมีสวนรวม (Participation) ของผูบริหาร
ระดับสูงขององคกร 

   การเปนแบบอยางที่ดี ใหแกผูป ฏิบั ติงาน  อาทิ เชน  ดานการวางแผนงาน  
การอํานวยการ การจัดงบประมาณ การบริหารจัดการบุคลากร การแกปญหาหรือ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในองคกร การแกไขความขัดแยง 
การบริหารเวลา ตลอดจนแนวทางการติดตามและประเมินงานของผูบริหารระดับสูง
ขององคกร  
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  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคคลในองคกร 
   รูปแบบ หรือ แนวทางการสรางการรับรูรวมกันระหวางผูบริหารระดับสูงขององคกร

และผูปฏิบัติงานในองคกร (Share Vision)  
   รูปแบบ หรือ แนวทางการสรางความไววางใจใหกับผูปฏิบัติงาน (Commitment)  
   รูปแบบ หรือ การสรางทีมงาน (Team Building) ที่เหมาะสมกับงานดานตางๆ ใน

องคกร 
 รูปแบบ หรือ แนวทางการมอบหมายงานพิเศษหรือการมอบอํานาจการปฏิบัติงาน 

  ดานตางๆใหกับเจาหนาที่ระดับผูปฏิบัติงาน    
   รูปแบบ การเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนความคิดสรางสรรคที่เปนประโยชนตอการ

บริหารงานในองคกร (Solution Provider) 
   รูปแบบ หรือ แนวทาง การสรางแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงาน 
   รูปแบบ หรือ แนวทาง การพัฒนาสภาพแวดลอมในการปฏิบั ติงานเอื้อตอ

ผูปฏิบัติงาน 
   รูปแบบ หรือ แนวทาง การสรางวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองคกร 
  ระดับผูปฏิบัติงาน (Knowledge Worker) หมายถึง ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานประจําวัน

ซึ่งมีรูปแบบการทํางาน และการจัดการแกไขปญหาสวนใหญกับปญหาที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันในแตละวัน หรือชวงรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งจะวิเคราะหตัวผูปฏิบัติงานเอง 
วิเคราะหความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานในสวนงานเดียวกัน หรือตางสวนงาน และ
วิเคราะหปจจัยที่ผลักดันใหผูปฏิบัติงานดําเนินงาน 
การวิเคราะหตัวผูปฏิบัติงาน 

   ระดับความรู/ความเขาใจ ของผูปฏิบัติงาน ที่มีตอการปฏิบัติงาน 
   การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในการเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน หรือการคิด

ริเริ่มสรางสรรคการปฏิบัติงานตางๆ (Innovative Thinking) 
   ทัศนะคติของผูปฏิบัติงานที่มีตอการดําเนินงาน  
   รูปแบบ หรือวิธีการ ที่ผูปฏิบัติงานไดมีความพยายามทดลองหรือพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานตางๆ  
   ความจริงจัง/ความใสใจของผูปฏิบัติงาน  
   ขีดความสามารถ (Competency) และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูปฏิบัติงาน คณะ

ผูเชี่ยวชาญ หรือทีมที่ปรึกษาในการดําเนินงาน 
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  วิเคราะหความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงาน 
   รูปแบบ หรือวิธีการ ในการถายทอดความรูรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน  
   รูปแบบ หรือวิธีการประสานงานกับหนวยงานหรือผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  วิเคราะหปจจัยที่ผลักดันใหผูปฏิบัติงานดําเนินงาน 
   รูปแบบ แนวทางการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (change Agent) 
 1.2 ทรัพยากร (Money & Material) หมายถึง ปจจัยประกอบที่ชวยสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสามารถ

ปฏิบัติงานภายใตภาระหนาที่ความรับผิดชอบไดสําเร็จลุลวง ตามเปาหมาย และนโยบายขององคกร 
  งบประมาณ (Budget) 
   เชน รูปแบบหรือแนวทางการกําหนดหรือการจัดสรรงบประมาณงบประมาณสําหรับ

การปฏิบัติงานตางๆ  
 เงื่อนไข แนวทาง การกันงบประมาณไวเผื่อกรณีฉุกเฉิน 
 ความสําเร็จของการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
  เวลา (Time) 
   รูปแบบ หรือ แนวทาง การกําหนดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานตางๆ โดย

เริ่มต้ังแตกระบวนการมอบหมายนโนบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมไปจนถึง
การติดตามและประเมินการดําเนินงาน และการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ฯลฯ เปน
ตน  

  วัสดุ อุปกรณ สํานักงาน (Resource) 
   รูปแบบ หรือ แนวทางการจัดสรร วัสดุ อุปกรณที่สนับสนุนการทํางานตางๆ ให

เพียงพอตอการการปฏิบัติงาน และกอใหเกิดการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพ 
   การพัฒนา วัสดุ อุปกรณ สํานักงาน ที่ทันสมัยใหเอื้อตอการอํานวยการ/การ

ปฏิบัติงานดานตาง ๆ เชน การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

 1.3 ตัวงาน (Task) หมายถึง การอธิบายคุณลักษณะของงานที่มีผลตอความสําเร็จของงาน ทั้งกระบวนการ 
และวิธีการทํางาน รวมถึงความเกี่ยวของของปจจัยตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดอุปสรรค และขอจํากัดในการทํางาน 
หรือเปนปจจัยสนับสนุนใหงานสามารถสําเร็จลุลวงไปไดโดยงาย เชน งานขุดคลองามารถกระทําเฉพาะหนาแลง 
การวางแผนแมบทตองมีการประสานงานระหวางหลายหนวยงานจึงมีความซับซอน 
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 1.4 การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการในการบริหารบุคลากร ทรัพยากร และตัวงาน 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และบรรลุเปาหมายของคกรแบบบูรณาการ 

  การวางแผน 
   การวางแผนการจัดโครงสรางองคกร กลุมงาน 

 รูปแบบ หรือ แนวทาง การรวมวางแผนการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนของแผนระยะสั้น 
และแผนระยะยาว หรือแผนปฏิบัติงานประจําป(Annual Performance Planning) 
ซึ่งการระบุรายละเอียดของกิจกรรม หนวยงานผูรับผิดชอบและเปาหมายตาม
ตัวชี้วัดผลงาน ทั้งสวนที่เปนผลผลิต และผลลัพธของงานในหนาที่ 

   รูปแบบหรือการกําหนดทิศทางหรือกลยุทธการดําเนินงานขององคกรในแตละ
ชวงเวลา โดยที่กลยุทธนั้นสามารถนําไปดําเนินการไดเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณตางๆที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาตางๆ ซึ่งอาจแยกเปน  

- แผนกลยุทธระดับองคกร  (Corporate-Level Strategic Plan) เกี่ยวของ
กับการบริหารระดับสูง การบริหารในภาพรวม เปาหมาย ทิศทาง และกล
ยุทธของทั้งองคการ ใหบรรลุผลสําเร็จ โดยผูรับผิดชอบในการบริหาร และ
การจัดทําแผนในระดับนี้ ก็มักจะเปนกลุม/คณะของผูบริหารระดับสูงใน
องคการนั้นเอง   

- แผนกลยุทธระดับแผนก (Strategic Business Unit-Level Strategic 
Plan) เปนความรับผิดชอบในการบริหารของหัวหนาแผนก (Department 
Manager) ซึ่งจะเปนการนําเอากลยุทธองคการ หรือกลยุทธระดับสูง มา
แปรเปลี่ยนเปนเชิงกลวิธี ใหใกลเคียงกับแนววิธีปฏิบัติตางๆตามความ
รับผิดชอบ และภาระหนาที่ของหนวยงานฝายนั้น 

- แผนกลยุทธระดับหนาที่ ปฏิบัติการ  (Functional-Level Strategic Plan) 
เปนการปฏิบัติการของหัวหนาหนวยงาน ไดแก Supervisor หรือ 
Foremans หรือพนักงานหนวยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่มีการดําเนินงานกัน
ในลักษณะงานประจํา (ROUTINE) 

   รูปแบบหรือแนวทาง กําหนดหรือจัดทําแผนสํารองในกรณีผลงานไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด หรือ แผนฉุกเฉินหากเกิดอุปสรรค หรือเหตุการณที่ไมคาดคิด
อันอยูนอกเหนือการควบคุม หรือไมพึงประสงค 

   รูปแบบหรือการกําหนดกลุมของตัวชี้ วัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน (Key 
Performance Indicators : KPI) ที่สําคัญใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรม  
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  การบริหารบุคคล 
   ความตองการทรัพยากรบุคคล  

 สมรรถนะดานกําลังคน ปริมาณอัตรากําลัง จํานวนสายและกลุมประเภทสายงานที่
องคกรตองการ 

 ความเพียงพอของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
 รูปแบบ หรือแนวทางการแตงต้ังหรือกําหนดผูปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับงาน 
 ความรับผิดชอบของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   รูปแบบ หรือแนวทาง การสรางแรงจูงใจ และสรางขวัญ กําลังใจ ของบุคลกรใน
องคกร 

   รูปแบบ หรือแนวทางการพัฒนาองคความรูใหกับบุคลากร 
   การจางเหมาหนวยงานภายนอกดําเนินงาน (Contract Out & Outsourcing)  

ที่มีความสามารถมาชวยดําเนินการ 
  การควบคุมและติดตามผล 
   รูปแบบการติดตามและประเมินผลและการตัดสินใจในการดําเนินงาน 

 ระบบขอมูลขาวสาร  (Management Information System : MIS) /การรวบรวม
ขอมูลการปฏิบัติงานที่นํามาใชในการติดตามประเมินผล 

 รอบระยะเวลาการรายงานผลขอมูลการปฏิบัติงาน 
 ศักยภาพและขอจํากัดในการจัดระบบขอมูลขาวสารภายในองคกร 
 การใชเทคโนโลยีในการวางแผนและติดตามประเมินผล 

   รูปแบบการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในชวงระยะเวลาตางๆ 
   ผูรับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบ 
   รูปแบบหรือการพัฒนาระบบการรับขอเสนอแนะ (feedback) ตางๆ ที่เกิดขึ้นใน  

การปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลหรือตรวจวินิจฉัยวาการดําเนินงานตามแผนประสบ
ผลสําเร็จหรือไม มีปญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นอยางไร รวมทั้งทําการประเมิน
สภาพแวดลอมภายนอกและแนวโนมของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อนําไปสูการ 
ปรับปรุงแกไขทิศทางการดําเนินงานโดยรวม   

   รูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานงานเมื่อไดรับ
ขอเสนอแนะ (feedback) ตางๆ 

   แนวทางการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมงาน/โครงการ และแผนงาน  
ตามแผนกลยุทธที่กําหนดขึ้นเปนระยะๆ เพื่อจะไดทราบถึงผลการดําเนินงาน 
ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค อันจะไดนําไปสู การปรับปรุงแกไขหรือปรับเปลี่ยน
ทิศทาง กิจกรรมการดําเนินงานขององคการ ใหเหมาะสม 
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  การจัดทํารายงาน 
   แนวทางการรายงานการวิเคราะห คาดการณแนวโนมของผลการปฏิบัติงานตาม

ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อนําไปสูการกําหนด
วิสัยทัศนหรือทัศนภาพ (vision) ที่ ชัดเจนขององคการอันหมายถึงทิศทางการ
ดําเนินงาน (direction) จุดยืนที่เหมาะสม (Optimal Position)  เปาประสงค (goal) 
กลยุทธการดําเนินงาน (strategies) รวมทั้งทําการระบุเปาหมาย (target) การ
ปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม 

   รูปแบบ แนวทาง การรายงานใหผูเกี่ยวของไดรับทราบการดําเนินงานในชวง
ระยะเวลาตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

 1.5 กระบวนงาน (Work) 
   รูปแบบ ผังกระบวนการ (Flow Chart) 

 ขั้นตอนตางๆ/ความซับซอน/ระยะเวลา ภายใตกระบวนการ (Working Steps) 
   ผูปฏิบัติงานและหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละกระบวนงาน 
   การปรับปรุงกระบวนการทํางานในขั้นตอนตางๆ 
   รูปแบบ แนวทางการวิเคราะหงานอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน  

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ การจัดหาและ
พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Information System 
Management) และการตัดสินใจทางการบริหาร  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีอยู
ในองคการ 
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2. ปจจัยสนับสนุน ปญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปจจัยภายนอก อันไดแก ปจจัยทางการ
บริหาร ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคม ตลอดจนองคความรูใหมๆ ที่เกิดขึ้นจากกระแสการบริหารจัดการ
ภาครัฐ     แนวใหม (New Public Management) พันธมิตรและเครือขายในการปฏิบัติงาน รวมถึงสถานการณ
และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ ตลอดจนปรากฎการณทางธรรมชาติที่
เกิดขึ้น  ซึ่งสามารถพิจารณาไดดังตอไปนี้   
 2.1 บุคลากร หมายถึง บุคคล หรือกลุมองคกร ซึ่งอยูภายนอกการควบคุมของสวนราชการ  
  ผูกําหนดนโยบาย คือ ผูกําหนดนโยบายในการดําเนินงานที่มีผลตอตัวชี้วัดนี้ เชน 

คณะรัฐมนตรี กพช. กทช. กพร. คอค. 
   สภาพแวดลอมดานการบริหาร อันไดแก ความชัดเจนในการกําหนด

นโยบายจากฝายบริหาร 
 การกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคของงานที่รัฐบาล ตองการ หรือการ
กําหนดคุณลักษณะของผลงานที่ตองการไดรับจากหนวยงานที่มีหนาที่สง
มอบบริการ 

 การกําหนดขอบขายของอํานาจหนาที่  ความสามารถในการกระทําการหรือ
ใหอิสระในการวินิจฉัยสั่งการใหมีความชัดเจน     

 นโยบายการใหการสนับสนุนเพื่อใหดําเนินงานไดตามที่คาดหวัง 
  การพัฒนากลไกสําหรับการควบคุมตรวจสอบ การประเมินผล หรือการ
รายงานการดําเนินงาน ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายได ทราบถึงผลการ
ดําเนินงาน ความกาวหนาหรือปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อใหเปนไปตาม
กรอบ การใหรางวัล หรือลงโทษ 

 กระจายอํานาจไปสูทองถิ่น 
 การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของภาคราชการ 

  ผูสนับสนุนปจจัยภายนอกองคการ คือ ผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสวน
ราชการ ทั้งทางตรงและ ทางออม เชน ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับการประเมิน
แปลงปลูกขาวที่ผานมาตรฐานเกษตร (GAP) จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจาก
เจาหนาที่กรมวิชาการเกษตรในการประเมิน หรือ ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับระดับ
ความสําเร็จของการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก ก็จําเปนตองไดรับความรวมมือ
จากกรมการขนสงใหชวยอบรมความรู และกรมทางหลวงในการติดปายจราจร 

  ผูดําเนินการภายนอก คือ ผูที่ดําเนินงานภายนอกที่ทําใหตัวชี้วัดขององคการ
บรรลุเปาหมาย เชน ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับการประเมินแปลงปลูกขาวที่ผาน
มาตรฐานเกษตร (GAP) จําเปนตองอาศัยเกษตรกรผูเพาะปลูกในการใหความ
รวมมือ หรือ ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับระดับความสําเร็จของการลดอุบัติเหตุ
การจราจรทางบก ก็จําเปนตองอาศัยประชาชนผูใชรถ ใชถนนในการใหความ
รวมมือ 
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 2.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจ   
   ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน 

 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุมการคาเศรษฐกิจ และการรวมตัวกันของ
องคกรระหวางประเทศดานเศรษฐกิจ 

 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุมประเทศใหมและประเทศใกลเคียงใน  
อินโดจีน เชน เวียดนาม ฯลฯ  

 ผลกระทบจากอิทธิพลและผลกระทบจากความรวมมือในเขตอนุภูมิภาค
แนวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ สี่เหล่ียมเศรษฐกิจ  

 ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศไทย 
 ผลกระทบจากการกระตุนใหเกิดการบริโภค 
 ผลกระทบจากความมั่นใจในการลงทุนของภาคเอกชน 
 ผลกระทบจากการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชจาย/การออม
ของกลุมเปาหมาย 

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
   ผลกระทบจากคาเงินบาท 

 ผลกระทบจากการระดมทุนในตลาดหุน / ตลาดทุน 
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีตางๆที่เกี่ยวของ 
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใชจายของภาครัฐ 
 ฯลฯ 

 2.3 ปจจัยดานสังคม 
   ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมทั้งในสวน

ของวิถีชีวิตในครอบครัว วิถีชีวิตในที่ทํางาน และวิถีชีวิตในสังคมทั่วไป  
จึงมีผลทําใหองคกรทุกองคกร ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคกรใหสอดรับ  
หรือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก อันไดแก 
สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม เทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล 
กฎหมาย องคการคูแขงและสนับสนุน ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยาง  
เปนพลวัต (Dynamic)   

   รูปแบบหรือแนวทางการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการบริหาร ทั้ง
ในสวนของสภาพแวดลอมภายนอก(External Environment) อันไดแก 
สภาพเศรษฐกิจ   สังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง  เทคโนโลยี  
นโยบายของรัฐบาล   คูแขงขันและพันธมิตร    
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   ขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (External Environment) จะ
ประกอบดวยกลุมขอมูลเกี่ยวกับประเด็นสถานการณที่สําคัญแตละดาน อัน
ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล  องคการคูแขงและพันธมิตร  
ตลาดและกลุมลูกคาที่เปนเปาหมายขององคการ    

 แนวทางวิเคราะหถึงผลกระทบที่เปนโอกาสและภัยอุปสรรคหรือทําการ
ประเมิน ชองวาง (Gap Analysis) เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานแบบ
มุงเนนอนาคต (Future-Oriented) โดยการสราง/กําหนดวิสัยทัศน(vision)  
ในระยะยาวเพื่อการคาดการณแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตและนํามาปรับทิศทางการดําเนินงานตลอดจนทําการตัดสินใจในการ
พิจารณาทบทวนและพัฒนา คุณภาพ บริการ ผลิตภัณฑ ตลาดและกลุม
ลูกคาใหมีความเหมาะสมตอไป 

   ผลกระทบของการเคลื่อนยายของประชากร เชน อัตราการไหลเขา-ออก 
ของประชากร หรือผลกระทบของประชากรแฝงที่เกิดขึ้น 

 แนวทางการการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน  
 บทบาทของสถาบันครอบครัว 
 การศึกษาและคุณภาพประชากร 
 คานิยมการบริโภคและวัฒนธรรม 
 ความยุติธรรมในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 2.4 ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
  งบประมาณ 
   แหลงทุน/เงินนอกงบประมาณ ที่ไดรับการอุดหนุน 
   ความเพียงพอของงบประมาณระบุถึงทรัพยากรที่ตองการไดรับการ

สนับสนุนไปดําเนินการจากรัฐบาล ซึ่งอาจจะระบุในรูปของตนทุนตอหนวย 
(unit Cost) ของการดําเนินการ เพื่อที่รัฐบาลในฐานะผูซื้อบริการจะได
พิจารณาใหความเห็นชอบ และจัดสรรงบประมาณใหตามแนวทางของระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  

  เทคโนโลยี 
   ผลกระทบจากรูปแบบหรือแนวทางการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ

ปฏิบัติงาน  
 ผลกระทบจากความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการขนสงคมนาคม 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม 
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 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการเกษตร 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีดานอื่นๆ 

  กฎหมาย 
   ผลกระทบจากการปรับปรุ งยกเลิกกฎระเบียบในการปฏิบั ติ งาน 

(Deregulation) เพื่อแกไขความลาชาในกระบวนการดําเนินงานของของ
องคการภาครัฐสวนใหญ 

 ผลกระทบจากการมีกฎระเบียบที่หลากหลายและซับซอนมากจนเกินไป 
 ผลกระทบจากการแกไขกฏหมายหรือกฏเกณฑของบังคับตางๆที่มีผลตอ
การดําเนินการ ยกตัวอยางเชน กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมตางๆ การ
ยกเลิกเบนซิน 95 

  การจัดการระบบคุณภาพ (Quality Management) 
   การบริหารงานเชิงกลยุทธ + BSC. (KPI. , STRATEGY MAP) 

 Project Management 
 Risk Management 
 Change Management,  
 TQM., PMQA 
 Continuous  Work Improvement 
 Knowledge Management, Learning Organization 
 E-Government 
 การเสริมสรางสํานึกรูและความมุงมั่น (Shared Vision & Commitment) 

   การปรับโครงสรางองคการ (Organizational Restructuring) 
 การรื้อปรับกระบวนงาน (Business Process Re-engineering) 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Humans Resources Development) 
 การจัดการระบบสารสนเทศ (information System Management) 
 การสรางคุณภาพของกระบวนงาน หรือปจจัยที่เปนหัวใจสําคัญในการ

ทํางาน (Input) ตลอดจนการตรวจสอบปจจัยคุณภาพเหลานั้น เชน  
- ดานเกษตรกร (การปลูกขาว) ปจจัยที่สําคัญในการผลิตคือ  

เมล็ดพันธขาวที่ดี  
- ดานงานขาว ปจจัยที่สําคัญคือ แหลงขาว ซึ่งตองมีความ  

เชื่อถือได (Reliability) ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมในสถานการณ
นั้นๆ ไดถูกตองแมนยํา สามารถสื่อสารใหเขาใจไดและรวดเร็ว 
ไวใจได (creditability) มีความปลอดภัย (Security) 

- ดานงานบริการ ปจจัยที่สําคัญคือ กระบวนงานและผูใหบริการที่
มีมีความสามารถในการทํางาน สามารถเขาถึงไดเทาเทียมและ
ทั่วถึง รวดเร็ว มีมรรยาท สุภาพ มีใจบริการ สามารถเขาใจลูกคา
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ไดเปนอยาง  (Service Mind)  
- ฯลฯ 

  บุคลากร หนวยงาน และเครือขายการทํางานที่เกี่ยวของ (Networking) 
   รูปแบบ แนวทางการสรางการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกับบุคลากร 

หนวยงาน และเครือขายการทํางานที่เกี่ยวของ 
 รูปแบบ แนวทางการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 
 วิธีการการสรางเครือขายอยางยั่งยืน 
 ระดับการสนับสนุนจากบุคลากร หนวยงาน และเครือขายการทํางานที่
เกี่ยวของ 

 ทัศนคติที่ดีของบุคลากร หนวยงาน เครือขายที่เกี่ยวของที่มีตอการทํางาน 
  ปรากฏการณ/ภัยตามธรรมชาติ 
   สภาพ ดิน น้ํา อากาศ  
   อุททกภัย 
   แผนดินไหว 
   ภัยแลง 
   ธรณีภิบัติ  
   ฯลฯ 
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