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คํานํา 

 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดใหสวนราชการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
ความคุมคาในภารกิจ และอาจจัดใหมีการประเมินผลภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับหรือหนวยงานใน
สวนราชการ โดยสวนราชการที่ใหบริการมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สามารถเพิ่มผลงานโดยไม
เปนการเพิ่มคาใชจาย หรือสามารถดําเนินการตามแผนลดคาใชจายตอหนวยได สวนราชการจะไดรับจัดสรร
เงินรางวัลเพื่อนําไปจัดสรรในสวนราชการ 

  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการเจรจาขอตกลง และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนปที่ 5 และไดจัดทําคูมือการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการเปนประจําทุกป สําหรับการประเมินผลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงาน ก.พ.ร. ได    
จัดจางบริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด (ทริส) เปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม    
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ และไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อใหสวนราชการใชเปนคูมือใน       
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะชวยใหสวนราชการมีความเขาใจเกี่ยวกับกรอบ และ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการมากยิ่งขึ้น สงผลใหการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตาม  คํารับรองการปฏิบติัราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 
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บทที่ 1 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ประกอบดวย หลักการและที่มา วัตถุประสงค กรอบการประเมินผล และโครงสรางของ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 หลักการและที่มา 

1.1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1บัญญัติวา 
”การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติราชการ การมีสวนรวมของ
ประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสม
ของแตละภารกิจ” 

1.1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
12 กําหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการ
อื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมี        
คณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ 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            
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ที่ สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยกําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาการปฏิบัติราชการและ          
ทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และจะไดรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับของผลงานตามที่ตกลง 

 สําหรับในคูมือนี้ จะนําเสนอเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม        
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 เพื่อใหสวนราชการมีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.2.2 เพื่อใหสวนราชการสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตาม    
คํารับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางและรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.2.3 เพื่อใหสวนราชการมีการปฏิบัติราชการที่มุงผลสัมฤทธิ์และประโยชนสุขของประชาชน 

 

1.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

สวนราชการจะดําเนินการจัดทําคํารับรอง และประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรับสิ่งจูงใจตาม      
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ภายใตกรอบการประเมินผลทั้ง 4 มิติ ตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 

กรอบการประเมนิ

ตามมต ิ  ครม. 
และแผนยุทธศาสตร  

สวนราชการ

มิติที่  2
ดานคุณภาพการใหบริการ  

มิติที่  4
ดานการพัฒนาองคกร 

  1
ดานประสิทธิผล

ตามยุทธศาสตร 

มิติที ่ 3 
ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการ

 

  . 
การปฏิบัติราชการของ 

 
สวนราชการ

มิติที่  2

ดานคุณภาพการใหบริการ  

มิติที่  4

ดานการพัฒนาองคกร 

มิติที่   1

ดานประสิทธิผล

มิติที ่ 3 

ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการ
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สําหรับรายละเอียดของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ แยกตามมิติ 
สามารถแสดงไดตามแผนภาพที่ 2 ดังนี้ 

มิติที่ 1 
มิติดานประสิทธิผล 

แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 

มิติที่ 2 
มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

แสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการในการใหบริการที่
มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

มิติที่ 3 
มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน การ
บริหารงบประมาณ ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน  
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ เปนตน 

มิติที่ 4 
มิติดานการพัฒนาองคกร 

แสดงความสามารถในการบริหารจัดการองคการและการ
พัฒนากฎหมาย เพ่ือสรางความพรอมในการสนับสนุน
แผนปฏิบัติราชการ 

แผนภาพที่ 2 รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

1.4 องคประกอบ และบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล 

• คณะกรรมการกํากับการจัดทําขอตกลงและการประเมินผล  
ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑและกรอบการเจรจาขอตกลงผลงาน เปาหมาย วิธีการประเมินผล 

และจัดสรรสิ่งจูงใจ กํากับใหสวนราชการและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลดําเนินการตาม
หลักเกณฑอยางมีมาตรฐาน และแกไขปญหาในการจัดทําขอตกลงและประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีองคประกอบดังนี้ 

 

องคประกอบคณะกรรมการกํากับการจดัทําขอตกลงและการประเมินผล 
1. รองนายกรัฐมนตรี   ประธาน ก.พ.ร. 
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
4. ม.ร.ว. จัตุมงคล  โสณกุล กรรมการ 
5. นายชัยอนันต  สมุทวณิช กรรมการ 
6. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ กรรมการ 
7. นายปรีชา   จรงุกิจอนันต กรรมการ 
8. นายวัฒนา  รัตนวิจิตร  กรรมการ 
9. นายสมพล  เกียรติไพบูลย  กรรมการ 
10. นายสมภพ  อมาตยกุล กรรมการ 
11. นายธรรมรักษ การพิศิษฎ กรรมการ 
12. นายมนุชญ   วัฒนโกเมร กรรมการ 
13. เลขาธิการ  ก.พ.ร.  กรรมการและเลขานุการ 
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• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล  
เปนคณะกรรมการฯ ซึ่งแตงต้ังโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําหนาที่

เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก  คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน เพื่อใชในการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลเปนผูดําเนินการ
เจรจาตกลงกับหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ และผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ
ระดับกระทรวง/กลุมภารกิจเกี่ยวกับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง/กลุมภารกิจ    

ระดับกรม หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการระดับกลุมภารกิจ
ดําเนินการเจรจากับหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อตกลง ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมที่อยูในมิติที่ 1 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. มอบหมายใหบริษัท ทริส ทํา
หนาที่เปนที่ปรึกษาใหกับหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง และระดับกลุมภารกิจดวย  

เมื่อสวนราชการระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ/กรมสามารถเจรจาไดขอตกลงและมีการลงนาม
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการแลว ใหสวนราชการประกาศใหประชาชนทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของ        
คํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยอาจเผยแพรในเว็บไซตของสวนราชการ โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการ
ดังนี้ 

 
องคประกอบคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ

ประเมินผล 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1.  นายสมพล เกียรติไพบูลย 

กระทรวงพาณิชย 
2. นายชุมพล  พรประภา 
3. นายประมนต  สุธีวงศ 
4. นายชลอ เฟองอารมย 
1.  ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 

กระทรวงการคลัง 
2. นายศิริ   การเจริญดี 
3. นายสมชัย   ฤชุพันธุ 
4. นายกิตติรัตน  ณ ระนอง 
5. นายอรัญ   ธรรมโน 
1. นายสมภพ อมาตยกุล 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
2.  นายอาชว  เตาลานนท 
3. นายชุมพล พรประภา 
4. นายเขมทัต  สุคนธสิงห 
5. นางสาวกัญญา   สินสกุล 
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องคประกอบคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผล 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายสมพล   เกียรติไพบูลย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. นายอาชว  เตาลานนท 
3. นายธรรมศักดิ์ สมมาตย 
4. นายประสงค   วรรณเขจร 
1. นายธรรมรักษ  การพิศิษฎ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. นายกอปร กฤตยากีรณ 
3. นายเขมทัต  สุคนธสิงห 
4. นายวิชา   จิวาลัย 
5. นายอมเรศ   ภูมิรัตน 
6. นายทวี บุตรสุนทร 
1. นายสมภพ   อมาตยกุล 

กระทรวงพลังงาน 
2. นายพรายพล   คุมทรัพย 
3. นายมนู   เลียวไพโรจน 
4. ม.ล. ชนะพันธุ กฤดากร 
1. นายสมภพ อมาตยกุล 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 
3. นายครรชิต มาลัยวงศ 
4. นายไพรัช ธัชยพงษ 
5. นายสุทธิพร   ปทุมเทวาภิบาล 
1. นายสมพล   เกียรติไพบูลย 

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

กระทรวงการตางประเทศ 
2. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ 
3. นายไชยวัฒน   ค้ําชู 
4. นางเพลินพิศ โพธิกานนท 
1. นายชัยอนันต   สมุทวณิช 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
2. นายวิจิตร ณ ระนอง 
3. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 
4. นายวิชิต แยมบุญเรือง 
5. นายนรวัฒน  สุวรรณ 
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องคประกอบคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผล 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายธรรมรักษ   การพิศิษฎ 

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

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. นายชัยณรงค   อินทรมีทรัพย 
3. นายสมหวัง   พิธิยานุวัฒน 
4. นายชุมพล พรประภา 
5. นายบุญลือ   ทองอยู 
1. นายปรีชา   จรุงกิจอนันต 

กระทรวงสาธารณสุข 
2. นายไพจิตร  ปวะบุตร 
3. นายจิรุตม ศรีรัตนบัลล 
4. นายพายัพ   พยอมยนต 
1. นางสาวอรพินท สพโชคชัย 

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

กระทรวงวัฒนธรรม 
2. นายสุรพล  วิรุฬหรักษ 
3. นายพุฒ   วีระประเสริฐ 
4. นายเนาวรัตน   พงษไพบูลย 
5. นายจีระพงษ   สิวายะวิโรจน 
1. นายมนุชญ  วัฒนโกเมร 

กระทรวงมหาดไทย 
2. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
3. นายนรนิติ   เศรษฐบุตร 
4. นายธวัชชัย   สมสมาน 
1. นายมนุชญ  วัฒนโกเมร 

กระทรวงยุติธรรม 
2. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
3. นางสาวจุฑารัตน เอ้ืออํานวย 
4. นายคณิต ณ นคร 
5. นายดิเรก   เจริญผล 
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องคประกอบคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผล 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นางสาวอรพินท  สพโชคชัย 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 

2. นางชนิตา  รักษพลเมือง 
3. นายทวี   บุตรสุนทร 
4. นายยงยุทธ  แฉลมวงศ 
5. นางประทิน  บริบูรณนางกูล 
1. นายมนุชญ   วัฒนโกเมร 

กระทรวงกลาโหม 
2. พลเอก ธนู  ศรียากูล 
3. นายนรนิติ  เศรษฐบุตร 
4. นายปณิธาน  วัฒนายากร 
5. พลเอก แวน   อานันท 
1. นายธรรมรักษ   การพิศิษฎ 

สํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  หรือกระทรวง 

2. นายมนุชญ วัฒนโกเมร 
3. นายสมภพ อมาตยกุล 
4. นางสาวอรพินท  สพโชคชัย 
5. นายวุฒิสาร ตันไชย 
6. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาส 
7. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
8. นายไชยา ย้ิมวิไล 
9. นายสีมา  สีมานันท 
10. นายจรัส  สุวรรณมาลา 
11. นายปณิธาน  วัฒนายากร 

  
1.5 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ถือเปนคํารับรองของสวนราชการฝายเดียว ไมใชสัญญา 
และใชสําหรับระยะเวลา 1 ป โดยในคํารับรองฯจะประกอบดวยขอตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด   
ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน  สําหรับการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับกระทรวง  กลุมภารกิจ  และกรมมีรูปแบบการลงนาม ดังนี้ 
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• การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ผูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
เอกสารประกอบคํารับรองฯ 

หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 

ระดับกระทรวง  

รัฐมนตรีวาการกระทรวง ลงนามกับ  นายกรัฐมนตรี • แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ปลัดกระทรวง 

 

ลงนามกับ รัฐมนตรีวาการกระทรวง • ตัวชี้ วั ดผลการปฏิ บั ติ ราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑการ
ใหคะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

ระดับกลุมภารกิจ  

รองปลัดกระทรวง           
หัวหนากลุมภารกิจ 

ลงนามกับ  รัฐมนตรีวาการกระทรวง   
รวมกับ             

ปลัดกระทรวง 

• แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/  
แผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ  

• ตัวชี้ วั ดผลการปฏิ บั ติ ราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑการ
ใหคะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง/กลุมภารกิจ 

ระดับกรม    

• หัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรง
ตอนายกรัฐมนตรี 

ลงนามกับ นายกรัฐมนตรี • แผนปฏิบัติราชการของกรม  

• หัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรง
ตอรัฐมนตรีวาการ 

ลงนามกับ  รัฐมนตรีวาการกระทรวง • ตัวชี้ วั ดผลการปฏิ บั ติ ราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑการ
ใหคะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกรม  และตัวชี้วัดภาคบังคับ
ตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่ สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนดไว 

• หั วหน าส วนราชการที่ ไ ม
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หรือกระทรวง  

 
 

ลงนามกับ รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ที่กํากับดูแล 
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ผูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
เอกสารประกอบคํารับรองฯ 

หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 

ระดับกรม  

• หัวหนาสวนราชการระดับกรม  
(กรณีกรมในกระทรวงที่มีกลุม
ภารกิจ) 

ลงนามกับ  รองปลัดกระทรวง
หัวหนากลุมภารกิจ 
รวมกับปลัดกระทรวง 

• แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/  
แผนปฏิ บั ติ ร า ชก า รขอ งกลุ ม
ภารกิจ/แผนปฏิบัติราชการของ
กรม  

• ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑ การ
ใหคะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง/กลุมภารกิจ/กรมและ
ตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว 

• หัวหนาสวนราชการระดับกรม  
(กรณีกรมในกระทรวงที่ไมมี
กลุมภารกิจ หรือกรณีกรมใน
กระทรวงที่มีกลุมภารกิจ แต
มิไดเปนกรมในกลุมภารกิจ) 

ลงนามกับ  ปลัดกระทรวง • แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/     
แผนปฏิบัติราชการของกรม  

• ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑ การ
ใหคะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง/กรมและตัวชี้วัดภาค
บังคับตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดไว 

• ปลัดกระทรวง ลงนามกับ รัฐมนตรีที่กํากับดูแล • แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/     
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง  

• ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑ การ
ใหคะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง/สํานักงาน
ปลัดกระทรวงและตัวชี้วัดภาค
บังคับตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดไว 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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• องคประกอบของเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวยหัวขอสําคัญดังนี้ 

1) คูลงนามคํารับรองฯ   
การลงนามในคํารับรองฯ เปนการลงนาม ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูบังคับบัญชาของหัวหนา
สวนราชการตามระดับของคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

2) ระยะเวลาของคํารับรองฯ  
ระยะเวลาของคํารับรองฯ ซึ่งเริ่มตน และสิ้นสุดจะสอดคลองกับปงบประมาณของสวนราชการ  

3) แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของสวนราชการ 

4) รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองฯ  
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ผลงานในอดีต เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และเงื่อนไข
เฉพาะของตัวชี้วัด (ถามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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1.6 แนวทางการจัดทําคํารบัรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

1.6.1 ปฏิทินการจัดทําคํารบัรองการปฏบิัติราชการและการประเมินผลการปฏบิติัราชการ 
 

วันท่ี กิจกรรม 

13 กันยายน 2550 • สํานักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

ภายในเดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2550 

• เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน
ตามคํารับรองการปฏิบั ติราชการของกระทรวง /กลุมภารกิจ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551  

• เจรจาตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการไม
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง   

• สวนราชการดําเนินการเจรจาขอตกลงระดับกรม 
14 ธันวาคม 2550 • สวนราชการสงคํารับรองการปฏิบัติราชการที่รัฐมนตรีวาการฯ ไดลงนามแลว 

ใหสํานักงาน ก.พ.ร.เพื่อรวบรวมนําเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามรับคํารับรองฯ 

• สวนราชการสงสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจและกรมที่ได
ลงนามแลวใหสํานักงาน ก.พ.ร.จํานวน 1 ชุด   

ภายในเดือนมกราคม 2551 • สวนราชการสงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน 

ภายในเดือนกุมภาพันธ 
2551 

• สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ให  
สวนราชการ 

31 มีนาคม 2551 • สิ้นสุดการขอรับคําขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.ร. กําหนด (สวนราชการตองสง  
คําขอเปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 3 ชุด ให
สํานักงาน ก.พ.ร.) หากเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร. 
จะขอสงคําขอเปลี่ยนแปลงดังกลาวคืนกลับสวนราชการ 

30 เมษายน 2551 • สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 
6 เดือน (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551) จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึก
ขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร และกรอก e – SAR Card เขาระบบ ใน
เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

เมษายน – พฤษภาคม 
2551 

• สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ ครั้งที่1 (Site visit I: Pre - Evaluation) 

  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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1.6.1 ปฏิทินการจัดทําคํารบัรองการปฏบิัติราชการและการประเมินผลการปฏบิติัราชการ 
 

วันท่ี กิจกรรม 

ภายใน 16 กรกฎาคม 2551 • สวนราชการกรอก e–SAR Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2550 –  30 มิถุนายน 
2551) เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

มิถุนายน – สิงหาคม  2551 • ที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
31  ตุลาคม 2551 • สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 

12  เดือน (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) จํานวน 3 ชุด และแผน
บันทึกขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร (หากเกินวันที่กําหนด จะมีการหัก
คะแนนวันละ 0.05 คะแนน) และกรอก  e – SAR  Card เขาระบบใน
เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. และในกรณีที่สวนราชการมีความจําเปนตองขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ใหสวนราชการสงคําขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด 
น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.ร. 
กําหนด (สวนราชการตองสงคําขอเปล่ียนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผล
ความจําเปน จํานวน 3 ชุด ใหสํานักงาน ก.พ.ร.พรอมกับรายงาน 12 เดือน) 
หากเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร. จะขอสงคําขอ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวคืนกลับสวนราชการ 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2551 • สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ สวนราชการ   
ครั้งที่ 2 (Site visit II : Post - Evaluation)  

• สํานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมคําขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้ วัดของสวนราชการ 
พิจารณารวมกับขอมูลการรายงานการประเมินผลตนเอง และขอมูลจากการ 
Site visit รอบ 12 เดือน และจะประมวลเปนคะแนนผลการประเมินตามคํา
รับรองฯ ของสวนราชการตอไป 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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1.6.2 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 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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1.6.3 กําหนดเวลาของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

30 เม.ย. 51

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรมจัดสงรายละเอียดตัวชี้วดั
ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพือ่ประกอบการประเมินผล

ส้ินสุดวนัรับคําขอเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วดั น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนของ

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม

ภายใน 
31 มี.ค. 51

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม
- สงรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) 

รอบ 6 เดอืนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
- กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card) 

รอบ 6 เดอืน เขาระบบใน www.opdc.go.th

สํานักงาน ก.พ.ร. และท่ีปรึกษา
ติดตามความกาวหนา
การปฏิบัติราชการตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
คร้ังท่ี 1 (Site Visit I)

ภายใน 
16 ก.ค. 51

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม
กรอกรายงานการประเมินผล

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

ภายใน 
31 ต.ค. 51

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม 

- สงรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (SAR) 
รอบ 12 เดอืนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.

- กรอกรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR Card) 
รอบ 12 เดอืน เขาระบบใน www.opdc.go.th

สํานักงาน ก.พ.ร. และท่ีปรึกษาติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 2 (Site Visit II)

ต.ค. –
พ.ย. 51

ท่ีปรึกษาวเิคราะหผล/
นําเสนอ ก.พ.ร. ม.ค. 52

มิ.ย. –
ส.ค. 51

ท่ีปรึกษาสํารวจ
ความพงึพอใจ

เม.ย. –
พ.ค. 51

ภายใน
31 ม.ค. 51

สํานักงาน 
ก.พ.ร. วิเคราะห
ผลการดําเนินงาน

รับขอมูลผลการปฏิบัติงาน
เพิม่เติมจาก

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม

ท่ีปรึกษาวเิคราะหผล
และปรับคะแนนการประเมินผล

ใหสมบูรณครบถวน

นําผลการประเมิน
ไปเช่ือมโยง
กับส่ิงจูงใจ

ครั้งที่ 

นําผลการประเมิน
ไปเชื่อมโยง

กับสิ่งจูงใจสวนท่ีเหลือ

ครั้งที่ 

สํานักงาน ก.พ.ร.
นําเสนอ

คณะรัฐมนตรี
เพือ่รับทราบ

30 เม.ย. 51

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรมจัดสงรายละเอียดตัวชี้วดั
ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพือ่ประกอบการประเมินผล

ส้ินสุดวนัรับคําขอเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วดั น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนของ

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม

ภายใน 
31 มี.ค. 51

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม
- สงรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) 

รอบ 6 เดอืนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
- กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card) 

รอบ 6 เดอืน เขาระบบใน www.opdc.go.th

สํานักงาน ก.พ.ร. และท่ีปรึกษา
ติดตามความกาวหนา
การปฏิบัติราชการตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
คร้ังท่ี 1 (Site Visit I)

ภายใน 
16 ก.ค. 51

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม
กรอกรายงานการประเมินผล

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

ภายใน 
31 ต.ค. 51

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม 

- สงรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (SAR) 
รอบ 12 เดอืนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.

- กรอกรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR Card) 
รอบ 12 เดอืน เขาระบบใน www.opdc.go.th

สํานักงาน ก.พ.ร. และท่ีปรึกษาติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 2 (Site Visit II)

ต.ค. –
พ.ย. 51

ท่ีปรึกษาวเิคราะหผล/
นําเสนอ ก.พ.ร. ม.ค. 52

มิ.ย. –
ส.ค. 51

ท่ีปรึกษาสํารวจ
ความพงึพอใจ

เม.ย. –
พ.ค. 51

ภายใน
31 ม.ค. 51

สํานักงาน 
ก.พ.ร. วิเคราะห
ผลการดําเนินงาน

รับขอมูลผลการปฏิบัติงาน
เพิม่เติมจาก

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม

ท่ีปรึกษาวเิคราะหผล
และปรับคะแนนการประเมินผล

ใหสมบูรณครบถวน

นําผลการประเมิน
ไปเช่ือมโยง
กับส่ิงจูงใจ

ครั้งที่ 

นําผลการประเมิน
ไปเชื่อมโยง

กับสิ่งจูงใจสวนท่ีเหลือ

ครั้งที่ 

30 เม.ย. 5130 เม.ย. 5130 เม.ย. 51

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรมจัดสงรายละเอียดตัวชี้วดั
ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพือ่ประกอบการประเมินผล
กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรมจัดสงรายละเอียดตัวชี้วดั
ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพือ่ประกอบการประเมินผล

ส้ินสุดวนัรับคําขอเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วดั น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนของ

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม

ภายใน 
31 มี.ค. 51
ภายใน 

31 มี.ค. 51

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม
- สงรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) 

รอบ 6 เดอืนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
- กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card) 

รอบ 6 เดอืน เขาระบบใน www.opdc.go.th

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม
- สงรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) 

รอบ 6 เดอืนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
- กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card) 

รอบ 6 เดอืน เขาระบบใน www.opdc.go.th

สํานักงาน ก.พ.ร. และท่ีปรึกษา
ติดตามความกาวหนา
การปฏิบัติราชการตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
คร้ังท่ี 1 (Site Visit I)

ภายใน 
16 ก.ค. 51
ภายใน 

16 ก.ค. 51
ภายใน 

16 ก.ค. 51

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม
กรอกรายงานการประเมินผล

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

ภายใน 
31 ต.ค. 51
ภายใน 

31 ต.ค. 51

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม 

- สงรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (SAR) 
รอบ 12 เดอืนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.

- กรอกรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR Card) 
รอบ 12 เดอืน เขาระบบใน www.opdc.go.th

สํานักงาน ก.พ.ร. และท่ีปรึกษาติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 2 (Site Visit II)

ต.ค. –
พ.ย. 51
ต.ค. –
พ.ย. 51

ท่ีปรึกษาวเิคราะหผล/
นําเสนอ ก.พ.ร. ม.ค. 52ม.ค. 52

มิ.ย. –
ส.ค. 51
มิ.ย. –
ส.ค. 51

ท่ีปรึกษาสํารวจ
ความพงึพอใจ

เม.ย. –
พ.ค. 51
เม.ย. –
พ.ค. 51

ภายใน
31 ม.ค. 51
ภายใน

31 ม.ค. 51

สํานักงาน 
ก.พ.ร. วิเคราะห
ผลการดําเนินงาน

รับขอมูลผลการปฏิบัติงาน
เพิม่เติมจาก

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม

ท่ีปรึกษาวเิคราะหผล
และปรับคะแนนการประเมินผล

ใหสมบูรณครบถวน

นําผลการประเมิน
ไปเช่ือมโยง
กับส่ิงจูงใจ

ครั้งที่ 

นําผลการประเมิน
ไปเช่ือมโยง
กับส่ิงจูงใจ

นําผลการประเมิน
ไปเช่ือมโยง
กับส่ิงจูงใจ

ครั้งที่ 

นําผลการประเมิน
ไปเชื่อมโยง

กับสิ่งจูงใจสวนท่ีเหลือ

ครั้งที่ 

นําผลการประเมิน
ไปเชื่อมโยง

กับสิ่งจูงใจสวนท่ีเหลือ

ครั้งที่ 

สํานักงาน ก.พ.ร.
นําเสนอ

คณะรัฐมนตรี
เพือ่รับทราบ

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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บทที่ 2 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

2.1 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

 
การติดตามและประเมินผล ดําเนินการใน 4 ลักษณะ คือ  
1) การศึกษาขอมูล เอกสาร หลักฐาน 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 

- รายงานการประชุม 

- คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 

- แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

- ภาพถาย  
2) การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ เชน 

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 

 ผูจัดเก็บขอมูล 

 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 
3) การสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตางๆ ของสวนราชการ เชน 

 สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

 ระบบฐานขอมูล 

- ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล
กอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใน
การสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

- ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน
เจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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- ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมี
การเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

- ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมในการให
คณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได
ตลอดเวลา ผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลและเขามาตรวจสอบขอมูลได 

4) การขอความเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญ (Expert Panel) เชน 

 คณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 คณะผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ 
 
ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ปรึกษาประเมินผลอาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง 

หรือใชหลายวิธีประกอบกันก็ไดตามความเหมาะสม เพื่อใหไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ 

 
หลักเกณฑการขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ําหนัก และ เกณฑการใหคะแนน 

หลักเกณฑการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของตัวชี้วัดฯ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 เชน คํานิยาม น้ําหนัก เปาหมาย สูตรการคํานวณ และเกณฑการใหคะแนน มีดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล 
2. การไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก ไดแก สาธารณภัย หรือภัยกอการราย 
3. เงื่อนไขที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงฯ ไดกําหนดไวในคราวการเจรจาฯ ใหสวนราชการ        

ขอทบทวนรายละเอียดตัวชี้วัดได เชน กรณีไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับจัดสรรไม
เพียงพอ และไมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (สวนราชการ ตองสงคําขอฯ และ
เอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 3 ชุด ใหสํานักงาน ก.พ.ร.) กรณีตัวชี้วัดที่วัดผลเปนป
การเพาะปลูก (Crop Year) ปปฏิทิน หรือ ปการศึกษา เปนตน 

โดยสวนราชการสามารถสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. นําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาได 2 รอบ ดังนี ้
รอบที่ 1 ระหวางปงบประมาณ สวนราชการสามารถขอเปลี่ยนแปลงไดภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 

2551 
รอบที่ 2 หลังสิ้นปงบประมาณ สวนราชการสามารถขอเปลี่ยนแปลงไดภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 

2551 โดยจัดสงมาพรอมกับรายงานประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน (Self Assessment Report - SAR)  
 
 
 

 
 
 
 

ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาที่กําหนดไว หรือเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดฯ ไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด จะไมรับพิจารณาและจะสงคําขอฯ ดังกลาวคืนสวน
ราชการตอไป 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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หลักเกณฑการจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 

1. สวนราชการตองจัดสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 – 30 กันยายน พ.ศ. 2551) พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญ
ตอการคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงาน ทั้งระดับกระทรวง กลุมภารกิจ และกรม ใหกับ
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 หากสวนราชการจัดสงรายงานรายงานการ
ประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report - SAR) ลาชากวากําหนด
จะปรับลดคะแนน วันละ 0.0005 คะแนน ทั้งระดับกระทรวง กลุมภารกิจและกรม 

2. การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน หากสวนราชการตองจัดสง
เอกสารประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพิ่มเติม ขอใหสวนราชการจัดสงขอมูล หรือ
เอกสารใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน 15 วันนับจากวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาเขาตรวจ
ติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่สวนราชการรายงานถือเปน 
เอกสารทางราชการ  ที่ไดรับการรับรองความถูกตองสมบูรณจากหัวหนาสวนราชการเพื่อใชเปน
ขอมูลสําคัญในการประเมินผล 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษาประเมินผล 

สวนราชการ เอกสารประกอบ 

1. ภายใน 
30 เม.ย. 51 

• วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานจากรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (Self 
Assessment Report : 
SAR) และ รายงานการ  
ประเมินผลตนเอง   
ทางอิเล็กทรอนิกส    
(e-SAR Card)             
รอบ 6 เดือน            
โดยเปรียบเทียบผล         
การดําเนินงานจริงกับ
เกณฑการใหคะแนนที่
กําหนด 

• จัดสงรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ                  
(Self Assessment Report : 
SAR) และ รายงานการ
ประเมินผลตนเอง (SAR 
Card) รอบ 6 เดือน ใหกับ
สํานักงาน ก.พ.ร. พรอมแนบ
ตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบของตัวชี้วัดมาดวย 
สวนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให 
สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวน
ราชการจัดเตรียมไว ณ สวน
ราชการเพื่อพรอมใหผู
ประเมินตรวจสอบหรือขอ
ขอมูลเพิ่มเติม เชน 
- รายงานการประชุม  
- แผนงาน/โครงการ  
- ปฏิทินการดําเนินงาน    

(Gantt Chart)  
- คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  

• กรอกรายงานการประเมินผล
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส       
(e-SAR Card) รอบ 6 เดือน   
ในเว็บไซตของสํานักงาน 
ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) 

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

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

• เอกสาร/หลักฐาน
อางอิงของ         
สวนราชการที่
สนับสนุนผลงาน เชน  
- รายงานการประชุม 
- แผนงาน/โครงการ  
- ปฏิทินการ
ดําเนินงาน   
(Gantt Chart)  

- คําสั่งแตงต้ัง
คณะทํางาน       
ฯลฯ 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษาประเมินผล 

สวนราชการ เอกสารประกอบ 

2. เม.ย.–พ.ค.51 • ประสานกับสวนราชการ
เพื่อติดตาม
ความกาวหนาของ    
การปฏิบัติราชการ          
ณ สวนราชการ       
(Site visit : Pre-
Evaluation) ในกรณีที่ 
- ผลการดําเนินงาน
แตกตางจากคา
เปาหมายมาก           
(ตํ่ากวา/สูงกวามาก) 

- แจงอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานซึ่งเปน
ปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได 

- ไมรายงานผลหรือ
รายงานผลการ
ดําเนินงานมาไม
ชัดเจน 

- ตัวชี้วัดที่เปน
แผนงาน/โครงการ 

- มีขอสงสัยในความ
นาเชื่อถือของระบบ
ฐานขอมูล เปนตน 

• ใหความรวมมือกับสํานักงาน 
ก.พ.ร.และ ที่ปรึกษา
ประเมินผลในการติดตาม
ความกาวหนาของการปฏิบัติ
ราชการ ณ สวนราชการ   
(Site visit : Pre-Evaluation)   

• จัดเจาหนาที่ในการตอบขอ
ซักถาม/ชี้แจงถึงความ
แตกตางระหวางผลงานและ
เปาหมาย  แจงปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะตางๆ    

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

• เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง ของ        
สวนราชการที่
สนับสนุนผลงาน เชน 
- ภาพถาย/VDO 
- ปฏิทินการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ 
ฯลฯ 

3. ภายใน 
16 ก.ค. 51 

• วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานจากรายงาน
การประเมินผลตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส         
(e-SAR Card) รอบ 9 
เดือน โดยเปรียบเทียบ

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

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



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษาประเมินผล 

สวนราชการ เอกสารประกอบ 

ผลการดําเนินงานจริงกับ
เกณฑการใหคะแนนที่
กําหนด 

4. 31 ต.ค. 51 • 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) 
และรายงานการประเมินผล
ตนเอง (SAR Card) รอบ 12 
เดือน พรอมแนบตัวอยาง
เอกสาร/หลักฐานประกอบ
ของตัวชี้วัดมาดวย         
สวนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอให  
สวนราชการจัดเตรียมไว ณ 
สวนราชการเพื่อพรอมใหผู
ประเมินตรวจสอบหรือขอ
ขอมูลเพิ่มเติม  เชน 
- รายงานการประชุม  
- คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
- แบบฟอรมแสดงความ
คิดเห็น 

- แผนการดําเนนิงานที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากผูมี
อํานาจ 

- ภาพถาย / VDO   

• กรอกรายงานการประเมินผล
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส   
(e-SAR Card)             

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

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

• เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง ของสวน
ราชการที่สนับสนุน
ผลงาน เชน  
- รายงานการประชุม  
- คําสั่งแตงต้ัง
คณะทํางาน  

- แบบฟอรมแสดง
ความคิดเห็น 

- ภาพถาย/VDO    
ฯลฯ      



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษาประเมินผล 

สวนราชการ เอกสารประกอบ 

รอบ 12 เดือน ในเว็บไซต
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
(www.opdc.go.th) 

5. ต.ค.- พ.ย. 51 • ประสานกับสวนราชการ
เพื่อติดตามประเมินผล     
การปฏิบัติราชการ ณ 
สวนราชการ (Site visit : 
Post-Evaluation)            
ในกรณีที่ 
- ผลการดําเนินงาน
แตกตางจากคา
เปาหมายมาก (ตํ่า
กวา/สูงกวามาก) 

- แจงอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานซึ่งเปน
ปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได 

- ไมรายงานผลหรือ
รายงานผลการ
ดําเนินงานมาไม
ชัดเจน 

- มีขอสังสัยใน           
ความนาเชื่อถือของ
ระบบฐานขอมลู  

- ติดตามผลการ
ดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ    
Pre-Evaluation 

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

• จัดเจาหนาที่ในการตอบขอ
ซักถาม/ชี้แจงถึงความ
แตกตางระหวางผลงานและ
เปาหมาย  แจงปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะตางๆ    

• แบบฟอรมการ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  ณ 
สวนราชการ ซึง่เปน
แบบฟอรมที่ทีป่รึกษา
จัดทําขึ้นเพื่อใชในการ
ประเมินผล (Site visit : 
Post-Evaluation) 

• เอกสาร/หลักฐาน
อางอิงของสวนราชการ
ที่สนับสนุนผลงาน 
เชน  
- ภาพถาย/VDO  
- ปฏิทินการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ  
ฯลฯ 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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เอกสารประกอบการประเมินผลทีต่องจัดสงตามกาํหนด 
 

วันท่ี เอกสารประกอบ ตัวชี้วัด 

28 ธันวาคม 2550 แผนการพัฒนากฎหมายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 

13.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

31 ตุลาคม 2551 รายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตาม
แบบฟอรมที่สาํนักงาน ก.พ.ร. กําหนด  

12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

2.2 การคํานวณผลการประเมิน 

 
 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ เปนดังนี้ 
ผลการประเมิน                                                              ระดับคะแนนที่ไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม             5  
  มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก        4    

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี   3           
  มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช   2    

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง             1   
  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตอนสิ้นปงบประมาณ สามารถแบงไดเปน 5 แบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
2) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา 1 ตัว 
3) การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) 
4) การประเมินผลตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 
5) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ตัวอยางการประเมินผลตัวชี้วัดแบบตาง ๆ 
 

แบบที่ 1: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 ประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว 
ผลการดําเนนิงานทีเ่กิดขึน้จริง 
ตัวอยาง : รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดไดในปงบประมาณพ.ศ. 2551 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



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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แบบที่ 2 : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา 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 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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แบบที่ 3 : ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนนิงาน (Milestone)  
 ประเมินผลความสําเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับ
แผนงานที่กําหนด แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตัวอยาง  : ผลการดําเนินงานของกรม ก และ กรม ข ในตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของ

ราชการ   
 

กรม ก กรม ข       
  

        
สวนราชการมีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 28 
ธันวาคม พ.ศ.2547 ดังนี ้

ระดับ 5 
(ขั้นตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

   
     

�นําขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
ที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว เผยแพรบนเว็บไซตของ
สวนราชการ 

        
�มีการจัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน และ
เผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการทุกเดือน 

       
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 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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แบบที่ 3 : ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนนิงาน (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  

(ตอ) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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แบบที่ 4 : ตัวชี้วัดผลสําเร็จ/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. 2551 ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนจะไดเทากับระดับคะแนน 
5.0000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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แบบที่ 5 : ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 

 ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนนที่มีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ 
   

 

 
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหา
และคุณภาพครอบคลุม      
ทั้ง 3 ประเด็นหลักและ          
10 ประเด็นยอยและระบุถึง  
สวนที่จะพัฒนาเพ่ิมเติมจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

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 : ในกรณีท่ีใดไมสามารถรายงานผลได ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 หากตัวชี้วัด เน่ืองจาก   
เปนตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลางจัดเก็บขอมูลไมทัน หรือเปนการประเมินเชิงคุณภาพใหใส
คาคะแนนที่ไดเทากับ 1 มากอน 

ระดับคะแนน 
     1                               2                                3                                4                                 5 

     6                               7                                8                                9                                 10 

2.0000 
ผลการประเมิน         

เชิงคุณภาพจริงที่ได 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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บทที่ 3 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

 
กรอบการประเมินผล น้ําหนัก และประเด็นการประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

 
 สวนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งมีน้ําหนักรวมรอยละ 100 โดยมี
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

1. มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 45 
2. มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 20 
3. มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 10  
4. มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 25 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2551 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล                       45 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั     
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ       
ของกระทรวง 

13 

  1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการ
รวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 

2 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั        
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ      
ของกลุมภารกิจ 

10 

 หมายเหตุ : ถาไมมีกลุมภารกจิใหนําน้ําหนักไปรวมไวที่
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละ 5 และตัวชี้วัดที่ 3 รอยละ 5  

 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั      
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลักของสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา 

15 
 

  3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ    
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

5 

 หมายเหตุ :  ยกเวน สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชา 
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีฯ หรือ
สวนราชการไมสังกัดสํานักนายก หรือ
กระทรวงฯ ซึ่งไมตองประเมินผลตามประเด็น
การวัดผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงและกลุมภารกิจ มีน้ําหนักเปน    
รอยละ 45 

 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ     20 

• การเสริมสรางธรรมาภิบาล 4. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

6 

 5. ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ   

3 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2551 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

 6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

6 

• ความพึงพอใจของผูรับบริการ 7. รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 5 

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพ                
ของการปฏิบติัราชการ   

  10 

• การบริหารงบประมาณ 8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน 

3 

• ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

3 

• การรักษามาตรฐานระยะเวลา           
การใหบริการ 

10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั       
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

2 

• การจัดทําตนทุนตอหนวย 11. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต 

2 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร   25 

• การบริหารจดัการองคการ 12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

22 

• การพัฒนากฎหมาย 13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ              
ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

3 

รวม 100 
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แนวทางการประเมินผล 

 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 

 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 

ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
น้ําหนัก : รอยละ 13 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง หรือแผนงบประมาณรายจายประจําป 

• สวนราชการในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเปาหมายที่กําหนดไว 

• จํานวนตัวชี้ วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการ                 
ของกระทรวง  
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ          
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

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

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPI2 W2 60 70 80 90 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 60 70 80 90 100 . . 

. . 60 70 80 90 100 . . 
KPIi 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 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง              
และผลรวมของน้ําหนักของทกุตัวชี้วัด เทากับ  1   

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ;  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 เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง  
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 ภาพถาย  
 รายงานการประชุม 
 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และระบุแหลงที่มาได
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  

 ความนาเชื่อถือ เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล  

 ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

หมายเหตุ :  
การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอใหสวนราชการ
สรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวยสวนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมให 
ผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :    

• การจัดต้ังศูนยบริการรวมไดถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดภาคบังคับใหกระทรวงดําเนินการตาม   
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ 2550 เพื่อใหการดําเนินการของศูนยบริการรวม 
และศูนยบริการรวมรูปแบบเคานเตอรบริการประชาชนที่กระทรวงจัดต้ังขึ้นสามารถใหบริการไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงไดปรับปรุงแนวทางการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 

• ความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนตาม
เกณฑมาตรฐาน หมายถึง กระทรวงนําเกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวมและเคานเตอรบริการประชาชนที่
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดสงใหกระทรวงแลว ซึ่งเปนกรอบการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานศูนยบริการรวม/
เคานเตอรบริการประชาชน เฉพาะเกณฑชี้วัดบังคับ ไปใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการเพื่อพัฒนา
ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 

• “ศูนยบริการรวม” คือ หนวยใหบริการประชาชนที่จัดต้ังขึ้นภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวง โดยนํางานบริการที่หลากหลายทั้งที่มีและไมมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันจากหลายสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงมาเปดใหบริการ ณ จุดบริการเดียวกันซึ่งต้ังอยูในสถานที่ราชการ ทั้งนี้ โดยความรวมมือของ
สวนราชการในสังกัดกระทรวง หนวยงานสนับสนุนจากภาครัฐหรือหนวยงานภายในกํากับของรัฐ รวมถึง
หนวยงานภาคเอกชน ศูนยบริการรวมอาจใหบริการเฉพาะในเวลาราชการหรือทั้งในและนอกเวลาราชการ 
รวมทั้งมีการจัดระบบงานใหเจาหนาที่จากแตละหนวยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนยบริการรวมสามารถใหบริการ
แทนกันได ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถดําเนินการไดหลายเรื่องพรอมกันในคราวเดียวไมวาจะเปนการติดตอ
สอบถาม การขอทราบขอมูล การขออนุญาต หรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวของกันแลวแตกรณีโดย
ติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว 

• “เคานเตอรบริการประชาชน” คือ ศูนยบริการรวมรูปแบบหนึ่งที่มีการจัดหนวยใหบริการ
ในลักษณะของเคานเตอรหรือหนวยงานเคลื่อนที่ไปต้ังอยูในแหลงชุมชนที่มีประชาชนสัญจรไปมาจํานวนมาก 
และสามารถใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขอรับบริการจากภาครัฐ 
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เกณฑการใหคะแนน : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน   
เฉพาะเกณฑชี้วัดบังคับ แบงเปน 

ระดับคะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

ศูนยบริการรวม เคานเตอรบรกิารประชาชน 

1 4 ขอ 4 ขอ 

2 8 ขอ 9 ขอ 

3 12 ขอ 13 ขอ 

4 17 ขอ 18 ขอ 

5 22 ขอ 23 ขอ 

 
หมายเหตุ :  

กรณีที่กระทรวงใดมีสวนราชการในสังกัด 2 ประเภท คือ 1) สวนราชการที่มีกลุมภารกิจ และ     
2) สวนราชการที่ไมมีกลุมภารกิจ อยูในกระทรวงนั้น ใหปรับน้ําหนักตัวชี้วัดเปนดังนี้ 

1. สวนราชการที่มีกลุมภารกิจ ใหคงน้ําหนักตัวชี้วัดไวที่รอยละ 2 
2. สวนราชการที่ไมมีกลุมภารกิจ ใหปรับน้ําหนักตัวชี้วัด จากรอยละ 2 เปนรอยละ 2.67 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก  :  สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร.  

 
ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1.  นางสาวอรญาณี สุนทรัช 0 2356 9999 ตอ 8915 
2.  นางสาวนภนง ขวัญยนื 0 2356 9999 ตอ 8982 
3.  นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล 0 2356 9943 

 
เหตุผล :  

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําเกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวมและเคานเตอรบริการประชาชนขึ้น
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและดําเนินการศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสามารถยกระดับการใหบริการไปสูความเปนเลิศไดในอนาคต 
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 3 - 9

แนวทางการประเมินผล : 
พิจารณาประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆที่แสดงถึงการดําเนินงานของแตละเกณฑ

ชี้วัดบังคับของเกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวมและเคานเตอรบริการประชาชนที่สํานักงาน ก.พ.ร.ไดจัดสงให
กระทรวงแลว หรือสามารถดาวนโหลดเกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวมและเคานเตอรบริการประชาชน ไดที่
เว็บไซดสํานักงาน ก.พ.ร. www.opdc.go.th เขาไปที่ ศูนยความรู/คูมือ/เกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวมและ
เคานเตอรบริการประชาชน 

ในกรณีที่กระทรวงใดมีทั้งศูนยบริการรวมและเคานเตอรบริการประชาชน หรือมีศูนยบริการรวม/
เคานเตอรบริการประชาชน มากกวา 1 แหง ใหกระทรวงเลือกมาประเมินผลเพียง 1 แหง 

คําอธิบายเพิ่มเติมสําหรับเกณฑชี้วัดบังคับของเกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวมและเคานเตอร
บริการประชาชนของสํานักงาน ก.พ.ร.บางเกณฑชี้วัดบังคับ แสดงตามตารางตอไปนี้  
 

เกณฑชี้วัดบังคับ ศูนยบริการรวม 
เคานเตอรบรกิาร

ประชาชน 

การสนองตอบความตองการของประชาชน   
1.1.1 (ก) มีการศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ   
หมายถึง ตองมีการสํารวจงานบริการที่ประชาชนตองการทั้งในชวง
กอนการจัดต้ังศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน  และการ
สํารวจความตองการงานบรกิารภายหลังการจัดต้ัง 

  

1.1.2 (ก) มีงานบริการหลากหลายจากหลายหนวยงาน   
หมายถึง ตองมีหนวยงานบรกิารที่มีภารกิจเกี่ยวกับการใหบริการ
ประชาชนเขารวมไมนอยกวา 5 หนวยงาน  โดยหนวยงานที่เขารวม
ตองมาจากหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และ/หรือราชการบริหาร
สวนทองถิ่น 

  

1.1.3 (ก) มีการใหบริการนอกเวลาราชการ  
(สําหรับการประเมินเคานเตอรบริการประชาชนเทานั้น) 

-  

หมายถึง ตองมีการใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยเวลา
ราชการหมายถึงเวลาตั้งแต  8.30  น.  ถึง 16.30  น.  และอาจรวมถึง
เวลา 12.00 ถงึ  13.00 น. 

  

ประเภทของการใหบริการ   

1.2.1 (ก) มีการใหบริการดานขอมูล-ขาวสาร   
1.2.2 (ก) มีการใหบริการรับเรื่อง-สงตอ   
1.2.3 (ก) มีการใหบริการเบ็ดเสร็จ   
การอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการเขาถึงบริการ   

1.3.1 (ก) มีการจัดสถานที่ไว ณ จุดที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 
(สําหรับการประเมินศูนยบริการรวมเทานั้น) 

 - 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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เกณฑชี้วัดบังคับ ศูนยบริการรวม 
เคานเตอรบรกิาร

ประชาชน 

หมายถึง ตองมีการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งควรเปนสถานที่ซึ่ง
ประชาชนเขาถึงจุดบริการไดงาย เชน  ควรต้ังชั้นลาง หรอืใกลประตู
ทางออก  หรือบริเวณอื่นที่หาไดงาย และหลกีเลี่ยงการใชลิฟทที่
ซับซอน 

  

1.3.2 (ก) มีสถานที่ต้ังอยูในแหลงชุมชน  
(สําหรับการประเมินเคานเตอรบริการประชาชนเทานั้น) 

-  

หมายถึง ควรเปนสถานที่อยูในแหลงชุมชนที่มีประชาชนสัญจรไปมา
จํานวนมาก เชน หางสรรพสนิคา ศูนยการคา ตลาดชุมชน ทาเรือ 
สถานีรถไฟฟา และสถานีขนสง เปนตน 

  

1.3.3 (ก) มีการจัดพื้นที่ใหบริการไดอยางเหมาะสม   
หมายถึง ควรมีการจัดพื้นที่ใหเหมาะสมกับจํานวนงานบรกิาร จํานวน
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวนผูใชบริการ  และพื้นที่สําหรับครุภัณฑ
และอุปกรณ   ทั้งนี้พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่อาจพิจารณาจากหลักการทั่วไป คือ พืน้ที่ที่ใชงานสําหรับ
เจาหนาที่ 1 ควรมีความยาวประมาณ 154  เซนติเมตร  และมีพื้นที่
ดานหลังประมาณ 91  เซนติเมตรโดยประมาณ 

  

การจัดระบบการใหบริการรวม   

1.4.1 (ก) มีการจัดระบบงานใหเจาหนาที่สามารถใหบริการแทนกันใน
ดานขอมูล-ขาวสาร และรับเรื่อง-สงตอ 

  

การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก   

2.1.1 (ก) มีการออกแบบและวางผังระบบงาน ณ บริเวณ “กอนเขาสู
บริการ” 

  

2.1.2 (ก) มีการออกแบบและวางผังระบบงาน ณ บริเวณ “ที่จุดให 
บริการ” 

  

2.1.3 (ก) มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ ณ บริเวณ 
“กอนเขาสูบริการ” และบริเวณ “ที่จุดใหบริการ” 

  

การออกแบบกระบวนการใหบริการ   

2.2.1 (ก) มีการวางแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เปน  
ลายลักษณอักษร 

  

หมายถึง มีแผนปฏิบัติงาน  1 ป   และ  3  ป  ที่มีการระบถุึงกิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ผลลัพธที่คาดหวัง ทรัพยากรหรืองบประมาณที่
ตองใช  แหลงที่มา  และผูรับผิดชอบ 

  

   



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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เกณฑชี้วัดบังคับ ศูนยบริการรวม 
เคานเตอรบรกิาร

ประชาชน 

2.2.2 (ก) มีการนําผลการศึกษาความตองการของประชาชนมาใชเปน
ขอมูลในการออกแบบและพัฒนาบริการ 

  

หมายถึง ควรมีการสรุปผลการศึกษาเปนหัวขอ และระบุวาหัวขอใดที่
มีการนําไปพัฒนาปรับปรุง และมีการพัฒนาปรับปรุงอยางไร  และใน
กรณีที่มีการเพิ่มหรือลดงานบริการตองมีหลกัฐานแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงงานบริการดวย 

  

2.2.3 (ก) มีการจัดทําเอกสารเผยแพรเพื่อประชาสัมพันธการใหบริการ   
2.2.4 (ก) มีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ใหบริการ   
2.2.5 (ก) มีการดําเนินการใหเกิดความคืบหนาตามที่ไดกําหนดไว   
หมายถึง ตองมีแผนภูมิ  Gantt Charts ที่เปรียบเทียบระหวาง
กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน และกิจกรรมทีม่ีการดําเนินการจริง ตาม
แบบฟอรมในคูมือแนวทางการจัดต้ังศูนยบริการรวมตามตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของการจัดต้ังศูนยบริการรวมตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  พรอมรอยละของความ
คืบหนาของกิจกรรม 

  

2.2.6 (ก) มีสัญลักษณศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน
ตามที่พัฒนาโดยสํานักงาน ก.พ.ร. ณ จุดบริการ 

  

การพัฒนาทักษะความชํานาญ   

2.3.1 (ก) มีการจัดอบรมความรูพื้นฐานใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ณ 
ศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน 

  

การติดตามและประเมินผล   

3.1.1 (ก) มีจํานวนผูมาใชบริการโดยเฉลี่ยที่เหมาะสม   
หมายถึง ควรมีจํานวนผูใชบริการไมนอยกวาปที่ผานมา     
3.1.2 (ก) มีจํานวนงานบริการที่เหมาะสม   
หมายถึง ควรมีจํานวนงานบริการรับเรือ่ง-สงตอ  และงานบริการ
เบ็ดเสร็จไมนอยกวา  10  งานบริการ 

  

3.1.3 (ก) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการ ไมตํ่ากวารอยละ 75 โดยเฉลี่ย 

  

3.1.4 (ก) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ
โดยรวม ไมตํ่ากวารอยละ 75 โดยเฉลี่ย 

  

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกจิ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

• สวนราชการในสังกัดกลุมภารกิจตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ   
กลุมภารกิจ 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ          
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

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

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPI2 W2 60 70 80 90 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 60 70 80 90 100 . . 

. . 60 70 80 90 100 . . 
KPIi 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 
 
 

โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ           
และผลรวมของน้ําหนักของทกุตัวชี้วัด เทากับ  1   

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ ;  1, 2,…, i  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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เกณฑการใหคะแนน  :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

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 

 
หมายเหตุ :  

กรณีที่สวนราชการใดไมมีกลุมภารกิจ จะนําน้ําหนักไปรวมไวกับตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง” เปนน้ําหนักรอยละ 18 
และตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลักของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา” เปนรอยละ 20 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหกลุมภารกิจมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกลุมภารกิจโดยหนวยงานภายใน              
ใหความรวมมือชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ            
กลุมภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 ภาพถาย  
 รายงานการประชุม 
 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และระบุแหลงที่มาได
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  

 ความนาเชื่อถือ เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล  

 ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

หมายเหตุ :  
การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให     
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชีวั้ดมาดวยสวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอม
ใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

น้ําหนัก : รอยละ 15 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

• สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา ตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุ             
ตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ     
สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ          
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

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

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPI2 W2 60 70 80 90 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 60 70 80 90 100 . . 

. . 60 70 80 90 100 . . 
KPIi 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 
 
 

โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับ
กรมหรอืเทียบเทา และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัด เทากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทยีบเทา 

;1, 2,…, i  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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เกณฑการใหคะแนน  :  
ชวงปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- 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 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 ภาพถาย  
 รายงานการประชุม 
 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และระบุแหลงที่มาได
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  

 ความนาเชื่อถือ เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล  

 ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

หมายเหตุ :  
การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให     
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชีวั้ดมาดวยสวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอม
ใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
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ตัวชี้วัดที่ 3.1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ   
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)  

น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :    

• วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการ
ทําไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ           
พ.ศ. 2551 ที่กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551”   
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เปาหมายผลผลิต  
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                         
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

คะแนนท่ีได 
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย    
ถวงน้ําหนัก     

(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

เปาหมายผลผลิตที่1 W1 80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1) 
เปาหมายผลผลิตที่2 W2 80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2) 

. . 80 85 90 95 100 . . 

. . 80 85 90 95 100 . . 
 เปาหมายผลผลิตที่ i Wi 80 85 90 95 100 C i (Wi x Ci) 

น้ําหนักรวม Σ Wi =1  Σ (Wi x Ci) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

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

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

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละเปาหมายผลผลิต และผลรวมของน้ําหนักของทุก
เปาหมายผลผลิต เทากับ 1 

C หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของเปาหมายผลผลิต 
i  หมายถึง ลําดับที่ของเปาหมายผลผลิต ;  1, 2,…, i  
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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 

 

เงื่อนไข :  
กรณีสวนราชการเปลี่ยนแปลงเปาหมายผลผลิตที่กําหนดไวตามเอกสารงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 
กรณีที่สวนราชการกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการซ้ํากับผลผลิตใน

ตัวชี้วัดนี้ ใหตัดผลผลิตดังกลาวออกจากตัวชี้วัดนี้ 

 

หมายเหตุ : 
การกําหนดน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละเปาหมายผลผลิตใหถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ

เปาหมายผลผลิต หากไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุกเปาหมายผลผลิตมีน้ําหนักเทากัน 

 

เหตุผล :  
เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และเปนการผลักดันใหสวนราชการปฏิบัติราชการเพื่อใหบรรลุผล             
ตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี ้
 ผลผลิตเชิงปรมิาณของสวนราชการตาม “เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2551” ของสํานักงบประมาณ  
 เปาหมายเชิงปริมาณที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 ไมนับรวมผลผลิตเชิงปริมาณที่ไดนําไปเปนตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสําเร็จตามแผนยทุธศาสตรของ
กระทรวง กลุมภารกิจหรือกรม 

  รายละเอียดผลการดําเนินงานของผลผลิตเชงิปริมาณ ดังนี้ 
  รายงานสรุปปริมาณผลผลิตที่สามารถดําเนินการไดจริงของผลผลิตเชงิปริมาณแตละผลผลิต 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของผลผลิตไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก 
  สําเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 ที่จัดสงใหกับ  
สํานักงบประมาณ ณ งวดสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

  กรณีสวนราชการเปลี่ยนเปาหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจาย ตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงบประมาณจึงสามารถนําเปาหมายที่ปรับเปลี่ยนแลวมาใชในการประเมินผลได พรอมแนบเอกสาร 
หลักฐานที่สํานกังบประมาณใหความเห็นชอบดังกลาว 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้งรวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆจากเจาของขอมูลทุก      
1 เดือน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกบัหนวยงานเจาของขอมูลได   
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งทีข่อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได    

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : การเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดที่  4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง 

ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 6 
คําอธิบาย :   

• พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เพื่อกระตุน
การปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

• การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาสได
เขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของรวมคิด
แนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการ
พัฒนา 
 
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 : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  สวนราชการมีการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญและเหมาะสม ในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  

 สวนราชการมีการแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ
และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ 

 สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพ่ือเลือกประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็นวาเหมาะสมที่จะ
นํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการ
ปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกตองเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจ
หลัก (Core Function)ของสวนราชการหรือเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอประชาชนโดยตรง
และตองมีฉันทามติหรือมีการยอมรับรวมกันในการเลือก 

2  สวนราชการมีชองทาง/กระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder)ที่เกี่ยวของ เพ่ือนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดมาประกอบการจัดทํา
แผนงาน/โครงการตามประเด็นฯที่เลือก 

 สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม
ตามประเด็นฯที่เลือก โดยเปนแผนระยะสั้นหรือระยะยาว ซึ่งตองระบุกิจกรรมการ
ดําเนินงาน โดยใหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ (ในประเด็นฯที่เลือก) เขามามี
สวนรวม มีวัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้ วัด วิธีการ
ดําเนินการ วิธีการวัดผล ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล และวิธีการติดตามประเมินผล 
งบประมาณ และผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 

3  สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมี
สวนรวมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมีการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนฯรวมกัน  ตามวิธีการที่กําหนดไวในแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมฯ พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาเสนอตอ
ผูบริหารของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

4  สวนราชการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯได
แลวเสร็จ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการ
ในปตอไป พรอมทั้งนําเสนอตอผูบริหารของสวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชน 

 สวนราชการเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน และผูมี  
สวนไดเสีย (Stakeholder)ที่ เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานกระบวนการหรือกลไก  
ที่สวนราชการจัดใหมีขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม 

5  สวนราชการนําขอมูลที่ไดจากสรุปผลการดําเนินการฯ ในระดับคะแนนที่ 4 ไปกําหนด
แนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก  :  กลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ             
สํานักงาน ก.พ.ร. 

 
ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1.  นางพรทิพย  แกวมูลคํา 0 2356 9949 
2.  นางสาวเยาวพร    ปยมาพรชัย 0 2356 9979 
3.  นางสาวปจมาพร วรรณเสน 0 2356 9906 

 
เหตุผล :  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 การพัฒนาระบบ
ราชการ มาตรา3/1 : การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน     
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดขั้นตอน      
การปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน  การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถิ่น  การกระจายอํานาจตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน   

การจัดสรรงบประมาณ  และการบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่     
ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน  การเปดเผยขอมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ เพื่อประโยชนใน         
การดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้  จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติ
ราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได 
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แนวทางการประเมินผล :  

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  สวนราชการมีการ
วิเคราะหภารกิจหลัก
หรือยุทธศาสตรที่สําคัญ
และเหมาะสมในการ
เปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวม 

 สวนราชการมีการ
แตงต้ังคณะทํางาน 
ภาคประชาชน โดยเปน
คณะทํางานรวมระหวาง
ภาครัฐและผูมสีวน 
ไดเสีย (Stakeholder) 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการมีกิจกรรม         
การวิเคราะหภารกิจหลักหรอืยุทธศาสตรที่สําคัญและ
เหมาะสม ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวม 
ดังนี ้
 รายงานสรุปผลการวิเคราะหหรือแผนภาพที่แสดงให
เห็นวาสวนราชการมีการวิเคราะหภารกิจหลักหรือ 
ยุทธศาสตรที่สําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม 
 รายงานสรุปผลการวิเคราะหเพื่อกําหนดผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder) ที่เกี่ยวของ ตามภารกิจหลัก หรือ 
ยุทธศาสตรที่สําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม 

 ที่เกี่ยวของ 
 สวนราชการกับ
คณะทํางานภาค 

  คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งระบุชื่อ
คณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder) ที่เกี่ยวของ 

 ประชาชนมีการ
ปรึกษาหารือเพื่อเลือก
ประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ/ผลการ
ปฏิบัติราชการ/การ
พัฒนาบริการสาธารณะ
ที่เห็นวาเหมาะสม 
ที่จะนํามาดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 โดยประเด็นการ
พัฒนาระบบราชการ/
ผลการปฏิบัติราชการ/
การพัฒนาบรกิาร
สาธารณะที่เลือกตอง
เปนประเด็นที่เกี่ยวของ
กับภารกิจหลัก  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกจิกรรมการปรกึษาหารือ
ระหวางสวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชน เพื่อ
กําหนดและเลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผล
การปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็นวา 
เหมาะสมจะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 
เชน  

 ภาพถายหรือเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม             
การปรึกษาหารือ 
 บันทึกการประชุม/รายงานการประชุมที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ 
- ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติ

ราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่สวนราชการ
กับคณะทํางานภาคประชาชนเลือกเพื่อดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

- ความสอดคลองของประเด็นที่เลือกกับภารกิจหลัก 
(Core Function) ของสวนราชการหรือเปนเรื่องที่
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

(Core Function) ของ 
สวนราชการหรือเปน
เรื่องที่สงผลกระทบตอ
ประชาชนโดยตรงและ
ตองมีฉันทามติหรือมี
การยอมรับรวมกัน       
ในการเลือก   

สงผลกระทบตอประชาชนโดยตรง 
- การยอมรับ หรือการมีฉันทามติในประเด็นการ

พัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การ
พัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกดําเนินการซึ่งควร
ระบุวิธีการดําเนินงาน ผลแสดงการยอมรับ หรือผล
การลงฉันทามติ 

2 ขั้นตอนที่ 2 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  สวนราชการมีชองทาง/
กระบวนการการรับฟง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูมีสวน
ไดเสีย (Stakeholder) 
ที่เกี่ยวของ เพือ่นํา
ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่ไดมา
ประกอบการจัดทํา
แผนงาน/โครงการตาม
ประเด็นฯที่เลือก 

 สวนราชการกับ
คณะทํางานภาค
ประชาชนรวมกันจัดทํา
แผนงาน/โครงการแบบ
มีสวนรวมตามประเด็นฯ
ที่เลือกโดยเปนแผน
ระยะสั้นหรือระยะยาว 
ซึ่งตองระบุกิจกรรม 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงชองทาง/กระบวนการการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder)ที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 ชื่อชองทางที่มกีารรับฟง เชน 
- ตัวอยางสถานที่จัดต้ังตูรับขอคิดเห็น               

ศูนยขอมูล / หองสมุด 
- ตัวอยางหมายเลขโทรศัพทสายดวน                      

(Call Center ) 
- ตัวอยางเลขที่ตูปณ.เพื่อรับเรื่องจากประชาชน 
- ตัวอยาง/ภาพถายกิจกรรมการจัดสัมมนา การจัด

เวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
- ตัวอยางชื่อเว็บไซต / เว็บบอรด ซึง่มีชองทาง

สื่อสารกับประชาชน  
- ฯลฯ 

 กระบวนการ/วิธีการที่ใชในการจัดรับฟงความคิดเห็น 
เชน 
- Focus Group 
- สัมมนา 
- ฯลฯ 

 การดําเนินงาน โดยให 
ผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder)  
ที่เกี่ยวของ(ในประเด็นฯ 
ที่เลือก) เขามามี 
สวนรวม มีวัตถุประสงค 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการมีระบบ     
การนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการจัดทํา
แผนงาน/โครงการตามประเด็นฯที่เลือก เชน 
 รายงานสรุปผลความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจาก
ชองทาง/กระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนจากชองทางตางๆ 
 บันทึกขอความ/ รายงานการประชุม ที่แสดงใหเห็นวา
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

เปาหมาย/ผลสําเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการ
ดําเนินการ วิธีการ
วัดผล ระบบหรือวิธีการ
จัดเก็บขอมูล และ
วิธีการติดตาม
ประเมินผล งบประมาณ 
และผูรับผิดชอบไว 
อยางชัดเจน 

มีการนําเสนอผล จากการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน และนําความคิดเห็นของประชาชนไป
กําหนดแผนงาน/โครงการตามประเด็นฯ ที่เลือก 

 แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมตามประเด็นฯ ที่เลือก    
โดยเปนแผนระยะสั้นหรือระยะยาว ซึ่งควรระบุ
รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน ดังนี ้     
 วัตถุประสงค 
 รายละเอียดการดําเนินงาน/ขัน้ตอน/วิธีการ  
 ระยะเวลาดําเนินการตามกิจกรรม/ขั้นตอน เชน ปฏิทิน
การดําเนินงาน (Gantt Chart) 
 เปาหมาย/ผลสําเร็จ  
 ตัวชี้วัด  
 วิธีการวัดผล  
 ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล  
 วิธีการติดตามประเมินผล  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

3 ขั้นตอนที่ 3 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  สวนราชการและ
คณะทํางานภาค
ประชาชนรวมกัน
ดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการแบบ
มีสวนรวมฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 
ไดแลวเสร็จครบถวน 
โดยมีการติดตาม
ความกาวหนาของ 
การดําเนินการตามแผน
ฯรวมกันตามวิธีการที่
กําหนดไวในแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวม
ฯพรอมทั้งจัดทาํ
รายงานสรุปผลการ

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการและคณะทํางาน 
ภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
แบบมีสวนรวมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได
แลวเสร็จครบถวน ดังนี ้
 รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบ  
มีสวนรวมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  เชน 
- รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนทีร่ายงานตอผูบริหารของ 
สวนราชการอยางสม่ําเสมอ 

- ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง
ความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่
กําหนดตามแผน 

- วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมที่
กําหนดในแผนงาน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของ
กิจกรรมดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ติดตามความกาวหนา
เสนอตอผูบริหารของ 
สวนราชการ 
อยางสม่ําเสมอ            
(รายเดือน/รายไตรมาส) 

เชน ภาพถาย  รายงานการประชุม คําสั่งแตงต้ัง
คณะทํางาน/บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกบักิจกรรม
ตามแผน/เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
กิจกรรม 

หมายเหตุ :   การนําเสนอรายงานผลการติดตาม
ความกาวหนาตอผูบริหาร ใหดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

4 ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  สวนราชการจัดทํา
รายงานสรุปผลการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการแบบ  
มีสวนรวมฯไดแลวเสร็จ 
โดยระบุปจจัยสนับสนุน 
ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะสําหรับการ
ดําเนินการในปตอไป 
พรอมทั้งนําเสนอตอ
ผูบริหารของสวน
ราชการและคณะทํางาน
ภาคประชาชน 

 สวนราชการเผยแพร
รายงานสรุปผลการ
ดําเนินการดังกลาวให
ประชาชน และผูมีสวน
ไดเสีย (Stakeholder) 
ที่เกี่ยวของไดรบัทราบ 
โดยผานกระบวนการ
หรือกลไกที่สวนราชการ
จัดใหมีขึ้นไดอยางเปน
รูปธรรม 

 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯ ไดแลวเสร็จดังนี ้
 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม ซึง่ควร
ประกอบดวย 
- คําชี้แจงการปฏิบัติงาน 
- ผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
- ระยะเวลาแลวเสร็จ 
- ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 
- อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
- ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการนําเสนอ
รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนรวมฯ ตอผูบรหิารของสวนราชการและ
คณะทํางานภาคประชาชน เชน ภาพถาย  บนัทึก
ขอความ/หนังสือรายงานการประชุม วาระการประชุม  

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการจัดใหมีการ
เผยแพร 
รายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน และ
ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
โดยผานกระบวนการหรือกลไกที่สวนราชการจัดใหมีขึ้น
ไดอยางเปนรูปธรรม เชน  
 ผังแสดงกลไก / ขั้นตอน / การรายงาน ถึงการเผยแพร 
รายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน 
และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของได 
รับทราบ 
 ภาพถาย/เอกสารประกอบการจัดประชาคม          
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

การจัดเสวนา  การจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนการ
เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการ 
 รายชื่อผูเขารวมรับฟงการเผยแพรรายงานสรุปผล        
การดําเนินการ 
 ชื่อชองทางการเผยแพร ไดแก ชองทางอิเลก็ทรอนิกส  
ชื่อเว็บไซต หรอื การเชื่อมโยง (Link) และ ชองทาง
อื่นๆ เชน 
- วิทยุกระจายเสียง 
- โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว จดหมายขาว จุลสาร 
วารสาร การจัดนิทรรศการ ประกาศตาง ๆ เปนตน 

5 ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  สวนราชการนาํขอมูลที่
ไดจากสรุปผลการ
ดําเนินการฯ ในระดับ
คะแนนที ่4 ไปกําหนด
แนวทางหรอืแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวม
สําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการมีการกําหนด
แนวทางหรอืแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งควรแสดงใหเหน็ถึง 
 ความสอดคลองของผลการดาํเนินจากระดับคะแนนที ่
4 กับแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมสีวนรวม
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให  
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญ  
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียม
ไวที่สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

 

 3 - 29

ตัวชี้วัดที่ 5  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

• ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดย          
สวนราชการตองดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา 
และสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ และการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐ ใหบริการขอมูล
ขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมาย 
ที่กําหนดไวในแตละระดับ 

เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 
  จัดสถานที่/จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ สําหรับใหบริการขอมูล

ขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบ ขอมูลขาวสารได
โดยสะดวก 

  มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 

  มีปายบอกถึงที่ต้ังของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารที่สวนราชการจัดไวสําหรับ
การใหบริการขอมูลขาวสาร ที่เขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 
ดังนี้ 

  มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน และเปนปจจุบัน 
  จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและ

สามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว 
3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ โดยดําเนินการ 

ดังนี้ 
  มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ 
  ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ 

ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพื่อ
ซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน 

  จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ 
รายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือ 
รายไตรมาส) 

  มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการ
ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถ
ตอบสนองหรือใหบริการขอมูลขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากรใน 
สวนราชการและประชาชนทราบ ดังนี้ 

  จัดอบรม ใหความรู และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารและการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการขอมูล
ขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมายใหแกบุคลากรในสวนราชการอยางทั่วถึง
และสม่ําเสมอไมนอยกวา 3 ชั่วโมง 

  ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการโดยเฉพาะการจัดต้ังศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบผาน
ชองทางตาง ๆ อยางนอย 5 ชองทางโดย 1 ใน 5 ชองทาง จะตองเปน 
การเผยแพร ประชาสัมพันธ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

  รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทาง
ชองทางตาง ๆ และมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการ
บริหารจัดการดานการเปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

5  เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา  ประกาศสอบราคาที่หัวหนา 
สวนราชการลงนามแลวบนเว็บไซตของสวนราชการ 

  จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน และเผยแพรบนเว็บไซตของ 
สวนราชการทุกเดือน 

 
หมายเหตุ : 

1. ใหสวนราชการสวนกลางรับผิดชอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
หนวยงานในสังกัดที่ต้ังอยูในสวนกลางและสวนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวน
ภูมิภาคที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด  

2. มาตรา  9 แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ บัญญัติไวดังนี้   
มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ
อยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของ
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) 
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน 

(5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ 
 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ใหระบุ
รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง  ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 
14 หรือมาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น 
 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี 
คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายได
นอยประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

 คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการใหทุก

หนวยงานของรัฐ ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยตองถือปฏิบัติเมื่อประชาชน
ขอขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
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 3.1 กรณีที่ประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐ และขอมูลขาวสารนั้นหนวยงาน
ของรัฐมีขอมูลขาวสารพรอมที่จะจัดหาใหได จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคําขอ 
 3.2 ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีเปนจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน  รวมทั้งแจงกําหนดวันที่จะดําเนินการแลวเสร็จให
ผูขอขอมูลทราบดวย 
 3.3 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอ จะตองแจงคําสั่งมิให
เปดเผยขอมูลขาวสารพรอมเหตุผลใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับคําขอ 

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

5. สวนราชการสามารถขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจาก
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
 

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

 
เหตุผล :  

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

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 :  
ดําเนินการตาม
พระราชบัญญติัขอมูล
ขาวสารของราชการ     
พ.ศ. 2540 ดังนี้ 
 จัดสถานที่/ จัดต้ังศูนย
ขอมูลขาวสารของ 
สวนราชการ สําหรับให 
บริการขอมูลขาวสาร
ตามมาตรา 9 เพื่อให
ประชาชนสามารถเขา
ตรวจสอบขอมูลขาวสาร
ไดโดยสะดวก 

 มีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ประจําศูนยขอมูล
ขาวสารหรือปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการขอมลูขาวสาร
ของสวนราชการเปน
การเฉพาะ 

 มีปายบอกถึงที่ต้ังของ
สถานที่หรือศูนยขอมูล
ขาวสารที่สวนราชการ
จัดไวสําหรับการให 
บริการขอมูลขาวสาร   
ที่เขาใจไดงายและ
มองเห็นไดชัดเจน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน ดังนี้ 
 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเหน็วาสวนราชการมีการจัด
สถานที่/จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการ        
ขอมูลขาวสารและมีการติดปายบอกสถานที่ต้ังศูนย   
ขอมูลขาวสาร เชน  

- บันทึก/หนังสือที่ผูบริหารของสวนราชการสั่งการ
ใหมีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารขึ้นภายใน     
สวนราชการ 

- ภาพถายสถานที่ต้ังของศูนยขอมูลขาวสาร  
และ 

- หนังสือแตงต้ังหรือมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบหรือ
มีเจาหนาที่ประจําศูนยฯทําหนาที่ใหขอมูลขาวสาร 

- ภาพถายปายบอกถึงสถานทีต้ั่งของศูนยขอมูล
ขาวสาร ที่เขาใจไดงายและติดต้ังอยูในตําแหนงที่
มองเห็นไดชัดเจน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

2 ขั้นตอนที่ 2 :  
จัดระบบขอมูลขาวสาร       
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร  
ของราชการ พ.ศ.2540 
มาตรา 9 ดังนี ้
 มีขอมูลขาวสารตาม
มาตรา 9 ครบถวน และ
เปนปจจุบัน 

 จัดทําดัชนีขอมูล
ขาวสารไวใหบริการ ณ 
ศูนยขอมูลขาวสารอยาง
ชัดเจนและสามารถ
สืบคนไดสะดวก 
รวดเร็ว 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ  
ระดับคะแนน 1 และแสดงถงึการจัดระบบขอมูลขาวสาร    
ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ ดังนี ้
 ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร 
ครบทุกประเภทที่ระบุไวตามมาตรา 9  ของ พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนีต้าม
อํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ไดแก  
- ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉยัที่มีผลโดยตรง        
ตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

- นโยบายและการตีความ 
- แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจาย
ประจําปของปงบประมาณที่กําลังดําเนินการ 

- คูมือหรอืคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ของรฐั ซึง่มีผลกระทบตอสิทธิ หนาที่ ของเอกชน 

- สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา 
- สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัด
ตอนหรอืสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทํา
บริการสาธารณะ 

- มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แตงต้ัง      
โดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี               
ทั้งนี้  ใหระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงาน
ขอเท็จจริง หรอืขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการ
พิจารณาไวดวย 

- ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขอมลู
ขาวสารของราชการกําหนดใหสวนราชการตองจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ไดแก ประกาศ
ประกวดราคาและประกาศสอบราคาของ
หนวยงานของรัฐที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว 
และ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ฯลฯ 

 ภาพถาย / เอกสารแสดงดัชนีขอมูลขาวสารที่จัดไว
ใหบริการที่มีคาํอธิบายที่ชัดเจนหรอืแสดงใหเห็นถึง
วิธีการสืบคนขอมูลขาวสารจากดัชนี      
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

3 
 

ขั้นตอนที่ 3 : 
บริหารจัดการเกี่ยวกับ    
การเปดเผยขอมูลขาวสาร
อยางเปนระบบโดย
ดําเนินการดังนี ้
 มอบหมายใหผูบริหาร
ระดับรองหัวหนา    
สวนราชการรบัผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน    
ตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ
เปนการเฉพาะ 

 ผูบริหารของสวนราชการ
ใหความสําคัญและ
ควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอมูลขาวสารของ
ราชการอยางเครงครัด 
เชน มีการประชุมเพื่อ
ซักซอมความเขาใจใน
การปฏบิัติตามกฎหมาย 
เปนตน 

 จัดเก็บสถิติและสรุปผล
การมาใชบริการ ณ 
ศูนยขอมูลขาวสาร  
ของสวนราชการ
รายงานใหผูบริหาร 
ของสวนราชการทราบ
อยางสม่ําเสมอ      
(รายเดือนหรือ 
รายไตรมาส) 

 มีการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร เชน 
 คําสั่งแตงต้ังหรือมอบหมายใหผูบรหิารระดบัรอง
หัวหนาสวนราชการรับผิดชอบงานตามกฎหมาย
ขอมูลขาวสาร 

 บันทึกการประชุมติดตามผลการดําเนินงานของ         
ศูนยขอมูลขาวสารที่มีผูบริหารของสวนราชการเขา
รวม ในการประชุม 

 ภาพถายการจัดกิจกรรม/เอกสารประกอบการจัด
ประชุมหรือจัดกิจกรรมเพื่อซกัซอมความเขาใจในการ
ปฏิบัติ  ตามกฎหมายขอมูลขาวสาร  

 หลักฐานอืน่ ๆ ที่แสดงใหเหน็ถึงการใหความสําคัญ
และควบคุมดูแล ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูล
ขาวสาร เชน ระเบียบ/คําสั่ง/หนังสือสั่งการของ
ผูบริหารของสวนราชการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ขอมูลขาวสาร เปนตน 

 บันทึก/หนังสือ/รายงานสรุปผลการดําเนินงานของ     
ศูนยขอมูลขาวสารที่เสนอตอผูบริหารของสวนราชการ 
เปนประจํา (รายเดือน/รายไตรมาส) ซึ่งระบสุถิติของ    
ผูมาใชบริการที่ศูนยขอมูลขาวสาร 

 บันทึก/หนังสือ/รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการ
ใหบริการขอมลูขาวสารแกประชาชน ซึ่งระบุขอมูล 
หรือสถิติของการตอบสนอง หรือใหบริการขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 

 หลักฐานอืน่ ๆ ที่แสดงใหเหน็ถึงการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการ
ใหบริการขอมลูขาวสารแกประชาชน เชน 

 - คําขอรับบริการ/หนังสือแสดงวาหนวยงาน
ใหบริการขอมลูโดยเร็วหรือดาํเนินการเสร็จสิ้นภายใน
วันที่มีการรองขอ 
 - หนังสือแจงใหผูขอขอมูลทราบวาหนวยงาน 
ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วันและ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ในการใหบริการขอมูล
ขาวสารแกประชาชน
ดวยความรวดเร็ว    
โดยมีเรื่องที่สามารถ
ตอบสนองหรืใหบริการ
ขอมูลขาวสารไดภายใน
กําหนดรอยละ 100 

แจงกําหนดวันที่จะดําเนินการแลวเสร็จใหผูขอขอมูลทราบ 
 -   หนังสือแจงคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารพรอม
เหตุผลใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ได
รับคําขอ 

 

4 ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู 
ขอมูลขาวสารใหบุคลากร
ในสวนราชการและ
ประชาชนทราบ ดังนี ้
 จัดอบรม ใหความรู  
และกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการพัฒนา
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายขอมูล
ขาวสารและการปฏิบัติ
หนาที่ในการใหบริการ
ขอมูลขาวสารตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย
ใหแกบุคลากรในสวน
ราชการอยางทั่วถึง  
และสม่ําเสมอไมนอย
กวา 3 ชั่วโมง 

 ประชาสัมพันธเผยแพร
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการ
โดยเฉพาะการจัดต้ัง
ศูนยขอมูลตามมาตรา 9 
ใหประชาชนรบัทราบ
ผานชองทางตาง ๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้งเอกสารหลักฐาน     
ที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการมีการเผยแพรความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร เชน 
 แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของ ปฏิทินการดําเนินงาน 

และรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
 คําสั่ง/หนังสือเวียน/หนังสือเชญิหรอือนุมัติใหเขาอบรม 
 ชื่อเรื่อง/หัวขอ/หลักสูตรที่จัดอบรมไมนอยกวา       

3 ชั่วโมง 
 วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม/จัดกิจกรรม 
 จํานวนผูเขาอบรมและทะเบียนรายชื่อผูเขาอบรม 
 ภาพถาย/เอกสารประกอบการอบรม/การจัดกิจกรรม 
 หลักฐานอืน่ๆ ที่แสดงถึงการดําเนินการตามมาตรการ

และวิธีการ 
 ชื่อชองทางการเผยแพร ไดแก ชองทาง

อิเล็กทรอนิกส เชน ชือ่เว็บไซต หรือการเชื่อมโยง 
(Link) และชองทางอื่นๆ เชน เอกสารที่สวนราชการ
ใชในการเผยแพร ประชาสัมพันธ ชีแ้จงหรอืเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร และสิทธิ  
ของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ 
ราชการ เชน การเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน  เสียงตามสาย หอกระจายขาว โปสเตอร  
แผนพับ ใบปลิว จดหมายขาว จุลสาร วารสาร     
การจัดนิทรรศการ  ประกาศตาง ๆ เปนตน  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการจัดใหมี
ระบบหรือมีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

อยางนอย 5 ชองทาง
โดย 1 ใน 5 ชองทาง 
จะตองเปนการเผยแพร 
ประชาสัมพันธ ผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

 รับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เกี่ยวกับ      
การเปดเผยขอมูล
ขาวสารผานทาง
ชองทางตาง ๆ และมี
การนําความคิดเห็น 
ของประชาชนมา
พิจารณาประกอบการ
บริหารจัดการดานการ
เปดเผยหรือใหบริการ
ขอมูลขาวสาร 

 

เปดเผยขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ จริง    
เชน  
- ชื่อชองทางที่จดัไวเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนและเอกสารสรุปขอมูล/ความคิดเห็น       
ที่ไดจากชองทางดังกลาว 

- ภาพถายการจัดกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็น 
- บันทึกการประชุม/เอกสารสรุปผลการจัดรับฟง       
ความคิดเห็น  

- แบบสอบถามความคิดเห็น และสรุปผลที่ไดจาก
แบบสอบถาม เปนตน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวามีการนําความคิดเห็น
ของประชาชนมาพิจารณาหรือใชประกอบการ
บริหารจัดการงานดานการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
เชน  
- บันทึกการประชุม 

 บันทึก/หนังสือสั่งการของผูบริหารของ 
สวนราชการ โดยอางอิงความเห็นหรือขอเสนอแนะ  
ที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน      
ผานชองทางตาง ๆ เปนตน 

5 ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
การประกวดราคา 
ประกาศสอบราคาที่
หัวหนาสวนราชการ      
ลงนามแลวบนเว็บไซต
ของสวนราชการ 

 จัดทําสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจางเปนรายเดือน 
และเผยแพร  
บนเว็บไซตของ 
สวนราชการ ทกุเดือน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1, 2, 3 และ 4 และเอกสาร/หลักฐานอื่น ๆ 
ดังนี้ 
 เอกสารที่มีภาพพิมพหนาเว็บไซตที่มีขอมลูประกาศ 
ประกวดราคาและประกาศสอบราคาที่หัวหนา             
สวนราชการลงนามแลวและไดนําลงในเว็บไซตของ      
สวนราชการ 
 ชื่อเว็บไซตและ/หรือลิงคที่สามารถเขาไปเรียกดูหรือ
ตรวจสอบขอมูลประกาศประกวดราคาและประกาศสอบ
ราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว      
 ชื่อเว็บไซตและ/หรือลิงคที่มกีารเผยแพรสรปุผล    
การจัดซื้อจัดจางรายเดือน (สขร. 1) ของสวนราชการ 
ที่สามารถเขาไปตรวจสอบได 
 เอกสารที่มีภาพพิมพหนาเว็บไซตของสวนราชการ       
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ที่แสดงขอมูลสรุปผลการจัดซือ้จัดจางเปนรายเดือน   
(สขร. 1) ของทั้งปงบประมาณ  

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ   

 ณ สถานที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ 
หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให    
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรอืสรุปเอกสาร/หลักฐานทีส่ําคัญ
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียม
ไวที่สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
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ตัวชี้วัดที่ 6    ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
น้ําหนัก : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณา
ความครบถวนของการดําเนินการใน 3 ประเด็น ไดแก 

1. การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทาง ที่ชัดเจนในการปองกันการทุจริต รวมทั้ง    
เพื่อการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

2. การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวน       
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

3. การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ             
พ.ศ. 2551 

 
ประเด็นที่ 1: การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทาง ที่ชัดเจนในการปองกันการทุจริต รวมทั้ง    

เพ่ือการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
น้ําหนัก :  รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน        
การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
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      

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน  
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ  

 สรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการรองเรียน
ผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 ศึกษา วิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําใหการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 
การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  
ความมีจริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการ  
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

2  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาใชประกอบการจัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/
โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การเสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐได
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม  
การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ต้ังและมีธรรมาภิบาล ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 ใหแลวเสร็จ โดยตองคํานึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยง 
รวมทั้งการมีสวนรวมของภาครัฐและเครือขายภาคประชาชน และในมาตรการ/
แผนปฏิบัติการ จะตองระบุถึง 

 - การกําหนดหรือปรับปรุงแกไข หลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการที่เอื้อตอการปฏิบัติงานที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และ
ประชาสัมพันธ ใหภาครัฐและภาคประชาชน และ/หรือใหผูมีสวนไดเสียไดรับรู 

- กําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปน
ที่ต้ังและมีธรรมาภิบาล 

- กิจกรรมการสรางความเขมแข็งในดานการปองกันการทุจริต/การใหความรู  
กับภาครัฐและภาคประชาชน ตลอดจนเครือขายที่เกี่ยวของในดานการปองกัน 
การทุจริต 

3 ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต หรือการปฏิบัติหรือละเวน  
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด รวมทั้งการเสริมสรางใหเจาหนาที่
ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม  
การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ต้ังและมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ไดแลวเสร็จครบถวน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4  ตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่มีการรองเรียน
ผานระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อยางครบถวน 

 ตอบสนองตอขอรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม การไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
เปนที่ต้ังและไมมีธรรมาภิบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไวโดยครบถวน 

5  สรุปผลการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ และการเสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวมเปนที่ต้ังและมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยระบุ
ปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอ  
ขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” รวมทั้งการเสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมเปนที่ ต้ังและมีธรรมาภิบาล ในขั้นตอนที่ 4 พรอมทั้งกําหนด
แนวทางหรือมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การเสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวมเปนที่ต้ังและมีธรรมาภิบาลสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

เงื่อนไข : 

การดําเนินการในแตละระดับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ      
จะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพื่อนํามาเปนประเด็นปรับคะแนนเชิงคุณภาพดวย 

 

หมายเหตุ :  
1. สวนราชการสวนกลางจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของหนวยงานในสังกัดที่อยูในสวนกลาง และหนวยงาน
ราชการบริหารสวนกลางหรือสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจ
ใหแกผูวาราชการจังหวัด  (เชน สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน)  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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2. จังหวัดจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ     
ธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหาร
สวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจาก
ผูบังคับบัญชาของสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 

3. ไมรวมหนวยงานราชการสังกัดราชการบริหารสวนทองถิ่น  
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

1) ดานการกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรอืแนวทางการปองกนัการทุจริต การเสริมสรางใหเจาหนาที่
ของรฐัไดปฏิบติัหนาทีร่าชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานงึถงึผลประโยชน
ของสวนรวมเปนที่ต้ังและมีธรรมาภิบาล  

 ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 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 หมายเลขโทรศัพท 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 (ยกเวนเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  

 ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 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  
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แนวทางการประเมินผล : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 :  

 ทบทวนผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการ/แผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปราม
การทุจริตที่ไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 
 วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ
ที่อาจจะกอใหเกิดการ
ทุจริต การปฏิบัติและ/หรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 
 สรุปขอมูลที่ไดจากระบบ
การรับฟงขอรองเรียนของ
สวนราชการหรือที่มีการ
รองเรียนผานศูนยดํารง
ธรรม กระทรวงมหาดไทย 
หรือศูนยบริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ี
 ศึกษา วิเคราะหเพื่อให
ทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจ
เปนเหตุทําใหการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่
ของขาราชการเปนไปใน
ลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ การ
ปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทํา
ใหประชาชนขาดความ
เชื่อถือในความมีคุณธรรม  
ความมีจริยธรรม            
การคํานึงถึงประโยชน

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดมีการทบทวน
มาตรการ แผนปฏิบัติการฯ ที่ไดดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการทบทวนมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ 
หรือ บันทึก/รายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวา     
สวนราชการไดมีการทบทวนมาตรการ/แผน  ปฏิบัติ
การฯ  
ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงซึ่งจะตองประกอบดวย 
 ระดับความรุนแรง 
 โอกาสของการเกิดความเสี่ยง 
 การจัดลําดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหระดับ
ความรุนแรงและโอกาสของการเกิดการทุจริต เปนตน 

 เอกสารสรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน 
เชน สรุปขอรองเรียน จํานวนขอรองเรียน ฯลฯ เปนตน 

 เอกสารที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการไดมีการศึกษา
วิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจยัเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการ
เปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 
การปฏิบัติ หนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความ
เชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม การคาํนึงถึง
ผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนหรือการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ดังนี้ 

- รายงานสรุปผลการศึกษา วิเคราะหปจจัยเสี่ยง
ตางหรือบันทึกรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็น
วาสวนราชการไดมีการศึกษาวิเคราะหปจจัย
เสี่ยงฯ ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ        
พ.ศ. 2550 
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สวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตนและการยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล 

2 ขั้นตอนที่ 2 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 
มาใชประกอบการจัดทํา
แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/
โครงการหรอืแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตการเสริม 
สรางใหเจาหนาที่ของรัฐได
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความรับผิดชอบตอ
ประชาชนมีคณุธรรม 
จริยธรรมการคาํนึงถึง
ประโยชนของสวนรวมเปน
ที่ต้ังและมีธรรมาภิบาล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 ใหแลวเสร็จ โดยตอง
คํานึงถึงระดับความรุนแรง
และโอกาสของความเสี่ยง 
รวมทั้งการมีสวนรวมของ
ภาครัฐและเครอืขายภาค
ประชาชนและในมาตรการ/
แผนปฏิบัติการจะตองระบุถึง 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่1 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานในขัน้ตอนที่ 2 ดังนี้ 
 เอกสารทีแ่สดงใหเหน็ถึงการนาํขอมูลจากขั้นตอนที ่1 
มาใชประกอบการจัดทํามาตรการหรอืแผนปฏิบัติการฯ 

 มาตรการ หรือแผนปฏิบัติการฯตองระบุถงึแนว
ทางการกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางที่
ชัดเจนในการปองกันการทุจริต การเสริมสรางให
เจาหนาที่ของรฐัไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน มีคณุธรรม จริยธรรม       
การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ังและ           
มีธรรมาภิบาลตลอดจนการกําหนดใหมีกิจกรรม
เกี่ยวกับการสงเสริมการปฏิบัติราชการที่มีความ
รับผิดชอบ การมีคุณธรรม จริยธรรม การคาํนึงถึง
ประโยชนสวนรวม การมีธรรมาภิบาล กับการให
ความรูภาครัฐและภาคประชาชนและเครือขายที่
เกี่ยวของอยางครบถวน 

    ** หากมาตรการหรอืแผนปฏิบัติการไมระบุถึง
กิจกรรมดังกลาวจะถูกพิจารณาปรับคะแนนเชิงคุณภาพ
ดวย** 

 -  การกําหนดหรอืปรับปรุง
แกไขหลักเกณฑ ระเบียบ 
หรือแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 
ที่เอื้อตอการปฏิบัติงานที่
โปรงใสสามารถตรวจสอบ
ได และประชาสัมพันธ ให
ภาครัฐและภาคประชาชน 
และ/หรือใหผูมสีวนไดเสีย
ไดรับรู 
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- กําหนดใหมีกิจกรรม
สงเสริมใหเจาหนาที่ของ
รัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความรับผิดชอบตอ
ประชาชน มีคณุธรรม 
จริยธรรม การคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวม
เปนที่ต้ังและมี 

   ธรรมาภิบาล 
- กิจกรรมการสรางความ
เขมแข็งในดานการ
ปองกันการทุจริต/การให
ความรู กับภาครัฐและ
ภาคประชาชน ตลอดจน
เครือขายที่เกี่ยวของใน
ดานการปองกันการทุจริต 

3 ขั้นตอนที่ 3 :  
ดําเนินการตามมาตรการ/
แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต หรือการปฏิบัติหรือ    
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย 
มิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
ในสังกัด รวมทั้งการ
เสริมสรางใหเจาหนาที่ของ
รัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความรับผิดชอบตอ
ประชาชนมีคณุธรรม 
จริยธรรม การคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวมเปน
ที่ต้ังและมีธรรมาภิบาล 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
ไดแลวเสร็จครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงการดาํเนินงานตามแผนทีร่ะบุไว ดังนี้ 
 บันทึก/รายงานการประชุมทีแ่สดงความกาวหนาของ   
การดําเนินงานตามแผนที่สงถงึผูบังคับบัญชา 

 ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง
ความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนด
ตามแผน 

 วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของ
กิจกรรมดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง
หรือเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนฯ เชน 
- ภาพถาย 
- รายงานการประชุม 
- บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน 
- เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของ

กิจกรรม 
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4 ขั้นตอนที่ 4 :  

 ตอบสนองตอขอรองเรียน
เรื่อง “การทุจริตหรือการ
ปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ของรฐัในสังกัด” 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 ที่มีการรองเรียนผาน
ระบบการรับฟงขอรองเรียน
ของสวนราชการ ศูนยดํารง
ธรรม  กระทรวงมหาดไทย 
ศูนยบริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรอียาง
ครบถวน 

 ตอบสนองตอขอรองเรียน
เจาหนาที่ของรฐัไมได
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความรับผิดชอบตอ
ประชาชน ไมมีคุณธรรม 
จริยธรรม การไมคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง
และไมมีธรรมาภิบาล ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการที่
เกี่ยวของไดกําหนดไวโดย
ครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่1  2 และ 3 พรอมทัง้เอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงการตอบสนองตอขอรองเรยีนกรณีเจาหนาที่ของรัฐ
ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอ
ประชาชน ขาดคุณธรรม จรยิธรรม การไมคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ังและไมมีธรรมาภิบาล ดังนี้  
 สรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนกรณีเจาหนาที่

ของรฐัไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน ขาดคุณธรรม จรยิธรรม 
การไมคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ต้ังและ
ไมมีธรรมาภิบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 ตัวอยางเอกสารการรับขอรองเรียนและการ
ตอบสนองตอขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ  

5 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สรุปผลการดําเนินการตาม
แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/
โครงการหรอืแผนปฏิบัติ      
การปองกันการทุจริตของ
เจาหนาที่ของรฐั และการ

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้งมีรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ โดยมีเนื้อหา
ที่ระบุ  
 ผลการดําเนินงานและวันที่ดําเนินงานแลวเสร็จของ
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เสริมสรางใหเจาหนาที่ของ
รัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความรับผิดชอบตอ
ประชาชนมีคณุธรรม 
จริยธรรม การคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวมเปน
ที่ต้ังและมีธรรมาภิบาล 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
โดยระบุปจจัยสนับสนุน 
ปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงานและสรุปผลการ
ตอบสนองตอขอรองเรียน
เรื่อง “การทุจริตหรือการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ของรฐัในสังกัด” 
รวมทั้งการเสรมิสรางให
เจาหนาที่ของรฐัไดปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน     
มีคุณธรรม จรยิธรรม      
การคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมเปนที่ต้ังและมี    
ธรรมาภิบาลในขั้นตอนที ่4 
พรอมทั้งกําหนดแนวทาง
หรือมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/
แผนงาน/โครงการหรือ
แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต การเสรมิสรางให
เจาหนาที่ของรฐัไดปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม  
การคํานึงถึงประโยชนของ

แตละแนวทาง/มาตรการ/กิจกรรม 
 สรุปผลการดําเนินงานเมื่อเทยีบกับเปาหมายตามที่

กําหนดไวในมาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ 
 ปจจัยสนับสนุน 
 ปญหา/อุปสรรค 
 แนวทางหรอืขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการ/

แผนปฏิบัติการฯ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 วันที่แลวเสร็จของรายงานสรปุผลการดําเนินงานตาม

มาตรการหรือแผนปฏิบัติการอางอิงจากวันที่ผูมี
อํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

สวนรวมเปนที่ต้ังและมี    
ธรรมาภิบาลสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report)  
ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรปุเอกสาร/หลักฐานที่
สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
จัดเตรียมไวที่สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

 
ประเด็นที่ 2 : การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
ตัวชี้วัดที่ 6.2 การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวน        

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
หรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจางเพื่อใช
เปนฐานขอมูลการทุจริตในระดับชาติ 
 
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 : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐตามรูปแบบ รายการ และวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด 
(ตามแบบฟอรม ขท 01 แบบขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ) ไดอยาง
สมบูรณ ครบถวน และมีการปรับปรุงสถานะของผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบัน 
อยูเสมอ  

2 มีการประมวลผลขอมูลที่จัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และ
นําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผูบริหารของสวนราชการ ในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย  
มิชอบของเจาหนาที่ของรัฐได 

3 เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ  แลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยาง
สมบูรณ ครบถวน (ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง) 

4 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลา  
ที่กําหนด 
(หมายเหตุ : ขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3  ไมรวมถึงขอมูล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

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

 
เงื่อนไข :  

การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ จะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพื่อนํามาเปนประเด็นปรับคะแนนเชงิคณุภาพดวย 
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หมายเหตุ : 
1. กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02 ใหนําน้ําหนัก

ตัวชี้วัดรอยละ 1 ไปรวมกับตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

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

(ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2551) 
ครั้งที่ 2 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน 

(ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551) 
ครั้งที่ 3 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน 

(ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551) 
3. การสง File ขอมูลตองทําเปน Zip File เทานั้น และตั้งชื่อ File ที่ Zip ไว โดยใชรหัสหนวยงาน

เปนชื่อ File เชน ตช0014 และจัดสงไปยัง E-mail Address : infonccc@nccc.go.th 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

 ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 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 

 

เหตุผล :   
เนื่องจากการปองกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติหนาที่ราชการดวยการมีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีธรรมาภิบาลเปนวาระเรงดวนที่รัฐบาลใหความสําคัญ และเรงรัดให
ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่องเพื่อใหระบบราชการ มีความโปรงใส โดยการวาง
ระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา พัฒนากระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบลงโทษผูทุจริตอยางเด็ดขาด เปดเผยขอมูล ขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและการ
จัดซื้อ จัดจาง ใหเกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคเรื่อง
ดังกลาวอยางจริงจัง และปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคม ใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริต และการ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และยังเปนเรื่องที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550 – 2554 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 สวนราชการจึงมีหนาที่ปองกันมิใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้น อันจะสะทอนถึงประสิทธิภาพ และความ
โปรงใสในการทํางานของสวนราชการได 

 
แนวทางการประเมินผล :  

ผลคะแนนใชการประเมินผลจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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ประเด็นที่ 3  การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ      
พ.ศ. 2551 

ตัวชี้วัดที่ 6.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตาม
ประเด็นที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอให
ดําเนินการ  โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวน
การสอบสวนและเอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการทั้งหมด 

 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณและจัดสง 

ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด   x 100 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการทั้งหมด 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

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

1 รอยละ 40 

2 รอยละ 50 

3 รอยละ 60 

4 รอยละ 70 

5 รอยละ 80 
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หมายเหตุ : 
1. กรณีสวนราชการไมมีสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัดรอยละ 2 ไปเพ่ิมใหตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล 

2. ใหสวนราชการสวนกลางมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หนวยงานในสังกัดที่ต้ังอยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่
ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค ที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแก
ผูวาราชการจังหวัด 

3. ใหจังหวัดมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ หนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมี
สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคและผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  ทั้งนี้ ไมรวมหนวยงานราชการสังกัด
ราชการบริหารสวนทองถิ่น หนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวน
ภูมิภาค และผูวาราชการจังหวัดไมไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ เชน สํานักงานอัยการ
สูงสุด สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน  
 

หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :   
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ 
หมายเลขโทรศัพท 0 2282 3161 

 

เหตุผล :   
เนื่องจากการปองกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติหนาที่ราชการดวยการมีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีธรรมาภิบาลเปนวาระเรงดวนที่รัฐบาลใหความสําคัญ และเรงรัดให
ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่องเพื่อใหระบบราชการ มีความโปรงใส โดยการวาง
ระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา พัฒนากระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบลงโทษผูทุจริตอยางเด็ดขาด เปดเผยขอมูล ขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและการ
จัดซื้อ จัดจาง ใหเกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคเรื่อง
ดังกลาวอยางจริงจัง และปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคม ใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริต และการ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และยังเปนเรื่องที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550 – 2554 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 จังหวัดจึงมีหนาที่ปองกันมิใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้น อันจะสะทอนถึงประสิทธิภาพ และความ
โปรงใสในการทํางานของสวนราชการได 

 

แนวทางการประเมินผล :  
ผลคะแนนใชการประเมินผลจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจของผูรบับรกิาร 
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ  
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :   

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที่
ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  

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

ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

• สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูสํารวจ วิเคราะห และคัดเลือกงานบริการหลักของสวนราชการไม
เกิน 3 งานบริการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด และแจงใหสวนราชการทราบ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการสํารวจ
ความพึงพอใจ 

• หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 
1. เปนงานบริการ ที่เปนภารกิจหลักของสวนราชการ 
2. เปนงานบริการที่มีผูใชบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน 

 
 เกณฑการใหคะแนน :  
 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 65 

2 รอยละ 70 

3 รอยละ 75 

4 รอยละ 80 

5 รอยละ 85 

เงื่อนไข :  

1. ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
2. กรณีงานบริการที่ถูกคัดเลือกมีจุดใหบริการหลายแหง ผูประเมินอิสระขอสงวนสิทธิ์ในการสุม

จุดบริการในการสํารวจความพึงพอใจ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาวอุษา ปญญาวดี  0 2356 9969 
2. นางสาวณัฐชยา เครือหงส 0 2356 9999 ตอ 8861 

 
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 

 
แนวทางการประเมินผล :  

แนวทางการประเมินผล 

ที่ปรึกษาประเมินผล สวนราชการ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ปรึกษา
ประเมินผลจะใชผลการสํารวจความพึงพอใจ
จากผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) แลวเปนขอมูลอางองิเพื่อใชในการ
ประเมินผลเทานั้น 

 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการให
คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และคํานวณคะแนนทีไ่ดตาม
วิธีการคํานวณแบบที่ 1 

 การเตรียมการเพื่อการติดตามและ
ประเมินผล 

 กําหนดแผนงาน ผูรับผิดชอบ และนําแผนไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดใหดีขึ้น 

 สวนราชการสามารถดําเนินการสํารวจขอมูล       
ผลการดําเนินงานควบคูไปได เพื่อใชในการ
ติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการ 

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญ
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว
ที่สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน 2 กรณี 
กรณีที่ 1 สวนราชการมีงบประมาณรายจายลงทุน  
ตัวชี้วัดที่ 8  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสํ า เร็จของการเบิกจ ายเงินงบประมาณ  จะใชอัตราการเบิกจ าย                      
เงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้ วัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่
ไดรับ 

• หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือ
รายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจโดย
ผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัส
งบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 
 

สูตรการคํานวณ : 

 
                                เงนิงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการเบิกจาย    x 100 
                                            วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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 3 - 56

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 68 

2 รอยละ 71 

3 รอยละ 74 

4 รอยละ 77 

5 รอยละ 80 

 

หมายเหตุ :  
1. ระดับคะแนน 3 เทากับ คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได            

และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน
งบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

3. ในกรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่นๆ              
การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 

4. สามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับผานทางเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง 
 

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาวสุทธิรัตน  รัตนโชติ   0 2270 0368-9 
2. นางสาวนพนิดา  โภไคยารักษ  0 2270 0368-9 

 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและ                
ใหการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตาง ๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณ 
ในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

 

 3 - 57

แนวทางการประเมินผล : 
 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูลผลการ
เบิกจายรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค จากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 กรณีที่สวนราชการมีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สวนราชการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น 
งบประมาณ  ในสวนที่เหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได ทั้งนี้ หากสวนราชการ
ไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่น ๆ ตอ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน
งบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล โดยแสดง
รายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้  
 วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของ
งบประมาณที่สามารถประหยัดได  
 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสวนราชการที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
- แบบจัดทําแผนแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่จัดสรรงบประมาณ
ในงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (แบบ สงป. 302/1) 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

หมายเหตุ :  
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญ
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียม
ไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

 

 3 - 58

กรณีที่ 2  สวนราชการไมมงีบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณรายจายในภาพรวม 
ตัวชี้วัดที่ 8  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวมของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการ
เบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใช
ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือ
รายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

                      
                 เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สวนราชการเบิกจาย      x 100 
                           วงเงนิงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรับ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 92 

2 รอยละ 93 

3 รอยละ 94 

4 รอยละ 95 

5 รอยละ 96 

 

หมายเหตุ :  
1. ระดับคะแนน 3 เทากับ คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน

ภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัด

ได และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน
งบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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แหลงขอมูลอางอิง :  
ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง 
 

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาวสุทธิรัตน  รัตนโชติ  0 2270 0368-9 
2. นางสาวนพนิดา  โภไคยารักษ 0 2270 0368-9 

 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและ              
ใหการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณ   
ในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูลผลการ
เบิกจายรายจายในภาพรวมของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 กรณีที่สวนราชการมีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สวนราชการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น 
งบประมาณในสวนที่เหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได ทั้งนี้ หากสวนราชการ
ไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่น ๆ ตอ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน
งบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล โดยแสดง
รายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้  
 วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของ
งบประมาณที่สามารถประหยัดได  
 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสวนราชการที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
- แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (แบบ สงป. 302) 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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แนวทางการประเมินผล 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานทีส่ําคัญ
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน ทีเ่กี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียม
ไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะ
พิจารณาจากความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใช
น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวน
บุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สวนราชการใชจริง โดย
เปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใช
พลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 1. ไฟฟา   
 2. น้ํามัน   
 
เกณฑการใหคะแนน :  
 1.  ไฟฟา คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานใน

สังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้
ระดับ
คะแนน 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ 1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 
ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวง

ต้ังแต 1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการ
ใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถงึ -0.334   

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวง
ต้ังแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
โดยอยูในชวงต้ังแต 1 เทา ถงึ 1.2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ  
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง  -0.166 ถึง 0 
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรอื  
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเตม็ในการประเมินผล
ดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 
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2. น้ํามัน คะแนนการประเมนิผลดานน้ํามันของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานใน
สังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้

ระดับ
คะแนน 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ 1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (kWh) ครบถวน 
ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง

ต้ังแต 1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการ
ใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.500 ถงึ -0.334   

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง
ต้ังแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี
การใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
โดยอยูในชวงต้ังแต 1 เทา ถงึ 1.2 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามนัอยูในชวง -0.166 ถงึ 0 
ในกรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามนัมากกวา 0 จะไดคะแนนเตม็ในการประเมินผล
ดานน้ํามัน (2.5 คะแนน) 
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SEU = ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 

หนวยงานที่จะไดรับการประเมินดัชนีการใชพลังงานตองไดรับคะแนนเต็มในขั้นที่ 1-2 
 

แผนภาพแสดงการใหคะแนนในระดับคะแนน 3-5 

หนวยงานที่ได 
0.5 - 1 คะแนน 

ชวงที่ 1 ระดับคะแนนที่ 3 

ชวงที่ 2 ระดับคะแนนที่ 3-4 

ชวงที่ 3 ระดับคะแนนที่ 3-5 

หนวยงานที่ได 0 คะแนน 

หนวยงานที่ได 1.5 คะแนน 

หนวยงานที่ได 
0 - 0.5 คะแนน 

หนวยงานที่ได 
1 – 1.5 คะแนน 

ชวงที่ 4 ไดคะแนนเต็มในข้ัน 3-5 

ชวงที่ 5 ไมไดคะแนนในขั้น 3-5 
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ปจจัยที่ใชในการคํานวณคะแนนขั้นที่ 3 - 5 : 

 (1) ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
คํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ไดจากการวิเคราะหผลของขอมูลปจจัยพื้นฐาน

ตอปริมาณการใชพลังงานของหนวยงานในแตกลุม โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณาตัวแปรที่มี
ผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน แบงออกเปน 2 สวนคือ 
(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน เชน จํานวนบุคลากร พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร เวลาการ

ทํางาน จํานวนผูเขามาใชบริการ การออกใหบริการ เปนตน 
(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดที่ต้ัง พื้นที่ของอําเภอที่ต้ัง 

พื้นที่ของจังหวัดที่ต้ัง เปนตน 
(รายละเอียดของการคํานวณปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐานของแตละกลุมอยูใน 
www.e-report.energy.go.th) 

(2) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันจริงที่รายงานแก สนพ. 
คือ ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ที่หนวยงานรายงานผาน www.e-report.energy.go.th    

ครบ 12 เดือน 
 
สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 

คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
                     คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

 
เงื่อนไข :  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ สํานักงาน 
ก.พ.ร. จะใชขอมูลที่สวนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ สวนอนุรักษพลังงานและ
พลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1 และ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนี
การใชพลังงาน ในขั้นตอนที่ 3-5  

หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงาน
จริงเปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 ซึ่งจากขอมูลของป 
2550 จะมีหนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณรอยละ 10 ของหนวยงานราชการทั้งประเทศ 
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หมายเหตุ : 

1. สวนราชการ หมายถึง สวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมที่จัดต้ังขึ้น
ตามกฎกระทรวง  และรวมถึงสวนราชการที่ต้ังขึ้นเปนหนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏในกฎกระทรวง 

สําหรับสวนราชการที่เปนราชการบรหิารสวนกลางในสังกัดกรมนั้น ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง 
แตปฏิบัติงานอยูในภูมิภาค การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลของสวนราชการนั้นๆ ให
พิจารณาจากสถานที่ต้ังของสวนราชการวา ต้ังอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับจังหวัด
ที่ต้ังอยูนั้น 

2. หนวยงานในจังหวัด หมายรวมถึง สวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนภูมิภาคที่จัดต้ังขึ้น                  
ตามกฎกระทรวง รวมทั้งสวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงานอยูในภูมิภาคซึ่งจัดต้ังขึ้นตาม
กฎกระทรวง ทั้งนี้ การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลของสวนราชการนั้นๆ ใหพิจารณาจาก
สถานที่ต้ังของสวนราชการวาตั้งอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ต้ังอยูนั้น 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 

สวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน    
โทร.  0 2612 1555 ตอ 361-364  

 
เหตุผล :  

 พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําให
ตองพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ที่ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวย
ลดอัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
และประหยัดในทุกภาคสวน โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร.           
จึงกําหนดที่จะประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการดานการใชพลังงาน โดยมีสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานเปนเจาภาพหลักของตัวชี้วัด  
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข อมู ลปริ ม าณการ ใช
พลังงานไฟฟา  (kWh) 
ครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 ใชขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของจังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ที่หนวยงานภายในจังหวัดไดรายงานผลผาน www.e-
report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงาน
หมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 

 
  การสังเกตการณ 

   กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใน
การตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมทั้ง
แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูล
ตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบ
ยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปน
ระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความ
พรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการอื่น ภาคเอกชน และ
ประชาชน ตรวจสอบขอมูลได 

 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 (ความครบถวนของ
ฐานขอมูล) = 1 คะแนน 

  พิจารณา 2 สวน คือ (1) ขอมลูดานไฟฟา = 0.5 คะแนน  
(2) ขอมูลดานน้ํามัน = 0.5 คะแนน  

วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
พิจารณาความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ใน
ฐานขอมูลการประหยัดไฟฟา/น้ํามันใน www.e-report.energy.go.th
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ความครบถวน ดานไฟฟา ดานน้ํามัน 

ไมครบรอยละ 100 0.0 คะแนน 0.0 คะแนน 
ครบรอยละ 100 0.5 คะแนน 0.5 คะแนน 

หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถวนทั้ง 12 เดือน 

2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการ
จัดทําดัชนีการใช
พลังงานครบถวน 

จําแนกหนวยงานราชการ โดยแบงกลุมตามลักษณะการ
ปฏิบัติงาน 

 2.1 ดัชนีการใชพลงังาน จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของ
หนวยงานราชการ โดยแบงกลุมหนวยงานออกเปน 9 ลักษณะ 

1. กลุมทั่วไป 
2. กลุมโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
3. กลุมโรงเรียน 
4. กลุมศาลและสํานักงานอัยการ 
5. กลุมเรือนจําและสถานคุมประพฤติ 
6. กลุมสถานีตํารวจ 
7. กลุมสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
8. กลุมสถานสงเคราะห 
9. กลุมสถานีวิทยุและสถานีเครื่องสงสัญญาณ 

  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  2.2 ใชขอมูลการทํางานและขอมูลอื่นๆ ที่เปนคาตัวแปรใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เชน การใหบริการ กิจกรรม จํานวน
บุคลากร จํานวนนักเรียน จํานวนเตียงคนไข งบประมาณที่ไดรับ 
พื้นที่ของอาคารที่มี พืน้ที่การใหบริการ และขอมูลการใหบริการ 
เปนตน ที่สวนราชการไดรายงานผานwww.e- report.energy.go.th 
โดยแตละกลุมมีคาตัวแปรที่ตองรายงานแตกตางกัน ดังปรากฏใน 
www.e-report.energy.go.th คาตัวแปรตางๆ จะถูกนําไปหา 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  คาดัชนีการใชพลังงานของแตละหนวยงาน โดยมีแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร ซึ่งสมการจะมีคาที่ขึ้นอยูกับตัวแปรในแตละกลุม  
เมื่อปอนขอมูลเขาไปในแบบจําลองฯ ก็จะไดคาการใชพลังงาน
มาตรฐานของแตละหนวยงาน จากนั้นจะนาํคาที่ไดไป
เปรียบเทียบกับคาการใชพลังงานจริงของแตละหนวยงาน  
ซึ่งจะทราบคาดัชนีการใชพลงังานของแตละหนวยงานที่จะ
นําไปใชประเมินผล 

  

 
  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 2 (มีขอมูลที่ใชสําหรับประเมิน

คาดัชนีการใชพลังงานใหครบถวน)  = 1 คะแนน 
  วิธีและเกณฑการใหคะแนน 

พิจารณาความครบถวนของขอมูลสําหรับประเมินดัชนีการใช
พลังงาน ใน www.e-report.energy.go.thปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

ความครบถวน คะแนน 

ไมครบรอยละ 100 0.0 คะแนน 
ครบรอยละ 100 1.0 คะแนน 

หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลที่ใชสําหรับประเมินดัชนี
การใชพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถวนทั้ง 12 เดือน 

3 ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันจริง มากกวา
ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน โดยอยู
ในชวงต้ังแต 1.5 เทา ถึง 
2 เทาของปริมาณการใช
ไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนกีารใช 
ไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง 
-0.500 ถึง -0.334 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

• ขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 ที่ไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-5 (ดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน) 
= 3 คะแนน 
พิจารณา 2 สวน คือ  (1) ดัชนีการใชไฟฟา   = 1.5 คะแนน  
(2) ดัชนีการใชน้ํามัน   = 1.5 คะแนน 
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4 ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันจริง มากกวา
ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน โดยอยู
ในชวงต้ังแต 1.2 เทา ถึง 
1.5 เทาของปรมิาณการ
ใชไฟฟา/น้ํามัน
มาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนกีารใช
ไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง 
-0.333 ถึง -0.167 

วิธีและเกณฑการใหคะแนน 

• หนวยงานจะไดรับการประเมินในขั้นตอนที่ 3-5 ตองไดรับคะแนน
ทั้งไฟฟาและน้าํมันอยางละ 1.0 คะแนน ในเกณฑการใหคะแนน
ระดับที่ 1 และ 2 (ความครบถวนของฐานขอมูล)  

• วิธีใหคะแนน 
(1) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรไดจากการวิเคราะหทางสถิติโดยใช
การวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) โดยแยกการ
วิเคราะหในแตกลุมของหนวยงาน โดยสามารถดูรายละเอียด
ของแตละกลุมหนวยงานไดใน www.e-report.energy.go.th 
โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณาตัวแปรที่มีผลตอการใช
พลังงานของหนวยงาน  

(2) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามัน (จริง) 
ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ที่หนวยงานรายงานผาน     
www.e-report.energy.go.th ครบ 12 เดือน 

(3) คาดัชนีการใชพลังงาน 
          = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

     คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
 

ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใช
ไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันมากกวา 
0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา/น้ํามัน 

5 ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันจริง เทากับหรือ
มากกวาปริมาณการใช
ไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
โดยอยูในชวงต้ังแต 1 
เทา ถึง 1.2 เทาของ
ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนกีารใช 
ไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง 
-0.166 ถึง 0 

  เกณฑการใหคะแนน 

การใหคะแนนแบงออกเปน       
3 ขั้นตอน 

ไฟฟา น้ํามัน 

ขั้นที่ 3 ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
จริงมากกวาปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง
ต้ังแต 1.5 เทาแตไมถึง 2 เทาของ
ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
มาตรฐาน (- 0.5 < EUI ≤ - 0.333) 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 
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การใหคะแนนแบงออกเปน       
3 ขั้นตอน 

ไฟฟา น้ํามัน 

ขั้นที่ 4 ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
จริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง
ต้ังแต 1.2 เทาแตไมถึง 1.5 เทา
ของปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
มาตรฐาน  
(- 0.333 < EUI ≤ - 0.167) 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

ขั้นที่ 5 ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
จริง นอยกวาหรือมากกวาไมถึง 
1.2 เทาของปรมิาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน  
(- 0.167 < EUI ≤ 0) 

 
= 0.0-0.5
คะแนน 

 
= 0.0-0.5
คะแนน 

รวม 3 ชวง คะแนนเต็ม 1.5 คะแนน 1.5 คะแนน 
หมายเหตุ การประเมินคะแนนในขัน้ตอนที่ 3 4 และ 5 หากคาดัชนีการ
ใชไฟฟา/น้ํามันที่ไดจริงอยูระหวางคาขอบเขตใหใชวิธีเทียบ
บัญญัติไตรยางศ 
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันมากกวา 0 จะได
คะแนนเต็มในขั้นที่ 3-5  (1.5 คะแนน) 

  วิธีและเกณฑการใหคะแนนของจังหวัด 

• วิธีใหคะแนน 
ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในจงัหวัดตามขั้นตอน เพือ่
หาคะแนนของแตละหนวยงาน แลวนํามาพจิารณาใหคะแนนของ
จังหวัดนั้น โดยคิดจากคาเฉล่ียของหนวยงานในจังหวัดทั้งหมด 

= ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในจังหวัดทั้งหมด 
จํานวนหนวยงานในจังหวัดทั้งหมด 

หมายเหตุ :   
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน 
พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให 
สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูล
เพิ่มเติม 
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ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา           

การใหบริการ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตาม          
รอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง 
และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลวแตกรณี 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง ทุกกระบวนงานที่สวนราชการ
เสนอไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 และสวนราชการสามารถดําเนินการลดรอบ
ระยะเวลาไดต้ังแตรอยละ 30 ขึ้นไป  
 
ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

จํานวนผูรับบรกิารที่ไดรับบรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
จํานวนผูรับบรกิารทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 
 

งานบริการ 
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่
ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกบั

จํานวนผูรบับริการทั้งหมด 

คะแนน
ที่ได 
(Ci) 

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก     
(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) 
3 W3 50 60 70 80 90 C3 (W3 x C3) 
4 W4 50 60 70 80 90 C4 (W4 x C4) 
5 W5 50 60 70 80 90 C 5 (W5 x C5) 

น้ําหนักรวม Σ W =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

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

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

โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบริการ 
เทากับ 1 

C หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของของผูรับบริการที่ไดรบับริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ ;  1, 2,…, i  
 
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. ใหสวนราชการคัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงานจากกระบวนงานที่               
สวนราชการไดนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และลดระยะเวลา                   
การใหบริการไดต้ังแต รอยละ 30 ขึ้นไปเรียบรอยแลว เพื่อนํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

2. กระบวนงานที่คัดเลือกมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นี้ตองเปนกระบวนงานหลักที่
สําคัญของหนวยงาน และมีจํานวนผูใชบริการมาก หรือพิจารณาวาสงผลกระทบตอประชาชนจํานวนมาก หรือมี              
ผูรองเรียนจํานวนมาก 

3. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนําไป
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน 
หากไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 
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4. สําหรับกระบวนงานของสวนราชการที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการ
ดําเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลาเฉล่ียของ             
การใหบริการของทุกสาขา เปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการแสดงขอมูลผูใชบริการและ
ระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงานของแตละสาขาตามแบบฟอรม 2 โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผู
ประเมินมาพรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 

5. ใหสวนราชการเสนอเฉพาะกระบวนงานที่มีการปฏิบัติอยูในสวนราชการที่ต้ังอยูในสวนกลาง 
รวมทั้งสวนราชการที่เปนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูในสวนภูมิภาค และมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม
หลายจังหวัดใหนับเปนงานของสวนกลาง เชน สํานักประชาสัมพันธ เขต 2 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด  
เปนตน 

6. ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานที่เปนรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน 
 

หมายเหตุ :  

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กําหนดใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง 9 เดือน 
คือต้ังแตเดือนมกราคม 2551ถึง เดือนกันยายน 2551 เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง    
การปฏิบัติราชการ และใหสวนราชการแนบเอกสารหลักฐานขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการ               
รายกระบวนงานตามแบบฟอรมทั้ง 3 แบบฟอรม มาพรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรอง             
การปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานที่เปน
รอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่
ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาวอรญาณี สุนทรัช 0 2356 9999 ตอ 8915 
2. นางสาววิริยา  เนตรนอย 0 2356 9999 ตอ 8981 
3. นายชัยยุทธ  กมลศิริสกุล 0 2356 9943 
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เหตุผล :   
สืบเนื่องจากในการดําเนินการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของทุกสวนราชการนับต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 ทุกสวนราชการไดดําเนินการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการครบทุกกระบวนงานแลว ดังนั้นเพื่อผลักดันใหสวนราชการพัฒนาคุณภาพ                
การใหบริการประชาชนของสวนราชการอยางตอเนื่อง สวนราชการสามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน 
(Process)  การใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ คุณภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการ คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก 
และคุณภาพการใหบริการในภาพรวม ตามหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการใหบริการ
ประชาชน ประจําป 2550 ของ สํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งสวนราชการสามารถนําหลักเกณฑและแนวทางฯ ดังกลาว
มาใชประกอบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานใหสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของ
ประชาชน หรือผูใชบริการได อยางไรก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นี้ แนวทางการประเมินผลกําหนดให
สวนราชการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการตอไป เพื่อสรางความไววางใจในคุณภาพการบริการของ
หนวยงานภาครัฐใหมากยิ่งขึ้น 
  
แนวทางการประเมินผล :   
 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี ้
 จํานวนและชื่อของกระบวนงานหรืองานบรกิารที่นํามาประเมินเพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการที่เสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สวนราชการ
ควรแจงใหสํานกังาน ก.พ.ร. ทราบลวงหนา โดยระบุมาพรอมกับรายละเอียดตัวชี้วัด (ตามแบบฟอรม 1 
รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่สวนราชการเสนอประเมินผลในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551) 
 แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละกระบวนงานหรืองานบรกิารใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 หรอืขอมูลลาสุดที่สามารถจัดเก็บได  

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี ้
 จํานวนและชื่อของกระบวนงานหรืองานบรกิารที่นํามาประเมินเพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการที่เสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ตามที่ไดแจง
ไวกับสํานักงาน ก.พ.ร.)  
 ตารางการจัดเก็บขอมูลที่แสดงจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวน
ผูรับบริการทั้งหมดของแตละงานบริการที่เกดิขึ้นจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (แบบฟอรม 2 การจดัเก็บ
ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน ) 
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แนวทางการประเมินผล 

 วิธีการที่สวนราชการใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงานบริการอยาง
ชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน (ตามตารางตัวอยางการ
รายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ)  
 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงานที่แสดงผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุก
กระบวนงาน (แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน) 
 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการดําเนินการรักษามาตรฐานรอบ
ระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชจํานวนผูรบับริการที่ไดรบับริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐาน และจํานวนผูรับบรกิารทั้งหมดของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ 
ขอใหสวนราชการระบุจํานวนผูรับบรกิารที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการ
ทั้งหมดของแตละสาขาแนบเปนเอกสารหลกัฐานใหกับผูประเมิน 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูรับบริการ 
 เจาหนาที่ผูใหบริการ 

3. การสังเกตการณ  

 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลงัการจัดเก็บทุกครั้ง 
รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆจากเจาของขอมูลทุก 1 เดือน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได   
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งทีข่อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

 สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให 
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่ 
สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
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แบบฟอรม 1 รายชื่อกระบวนงาน นํ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ที่สวนราชการเสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

รวม 1.00  

 
แบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  

กระบวนงานลําดับที่ .......... ชื่อกระบวนงาน........................................................................... 
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ................................................................................................. 
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล...................................................... หมายเลขโทรศัพท.............................................. 
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด...........................ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ…....วัน/ชั่วโมง/นาที 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

…      

i      

คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้ 
1 แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
0 แทน ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

 

 3 - 77

แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

ชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก รอบระยะเวลา  
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ      

ท่ีไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 รวม 1.00 
ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกกระบวนงาน) 
 

 
ตัวอยางแบบฟอรม 1 รายชื่อกระบวนงาน นํ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 

ที่สวนราชการเสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 

1. การแกไขปญหาขอรองทุกขของญาติ       
แรงงานไทย 

2550 0.20 3 วัน 

2. การขอคืนรถในคดีจราจร 2549 0.20 120 นาท ี

3. การขึ้นทะเบียนนายจาง 2548 0.20 60 นาที 

4. การขอใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินออก
ใบกํากับภาษีอยางยอ 

2548 0.20 60 วัน 

5. การพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ         
การคุมครองผูบริโภค 

2547 0.20 30 วัน 

รวม 1.00  
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ตัวอยางแบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  

กระบวนงานลําดับที่ 4 ชื่อกระบวนงาน  การขอใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับ  
                            ภาษีอยางยอ 

หนวยงานที่รับผิดชอบคือ กรมXXXXXXXX 
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล  นายปองศักดิ์  เทวาคุมครอง  หมายเลขโทรศัพท 086-895-9969 
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด  7  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ 60 วัน 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/

หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1 นายบรรลือ  ผองอินทรี 4 ม.ค. 2551 20 ก.พ. 2551 34 วัน 1 
2 นางสุดา  แจมวัย 6 ก.พ. 2551 2 เม.ย. 2551 40 วัน 1 
3 นายเกรียง  บุญพิทักษ 7 มี.ค. 2551 30 พ.ค. 2551 61 วัน 0 
4 นางสาวสมใจ  สถิตดอยู 14 มี.ค. 2551 2 พ.ค. 2551 36 วัน 1 
5 นายคณิต  เพียงพอ 3 เม.ย. 2551 6 มิ.ย. 2551 47 วัน 1 
…     … 
…     … 
100 นางฤดี  มั่งคั่ง 25 ก.ค. 2551 26 ก.ย. 2551 46 วัน 1 

คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้ 
1 แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
0 แทน ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 

 
ตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 

 
งานบริการ 

วิธีการเก็บขอมูล 
ระยะเวลาการใหบริการ 

ตัวอยางเอกสารในการเก็บ
ขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 

1. การแกไขปญหาขอรองทุกขของ
ญาติแรงงานไทย 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

2. การขอคืนรถในคดีจราจร ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

3. การข้ึนทะเบยีนนายจาง ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

4. ขอใชเครื่องบันทกึการเก็บเงินออก
ใบกํากับภาษีอยางยอ 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

5. การพิจารณาเรื่องรองเรยีนเกี่ยวกบั
การคุมครองผูบรโิภค 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 
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ตัวอยางแบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

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

(8) 

งานบริการ น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา    
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ      

ท่ีไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

1. การแกไขปญหาขอรอง
ทุกขของญาติ แรงงานไทย 

0.20 3 วัน 150 150 100 5.00 1.0000 

2. การขอคืนรถในคดีจราจร 0.20 120 นาท ี 569 682 83.43 4.34 0.8680 
3. การขึ้นทะเบียนนายจาง 0.20 60 นาท ี 37 60 61.67 2.17 0.4340 
4. การขอใชเครื่องบันทึกการ

เก็บเงินออกใบกํากับภาษี
อยางยอ 

0.20 60 วัน 65 100 65.00 2.50 0.5000 

5. การพิจารณาเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภค 

0.20 30 วัน 50 50 100 5.00 1.0000 

 
รวม 1.00 

ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงนํ้าหนักของทุกงานบริการ) 3.8020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว ดังน้ี 
 เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
รอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา      
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

• ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทํา
บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพื่อนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุน 
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรี ยบ เที ยบผลการคํ านวณตนทุนต อหน วยผลผ ลิตระหว า งป งบประมาณ 
พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร 
พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

3 ทบทวนภารกิจเพื่อจัดทําขอมูลผลผลิตยอย  กิจกรรมยอย  พรอมปริมาณและ 
หนวยนับทั้งองคกร สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย กิจกรรมยอย โดยจัดใหมีการคํานวณตนทุน 
อยางนอย ดังนี้   

 1. กิจกรรมของหนวยงานสนับสนุน 5 กิจกรรมยอย 
 1.1 ดานการเงินและบัญชี 
 1.2 ดานการพัสดุ 
 1.3 ดานบริหารบุคคล 
 1.4 ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1.5 ดานการตรวจสอบภายใน 
 2. กิจกรรมของหนวยงานหลัก 1 กิจกรรมยอย  
 3. ผลผลิตยอย 2 ผลผลิต 
 และรายงานผลการคํานวณใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 

ทราบ 
5 นําผลการดําเนินงานที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4 ไปกําหนดแนวทางหรือ

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางอุไร  รมโพธิหยก 0 2271 2945 
2. นางสาวนภาทิพย  ปญจศิริ  0 2271 9024 ตอ 6220 

 
เหตุผล :  

เพื่อ ใหมีขอมูลทางการเงินที่นํ าไปใช ในการวิ เคราะหผลการดําเนินงาน  และนําไปสู                  
การบริหารราชการอยางมีคุณภาพ  
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 :  

 จัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 ตามหลกัเกณฑ
และวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
ไดแลวเสร็จ            
และรายงานผลการ
คํานวณตนทุนตาม
รูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 
โดยเสนอใหสํานัก
งบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิต ดังนี้ 

 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความ
เห็นชอบจากผูมีอํานาจ  

 ทั้งนี้ วันทีแ่ลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจ
ลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

 สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร.   

2 ขั้นตอนที่ 2 :  

 เปรียบเทียบผลการ
คํานวณตนทุนตอ         
หนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณพ.ศ.2549 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1 พรอมทั้ง รายละเอียดการวิเคราะหผล
การคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ไดจัดทําแลวเสร็จ
ในขั้นตอนที ่2 ดังนี ้

 และปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 วามีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 

 รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต   
ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ โดยเนื้อหาของ
รายงานฯ ดังกลาว ประกอบดวย 

 หรือลดลงอยางไร 
พรอมทั้งวิเคราะหถึง
สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว 
และจัดทํารายงาน
สรุปผลการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวยผลผลิต
ไดแลวเสร็จ 

- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการ
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ     
พ.ศ. 2550 ในตนทุนผลผลิตภาพรวม พรอมทั้ง
เปรียบเทียบและวิเคราะหตนทุนผลผลิต 
กิจกรรม ตามหนวยงาน (หนวยงานหลักและ
หนวยงานสนับสนุน) 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  - สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนทนุ
ผลผลิตภาพรวม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในตนทุนผลผลิต กิจกรรมตามหนวยงาน 
(หนวยงานหลกัและหนวยงานสนับสนุน) 

   ทั้งนี้ วันทีแ่ลวเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจ     
ลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

3 ขั้นตอนที่ 3 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  ทบทวนภารกิจเพื่อ
จัดทําขอมูลผลผลิตยอย 
กิจกรรมยอยพรอม
ปริมาณและหนวยนับ    

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่
แสดงถึงการทบทวนภารกิจเพื่อจัดทําขอมูลผลผลิตยอย 
กิจกรรมยอยพรอมปริมาณและหนวยนับดังนี ้

 ทั้งองคกร สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 

 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อวิเคราะหผลผลิต
ยอยและกิจกรรมยอยพรอมปริมาณและหนวยนับ
ของทั้งองคกร หรือเอกสารการมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบโดยคณะกรรมการดังกลาว
ประกอบดวยผูบริหารหรือ ผ ู แทนจากทุกศูนย
ตนทุน 

   จัดทําเอกสารการกําหนดผลผลิตยอย กิจกรรมยอย
พรอมปริมาณและหนวยนับขององคกร โดยผาน     
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และนําเสนอ
หัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบ 

4 ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  จัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิตยอย 
กิจกรรมยอย โดยจัดให
มีการคํานวณตนทุน      

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้ง เอกสาร หลักฐานที่
แสดงถึงการจดัทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย 
กิจกรรมยอย 

 อยางนอย ดังนี้  
1) กิจกรรมของ  

 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต 
กิจกรรม ผลผลิตยอย และกิจกรรมยอย                

 หนวยงานสนับสนุน  
5 กิจกรรมยอย   
(ดานการเงินและ      
การบัญชี ดานการ 
พัสดุ ดานบริหาร      

ของปงบประมาณ พ.ศ.2551 ตามหลักเกณฑ
วิธีการและรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกาํหนด 

 ทั้งนี้ วันทีแ่ลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจ
ลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 บุคคล ดานพฒันา
ทรัพยากรบุคคล       
ดานการตรวจสอบ
ภายใน) 

 สํ า เนาหนั งสื อนํ าส ง รายงานฯ  ใหกับสํ านัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 

 ในการจัดทําบัญชีตนทุนของปงบประมาณ พ.ศ.
2551 ตองใชขอมูลทางบัญชี  ต้ังแต 1 ตุลาคม 

 2) กิจกรรมของ
หนวยงานหลัก        
1 กิจกรรมยอย  

3) ผลผลิตยอย            
2 ผลผลิต 

2550 –  30 กันยายน 2551 จึงตองประมวลผล
ตนทุน ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2551 เพื่อใหมี
การติดตามประเมินผลในเดือนมกราคม 2552  
เปนตนไป 

5 ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  นําผลการดําเนินงานที่
ไดจากขั้นตอนที่ 2 และ
ขั้นตอนที่ 4 ไปกําหนด
แนวทางหรอืแผนการ
เพิ่มประสิทธิภาพ         
การดําเนินงานสําหรับ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้ง เอกสาร หลักฐาน
ที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการไดนําผลการคํานวณและ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไปกําหนดแนวทางหรอื
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เชน  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 

 แนวทางหรอืแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่สวนหนึง่
หรือทั้งหมดของแนวทางหรอืแผนฯ อางอิงจากผล
การคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต 

   บันทึกขอความ/รายงานการประชุมที่เกี่ยวกับการนํา  
ผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต   
ไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ     
การดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

   การจัดสัมมนา หรอืรูปแบบอืน่ๆ ทีแ่สดงใหเห็นวา     
สวนราชการไดนําผลการคํานวณและวิเคราะห
ตนทุน ตอหนวยผลผลิตไปกําหนดแนวทางหรือ
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน สาํหรับ
งบประมาณ พ.ศ. 2552 

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

 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคการ 
ตัวชี้วัดที่  12  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั    
น้ําหนัก :   รอยละ 22 
คําอธิบาย :  

• ผลจากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ไดดําเนินการตามตัวชี้วัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการตาง ๆ จึงไดนํามา
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินการในป พ.ศ. 2551  โดยเนนการบูรณาการตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
องคกรนํามาผนวกเขากับตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

• ความแตกตางของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตางจากปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
                         1)  วิธีการจัดทํารายงานใชวิธีประเมินองคกรดวยตนเองจากมาตรฐานที่กําหนดไวในแตละ
ขอคําถามและสวนราชการจะตองใหคะแนนตามขอเท็จจริงที่สวนราชการไดดําเนินการไปแลวตลอดระยะเวลา
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ซึ่งถือเปนการประเมินองคกรดวยตนเองขององคกรไปพรอมกับการปรับปรุง
องคกร) พรอมทั้งอางอิงหลักฐานในการดําเนินการ ในขณะที่แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เนนการรายงานผลที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549) เหตุผลที่
ปรับเปล่ียนเนื่องจากตองการใหเกิดการพัฒนาองคกรไปพรอม ๆ กับการประเมินองคกรดวยตนเองเมื่อสิ้นสุด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 แมวาในหมวด 7 ผลการดําเนินการจะยังไมครบถวนสมบูรณก็ตาม ดังนั้นจึงได
กําหนดน้ําหนักคะแนนในหมวด 7 เพียงรอยละ 1 เทานั้น 
     2)  ลดภาระในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โดยใชวิธีตรวจประเมินจากมาตรฐานที่
กําหนด (Check List) และ ตองการใหสวนราชการไดศึกษามาตรฐานของแนวทางการบริหารจัดการแบบ 
“ADLI” กลาวคือ มีการบริหารจัดการที่เปนระบบแบบแผน (Approach) นําไปใชอยางทั่วถึง (Deployment)  
เกิดการเรียนรู (Learning) และบูรณาการเชื่อมโยงสอดคลองกัน (Integration) ดังนั้น จะเปนประโยชนตอ   
สวนราชการอยางยิ่ง หากสวนราชการดําเนินการประเมินองคกรดวยตนเองตามแนวคิด ADLI ตามที่กําหนดใน
ตัวชี้วัดฯ ในชวงตนปงบประมาณกอน เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงและดําเนินการพัฒนาองคกร
ตามแนวทางที่กําหนด แลวเมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงประเมินองคกรดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาองคกรในปตอไป 
     3)   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแบงวิธีการดําเนินการออกเปน         
2 แนวทางแยกจากกันอยางชัดเจน กลาวคือ แนวทางที่ 1 เปนการดําเนินการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งถือวาเปนภาคบังคับที่ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการใหไดมาตรฐาน ซึ่งจะกําหนดวิธีการดําเนินการตามเอกสารคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นอกจากนั้น สวนราชการอาจสามารถดําเนินการตามแนวทางที่ 2  
การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งถือวาเปนภาคสมัครใจ ทั้งนี้ การดําเนินการตาม
แนวทางที่ 2 นี้จะอยูนอกเหนือจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะมีหลักเกณฑและกลไกที่แตกตางจาก 
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แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัด ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดเผยแพรแนวทางการบริหารรางวัลให 
สวนราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

•  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่
สวนราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใช
เปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ
สวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตัวชี้วัดนี้ไดผนวกตัวชี้วัดยอยหลาย ๆ ตัว ไดแก การจัดการความรู 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล  การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เคยดําเนินการไปแลวในชวง 3 ปที่ผานมาไวใน
ตัวชี้วัด PMQA    โดยในการประเมินจะใชวิธีการใหคะแนนตนเองตามเกณฑมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนดขึ้นใน
แตละขอคําถามในแตละหมวด  ดังนั้น จะเห็นไดวาสวนราชการจะยังคงดําเนินการพัฒนาตามตัวชี้วัดดังกลาว
อยางตอเนื่อง แตประเมินผลโดยตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเทานั้น 

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ใหดําเนินการครอบคลุม
ทุกหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง รวมถึงราชการบริหารสวนกลางที่ไปต้ังอยูในภูมิภาคดวย 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือซึ่งมีรายละเอียด
สําหรับสวนราชการใชในการดําเนินการ แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง รอยละ 1 
12.2 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความครบถวน

ของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 
รอยละ 6 

12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง     
ตามเกณฑ 7 หมวด 

รอยละ 15 

 
ตัวชี้วัดที่ 12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 
น้ําหนัก : รอยละ 1  
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการตามแบบฟอรมที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดไดอยางครบถวนและสงรายงานพรอมแผน CD ใหภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 4 ชุด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551โดยพิจารณาความสําเร็จจากวันที่
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับรายงานประเมินองคกรดวยตนเอง โดยรายงานดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชาของสวนราชการ 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนระยะเวลาที่สามารถจัดสงรายงานประเมินองคกรดวยตนเอง โดยแบงออกเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 28 พ.ย. 51 

2 21 พ.ย. 51 

3 14 พ.ย. 51 

4 7 พ.ย. 51 

5 31 ต.ค.51 

 
แนวทางการประเมินผล  :  

แนวทางการประเมินผล 

ประเด็นที่พิจารณา ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

ระยะเวลาการสงงาน     เอกสารแสดงวันที่ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับรายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเองที่ผูบังคับบญัชาของสวนราชการใหความเห็นชอบ  
ทั้งนี้ ผูประเมนิจะประสานงานกับสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลองของวันที่สวนราชการจัดสงรายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเอง เพื่อพิจารณาใหผลคะแนน 

 
ตัวชี้วัดที่ 12.2 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของความครบถวนของการจดัทํารายงานการ

ประเมินองคกรดวยตนเอง  
น้ําหนัก : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเองที่ครบถวนใน 6 ประเด็น ไดแก 
(1)  ลักษณะสําคัญขององคกร  (2)  รายงานการประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7  (3)  การแสดงผลกราฟ
ระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ (4)  รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง   
(5)  การจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงและการจัดทําแผนปรับปรุงองคกร  (6)  รายงานการ
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ PMQA ใหกับผูบริหารของสวนราชการ 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเอง แบงเปน 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. ความครบถวนของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององคกร 
(15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํา
รายงานประเมินองคกรดวยตนเอง
หมวด 1-7 (90 คําถาม) ตาม
แบบฟอรมที่กาํหนด 

1 30 45 60 75 90 

3. ความครบถวนของการแสดง ผล
กราฟระดับคะแนนการประเมิน
องคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ
ตามที่ปรากฏใน 7 หมวด (17 
หัวขอ) 

1 5 8 11 14 17 

4. ความครบถวนของการจัดทํา
รายงานจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุง ( 7 หมวด) 

1 3 4 5 6 7 

5. ความครบถวนของการจัดทํา
รายงานการจัดลําดับความสําคัญ
ของโอกาสในการปรับปรุงและแผน
ปรับปรุงองคกร* (7 หมวด) โดย
แบงเปนตัวชี้วัดยอย ดังนี ้

      

5.1 ความครบถวนของการจดัทํา
รายงานการจัดลําดับความสําคัญ
ของโอกาสในการปรับปรุง(7หมวด) 

0.5 3 4 5 6 7 

5.2 ความครบถวนของการจดัแผน
ปรับปรุงองคกรอยางนอย  
2 แผน 

0.5 0 - 1 - 2 

6. ความครบถวนของการจัดทํา
รายงานผลการประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับ PMQA ใหกับผูบริหาร
ของสวนราชการ (2 ครั้ง) 

1 0 - 1 - 2 
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หมายเหตุ  :  *สวนราชการอาจนําโอกาสในการปรับปรุงของบางหมวด มารวมกันเพื่อนําไปจัดทําแผน
ปรับปรุงองคกรก็ได ทั้งนี้ ใหระบุวาแผนปรบัปรุงองคกรดังกลาวมาจากโอกาสในการปรับปรุง
หมวดใด และหากหมวดใดไมมีโอกาสในการปรับปรุงหรอืแผนปรับปรุงองคกรในหมวดใด  
ใหระบุวา “ไมมี” 

 
แนวทางการประเมินผล  : 

แนวทางการประเมินผล 

ประเด็นที่พิจารณา ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
การประเมินองคกรดวยตนเอง 

  พิจารณาจากความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกร
ดวยตนเอง ซึ่งหมายถึง ความครบถวนของรายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเองของสวนราชการและเนื้อหาตามรายละเอียด 
ที่กําหนดไว ไดแก  
(1) รายงานลักษณะสําคัญขององคกร จํานวน 15 คําถาม  
(2) รายงานประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 จํานวน 90 คําถาม  

ตามแบบฟอรมที่กําหนด 
(3) ผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามราย

หัวขอตามที่ปรากฎใน 7 หมวด (17 หัวขอ)  
(4) รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง จํานวน 7 หมวด  
(5) การจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงและ        

แผนปรับปรงุองคกร จํานวน 7 หมวด และแผนปรับปรุงองคกร
อยางนอย 2 แผน 

(6) รายงานผลการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ PMQA ใหกับผูบริหาร
ของสวนราชการ 
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ตัวชี้วัดที่ 12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 
น้ําหนัก : รอยละ 15 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากแนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
12.3.1 ผลการประเมินองคกรดวยตนเองเชิงคุณภาพ รอยละ 10 
12.3.2 ความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมิน

องคกรดวยตนเอง 
รอยละ 5 

 
ตัวชี้วัดที่ 12.3.1 ผลการประเมินองคกรดวยตนเองเชงิคุณภาพ   
น้ําหนัก : รอยละ 10 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากการตรวจประเมินผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
สวนราชการทั้ง 7 หมวด ที่สวนราชการไดมีการประเมินองคกรดวยตนเองและกรอกแบบฟอรมตามที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนด 
 

 การพิจารณาผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด แบงเปน 
 

หมวด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

จํานวน
คําถาม 

ประเด็นที่มุงเนน 
ในการตรวจประเมิน 

1. การนําองคกร 1 12   
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2 9 การบริหารความเสี่ยงและการถายทอด

ตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร 
สูระดับบุคคล 

3. การใหความสําคัญกับผูรบับริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 11   

4. การวัด การวิเคราะห และจัดการความรู 2 10 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศและการจัดการความรู 

5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 2 21 การพัฒนาระบบบริหารทรพัยากรบุคคล 
6. การจัดการกระบวนการ 1 12   
7. ผลลัพธการดําเนินการ 1 15   
 10 90  
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หมายเหตุ : คาน้ําหนักคะแนนในแตละหมวดที่กําหนดขึ้นสําหรับตัวชี้วัด ป 2551 นี้ ใหความสําคัญตามผลการ
ดําเนินการที่ผานมาของสวนราชการที่ตองการใหเกิดความตอเนื่อง จึงใหน้ําหนักในหมวด 2, 4 
และ 5 มากกวาหมวดอื่น ๆ เนื่องจากเปนตัวชี้วัดฯ เดิม ซึ่งนํามาผนวกไวในตัวชี้วัดนี้ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 90 คําถาม เทากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ เมื่อสวน

ราชการไดประเมินตนเองแลว จะนําผลที่ไดมาคํานวณคะแนน เพื่อนํามาจัดระดับคะแนนตามตัวชี้วัด ดังตาราง
ตอไปนี้ 

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ระดับเบื้องตน 0-10 คะแนน 

2 ระดับกําลังพัฒนา 11-20 คะแนน 

3 ระดับดีปานกลาง 21-30 คะแนน 

4 ระดับดีมาก 31-50 คะแนน 

5 ระดับเปนเลิศ 51 คะแนนขึน้ไป 
 

ทั้งนี้ ในการประเมินตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้ง 7 หมวด 
ดังกลาว จะปรากฏรายละเอียดอยูในคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 ภาพถาย 
 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ 
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แนวทางการประเมินผล 

 ทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
  ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรม 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให 
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่ 
สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
 
ตัวชี้วัดที่ 12.3.2 ความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมินองคกรดวยตนเอง   
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :   

• ความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมินองคกรดวยตนเอง หมายถึง จํานวน
หลักฐาน 40 รายการซึ่งรายละเอียดอยูในคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาผลคะแนนความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมินองคกรดวยตนเอง 
แบงเปน 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จํานวนหลักฐาน 24 รายการ 
2 จํานวนหลักฐาน 28 รายการ 
3 จํานวนหลักฐาน 32 รายการ 
4 จํานวนหลักฐาน 36 รายการ 
5 จํานวนหลักฐาน 40 รายการ 
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ในการพิจารณารายละเอียดความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมินองคกรดวยตนเอง 
ดังกลาว จะปรากฏรายละเอียดอยูในคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 
เงื่อนไข : 

• ในการตรวจประเมินผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองของสวนราชการ 
ทั้ง 7 หมวด ที่ปรึกษาจะดําเนินการโดยใชวิธีการตรวจโดยละเอียดทุกขั้นตอนหรือสุมตรวจประเมิน                
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ประเด็นที่มุงเนน จะตรวจประเมินโดยละเอียดทุกขั้นตอน ไดแก  

หมวด 2  ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

หมวด 4  ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการจัดการ  
            ความรู 
หมวด 5  ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรพัยากรบุคคล 

• ประเด็นขอสังเกตที่ไดจากการตรวจประเมินผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินองคกร 
ดวยตนเองของสวนราชการทั้ง 7 หมวด จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 

 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั : สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 

 
ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

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. นางกัลยาณ  ภูวนันท 0 2356 9999 ตอ 8841 
5. นางกิตติยา คัมภีร 0 2356 9945 

 
เหตุผล :  

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

• เพื่อใหสวนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเองเปรียบเทียบกับการบริหาร
จัดการของสวนราชการที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของ
หนวยงานภาครัฐใหอยูในระดับและเกณฑที่สามารถยอมรับได ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

 

 3 - 94

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 ภาพถาย 
 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ 
 ทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
  ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรม 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให 
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของ
ตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่ 
สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
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ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 13   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดยพิจารณาความ
ครบถวนของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

กฎหมายสวนราชการ 
 

ตัวชี้วัดที่   13.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย : 

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

• สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2551 โดยใหระบุการ
ดําเนินการพัฒนากฎหมายใด สาระสําคัญหรือประเด็นกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลในการดําเนินการใน
แตละประเด็นทางกฎหมายใหชัดเจน มีการกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จ และใหสวนราชการ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550  

• สวนราชการใดที่ไดสํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก และอนุบัญญัติที่อยูในความรับผิดชอบ
แลว ปรากฏวาไมมีกฎหมายใดอยูในกรอบนโยบายที่ตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายตามกรอบการ
จัดทํากฎหมายที่จะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) อาจเลือกดําเนินการ  ดังนี้ 

(1)  พัฒนาหรือจัดระบบกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายลําดับรองในความรับผิดชอบใหเปน
ฐานขอมูลทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่สวนราชการและประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได 

(2)  ประมวลหรือชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรีในความรับผิดชอบ  เพื่อใหงายตอการใชหรือ
ปฏิบัติงานและสะดวกในการคนหาของประชาชน 

หากสวนราชการใดไมมีกฎหมายที่จะตองพัฒนา และไมจําเปนตองดําเนินการตามขอ (1) 
และ (2) ใหทําหนังสือยืนยันกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อยกเวนคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับ
ประเด็นการประเมินผล การพัฒนากฎหมายดังกลาว  
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เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที่  : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมกฎหมายหลักและอนุบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานรัฐทั้งหมดที่สวนราชการรับผิดชอบ โดยจําแนกหมวดหมูวากฎหมาย
หลักฉบับใดมีอนุบัญญัติใดที่ออกเปนไปตามกฎหมายหลักฉบับนั้น 

2 สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก และอนุบัญญัติที่จะตองดําเนินการยกรางขี้นใหม  
แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ 
และหนวยงานของรัฐทุกแหง ใหสอดคลองตามกรอบการจัดทํากฎหมายที่จะตอง
ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด   
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  
10 (พ.ศ. 2550-2554)   

3 จัดทํารายงานวิเคราะหกฎหมายและประเด็นทางกฎหมาย ตามกรอบนโยบาย  
ที่กําหนดไว โดยมีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของ
กฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสียในกฎหมาย (Focus group) หรือนําขอเสนอจาก
ผลงานวิจัยมาดําเนินการ และนําความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายหรือคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
ไปดําเนินการพัฒนากฎหมายในสวนที่รับผิดชอบไปดําเนินการ หากไมสามารถ
ดําเนินการไดตองชี้แจงเหตุผลประกอบ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายหรือ
คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการจะเปนผูใหความเห็นชอบ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยระบุกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา สาระสําคัญ/ประเด็นทางกฎหมายที่จะดําเนินการและ
เหตุผลที่จะดําเนินการในแตละประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ จัดสงใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่  28  ธันวาคม พ.ศ.2550 

5 แผนพัฒนากฎหมายที่ ส วนราชการนํ า เสนอได รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายหรือคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ 

 
หมายเหตุ : 

ในกรณีที่สวนราชการไมมีกฎหมายที่ตองพัฒนาตามหลักเกณฑการพัฒนากฎหมายใหแจงสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อดําเนินการตอไป 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 

ชื่อผูรับผิดชอบ           เบอรโทรศัพท 

นายศิริ  เลิศธรรมเทว ี 0 2280 9000 ตอ 301 
นายอํานาจ  พวัเวส 0 2280 9000 ตอ 557 
นางสาวกัญชลี  จํานงควงศ 0 2280 9000 ตอ 111 
นายรังสิต  มาศรีจันทร 0 2280 9000 ตอ 556 
นางสาวสุภัทรา  สังขทอง 0 2280 9000 ตอ 558 
นายเศรษฐชัย  อันสมศร ี 0 2280 9000 ตอ 556 
นางสาวกรทิพย  รัตนวงศ 0 2280 9000 ตอ 556 
นางสาวนิภาพรรณ มหาวัฒนางกูล 0 2280 9000 ตอ 558 

 
เหตุผล :  

1. เพื่อใหการพัฒนากฎหมายของสวนราชการบรรลุผลเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและ                
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

2. ทําใหการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของสวนราชการมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบเดียวกัน 
3. ใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ เกิดความเขาใจในการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมาย                 

ในภาพรวม  
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แนวทางการประเมินผล  : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 
รวบรวมกฎหมายหลักและ 
อนุบัญญัติของกระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานรัฐ
ทั้งหมดที่สวนราชการ
รับผิดชอบ โดยจําแนก
หมวดหมูวากฎหมายหลักฉบับ
ใดมีอนุบัญญัติใดที่ออกเปนไป
ตามกฎหมายหลักฉบับนั้น 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 ตรวจสอบวากระทรวงรวมกฎหมายหลักและอนุบัญญัติของ
กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐทั้งหมดทุก
สวนราชการหรือไม หากไมครบถวน หักคะแนนไมเกิน 0.1 
คะแนน   
 เอกสารบัญชีกฎหมายหลักและอนุบัญญัติของสวนราชการที่
ไดแจงมาตั้งแตแรกและตองครบถวนสมบูรณจนถึงปจจุบัน 
ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมไว    

 บัญชีรายชื่อกฎหมายหลักและอนุบัญญัติที่กระทรวงเสนอมา 
ในแผนพัฒนากฎหมาย  

2 ขั้นตอนที่ 2 : 
สํารวจ ตรวจสอบกฎหมาย
หลัก และอนุบญัญัติที่จะตอง
ดําเนินการยกรางขึ้นใหม  
แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกที่
อยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ 
และหนวยงานของรฐัทุกแหง 
ใหสอดคลองตามกรอบการ
จัดทํากฎหมายเพื่ออนุวัติการ
ใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนญู  พ.ศ.  2550 หรือ
ตามที่รัฐธรรมนญูกําหนด  
พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 นโยบายของรฐับาล 
หรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10  
(พ.ศ.2550 -2554) 
 

   ตรวจสอบวากระทรวง กรม ไดดําเนินการศึกษา/วิเคราะห
กฎหมายที่กระทรวง กรม ตองมีการพัฒนาปรับปรุงให
สอดคลองตามกรอบการจัดทํากฎหมายเพื่ออนุวัติการให
เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู  พ.ศ.  2550  หรือ
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด / ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
/ตามนโยบายของรฐับาล  หรือตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  10  (พ.ศ. 2550-2554) 

      หากไมมกีารดําเนินการหักคะแนนไมเกิน 0.1 คะแนน  
 เอกสารรายงานการประชุมของกระทรวง กรม หรือ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงที่มีเนื้อหา
การศึกษาวิเคราะหกฎหมายในความรับผิดชอบที่จะตอง
ดําเนินการพัฒนา  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

3 ขั้นตอนที่ 3 : 
จัดทํารายงานวิเคราะห
กฎหมายและประเด็นทาง
กฎหมาย ตามกรอบนโยบาย
ที่กําหนดไว โดยมีการจัดทํา
การรับฟงความคิดเห็นของผู
อยูใตบังคับของกฎหมายหรือ
ผูมีสวนไดเสียในกฎหมาย 
(Focus group) หรือนํา
ขอเสนอจากผลงานวิจัยมา
ดําเนินการ และนําความเห็น
และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายหรือคณะกรรมการ
ประเมินผลการพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการไป
ดําเนินการพัฒนากฎหมายใน
สวนที่รับผิดชอบไป
ดําเนินการ หากไมสามารถ
ดําเนินการไดตองชี้แจง
เหตุผลประกอบ ซึ่ง
คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายหรือคณะกรรมการ
ประเมินผลการพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการจะ
เปนผูใหความเห็นชอบ 
 

  ตรวจสอบวากระทรวง กรม ไดมีการจัดการรับฟงความคิดเห็น 
(Focus group) ผูมีสวนไดเสีย และ/หรือผูอยูใตบังคับของ
กฎหมาย /นํางานวิจัยมาศึกษาและมาดําเนินการหรือไม  
หากไมมีการดําเนินการหักคะแนน 0.2 คะแนน 

  ตรวจสอบวากระทรวง กรม ไดมีการนําขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายหรือคณะกรรมการประเมินผล
การพัฒนากฎหมายของสวนราชการมาดําเนินการหรือไม  
หากไมดําเนินการหัก 0.5 คะแนน   

 เอกสารแสดงการจัดทํา Focus group / งานวิจัยทีน่ํามาศึกษา  
 การจัดทํา Focus group ไดแก การสอบถามความ
คิดเห็นสวนราชการ / การใหประชาชนเสนอความเห็นทั้ง
ทางหนังสือหรอืทาง Website /การจัดประชุม สัมมนา 
เปนตน   

 รายงานการประชุมของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
หรือคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการ 

 แบบตรวจสอบการพัฒนากฎหมายของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายหรือคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

4 ขั้นตอนที่ 4 : 
จัดทําแผนการพัฒนากฎหมาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 โดยระบุกฎหมายที่จะ
ดําเนินการพัฒนา สาระสําคัญ/
ประเด็นทางกฎหมายที่จะ
ดําเนินการและเหตุผลที่จะ
ดําเนินการในแตละประเด็น

  ตรวจสอบวาสวนราชการสงแผนพัฒนากฎหมายไดทันภายใน
วันที่ 28  ธันวาคม พ.ศ. 2550 หรือไม หากไมทันหักคะแนน 
วันละ 0.05 คะแนนตอวันทําการ  (นับต้ังแตวันที่ สลค. 
ลงทะเบียนรับเรื่อง) 

 หนังสือนําสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง  
 การลงรับหนังสือนําสงแผนพฒันากฎหมายของ 

สวนราชการที่ สลค. ไดลงทะเบียนไว  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ทางกฎหมายแลวเสร็จ  
จัดสงใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีภายในวันที่  
28 ธันวาคม พ.ศ.2550 

5 ขั้นตอนที่ 5 : 
แผนพัฒนากฎหมายที่ 
สวนราชการนาํเสนอไดรับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายหรือคณะกรรมการ
ประเมินผลการพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

  ตรวจสอบวากระทรวง กรม ไดรับขอสังเกตของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายหรือคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ ไปดําเนินการหรอืไม  
หากไมดําเนินการหัก 0.5 คะแนน  
 รายงานการประชุมของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

หรือคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการ 
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ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
กฎหมายของสวนราชการ    

น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามขั้นตอน 
(Milestone) ตามแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2551 (ประเมินผลงานถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2551)  
ที่สวนราชการนําเสนอและคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว โดยแบงออกเปน 3 กรณี ดังนี้ 
 
กรณีที่ 1  การดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการปกติ 

ตารางและสูตรการคํานวณ :   

ลําดับท่ีของ   
ชื่อกฎหมาย 

(i) 

น้ําหนัก 
ของ 
แตละ

กฎหมาย 
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาท่ีปฏิบัติไดตาม

แผนพัฒนากฎหมายของ 
ปงบประมาณที่ทําการประเมินผล 

คะแนนท่ีได 
ของแตละ 
กฎหมาย 

(Li) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

(Li x Wi) 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 

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

(คาคะแนนของกฎหมายที่ 1 x  
น้ําหนักของกฎหมายที่ 1) 

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

(คาคะแนนของกฎหมายที่ 2 
x  น้ําหนักของกฎหมายที่ 2) 

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

(คาคะแนนของกฎหมายที ่i x  
น้ําหนักของกฎหมายที่ i) 

 รวม =1*       ผลรวมของ (คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 1 x น้ําหนักของ
กฎหมายที่ 1)+ (คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 2 x น้ําหนักของ
กฎหมายที่ 2 )+ (คาคะแนน
ของกฎหมายที่ i x น้ําหนักของ
กฎหมายที ่i) 

 
* ใหสวนราชการกําหนดน้ําหนักของแตละกฎหมาย  โดยใหผลรวมของน้ําหนักของทุกกฎหมายเทากับรอยละ 1 
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สูตรการคํานวณ : 

ผลรวมของคาคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแตละกฎหมาย 

 
หรือ 

(น้ําหนักของกฎหมายที่ 1 x คะแนนที่ไดของกฎหมายที่ 1) + (น้ําหนักของกฎหมายที่ 2 x คะแนนที่ไดของกฎหมายที่ 2) 
(น้ําหนักของกฎหมายที่ 3 x คะแนนที่ไดของกฎหมายที่ 3)+ (น้ําหนักของกฎหมาย i x คะแนนที่ไดของกฎหมายที่ i) 

 
โดยที่  

น้ําหนักของกฎหมาย 
(Wi) 

หมายถึง  น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับกฎหมายแตละฉบับ โดยน้ําหนกัของทุกฉบับ
รวมกัน = 1 

คะแนนทีไ่ดของกฎหมาย 
(Li) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติไดกับ
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการที่ไดกําหนดไว ตามรายละเอียดแผนงาน 

i หมายถึง ลําดับที่ของกฎหมาย 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 1  

2 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 2  

3 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 3  

4 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 4  

5 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 5  

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

ชื่อผูรับผิดชอบ           เบอรโทรศัพท 

นายศิริ  เลิศธรรมเทว ี 0 2280 9000 ตอ 301 
นายอํานาจ  พวัเวส 0 2280 9000 ตอ 557 
นางสาวกัญชลี  จํานงควงศ 0 2280 9000 ตอ 111 
นายรังสิต  มาศรีจันทร 0 2280 9000 ตอ 556 
นางสาวสุภัทรา  สังขทอง 0 2280 9000 ตอ 558 
นายเศรษฐชัย  อันสมศร ี 0 2280 9000 ตอ 556 
นางสาวกรทิพย  รัตนวงศ 0 2280 9000 ตอ 556 
นางสาวนิภาพรรณ  มหาวัฒนางกูล 0 2280 9000 ตอ 558 
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เหตุผล :   
เพื่อใหเกิดความสมบูรณในการพัฒนากฎหมายตามกรอบการจัดทํากฎหมายที่จะตองดําเนินการ

ตามรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนด พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  10  (พ.ศ.2550-2554)  เปนไป
ดวยความรวดเร็วและรอบคอบ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําหนดตัวชี้วัดในการพัฒนากฎหมายไว
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของทุกกระทรวง และกรม เวนแตกระทรวงหรือ
กรมที่ไมมีกฎหมาย ในความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. วิเคราะหความคืบหนาในการดําเนินการของกฎหมายรายฉบับเพื่อประเมินเกณฑการใหคะแนน 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการ 
พัฒนากฎหมายรายฉบับ1 

คะแนนในแตละ
ขั้นตอน 

หลักฐานที่ตองแสดง 
% 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบศึกษา วิเคราะห
กฎหมายรายฉบับแลวเสร็จ 

60 1 รายงานการตรวจสอบและวิเคราะห
กฎหมาย หรือหลักฐานอืน่ที่แสดงใหเห็นวา
มีการวิเคราะหในกฎหมายที่เสนอรายฉบับ 

ขั้นตอนที่ 2 การยกรางกฎหมายแตละ
ฉบับแลวเสร็จ2 

70 2 รางกฎหมายที่ผานการพิจารณาหรือผาน
ความเห็นชอบแลวจากหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมหรอืเทียบเทา   

ขั้นตอนที่ 3 มกีารจัดทําการรับฟงความ
คิดเห็นจากผูมสีวนรวมไดเสียหรือผูอยู
ใตบังคับกฎหมาย (Focus group)2 

80 3 รายงานหรือหลักฐานเอกสารที่แสดงใหเห็น
วามีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นใน
ลักษณะตางๆ ที่มีรูปแบบและผูมีสวนรวมที่
มีความเหมาะสมกับความสําคัญและ
ผลกระทบของกฎหมายที่ดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 4 ผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันา
กฎหมายของกระทรวง (ถามี) และ
รัฐมนตร ี

90 4 รายงานหรือหลักฐานวารางกฎหมาย
ดังกลาวไดผานการพิจารณาตรวจสอบจาก
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวง 
(ถามี) และรัฐมนตร ี

ขั้นตอนที่ 5 เสนอรางกฎหมายมาที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

100 5 หนังสือนําสงรางกฎหมายเพื่อนําเสนอ
คณะรัฐมนตรซีึง่ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2551  

1 ขั้นตอนการดําเนินการสวนราชการสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม แตขอใหยึดขั้นตอนตามเกณฑ
การใหคะแนนเปนขั้นตอนหลัก 
 2ขั้นตอนที่ 2  และ  3  อาจสลับกันไดขึ้นอยูกับวิธีการดําเนินการของแตละสวนราชการ  
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แนวทางการประเมินผล : 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 
ตรวจสอบศึกษาวิเคราะห
กฎหมายรายฉบับแลวเสร็จ 

ประเมินผลจากขอมูล  เอกสาร   หลักฐานตางๆ  

  ตรวจสอบวากระทรวง  กรม  รฐัวิสาหกิจ  และหนวยงานของรัฐได
ดําเนินการศึกษา/วิเคราะหกฎหมายที่จะยกรางขึ้นใหมแกไข
หรือยกเลิกรายฉบับวาเปนไปตามกรอบการจัดทํากฎหมายที่
ตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ  เชน  กฎหมายที่ตอง 
อนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติรฐัธรรมนูญ  พ.ศ.  2550   
หรือตามที่รัฐธรรมนญูกําหนด / พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองทีด่ี  พ.ศ.  2546   
/นโยบายรัฐบาล / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่  10  (พ.ศ.  2550 –  2554)  หรือไม  อยางไร 

       หากไมสอดคลองหักคะแนนไมเกิน  0.1  คะแนน 
 เอกสารรายงานการประชุมของกระทรวง  กรม  หรือ            

        คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงในการพิจารณา 
รางกฎหมายดังกลาว 

2 ขั้นตอนที่ 2 : 
การยกรางกฎหมายแตละ
ฉบับแลวเสร็จ 

      (ขั้นตอนนี้ไมพิจารณาหักคะแนนเชิงคุณภาพ) 

3 ขั้นตอนที่ 3 : 
1)  มีการจัดทาํการรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวน 
ไดเสียหรือผูอยูใตบังคับ
กฎหมาย (Focus group)   
หรือนําขอเสนอจากผลงาน
มาดําเนินการแกไขปรับปรุง 
รางกฎหมาย 
2)  นําความคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายหรือ
คณะกรรมการประเมินผลการ
พัฒนากฎหมายของ 
สวนราชการไปดําเนินการ 

  1)  ตรวจสอบวากระทรวง  กรม  รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
ของรฐัไดมกีารนาํความคิดเหน็ (Focus  group) ผูมีสวนไดเสีย 
และ/ หรอืผูอยูใตบังคับกฎหมาย/นํางานวิจัยมาศึกษาและมา
ดําเนินการหรอืไม  กรณีไมดาํเนินการ  หักคะแนนไมเกิน   
0.2 คะแนน   
  เอกสารที่ใชตรวจสอบประกอบดวย เอกสารแสดงการ
จัดทํา  (Focus  group)   /งานวิจัยที่นํามาศึกษา  (Focus  group )   
 ไดแก  การสอบถามความคิดเห็นของสวนราชการ / การให
ประชาชนเสนอความคิดเหน็ทั้งทางหนงัสือหรือทาง  Website   
/การจัดประชุมสัมมนา  เปนตน 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  ประเมินผลจากขอมูล  เอกสาร   หลักฐานตางๆ  

 2)  ตรวจสอบวากระทรวง  กรม  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงาน
ของรฐัไดมีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายไปดําเนินการหรือไม  กรณีไมไดนําไปดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขรางกฎหมาย  หักคะแนนไมเกิน  0.5  คะแนน 

  เอกสารที่ใชตรวจสอบประกอบดวย  รายงานการประชุม 
       ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย/แบบตรวจสอบการพัฒนา  
       กฎหมาย    

4 ขั้นตอนที่ 4 : 
ผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของกระทรวง 
(ถามี)  และรัฐมนตร ี

      (ขั้นตอนนี้ไมพิจารณาหักคะแนนเชิงคุณภาพ) 
 

5 ขั้นตอนที่ 5 : 
เสนอรางกฎหมายมาที่ 
สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี

 1)  ตรวจสอบวา กระทรวง กรม รฐัวิสาหกิจและหนวยงานอื่น
ของรฐัไดมีการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย  
(Checklist)  ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือไม หากไมดําเนินการ  
หักคะแนนไมเกิน  0.5  คะแนนในกฎหมายแตละฉบับ  
 เอกสารที่ใชในการตรวจสอบ  ไดแก  แบบตรวจสอบ
ความจําเปนในการตรากฎหมาย  (checklist)  ของกฎหมาย 
แตละฉบับ 

   2)  ตรวจสอบวา  กระทรวง  กรม  รฐัวิสาหกิจ  และ       
หนวยงานอื่นของรัฐสงรางกฎหมายมายังสํานักเลขาธิการ   
คณะรัฐมนตรีไดทัน  ภายในวันที่  30  กันยายน  2551          
หรอืไม  หากไมทันกําหนด  หกัคะแนนไมเกนิ  0.05  คะแนน 

        ตอวันทาํการ (นับถึงวันเวลาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
        ลงทะเบียนรับเรื่อง) 

 เอกสารที่ใชในการตรวจสอบประกอบดวย  หนังสือนําสง
ของกระทรวง  กรม  รฐัวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นของรัฐ/
การลงรับหนังสือนําสงที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได
ลงทะเบียนไว 
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แนวทางการประเมินผล 

หมายเหตุ :  
การประเมินการพัฒนากฎหมายรายฉบับตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) จะพิจารณาประกอบกับการประเมินใน
เชิงคุณภาพของกฎหมายรายฉบับ ดังนี ้

1.ความสอดคลองกับกฎหมายในกรอบนโยบายที่ตองดําเนินการปรับปรุงพฒันากฎหมายตามกรอบการจัดทํากฎหมาย
ที่จะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 หรือตามที่รัฐธรรมนญูกาํหนด  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) 

2.การจัดทํารับฟงความคิดเห็น (Focus group) ที่มีความเหมาะสมกับความสําคัญของประเด็นที่จะพัฒนาในแตละ
กฎหมาย มีผูมีสวนรวมไดเสียทั้งทางตรงและทางออมครบถวนดังนี ้
2.1  การดําเนินการจัดการรับฟงความคิดเห็น (Focus group) หมายถึง การดาํเนินการรวบรวมความคิดเห็นของ

ประชาชนหรอืผูมีสวนไดเสียที่มีตอรางกฎหมาย มีรูปแบบการดําเนินการหลายวิธี ไดแก การจัดประชุมทั่วไป 
การจัดสัมมนาเฉพาะกลุมผูเชี่ยวชาญหรือผูมสีวนไดเสีย การสอบถามความเห็น การรับฟงความคิดเห็นทาง
เว็บไซต และการแจกจายแบบสอบถามใหผูมีสวนไดเสีย  เปนตน  แตการทีจ่ะใชรูปแบบการดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็นรปูแบบหรือวิธีการใดนั้น ขึ้นอยูกับความสําคัญ ประเด็นที่ดําเนินการและผลกระทบของกฎหมายที่
เสนอพิจารณาตอสาธารณชนวามีมากนอยเพียงใด  

2.2  การจัดรับฟงความคิดเห็นตองมีการกําหนดกลุมเปาหมายหรือบุคคล หนวยงานที่จะเขามามีสวนรวมในการรบั
ฟงความคิดเห็น อยางชัดเจน สําหรับหนวยงานหรือผูที่สมควรรับฟงความคิดเห็นควรจะประกอบดวย  
1.  หนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของกบัการทําภารกิจนั้นโดยตรง ซึ่งควรเปนหนวยงานระดับกระทรวงและกรมที่
เกี่ยวของ 
2.  หนวยงานภาคเอกชนและประชาชนผูที่จะไดรับผลกระทบจากขอเสนอใหมีกฎหมายนั้นโดยตรง 
3.  นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับขอเสนอใหมีกฎหมายนั้น 

3. สวนราชการดําเนินการจัดทําระบบการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย (Checklist) ตามคณะรัฐมนตรี    
    เมื่อวันที ่4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 ในกฎหมายที่นําเสนอทุกฉบับหรือไม  
 

2. วิธีการจัดทํารายงานการประเมินผลของสวนราชการ (Self Assessment Report) 

1. ขอใหสวนราชการจัดทําเอกสารรายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการแยกออกมา
จากรายงานการประเมินผลตนเองที่ตองจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. และจัดสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โดยตรง จํานวน 10 ชุด พรอมเอกสารอางอิงจํานวน 2 ชุด  

2. เมื่อสวนราชการประเมินผลตนเองแลว หากไดคะแนนตามขั้นตอนใดจะตองแสดงหลักฐานเชิงประจักษตามที่
ระบุไวหรือเอกสารอื่นๆ ทีแ่สดงวาไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนนัน้ เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
หรือคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการตรวจสอบ 

3.สวนราชการทุกแหงที่มีประเด็นการพัฒนากฎหมายในคํารับรองการปฏบิัติราชการจะตองรายงานผลการพัฒนา
กฎหมายไมวาจะดําเนินการพัฒนากฎหมายแตละฉบับอยูในขั้นตอนใด จะแลวเสร็จหรอืไม ภายในวันที่  
31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 หากไมรายงานตามกําหนดจะถูกหกัคะแนนวันละ 0.05 คะแนนตอวันทําการ  
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แนวทางการประเมินผล 

(เกณฑคะแนนนี้เปนเกณฑการหักคะแนนทีด่ําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 แลว) ทั้งนี้เพื่อมิใหการ 
 ประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการลาชาซึ่งจะสงผลกระทบตอการจัดสรรแรงจูงใจใหสวนราชการ  

หมายเหตุ :  
เมื่อสวนราชการประเมินผลตนเองเปนคะแนนในสวนของความคืบหนาในการพัฒนากฎหมายแลว คณะกรรมการ

พัฒนากฎหมาย หรอืคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการจะตรวจสอบหลักฐานวา
ครบถวนหรือไม อยางไร และจะตรวจสอบประเมินผลการพัฒนากฎหมายเชิงคุณภาพในกฎหมายแตละฉบับวา  
สวนราชการไดดําเนินการตามรายละเอียดในขั้นตอนการดาํเนินการครบถวนหรือไม อยางไร 
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กรณีที่ 2  การพัฒนาหรือจัดระบบกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายลําดับรองในความรับผิดชอบใหเปนฐานขอมูล
ทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่สวนราชการและประชาชนทั่วไปสามารถ
เขาถึงขอมูลดังกลาวได 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

1 ดําเนินการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะหในรายละเอียดเชิงโครงสรางกฎหมาย และ
อนุบัญญัติในกฎหมายแมบทฉบับเดียวแตละฉบับ เพื่อการจําแนกขอมูลและจัด
กลุมขอมูลออกเปนหมวดหมูตามลักษณะของหลักเกณฑแตละเรื่องพรอมการ
ยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมซึ่งกันและกัน หรอืขามกฎหมาย ขามอนุบัญญติัหรือ
คาบเกี่ยวกัน ในกลุมกฎหมายแมบทรายฉบับที่สําคัญ และจัดทํารายละเอียด
โครงการ 

2 แปลงขอมูลกฎหมาย และอนบุัญญัติใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ
ขอความ (Text File) ที่สามารถสืบคนลึกลงไปในเนื้อหาได เพื่อนํามาจัดทําเปน
ขอมูลกฎหมาย อนุบญัญัติ หรือประมวลกฎหมายฉบับรวมการแกไขเพิ่มเติมดวย
ระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

3 นําขอมูลกฎหมาย และอนุบญัญัติที่แปลงเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ
ขอความ (Text File) แลว เขาสูฐานขอมูลเพือ่นํามาใชในการจัดทําเปนขอมูล
กฎหมาย อนุบญัญัติ หรือประมวลกฎหมายฉบับรวมการแกไขเพิ่มเติมดวย
ระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

4 พัฒนาหรือจัดหาระบบหรือเครื่องมือสืบคนขอมูลที่ทันสมยัและเหมาะสมกับ
ลักษณะโครงสรางขอมูลในฐานขอมูลกฎหมายอิเล็กทรอนกิสและสามารถสราง
ฐานดัชนีขอมูลอัตโนมัติเพื่อชวยเหลือการสืบคน เขาถึงขอมูลกฎหมายในทันทีที่มี
การประกาศใชยกเลิก หรอืแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย และอนบุัญญัติมาชวยเพิ่มขีด
ความสามารถ และประสิทธิภาพแกการสืบคน การแสดงผล การปฏิบัติงาน และ
เผยแพรการใหบริการบนเครอืขายอินเทอรเน็ตแกสวนราชการตางๆ และ
ประชาชนทั่วไปใหมีความสมบูรณ สะดวก และรวดเร็ว 

5 ทดสอบ/นําขอมูลกฎหมายตามโครงการฯ ออกเผยแพรใหบริการแกสาธารณะได
ภายในเนื้อหาที่กําหนดไวในโครงการฯ ซึง่สิ้นสุดภายใน 30 กันยายน 2551 

 
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินอางอิงถึงรายละเอียดที่ปรากฏอยูในภาคผนวก ค ของคูมอืโครงการสัมมนา
ทิศทางและแนวทางการพัฒนากฎหมายของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จัดทําโดยสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

 

 3 - 110

แนวทางการประเมินผล  : 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 
ดําเนินการศึกษา ตรวจสอบ 
วิเคราะหในรายละเอียดเชิง
โครงสรางกฎหมาย และอนุ
บัญญัติในกฎหมายแมบท
ฉบับเดียวแตละฉบับ เพื่อ
การจําแนกขอมูลและจัดกลุม
ขอมูลออกเปนหมวดหมูตาม
ลักษณะของหลักเกณฑแตละ
เรื่องพรอมการยกเลิกหรือ
แกไขเพิ่มเติมซึ่งกันและกัน 
หรือขามกฎหมาย ขามอนุ
บัญญัติหรือคาบเกี่ยวกัน  
ในกลุมกฎหมายแมบท 
รายฉบับที่สําคัญ และ 
จัดทํารายละเอียดโครงการ 

 ตรวจสอบการดําเนินการศึกษา วิเคราะหโครงสรางกฎหมาย 
และอนุบัญญัติในกฎหมายแมบทฉบับเดียวแตละฉบับ  
เพื่อการจําแนกขอมูลและจัดกลุมขอมูลออกเปนหมวดหมูตาม
ลักษณะของหลักเกณฑแตละเรื่องพรอมการยกเลิกหรอืแกไข
เพิ่มเติมซึ่งกันและกัน หรือขามกฎหมาย ขามอนุบัญญัติหรือ
คาบเกี่ยวกัน ในกลุมกฎหมายแมบทรายฉบับที่สําคัญ 

 เอกสารรายงานวิเคราะหโครงสรางกฎหมายของ 
สวนราชการ  
 เอกสารการจัดทํารายละเอียดโครงการฯ  

2 ขั้นตอนที่ 2 : 
แปลงขอมูลกฎหมาย และอนุ
บัญญัติใหเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ
ขอความ (Text File)  
ที่สามารถสืบคนลึกลงไปใน
เนื้อหาได เพือ่นํามาจัดทํา
เปนขอมูลกฎหมาย  
อนุบัญญัติ หรอืประมวล
กฎหมายฉบับรวมการแกไข
เพิ่มเติมดวยระบบงาน
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

 พิจารณารายงานการปฏิบัติการแปลงขอมูลกฎหมาย และ 
อนุบัญญัติใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบขอความ 
(Text File) ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไวในโครงการฯ  
ที่จัดทําขึ้นมา      

 เอกสารตัวอยางขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดแปลงใหอยูใน
รูปแบบขอความแลว   

3 ขั้นตอนที่ 3 : 
นําขอมูลกฎหมาย และ 
อนุบัญญัติที่แปลงเปนขอมูล

 พิจารณารายงานการปฏิบัติการนําขอมูลกฎหมาย และอนุ
บัญญัติที่แปลงเปนขอมูลอิเลก็ทรอนิกสในรปูแบบขอความ 
(Text File) แลว เขาสูฐานขอมูลเพื่อนํามาใชในการจัดทําเปน



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ
ขอความ (Text File) แลว 
เขาสูฐานขอมูลเพื่อนํามาใช
ในการจัดทําเปนขอมูล
กฎหมาย อนุบญัญัติ หรือ
ประมวลกฎหมายฉบับรวม
การแกไขเพิ่มเติมดวย
ระบบงานสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส 

ขอมูลกฎหมาย อนุบญัญัติ หรือประมวลกฎหมายฉบับรวม
การแกไขเพิ่มเติมดวยระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสตาม
แผนปฏิบัติการที่กําหนดไวในโครงการฯ ทีจ่ัดทําขึ้นมา 

 เอกสารตัวอยางที่แสดงใหเหน็วาไดมีขอมูลกฎหมายและ
อนุบัญญัติที่แปลงเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ
ขอความแลวปรากฏอยูในฐานขอมูลระบบงานสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส 

4 ขั้นตอนที่ 4 : 
พัฒนาหรือจัดหาระบบหรือ
เครื่องมือสืบคนขอมูลที่
ทันสมัยและเหมาะสมกับ
ลักษณะโครงสรางขอมูลใน
ฐานขอมูลกฎหมาย
อิเล็กทรอนิกสและสามารถ
สรางฐานดัชนขีอมูลอัตโนมัติ
เพื่อชวยเหลือการสืบคน 
เขาถึงขอมูลกฎหมายในทันที
ที่มีการประกาศใช ยกเลิก 
หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
และอนุบัญญัติมาชวยเพิ่มขีด
ความสามารถ และ
ประสิทธิภาพแกการสืบคน 
การแสดงผล การปฏิบัติงาน 
และเผยแพรการใหบริการบน
เครอืขายอินเทอรเน็ตแก 
สวนราชการตางๆ และ
ประชาชนทั่วไปใหมีความ
สมบูรณ สะดวก และรวดเร็ว 

 พิจารณารายงานการพัฒนาหรือจัดหาระบบหรือเครื่องมอืใน
การสืบคนขอมลูจากฐานขอมูลคอมพิวเตอรสารสนเทศ เพื่อ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไวในโครงการฯ  
ที่จัดทําขึ้นมา 

 พิจารณารายงานผลการทดสอบระบบหรอืเครื่องมือสืบคน
ขอมูลที่ทันสมยัและเหมาะสมกับลักษณะโครงสรางขอมูลใน
ฐานขอมูลกฎหมายอิเล็กทรอนิกส โดยพิจารณาประเด็นดังนี้  

 สามารถสรางฐานดัชนีขอมูลอตัโนมัติเพื่อชวยเหลือการ
สืบคน เขาถึงขอมูลกฎหมายในทันทีที่มีการประกาศใช
ยกเลิก หรอืแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
 เพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพแกการสืบคน  
การแสดงผล การปฏิบัติงาน 
 เผยแพรการใหบริการบนเครอืขายอินเทอรเน็ตไดสะดวก 
และรวดเร็ว 

5 ขั้นตอนที่ 5 : 
ทดสอบ/นําขอมูลกฎหมาย
ตามโครงการฯ ออกเผยแพร

 ตรวจสอบการทดสอบและการนําขอมูลกฎหมายตามที่กําหนด
ไวในโครงการฯ มีการนําออกเผยแพรและใหบริการแก
สาธารณะบนเครือขายอินเตอรเน็ตของสวนราชการไดตาม
เนื้องานที่กําหนดไวในโครงการฯ ภายใน 30 กันยายน 2551  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ใหบริการแกสาธารณะไดตาม
เนื้องานที่กําหนดไวใน
โครงการฯ ซึง่สิ้นสุดภายใน 
30 กันยายน 2551 

 เอกสารตัวอยางหนาจอที่แสดงวาไดมีการนําขอมูล
กฎหมายตามที่กําหนดไวออกเผยแพรและใหบริการแก
สาธารณะบนเครือขายอินเตอรเน็ตแลว ภายในวันที่  
30 กันยายน 2551   

 
กรณีที่ 3 การประมวลหรือชาํระสะสางมติคณะรัฐมนตรีในความรับผิดชอบ เพื่อใหงายตอการใชหรือปฏิบัติงาน
และสะดวกในการคนหาของประชาชน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 แตงต้ังคณะทํางานประมวลหรือชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่   
รวมรวม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห และจัดหมวดหมูหรอืจัดประเภทมติ
คณะรัฐมนตรีใหเปนระบบ แลวเผยแพรใหเจาหนาที่ในสังกัดและประชาชน
สามารถคนหาไดโดยสะดวก 

2 รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่อยูในความรับผิดชอบทั้งหมดของสวนราชการ  

3 จัดหมวดหมูหรือจัดประเภทของมติคณะรัฐมนตรีที่อยูในความรับผิดชอบของ 
สวนราชการ โดยดําเนินการ ดังนี้ 
3.1 คัดแยกมติคณะรฐัมนตรีทีส่ิ้นสภาพแลวออกจากมติคณะรัฐมนตรีที่ยังมผีลใชอยู 
3.2 นํามติคณะรัฐมนตรีที่ยังมีผลใชอยูมาศึกษา วิเคราะห วามติคณะรัฐมนตรี
ใดบางที่เปนเรื่องเดียวกันหรอืเกี่ยวของกัน แลวนํามารวมกลุมไวดวยกัน 
3.3 จัดหมวดหมูหรือประเภทของมติคณะรัฐมนตรี ตามความเหมาะสม เพื่อให
สะดวกตอการนําไปใชงาน โดยอาจจําแนกตามเนื้อหาสาระของมติคณะรัฐมนตร,ี 
ภารกิจของหนวยงาน นโยบายรัฐบาล ฯลฯ เปนตน  

4 เผยแพรรายชื่อมติคณะรัฐมนตรีที่ไดจัดหมวดหมูหรือประเภทแลว ใหเจาหนาที่
ในสังกัดและประชาชนสามารถคนหาไดโดยสะดวก โดยเผยแพรในเว็บไซตของ 
สวนราชการ  

5 สงรายชื่อมติคณะรัฐมนตรีที่ไดประมวลหรือชําระสะสางแลว พรอมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรทีี่สมควรพัฒนาปรับปรุงหรือยกเลิก (ถามี) ใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรภีายในวันที่ 30 กันยายน 2551 

 
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินอางอิงถึงรายละเอียดที่ปรากฏอยูในภาคผนวก ง ของคูมอืโครงการสัมมนา
ทิศทางและแนวทางการพัฒนากฎหมายของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จัดทําโดยสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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แนวทางการประเมินผล  : 
 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 
แตงต้ังคณะทํางานประมวล
หรือชําระสะสางมติ
คณะรัฐมนตร ีมีอํานาจหนาที่   
รวมรวม ตรวจสอบ ศึกษา 
วิเคราะห และจัดหมวดหมู
หรือจัดประเภทมติ
คณะรัฐมนตรีใหเปนระบบ 
แลวเผยแพรใหเจาหนาที่ใน
สังกัดและประชาชนสามารถ
คนหาไดโดยสะดวก 

 พิจารณาจากหนังสือแตงต้ังคณะทํางานประมวลหรือชําระ
สะสางมติคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ  

2 ขั้นตอนที่ 2 : 
รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่
อยูในความรับผิดชอบ
ทั้งหมดของสวนราชการ 

 ตรวจสอบวาสวนราชการไดมีการรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่
อยูในความรับผิดชอบทั้งหมดของสวนราชการครบถวน
หรือไม       

 บัญชีรายการมติคณะรัฐมนตรทีี่สวนราชการเสนอมา 
ในแผนพัฒนากฎหมาย  

3 ขั้นตอนที่ 3 : 
จัดหมวดหมูหรือจัดประเภท
ของมติคณะรัฐมนตรีที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ       
สวนราชการ โดยดําเนินการ 
ดังนี้ 
3.1 คัดแยกมติคณะรฐัมนตรีที่
สิ้นสภาพแลวออกจากมติ
คณะรฐัมนตรีทีย่ังมีผลใชอยู 
3.2 นํามติคณะรัฐมนตรีที่ยัง
มีผลใชอยูมาศึกษา วิเคราะห 
วามติคณะรัฐมนตรีใดบางที่
เปนเรื่องเดียวกันหรอื
เกี่ยวของกัน แลวนํามา
รวมกลุมไวดวยกัน 

 พิจารณารายงานในการจัดหมวดหมูหรือจัดประเภทของมติ
คณะรัฐมนตรทีี่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการซึ่ง
ประกอบดวย 3 ประเด็นดังนี ้

 คัดแยกมติคณะรัฐมนตรีที่สิ้นสภาพแลวออกจากมติ
คณะรฐัมนตรีทีย่ังมีผลใชอยู 
 นํามติคณะรัฐมนตรีที่ยังมีผลใชอยูมาศึกษา วิเคราะห วา
มติคณะรัฐมนตรีใดบางที่เปนเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวของกัน 
แลวนํามารวมกลุมไวดวยกัน 
 จัดหมวดหมูหรือประเภทของมติคณะรัฐมนตรี ตามความ
เหมาะสม เพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชงาน โดยอาจจําแนก
ตามเนื้อหาสาระของมติคณะรัฐมนตร,ี ภารกิจของหนวยงาน 
นโยบายรัฐบาล ฯลฯ เปนตน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

3.3 จัดหมวดหมูหรือประเภท
ของมติคณะรัฐมนตรี ตาม
ความเหมาะสม เพื่อให
สะดวกตอการนําไปใชงาน 
โดยอาจจําแนกตามเนื้อหา
สาระของมติคณะรัฐมนตร,ี 
ภารกิจของหนวยงาน 
นโยบายรัฐบาล ฯลฯ เปนตน 

4 ขั้นตอนที่ 4 : 
เผยแพรรายชื่อมติ
คณะรัฐมนตรทีี่ไดจัด
หมวดหมูหรอืประเภทแลว 
ใหเจาหนาที่ในสังกัดและ
ประชาชนสามารถคนหาได
โดยสะดวก โดยเผยแพรใน
เว็บไซตของสวนราชการ 

 ตรวจสอบการเผยแพรรายชื่อมติคณะรัฐมนตรีที่ไดจัด
หมวดหมูหรอืประเภทแลว ใหเจาหนาที่ในสังกัดและ
ประชาชน  

 เอกสารตัวอยางหนาจอที่แสดงวาไดมีการเผยแพรรายชื่อ
มติคณะรัฐมนตรีที่ไดจัดหมวดหมูหรือประเภทในเว็บไซตของ
สวนราชการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2551 

5 ขั้นตอนที่ 5 : 
สงรายชื่อมติคณะรัฐมนตรีที่
ไดประมวลหรือชําระสะสาง
แลว พรอมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรทีี่สมควรพัฒนา
ปรับปรุงหรอืยกเลิก (ถามี) 
ใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรภีายในวันที่  
30 กันยายน 2551 

 ตรวจสอบวาสวนราชการสงรายชื่อมติคณะรัฐมนตรีที่ได
ประมวลหรือชาํระสะสางแลว พรอมทัง้มติคณะรัฐมนตรีที่
สมควรพัฒนาปรับปรุงหรอืยกเลิก (ถามี) ภายในวันที่ 30 
กันยายน 2551 หรือไม หากไมทันหักคะแนน วันละ 0.05 
คะแนนตอวันทําการ  (นับต้ังแตวันที่ สลค. ลงทะเบียนรับ
เรื่อง) 

 หนังสือนําสงถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 การลงรับหนังสือนําสงรายชื่อมติคณะรัฐมนตรีที่ได
ประมวลหรือชาํระสะสางของสวนราชการที่ สลค. ได
ลงทะเบียนไว 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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                 ภาคผนวก 1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 20 
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550 

เร่ือง การจัดทําคํารับรองการปฏบิัติราชการของสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

 
 

 

ภาคผนวก 1 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

              

                                                       ภาคผนวก 1-2 

 
 
 
ที่ นร 1200/ว 20 

 

 
 
 
สํานักงาน ก.พ.ร. 
ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม.10300  

              
29  ตุลาคม  2550 

 

เรื่อง   การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
          
เรียน  (เวียนสวนราชการ) 
 

ส่ิงที่สงมาดวย     1. ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551  

  2. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
  3. หลักเกณฑการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด 
                         
  ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 มีมติเห็นชอบใน 
หลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพ่ือเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. และสวนราชการไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 นั้น สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงาน ก.พ.ร.ไดจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 
แลว  
 
  สํานักงาน ก.พ.ร. จึงขอสงปฏิทินการจัดทําคํารับรองฯ กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ไดมีการปรับปรุง
รายละเอียดของกรอบการประเมินผลฯ ดังกลาว ใหมีความชัดเจนและสมบูรณมากขึ้นเพ่ือใหสวนราชการใชเปนแนวทางใน
การดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตอไป รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 
2 และ 3 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 
  
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        (นายทศพร  ศิริสัมพันธ) 
            เลขาธิการ ก.พ.ร. 
ภารกิจการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 
โทร 02 3569999  โทรสาร  02 2818279 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

    ภาคผนวก 2-1 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
1) 
 

แบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัด 
 

2) 
 

ตัวอยางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

    ภาคผนวก 2-2 

ตัวชี้วัดท่ี.........................................................................................................   
หนวยวัด : …………… 
นํ้าหนัก  : รอยละ …………… 
คําอธิบาย :  
 
สูตรการคํานวณ :  

  
 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

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 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2548 2549 2550 

     
     

หมายเหตุ :  * (ถามี) 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1.  
2.  

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ………………..  เบอรติดตอ : 0-xxxx-xxxx 
ผูจัดเก็บขอมูล    : ………………..                เบอรติดตอ : 0-xxxx-xxxx 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

    ภาคผนวก 2-3 

แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด  
 

ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

1. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
2. หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัด เชน รอยละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน 
3. น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
4. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  

 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ 
นร. 1200/ว20 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550 เรื่อง การจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพ่ือใหผู

ประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกันถึงแนว
ทางการวัดผลตัวชี้วัด 

5. สูตรการคํานวณ ระบุสูตรการคํานวณที่สอดคลองกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด 
6. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการ 
7. เง่ือนไข ระบุเง่ือนไขที่จําเปนซึ่งมีสวนสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จของตัวชี้วัด 
8. รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

 
ระบุขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของตัวชี้วัด ซึ่งตองมีแนวทางการ
จัดเก็บขอมูลสอดคลองกับคําจํากัดความของตัวชี้วัดที่ใชในการ
ประเมินผลปงบประมาณปจจุบัน 

9. แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบุแหลงของขอมูลที่สวนราชการนํามาใชอางอิงในการประเมินผล
รวมท้ังวิธีการจัดเก็บขอมูล 

10. ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  
หมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานให
ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ พรอมทั้งเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปน
ประจํา 

11. ชื่อผูจัดเก็บขอมูล                         
หมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณี
ที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

         ภาคผนวก 2-4 

 
ตัวชี้วัดท่ี ... รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาการสงออก (US$) 
หนวยวัด : รอยละ 
นํ้าหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  
  รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการสงออก หมายถึง รอยละของการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นของมูลคาการ
สงออกสินคาไปตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยเปรียบเทียบกับมูลคาการสินคาไปตางประเทศ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 
สูตรการคํานวณ :  

มูลคาการสงออกสินคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  - มูลคาการสงออกสินคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  X 100 
                                                 มูลคาการสงออกสินคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550   

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

•   มูลคาการสงออกสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 3 เทากับ   1   คะแนน 

•   มูลคาการสงออกสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 5 เทากับ   2   คะแนน 

•   มูลคาการสงออกสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 7 เทากับ   3   คะแนน 

•   มูลคาการสงออกสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 9 เทากับ   4   คะแนน 

•   มูลคาการสงออกสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 11 เทากับ   5   คะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2548 2549 2550 

มูลคาการสงออกสินคา US$ 11,654.35 12,365.14 13,245.75* 
รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการสงออก (US$) รอยละ - 6.10 7.12* 

หมายเหตุ :  * ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตัวเลขเบ้ืองตน 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. กําหนดใหสํานักงาน……….เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล โดยความรวมมือจาก    
กรมศุลกากร 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล สํานักงาน……….รวบรวมขอมูลเปนรายเดือนและจัดสงให หนวยงานกลาง 
ซึ่งจะสรุปผลการดําเนินงานเปนรายเดือน 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายซื่อสัตย สุขสบาย                เบอรติดตอ : 0-2xxx-xxxx 
ผูจัดเก็บขอมูล      : นายขายชาติ อยูรันทด   เบอรติดตอ : 0-2xxx-xxxx 

ตัวอยางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

     ภาคผนวก 3-1 

 
 
 
 
 

 

 
 

 แบบฟอรมตารางสรุปผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

     ภาคผนวก 3-2 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กรม....................กลุมภารกิจ....................กระทรวง....................   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

  

ตัวชี้วัดผล             
การปฏิบัติราชการ 

 หนวยวัด
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล (นํ้าหนัก : รอยละ …..) 

ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่            
มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนัก : รอยละ …..) 

ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่            
มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ …..) 

ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่            
มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ …..) 

ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่           
ตัวชี้วัดที่            

         รวม  
 

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

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2551 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เน่ืองจากเปน
ตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง จัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

     ภาคผนวก 3-3 

แนวทางการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ              
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

1. กรม ระบุชื่อสวนราชการ 
2. กระทรวง ระบุชื่อกระทรวงที่สังกัด 
3. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของ         

การรายงาน 
4. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
5. หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัดเชน รอยละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน 
6. น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
7. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการ 
8. ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมีหนวย

นับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 
ตัวชี้วัดและไมไดระบุตัวชี้วัดยอยพรอมรายละเอียดลงในตารางไมตองระบุ
ขอมูลผลการดําเนินงาน) 

9. คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ
การใหคะแนนที่ระบุในคํารับรองฯ โดยใชวิธีการคํานวณตามแบบที่1 ใน
บทที่ 2 ทั้งนี้สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัดและไมได
ระบุตัวชี้วัดยอยพรอมรายละเอียดลงในตารางใหใชวิธีการคํานวณคา
คะแนนที่ไดตามแบบที่ 2 ในบทที่ 2 แลวจึงนําคาคะแนนที่คํานวณไดมาใส
ในชองคาคะแนนที่ได 

10. คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะนนที่ไดของ
ตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัดแลวหารดวยน้ําหนักรวมทั้งหมดของ
ทุกตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองฯ 

11. วันที่รายงาน ระบุวันที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 หลังจากที่มีการตรวจสอบและผูมี
อํานาจใหความเห็นชอบแลว 

12. ชื่อผูรายงาน หนวยงาน ตําแหนง       
หมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
พรอมทั้งหนวยงานตนสังกัด ตําแหนง เบอรโทรศัพทที่สํานักงาน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              
     ภาคผนวก 4-1 

 
 
 

 
 
 

1) 

 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ 
 
2) 
 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ 
 

ภาคผนวก 4 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              
     ภาคผนวก 4-2 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :  

โทรศัพท :   โทรศัพท :   

คําอธิบาย : 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

………………. 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

รอยละที่เพิ่มข้ึน       
(รอยละ) 

2549 2550 2551 2550 2551 

      

 

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 :           

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
 

หลักฐานอางอิง :  

แบบฟอรมสําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปริมาณ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              
     ภาคผนวก 4-3 

แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
(สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปริมาณ) 

 
ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการ
รายงาน 

2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
3. ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  

หมายเลขโทรศัพท 
ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานให
ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ พรอมเบอรโทรศัพท  ทั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปน
ประจํา 

4. ชื่อผูจัดเก็บขอมูล 
หมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการดําเนินงาน
ของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่ใน
กรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

5. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร. 

ที่ นร. 1200/ว20 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550 เรือ่ง การจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพ่ือใหผู

ประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกันถึงแนว
ทางการวัดผลตัวชี้วัด 

6. ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาของการรายงานของตัวชี้วัด 
พรอมทั้งแจงขอมูลประกอบที่ใชในการคํานวณใหครบถวนตามคํา
นิยามหรือสูตรการคํานวณ  

7. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 

8. การคํานวณคะแนนจากผลการ
ดําเนินงาน 

 

 8.1 ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 8.2 น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

 8.3 ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมี
หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอย
มากกวา 1 ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอม         ผลการดําเนินงาน
ใหครบถวน) 

 8.4 คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไวโดยใชวิธีการคํานวณตามแบบที่ 1 ใน
บทที่ 2 ทั้งนี้สําหรับตัวชี้วัด  ที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด ใหใช
วิธีการคํานวณ  แบบที่ 2 ในบทที่ 2 

 8.5 คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนนที่ได
ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 

9. คําชี้แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการที่
ไดดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้ 

10. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ ทั้งที่
ควบคุมไดและควบคุมไมได 

11. อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมไดและควบคุมไมได 

12 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงาน
ในปตอไป  

ระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ
ตอไป 

13. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของเอกสารที่ได
จัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการฯ หัวขอแนวทางการ
ประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน 
หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถาย เปนตน 
ทั้งนี้ขอใหระบุใหชัดเจนวาเอกสาร/หลักฐานที่จัดสงมาประกอบนั้นมี
ความเกี่ยวของหรือสอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร 
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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. 2551 (ต.ค. 50 – ก.ย. 51) 
เปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ( ต.ค. 49 – ก.ย. 50) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
มูลคาการสงออก (US$)ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละที่เพ่ิมขึ้น (รอยละ) 
2549 2550 2551 2550 2551 

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 

3 5 7 9 11 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

1. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคา
การสงออก (US$) 

25 9.50 4.2500 1.0625 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการสําหรับตัวชี้วัดนี้ อาทิ ผูมีสวน
เกี่ยวของ เชน ผูรับผิดชอบ ผูดําเนินการ ผูไดรับบริการ หนวยงานสนับสนุนงบประมาณที่ใช กิจกรรม/มาตรการ สวน
ที่เปนไปตามแผน สวนที่สูงกวาแผนและสวนที่ตํ่ากวาแผน) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่มีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้)  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

     (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
   (ขอใหสวนราชการระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน.....แผน)  
   ( ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงที่จัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือสอดคลอง
กับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปริมาณ 
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1) 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 
 
2) 
 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 

ภาคผนวก 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    

โทรศัพท :   โทรศัพท :    

คําอธิบาย : 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

คําอธิบาย 

1.        

2.        
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา) 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

      

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
 

หลักฐานอางอิง :  

 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ 
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
(สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ) 

ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
หัวขอการรายงาน คําอธิบาย 

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการรายงาน 
2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
3. ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  

หมายเลขโทรศัพท 
ระบุชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด พรอมเบอรติดตอ 

4. ชื่อผูจัดเก็บขอมูล                      
หมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูจัดเก็บขอมูล พรอมเบอรติดตอ 

5. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร. 

1200/ว20 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550  เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 กรอกรายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด การจัดเก็บขอมูล ตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ  

  
  
  

6. ขอมูลผลการดําเนินงาน อธิบายรายละเอียดการดําเนินงานที่มีความสอดคลองกับประเด็นการ
ประเมินผลที่กําหนดไวของตัวชี้วัดนั้นๆ  

7. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการ 

8. การคํานวณคะแนนจากผลการ
ดําเนินงาน 

สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา เนื่องจากผูประเมินจะเปนผูพิจารณาให
คะแนนสําหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

9. คําชี้แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการ
ที่ไดดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

10. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้ 
11. อุปสรรคตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้ 
12 ขอเสนอแนะสําหรับการ

ดําเนินงานในปตอไป  
ระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณตอไป 

13. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิงและจํานวนของเอกสารที่ไดจัดสง
มา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยชนิดของ
หลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 หัวขอแนวทางการประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน 
รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม 
ภาพถาย เปนตน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

     ภาคผนวก 5-4 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสะสมบุญ ไวชาติหนา ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวจริงใจ รักคนดี 

เบอรติดตอ :  077-1xx-xxx เบอรติดตอ :  077-1xx-xxx 

คําอธิบาย : 

การตรวจประเมินผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ 
ทั้ง 7 หมวด ที่สวนราชการไดมีการประเมินองคกรดวยตนเองและกรอกแบบฟอรมตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

คําอธิบาย 

หมวดที่ 1 :  การนําองคกร 
หมวดที่ 2 :  การวางแผนเชิงกลยุทธ 
หมวดที่ 3 :  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
หมวดที่ 4 :  การวัด การวิเคราะห และจัดการความรู 
หมวดที่ 5 :  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
หมวดที่ 6 :  การจัดการกระบวนการ 
หมวดที่ 7 :  ผลลัพธการดําเนินการ 

(ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวนตามประเด็นการประเมินผลพรอม
ระบุหลักฐานอางอิงแนบที่สอดคลองและชัดเจน) 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

หมวด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

จํานวน
คําถาม 

ประเด็นท่ีมุงเนน 
ในการตรวจประเมิน 

1. การนําองคกร 3 12   
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2 9 การบริหารความเสี่ยง 
3. การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
2 11   

4. การวัด การวิเคราะห และจัดการความรู 3 10 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศและการจัดการความรู 

5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 2 21 การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย 
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล และ 

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. การจัดการกระบวนการ 2 12   
7. ผลลัพธการดําเนินการ 1 15   
 15 90  

 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

     ภาคผนวก 5-5 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา) 

ตัวชี้วัด/ 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

1. การนําองคกร 3    

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2    

3. การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

2    

4. การวัด การวิเคราะห และจัดการความรู 3    

5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 2    

6. การจัดการกระบวนการ 2    

7. ผลลัพธการดําเนินการ 1    

รวม 15    
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณสําหรับตัวชี้วัดนี้) 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณสําหรับตัวชี้วัดนี้) 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
   (ขอใหสวนราชการระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
หลักฐานอางอิง : 
     (ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงที่จัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือสอดคลองกับ
การดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 
 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              
     ภาคผนวก 6-1 

 
 
 
 

 
 

 
1) 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนข้ันตอนดาํเนินงาน 
 
2) 
 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนข้ันตอนดาํเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 6 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              
     ภาคผนวก 6-2 

 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    

โทรศัพท :   โทรศัพท :    

คําอธิบาย :  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

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   
ถวงนํ้าหนัก 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

        

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
 
หลักฐานอางอิง :  
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนข้ันตอนดําเนินงาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              
     ภาคผนวก 6-3 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
(สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนข้ันตอนดําเนินงาน) 

ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการ
รายงาน 

2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
3. ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                    

หมายเลขโทรศัพท 
ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานให
ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปน
ประจํา 

4. ชื่อผูจัดเก็บขอมูล                          
หมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณี
ที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

5. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ 

นร. 1200/ว20 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550  เรื่องการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพ่ือใหผู

ประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกันถึงแนว
ทางการวัดผลตัวชี้วัด 

6. ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุรายละเอียดการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆตามเกณฑการให
คะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการตางๆ 

7. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 

8. การคํานวณคะแนนจากผลการ
ดําเนินงาน 

 

 8.1 ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 8.2 น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ               
สวนราชการ 

 8.3 ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมีหนวย
นับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              
     ภาคผนวก 6-4 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

  1 ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 8.4 คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวณตามแบบที่ 1 ใน
บทที่ 2  ทั้งนี้สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด  ใหใช
วิธีการคํานวณแบบที่ 2 ในบทที่ 2 

 8.5 คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนน ที่ได
ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 

9. คําชี้แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการที่
ไดดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้ 

10. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้  ทั้งที่
ควบคุมไดและควบคุมไมได 

11. อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่ควบคุม
ไดและควบคุมไมได 

12 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงาน
ในปตอไป  

ระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ
ตอไป 

13. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของเอกสารที่ได
จัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดย
ชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการฯ หัวขอแนวทางการ
ประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน 
หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถาย เปนตน 
ทั้งนี้ขอใหระบุใหชัดเจนวาเอกสาร/หลักฐานที่จัดสงมาประกอบนั้นมีความ
เกี่ยวของหรือสอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดในแตละขั้นตอน
อยางไร 

 
 
 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              
     ภาคผนวก 6-5 

 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ... ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบุญมาก  มีสุข                        ผูจัดเก็บขอมูล :   นายไหวพระ เปนประจํา 

โทรศัพท :  077-4xx-xxx โทรศัพท :   077-4xx-xxx 

คําอธิบาย : พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสวนราชการ
ตองดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของ
สวนราชการ และการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐ ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความ
รวดเร็ว ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวนพรอมหลักฐานอางอิง) 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
1 กรมฯ ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 

 จัดใหมีสถานที่สําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพ่ือใหประชาชนสามารถเขา
ตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก (สถานที่ตามเอกสารแนบ...) 

 กําหนดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ (รายชื่อตามเอกสารแนบ...) 

 จัดใหมีปายบอกถึงที่ต้ังของสถานที่ที่สวนราชการจัดไวสําหรับการใหบริการขอมูลขาวสาร 
ที่เขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน (ภาพถายตามเอกสารแนบ...) 

2 กรมฯ จัดใหมีระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 
ดังนี้ 
 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน และเปนปจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 
 ดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและสามารถสืบคนได

สะดวก รวดเร็ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 
3 กรมฯ ไดมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ ดังนี้ 

 มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาของกรมฯ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 

 ผูบริหารของกรมฯ ใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการอยางเครงครัด ไดแก การประชุมเพ่ือซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เปนตน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 

 ไดมีการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ 
รายงานใหผูบริหารของกรมฯ ทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 

  

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนข้ันตอนดําเนินงาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              
     ภาคผนวก 6-6 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 

  
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

  กรมฯ ไดมีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการ
ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถตอบสนอง   
หรือใหบริการขอมูลขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 

4 กรมฯ ไดจัดใหมีการเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารให
บุคลากรในสวนราชการและประชาชนทราบ ดังนี้ 

 จัดใหมีการอบรม ใหความรู และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายขอมูลขาวสารและการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสารตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายใหแกบุคลากรในสวนราชการอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอไมนอยกวา 3 ชั่วโมง 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 

 ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบผานชองทางตาง ๆ 
อยางนอย 5 ชองทาง ไดแก (ระบุ...) โดย 1 ใน 5 ชองทาง เปนการเผยแพรประชาสัมพันธ  
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 

 จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทาง
ชองทางตาง ๆ และมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหาร
จัดการดานการเปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 

5  กรมฯ ไดจัดใหมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหนา
สวนราชการลงนามแลวบนเว็บไซตของสวนราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 

 กรมฯ ไดจัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน และเผยแพรบนเว็บไซตของกรมฯ  
ทุกเดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ...) 

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 

ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการ 

3 5.00 5.0000 0.1500 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              
     ภาคผนวก 6-7 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ อาทิ ผูรับผิดชอบ 

ผูดําเนินการ ผูไดรับบริการ หนวยงานสนับสนุน งบประมาณที่ใช กิจกรรม/มาตรการ สวนที่เปนไปตามแผน สวนที่
สูงกวาแผน และ สวนที่ตํ่ากวาแผน) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
   (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้)  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

      (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      

   (ขอใหสวนราชการระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน......แผน) 
    (ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงที่จัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือสอดคลองกับ

การดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              
     ภาคผนวก 7-1 

 
 
 
 

 
 

 
1) 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
สําหรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

 
2) 
 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
สําหรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 7 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              
     ภาคผนวก 7-2 

 
 
 

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 :      

        

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
 
หลักฐานอางอิง :  
 

   

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              
     ภาคผนวก 7-3 

แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
(สําหรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ) 

 
ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการ
รายงาน 

2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
3. ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                    

หมายเลขโทรศัพท 
ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานให
ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปน
ประจํา 

4. ชื่อผูจัดเก็บขอมูล                          
หมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณี
ที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

5. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ 

นร. 1200/ว20 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550  เรื่อง การจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพ่ือให        

ผูประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกันถึงแนว
ทางการวัดผลตัวชี้วัด 

6. ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุรายละเอียดการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆตามเกณฑการให
คะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการตางๆ 

7. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 

8. การคํานวณคะแนนจากผลการ
ดําเนินงาน 

 

 8.1 ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 8.2 น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ               
สวนราชการ 

 8.3 ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมีหนวย
นับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 
1 ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดําเนินงานใหครบถวน) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              
     ภาคผนวก 7-4 

 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

 8.4 คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวณตามแบบที่ 1 ใน
บทที่ 2  ทั้งนี้สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด  ใหใช
วิธีการคํานวณแบบที่ 2 ในบทที่ 2 

 8.5 คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนนที่ไดของ
ตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 

9. คําชี้แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการที่
ไดดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้ 

10. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมไดและควบคุมไมได 

11. อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่ควบคุม
ไดและควบคุมไมได 

12 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงาน
ในปตอไป  

ระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ
ตอไป 

13. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของเอกสารที่ได
จัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดย
ชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการฯ หัวขอแนวทางการ
ประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน 
หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถาย เปนตน 
ทั้งนี้ขอใหระบุใหชัดเจนวาเอกสาร/หลักฐานที่จัดสงมาประกอบนั้นมี
ความเกี่ยวของหรือสอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดในแตละ
ขั้นตอนอยางไร 
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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 :  
ไมมีการกอการรายขึ้นในประเทศระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 - - - 0 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน   

ถวง
นํ้าหนัก 

จํานวนของการกอการรายที่เกิดขึ้นใน
ประเทศและทําใหมีการสูญเสีย / ครั้ง 

12 0.00 5.0000 0.6000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการสําหรับตัวชี้วัดนี้) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

     (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณสําหรับ ตัวชี้วัดนี้)  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

      (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      

   (ขอใหสวนราชการระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
หลักฐานอางอิง : 
    (ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงที่จัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือสอดคลอง
กับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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         ภาคผนวก 8-1 

 
 
 
 
 
 
 

1) 
 

แนวทางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับกระทรวง 

 
2) 
 

ตัวอยางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับกระทรวง 

 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 8 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

         ภาคผนวก 8-2 

 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สําหรับกระทรวง  

 
ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 

 สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อกระทรวง 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิงให

สอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กระทรวง................ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
กระทรวง (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม    

คํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวง
................ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

ขอใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตาราง
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 3)  โดยระบุเฉพาะตัวชี้วัดระดับ
กระทรวงทุกตัวชี้วัด 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม           
คํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวง 
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะตัวชี้วัดระดับ
กระทรวงทุกตัวชี้วัด โดยใชแบบฟอรมและดําเนินการตามแนว
ทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (ราย
ตัวชี้วัด) ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัดนั้นๆไดแก  
- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน

ภาคผนวก 4) 
- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน

ภาคผนวก 5) 
- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามท่ีระบุใน

ภาคผนวก 6) 
- ตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน

ภาคผนวก 7) 
5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด ใหสวนราชการ

แนบหลักฐานอางอิง  โดยขอใหสวนราชการจัดสงเฉพาะเอกสาร
ประกอบที่สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

         ภาคผนวก 8-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 
 

  

 
กระทรวง.................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯสําหรับกระทรวง 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

         ภาคผนวก 8-4 

สารบัญ 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวง............................................ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวง.................................................. 

ตัวชี้วัดที่ .............................................................................................................................................. 
3. ภาคผนวก 

1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  ............................................................................................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

         ภาคผนวก 8-5 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

กระทรวง……………….. 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
    

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวย
วัด 

นํ้าหนัก
(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

• การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง........ (นํ้าหนัก : รอยละ 15)    

1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาศูนย 
บริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการ
ประชาชน 

 ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000 

1.2 รอยละของประชาชน
อายุ 6 ปขึ้นไปออกกําลัง
กายอยางนอยสัปดาหละ 
3 วันๆ ละ 30 นาที 

 รอยละ 4 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 85.15 3.0300 0.1212 

1.3 รอยละของโรง 
พยาบาลศูนย/ทั่วไป/
ชุมชนที่ไดเขากระบวน 
การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานบริการ
สาธารณสุข  

รอยละ 5 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 99.64 4.9280 0.2464 

1.4 จํานวนสถานบริการ
สุขภาพภาค เอกชนไดรับ
การควบ คุมกํากับดูแล
มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

แหง 4 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 11,877 3.8770 0.1550 

    รวม 0.6226 

รายงาน ณ วันที่....xx....เดือน....xxx....พ.ศ….2551…. 
ผูรายงาน…….…xx..........xxx..........  หนวยงาน……….xxxxx………. 
ตําแหนง……….xxxxxx ……….โทรศัพท……….02-2xx-xxxx ………. 
 
หมายเหตุ : กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2551 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เน่ืองจากเปน

ตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือจัดเก็บขอมูลไมทันฯลฯ ใหใส  
คาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

         ภาคผนวก 8-6 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่1.3 รอยละของโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป/ชุมชน ที่ไดเขากระบวนการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานบริการสาธารณสุข 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายหรรษา  มาสุขขี                        ผูจัดเก็บขอมูล :   นายสุขใจ  ไปเที่ยวมา 

โทรศัพท :  077-4xx-xxx โทรศัพท :   077-4xx-xxx 

คําอธิบาย :  มาตรฐานบริการสาธารณสุข หมายถึง มาตรฐานซึ่งกําหนดลักษณะพึงประสงคของผลลัพธของการ
ใหบริการสาธารณสุขที่สงมอบใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยกระทรวงสาธารณสุขใชมาตรฐานนี้ในการจัดและ
สงเสริมใหหนวยบริการที่มีลักษณะการบริการ 10 หนวยงาน ดังนี้ คือ 1.มาตรฐานบริการผูปวยนอก  
2.มาตรฐานบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3.มาตรฐานผูปวยใน 4.มาตรฐานบริการผาตัด 5.มาตรฐานบริการสูติกรรม        
6.มาตรฐานบริการทันตกรรม 7.มาตรฐานบริการรังสีวินิจฉัย 8.มาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย                 
9.มาตรฐานบริการกายภาพบําบัด 10.มาตรฐานบริการจายยา 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
รอยละของโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป/ชุมชนที่ไดเขา
กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

90.76 95.39 99.64 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

80 85 90 95 100 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป/ชุมชนที่ไดเขากระบวน 
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

5 99.64 4.9280 0.2464 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
   (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่มีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้)  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
   (ขอใหสวนราชการระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน)  
   (ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงที่จัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือสอดคลองกับ
การดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

         ภาคผนวก 8-7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

         ภาคผนวก 8-8 

 
 

หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วดัที่ 1.3 
 

รอยละของโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป/ชุมชน ที่ไดเขา
กระบวนการพฒันาคณุภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

               ภาคผนวก 9 -1 

 
 
 
 
 
 
 

1) 
 

แนวทางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับกลุมภารกิจ 

 
2) 
 

ตัวอยางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับกลุมภารกิจ 

 

 

 

  
 

ภาคผนวก 9 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

         ภาคผนวก 9-2 

 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สําหรับกลุมภารกิจ 

 
ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 

สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อกลุมภารกิจ และกระทรวงที่สังกัด 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิง          

ใหสอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กลุมภารกิจ..........กระทรวง................ประจําปงบประมาณ          
พ.ศ.2551 

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ      
กลุมภารกิจ (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ                 
กลุมภารกิจ..........กระทรวง..........
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

ขอใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตาราง
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 3) โดยระบุเฉพาะตัวชี้วัดระดับ
กลุมภารกิจทุกตัวชี้วัด 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการกลุมภารกิจ 
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะตัวชี้วัดระดับ       
กลุมภารกิจทุกตัวชี้วัด โดยใชแบบฟอรมและดําเนินการตามแนว
ทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (ราย
ตัวชี้วัด) ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัดนั้นๆ ไดแก  
- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน

ภาคผนวก 4) 
- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน

ภาคผนวก 5) 
- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามท่ีระบุใน

ภาคผนวก 6) 
- ตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน

ภาคผนวก 7) 
5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด ใหสวนราชการ

แนบหลักฐานอางอิง โดยขอใหสวนราชการจัดสงเฉพาะเอกสาร
ประกอบที่สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

         ภาคผนวก 9-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 
 

  

 
กลุมภารกิจ.......................................... 

 
กระทรวง........................... 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯสําหรับกลุมภารกิจ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

         ภาคผนวก 9-4 

 

สารบัญ 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกลุมภารกิจ..........กระทรวง.......... 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกลุมภารกิจ......................................... 

ตัวชี้วัดที่ ......................................................................................................................................... 
3. ภาคผนวก 

1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  .......................................................................................... 
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รายงาน ณ วันที่....xx....เดือน....xxx....พ.ศ….2551…. 
ผูรายงาน…….…xx..........xxx..........  หนวยงาน……….xxxxx………. 
ตําแหนง……….xxxxxx ……….โทรศัพท……….02-2xx-xxxx ………. 
 
 
หมายเหตุ : กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2551 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เน่ืองจากเปน

ตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพ หรือจัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใส
คาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
กลุมภารกิจ....................กระทรวง....................   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
    

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวย
วัด 

นํ้าหนัก
(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

• การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกลุมภารกิจ...........  (นํ้าหนัก : รอยละ 10 )    

2.1 รอยละของตลาดสด
ประเภทที่ 1 ทั่วประเทศ
ทุกแหงไดรับการรับรอง
ความสะอาดและผาน
เกณฑตลาดสดนาซื้อ
ระดับดีหรือดีมาก       

 รอยละ 4 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 70.71 3.1420 0.1257 

2.2 รอยละของรานอาหาร
และแผงลอยจําหนาย
อาหารไดมาตรฐาน
อาหารสะอาดรสชาติ
อรอย(CFGT)  

 รอยละ 3 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 76.53 3.3060 0.0992 

2.3 รอยละของสถานที่
ผลิตอาหาร 54 ประเภท
ผานเกณฑ GMP 

รอยละ 3 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 99.11 4.9110 0.1474 

รวม 0.3723 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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         ภาคผนวก 9-6 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละของตลาดสดประเภทที่ 1 ทั่วประเทศทุกแหงไดรับการรับรองความสะอาดและผานเกณฑ
ตลาดสดนาซื้อระดับดีหรือดีมาก       

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายหรรษา  มีเจริญ                       ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประกอบ  สบายใจ 

โทรศัพท :  02-4xx-xxxx โทรศัพท :   02-4xx-xxxx 

คําอธิบาย : จํานวนตลาดสดประเภทที่ 1 ที่ไดมีการปรับปรุงใหผานเกณฑมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ดานความปลอดภัย
อาหารและดานคุมครองผูบริโภค ตามเกณฑตลาดสดนาซื้อ เปรียบเทียบกับจํานวนตลาดสดประเภทที่ 1 ทั้งหมดใน 75 
จังหวัด 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
รอยละของตลาดสดประเภทที่ 1 ทั่วประเทศทุกแหงไดรับการรับรอง
ความสะอาดและผานเกณฑตลาดสดนาซื้อระดับดีหรือดีมาก       

60.99 68.52 70.71 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 65 70 75 80 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของตลาดสดประเภทที่ 1 ทั่วประเทศทุกแหง
ไดรับการรับรองความสะอาดและผานเกณฑตลาดสด
นาซื้อระดับดีหรือดีมาก       

3 70.71 3.1420 0.1257 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่มีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณสําหรับตัวชี้วัดนี้)  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

      (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
   (ขอใหสวนราชการระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน)  
    (ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงที่จัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือสอดคลองกับการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 
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ภาคผนวก 
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หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วดัที่ 2.1 
 

รอยละของตลาดสดประเภทที่ 1 ทั่วประเทศทุกแหงไดรับ  
การรับรองความสะอาดและผานเกณฑตลาดสดนาซื้อ 

ระดับดีหรือดีมาก       
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1) 
 

แนวทางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับกรม 

(กรณีกรมในกระทรวงทีม่ีกลุมภารกิจ) 

 
2) 
 

ตัวอยางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับกรม 

(กรณีกรมในกระทรวงทีม่ีกลุมภารกิจ) 

ภาคผนวก 10 
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  แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สําหรับกรม  (กรณีกรมในกระทรวงที่มีกลุมภารกิจ) 

 
ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 

 สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อสวนราชการ กลุมภารกิจ และกระทรวงที่สังกัด 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิงให

สอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรม/สํานักงาน..... กลุมภารกิจ.....กระทรวง.....                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ     
กรม/สํานักงาน.....  (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ                  
กรม/สํานักงาน..... กลุมภารกิจ.....
กระทรวง..... ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2551 

ขอใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตาราง
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 3)  โดยระบุทุกตัวชี้วัดตาม     
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ                 
กรม/สํานักงาน..... 
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงาน เฉพาะตัวชี้วัดตาม    
แผนปฏิบัติการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา และ
ตัวชี้วัดภาคบังคับทุกตัวชี้วัด โดยใชแบบฟอรมและดําเนินการตาม
แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (ราย
ตัวชี้วัด) ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัดนั้นๆ ไดแก  
- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน

ภาคผนวก 4) 
- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน

ภาคผนวก 5) 
- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามท่ีระบุใน

ภาคผนวก 6) 
- ตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน

ภาคผนวก 7) 
5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัดใหสวนราชการแนบ

หลักฐานอางอิง โดยขอใหสวนราชการจัดสงเฉพาะเอกสารประกอบที่
สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  
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แบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมการรายงาน 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล   

 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด   
 แตละประเภท 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด   
 แตละประเภท 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด   
 แตละประเภท 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ    

 4. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 5. ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ   ขั้นตอนดําเนินงาน 
 6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

 7. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เชิงปริมาณ 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    

 8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน เชิงปริมาณ 

 9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

เชิงปริมาณ 

 11.  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  
 12.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
เชิงคุณภาพ 

 13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของ 
สวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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กรม/สํานักงาน.......................................... 
กลุมภารกิจ…........................................ 

กระทรวง........................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯสําหรับกรม (กรณีกรมในกระทรวงที่มีกลุมภารกิจ) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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สารบัญ 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรม/สํานักงาน.....กลุมภารกิจ.....กระทรวง....

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรม/สํานักงาน.....กลุมภารกิจ.....กระทรวง.......... 

ตัวชี้วัดที่ ............................................................................................................................................................. 
3. ภาคผนวก 

1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  .......................................................................................................... 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
กรม/สํานักงาน............................กระทรวง................................   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
มิติที่ 1 มติิดานประสทิธิผล (นํ้าหนัก : รอยละ 45)  4.2221  

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการของกระทรวง............. (นํ้าหนัก : รอยละ 15)  4.1512  

1.1 ระดับความสาํเร็จของการ
พัฒนาศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชน 

 ระดับ 2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1000 

1.2 รอยละของประชาชนอายุ 6 
ปข้ึนไปออกกําลงักายอยางนอย
สัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30 นาท ี

 รอยละ 4 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 85.15 3.0300 0.1212 

1.3 รอยละของโรงพยาบาลศูนย/
ทั่วไป/ชุมชนทีไ่ดเขากระบวน 
การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานบริการสาธารณสุข  

รอยละ 5 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 99.64 4.9280 0.2464 

1.4 จํานวนสถานบริการสุขภาพ
ภาคเอกชนไดรับการควบคุม
กํากับ ดูแลมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

แหง 4 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 11,877.00 3.8770 0.1550 

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการกลุมภารกิจ..............  (นํ้าหนัก : รอยละ 10 )  3.7219  

2.1 รอยละของตลาดสดประเภท
ที่ 1 ทั่วประเทศทุกแหงไดรับ 
การรับรองความสะอาดและผาน
เกณฑตลาดสดนาซื้อระดับดี 
หรือดีมาก      

 รอยละ 4 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 70.71 3.1420 0.1257 

2.2 รอยละของรานอาหารและ
แผงลอยจําหนายอาหารได
มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติ
อรอย(CFGT)  

 รอยละ 3 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 76.53 3.3060 0.0992 

2.3 รอยละของสถานที่ผลิต
อาหาร 54 ประเภทผานเกณฑ 
GMP 

รอยละ 3 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 99.11 4.9110 0.1474 

    



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการของกรม/สํานักงาน.... (นํ้าหนัก : รอยละ 20 )  4.5253  

3.1 ระดับความสาํเร็จของรอยละ
เฉล่ียถวงน้ําหนักตามเปาหมาย
ผลผลิตของสวนราชการ (ตาม
เอกสารงบประมาณรายจาย) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2500 

3.2 รอยละของตลาดสดประเภท
ที่ 1 ผานเกณฑตลาดสดนาซื้อ
ข้ันพ้ืนฐาน 

รอยละ 5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 92.23 4.2230 0.2111 

3.3 รอยละของรานอาหารและ
แผงลอยจําหนายอาหารได
มาตรฐานทองถิ่น  

รอยละ 5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.57 4.4570 0.2228 

3.4 รอยละของรานอาหาร
ปลอดภัยจากสารปนเปอน       
6 ชนิดในทุกตําบล 

รอยละ 5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.21 4.4210 0.2210 

   มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนักรอยละ 20)  3.6750  

4. ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวน 
รวมในการแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.2400 

5. ระดับความสําเร็จในการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ   

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3.50 3.5000 0.1050 

6. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.2400 

7. รอยละของระดับความ      
พึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 5 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 75.00 3.0000 0.1500 

  มิติที ่3 มติิดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10)  4.2000  

8. รอยละของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน 

รอยละ 3 68.00 71.00 74.00 77.00 80.00 74.00 3.0000 0.0900 

           
           



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
9. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของ 
สวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1500 

10. ระดับความสาํเร็จของรอย
ละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1000 

11. ระดับความสาํเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0800 

   มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 25)  3.1200  

12. ระดับความสาํเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 

ระดับ 22 1 2 3 4 5 3.00 3.0000 0.6600 

13. ระดับความสาํเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1200 

นํ้าหนักรวม 100.00 คาคะแนนที่ได 3.8348 

* หมายเหตุ : ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 เนื่องจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือใชขอมูลจากหนวยงานอื่น 
 
รายงาน ณ วันที่....xx....เดือน....xxx....พ.ศ….2551…. 
ผูรายงาน…….…xx..........xxx..........  หนวยงาน……….xxxxx………. 
ตําแหนง……….xxxxxx ……….โทรศัพท……….02-2xx-xxxx ………. 
 

 

หมายเหตุ : กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2551 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เน่ืองจาก เปน
ตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพ หรือจัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใส
คาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

     ภาคผนวก 10-9 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 รอยละของรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐานทองถ่ิน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพรรษา  ตาโต                       ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประจักษ  ภักดี 

โทรศัพท :  02-2xx-xxxx โทรศัพท :   02-2xx-xxxx 

คําอธิบาย : รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารผานเกณฑมาตรฐาน ตามเทศบัญญัติหรือขอกําหนดของทองถ่ิน 
(เทศบาล/อบต.) หรือ กรณีที่เทศบาล/อบต. ยังไมมีการออกเทศบัญญัติหรือขอกําหนด ก็จะถือตามขอกําหนดดาน
สุขาภิบาลอาหารของรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารที่ออกโดยกรมอนามัย 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
รอยละของรานอาหารและแผงลอย
จําหนายอาหารไดมาตรฐานทองถ่ิน 

87.79 91.46 94.57 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

3.3 รอยละของรานอาหารและ
แผงลอยจําหนายอาหารได
มาตรฐานทองถ่ิน 

5 94.57 4.4570 0.2228 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่มีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้)  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

      (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
   (ขอใหสวนราชการระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
หลักฐานอางอิง : 
    (ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงที่จัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือสอดคลอง
กับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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ภาคผนวก 
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หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วดัที่ 3.3 
 

รอยละของรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารได 
มาตรฐานทองถิน่ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

                ภาคผนวก 11-1 

 
 

 

 

 

 

1) 
 

แนวทางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับกรม 

(กรณีกรมในกระทรวงที่ไมมีกลุมภารกิจ) 

 
2) 
 

ตัวอยางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับกรม 

(กรณีกรมในกระทรวงที่ไมมีกลุมภารกิจ) 

ภาคผนวก 11 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

         ภาคผนวก 11-2 

 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สําหรับกรม  (กรณีกรมในกระทรวงที่ไมมีกลุมภารกิจ) 

 
ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 
 สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อสวนราชการ และกระทรวงที่สังกัด 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิง         

ใหสอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรม/สํานักงาน.....กระทรวง.....ประจําปงบประมาณพ.ศ.2551  

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ     
กรม/สํานักงาน.....  (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ               
กรม/สํานักงาน.....กระทรวง.....
ประจําปงบประมาณพ.ศ.2551  

ขอใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตาราง
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 3)  โดยระบุทุกตัวชี้วัดตาม       
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ                 
กรม/สํานักงาน..... 
(รายตัวชี้วัด)  

ขอใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะตัวชี้วัดตาม     
แผนแผนปฏิบัติราชการของ สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
และตัวชี้วัดภาคบังคับทุกตัวชี้วัด โดยใชแบบฟอรมและดําเนินการ
ตามแนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 
(รายตัวชี้วัด) ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัดนั้นๆ ไดแก  
- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปรมิาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 4) 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 5) 

- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามท่ีระบุใน
ภาคผนวก 6) 

- ตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 7) 

5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด ใหสวนราชการ
แนบหลักฐานอางอิง  โดยขอใหสวนราชการจัดสงเฉพาะเอกสาร
ประกอบที่สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  

 
 

  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

         ภาคผนวก 11-3 

แบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมการรายงาน 
มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล   

 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด    
แตละประเภท 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด    
แตละประเภท 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด   
 แตละประเภท 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ    

 4. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 5. ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ   ขั้นตอนดําเนินงาน 
 6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

 7. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เชิงปริมาณ 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    

 8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน เชิงปริมาณ 

 9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

เชิงปริมาณ 

 11.  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  
 12.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
เชิงคุณภาพ 

 13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

     ภาคผนวก 11-4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรม/สํานักงาน.......................................... 
 

กระทรวง........................... 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯสําหรับกรม (กรณีกรมในกระทรวงไมมีกลุมภารกิจ) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

     ภาคผนวก 11-5 

สารบัญ 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรม/สํานักงาน..........กระทรวง.......... 
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรม/สํานักงาน..........กระทรวง...............      
    ตัวชี้วัดที่ .............................................................................................................................................. 
3. ภาคผนวก 

1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  ........................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

     ภาคผนวก 11-6 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

กรม/สํานักงาน............................กระทรวง................................ 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
มิติที่ 1 มติิดานประสทิธิผล (นํ้าหนัก : รอยละ 45)  4.3402  

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการของกระทรวง............. (นํ้าหนัก : รอยละ 20)  4.1512  

1.1 ระดับความสาํเร็จของการ
พัฒนาศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชน 

 ระดับ 2.67 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1333 

1.2 รอยละของประชาชนอายุ 
6 ปข้ึนไปออกกําลังกายอยาง
นอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30 
นาที 

 รอยละ 5.33 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 85.15 3.0300 0.1616 

1.3 รอยละของโรงพยาบาล
ศูนย/ทั่วไป/ชุมชน ที่ไดเขา
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานบรกิาร
สาธารณสุข  

 รอยละ 6.67 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 99.64 4.9280 0.3285 

1.4 จํานวนสถานบริการ
สุขภาพภาคเอกชนไดรับการ
ควบคุมกํากับ ดูแลมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

แหง 5.33 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 11,877.00 3.8770 0.2068 

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการของกรม/สํานักงาน.... (นํ้าหนัก : รอยละ 25 )  4.4914  

3.1 ระดับความสาํเร็จของ 
รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักตาม
เปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2500 

3.2 รอยละของตลาดสด
ประเภทที่ 1 ผานเกณฑ 
ตลาดสดนาซื้อข้ันพ้ืนฐาน 

รอยละ 7 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 92.23 4.2230 0.2956 

3.3 รอยละของรานอาหารและ
แผงลอยจําหนายอาหารได
มาตรฐานทองถิ่น  

รอยละ 7 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.57 4.4570 0.3119 

           



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

              

     ภาคผนวก 11-7 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
3.4 รอยละของรานอาหาร
ปลอดภัยจากสารปนเปอน    
6 ชนิดในทุกตําบล 

รอยละ 6 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.21 4.4210 0.2652 

   มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนักรอยละ 20)  3.6750  

4. ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวน รวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.2400 

5. ระดับความสําเร็จในการ
เปดเผยขอมูล ขาวสารของ
ราชการ   

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3.50 3.5000 0.1050 

6. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.2400 

7. รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบรกิาร 

รอยละ 5 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 75.00 3.0000 0.1500 

  มิติที ่3 มติิดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10)  4.2000  

8. รอยละของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน 

รอยละ 3 68.00 71.00 74.00 77.00 80.00 74.00 3.0000 0.0900 

9. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของ      
สวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 

10. ระดับความสาํเร็จของ 
รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000 

11. ระดับความสาํเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.0800 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
   มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 25)  3.1200  

12. ระดับความสาํเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

ระดับ 22 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.6600 

13. ระดับความสาํเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.1200 

นํ้าหนักรวม 100 คาคะแนนที่ได 3.8881 

* หมายเหตุ : ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 เนื่องจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือใชขอมูลจากหนวยงานอื่น 
 
รายงาน ณ วันที่....xx....เดือน....xxx....พ.ศ….2551…. 
ผูรายงาน…….…xx..........xxx..........  หนวยงาน……….xxxxx………. 
ตําแหนง……….xxxxxx ……….โทรศัพท……….02-2xx-xxxx ………. 
 

 

หมายเหตุ : กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2551 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เน่ืองจาก เปน
ตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพ หรือจัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใส
คาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 รอยละของรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐานทองถ่ิน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพรรษา  ตาโต                       ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประจักษ  ภักดี 

โทรศัพท :  02-2xx-xxxx โทรศัพท :   02-2xx-xxxx 

คําอธิบาย : รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารผานเกณฑมาตรฐาน ตามเทศบัญญัติหรือขอกําหนดของทองถ่ิน 
(เทศบาล/อบต.) หรือ กรณีที่เทศบาล/อบต. ยังไมมีการออกเทศบัญญัติหรือขอกําหนด ก็จะถือตามขอกําหนดดาน
สุขาภิบาลอาหารของรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารที่ออกโดยกรมอนามัย 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
รอยละของรานอาหารและแผงลอย
จําหนายอาหารไดมาตรฐานทองถ่ิน 

87.79 91.46 94.57 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

3.3 รอยละของรานอาหารและ
แผงลอยจําหนายอาหารได
มาตรฐานทองถ่ิน 

5 94.57 4.4570 0.2228 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่มีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้)  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

      (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
   (ขอใหสวนราชการระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 

หลักฐานอางอิง :  
    (ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงที่จัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือสอดคลอง
กับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 
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ภาคผนวก 
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หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วดัที่ 3.3 
 

รอยละของรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารได 
มาตรฐานทองถิน่ 
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1) 
 

แนวทางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับสวนราชการ 
(กรณีสวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ 

สวนราชการไมสงักัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง) 

 
2) 
 

ตัวอยางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสวนราชการ 

(กรณีสวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีและ 
สวนราชการไมสงักัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง) 

ภาคผนวก 12 
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 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สําหรับสวนราชการ   (กรณีสวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง) 
 
ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 

 สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อสวนราชการ และหนวยงานที่สังกัด 

2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิงให
สอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   

.....(ชื่อสวนราชการ)..... สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2551 

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ     
.....(ชื่อสวนราชการ)..... (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  

3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ                              
...(ชื่อสวนราชการ)...  
สํานักนายกรัฐมนตรี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

ขอใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตาราง
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 3)  โดยระบุทุกตัวชี้วัดตาม       
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม             
คํารับรองการปฏิบัติราชการ                         
...(ชื่อสวนราชการ)... (รายตัวชี้วัด)  

ขอใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานทุกตัวชี้วัดตาม            
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยใชแบบฟอรมและ
ดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัดนั้นๆ ไดแก  
- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 4) 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 5) 

- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามท่ีระบุใน
ภาคผนวก 6) 

- ตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก 7) 

5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัดใหสวนราชการแนบ
หลักฐานอางอิงโดยขอใหสวนราชการจัดสงเฉพาะเอกสารประกอบที่
สําคัญที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  
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แบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมการรายงาน 
มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล   

 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

- 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

- 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด      
แตละประเภท 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ    

 4. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 5. ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ   ขั้นตอนดําเนินงาน 
 6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

 7. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เชิงปริมาณ 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    

 8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน เชิงปริมาณ 

 9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

เชิงปริมาณ 

 11.  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  
 12.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
เชิงคุณภาพ 

 13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของ 
สวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 
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............(ชื่อสวนราชการ)............ 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการฯสําหรับสวนราชการ 
ท่ีสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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สารบัญ 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ .....(ชื่อสวนราชการ).....                            
     สํานักนายกรัฐมนตรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551............................................................. 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ .....(ชื่อสวนราชการ)..... 

ตัวชี้วัดที่ .............................................................................................................................. 
3. ภาคผนวก 

1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  ..................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

สวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี................................ 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
มิติที่ 1 มติิดานประสทิธิผล (นํ้าหนัก : รอยละ 45)  4.6178  

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการสํานักงาน................  (นํ้าหนัก : รอยละ 45)  4.6178  

3.1 ระดับความสาํเร็จของรอย
ละเฉล่ียถวงน้ําหนักตาม
เปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 

3.2 จํานวนหนวยงานนํารองฯ
ที่สามารถรายงานการติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการโดยใช
เครื่องมือประเมินผล e-PART  

หนวยงาน 10 4 8 12 16 20 16 4.0000 0.4000 

3.3 จํานวนประเด็นยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณทีม่ีการ
ติดตามและสรุปผลการใชจาย
งบประมาณ  

ประเด็น 15 0 1 3 5 7 7 5.0000 0.7500 

3.4 รอยละของอตัราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายรวม

รอยละ 15 91.00 92.00 93.00 94.00 94.50 94.26 4.5200 0.6780 

มิติที่ 2 มติิดานคุณภาพการใหบรกิาร (นํ้าหนกัรอยละ 20)  3.6750  

4. ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.2400 

5. ระดับความสําเร็จในการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ   

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3.50 3.5000 0.1050 

6. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.2400 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
7. รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบรกิาร 

รอยละ 5 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 75.00 3.0000 0.1500 

  มิติที ่3 มติิดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10)  4.2000  

8. รอยละของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน 

รอยละ 3 68.00 71.00 74.00 77.00 80.00 74.00 3.0000 0.0900 

9. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวน
ราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 

10. ระดับความสาํเร็จของรอย
ละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000 

11. ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.0800 

มิติที ่4 มิติดานการพัฒนาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 25)  3.1200  

12. ระดับความสาํเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 

ระดับ 22 1 2 3 4 5 3 3.0000 1.1000 

13. ระดับความสาํเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.1200 

นํ้าหนักรวม 100.00 คาคะแนนที่ได 4.0130 

* หมายเหตุ : ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 เนื่องจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือใชขอมูลจากหนวยงานอื่น 
 
รายงาน ณ วันที่....xx....เดือน....xxx....พ.ศ….2551…. 
ผูรายงาน…….…xx..........xxx..........  หนวยงาน……….xxxxx………. 
ตําแหนง……….xxxxxx ……….โทรศัพท……….02-2xx-xxxx ………. 

หมายเหตุ : กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2551 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เน่ืองจาก เปน
ตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพ หรือจัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใส
คาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 จํานวนประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณที่มีการติดตามและสรุปผลการใชจายงบประมาณ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางรังกราวี มีโชคชวย  ผูจัดเก็บขอมูล : นายประสาท  ขาดคนรัก 

โทรศัพท :  02-4xx-xxxx โทรศัพท :   02-4xx-xxxx 

คําอธิบาย : เปรียบเทียบผลการเบิกจายเงินงบประมาณของแตละประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ กับ
วงเงินงบประมาณทั้งหมดของแตละประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ระยะเวลา 1 ป  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
จํานวนประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณที่มีการติดตามและสรุปผลการ
ใชจายงบประมาณ 

- 7 7 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0 1 3 5 7 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

   (รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน

ท่ีได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณที่มีการติดตามและสรุปผล
การใชจายงบประมาณ 

15 7 5.0000 0.7500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    (ขอใหสวนราชการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่มีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้)  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

      (ขอใหสวนราชการระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
   (ขอใหสวนราชการระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
หลักฐานอางอิง :  
    (ขอใหสวนราชการระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงที่จัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือสอดคลอง
กับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ภาคผนวก 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วดัที่ 3.3 
 

จํานวนประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณที่มกีารติดตาม    
และสรุปผลการใชจายงบประมาณ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ตัวอยางปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค 

ภาคผนวก 13 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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วิธีของการรวบรวมขอมูล 
สําหรับแนวทางการในประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลดําเนินการงานใน  4 

ลักษณะ ดังรายละเอียดที่ปรากฎในบทที่ 2 แลว กลาวคือ   
1. ประเมินผลจาก เอกสาร หลักฐาน ตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ (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 รายงานการประชุม คําส่ังแตงตั้ง
คณะทํางาน แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ ภาพถาย  

2. ประเมินผลจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ เชน ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูล ผูมี
สวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. ประเมินผลจากการสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตางๆ ของสวนราชการ                  
เชน สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลกั การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล การมีสวน
รวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ ระบบฐานขอมูล ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ 
จากเจาของขอมูล ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

4. การขอความเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญ (Expert Panel) เชน คณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/คณะผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ มาประกอบการประเมินผล 
 

อยางไรก็ตาม ในขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ หลักฐานที่สําคัญที่ที่ปรึกษาจะใชในการ
ประกอบพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป นั่นคือ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self Assessment Report) หรือที่เรยีกวา  SAR ซึ่งสวนราชการไดจัดทํามาอยางตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 
2547  SAR จึงถือเปนการรายงานผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญ  และถือเปนเอกสารทางราชการที่ไดรับการรับรองความ
ถูกตองสมบูรณจากหัวหนาสวนราชการเพื่อใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินผล 

ดังนั้น SAR จึงควรระบุถึงขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดของการดําเนินการตามตัวชี้วัด อาทิ ระบุถึงการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ ระบุนิยามตัวชี้วัดที่ถูกตองและตรงตาม KPI Template (ที่สวนราชการไดแจงไปยังสํานักงาน กพร. ไดรับ
ทราบ)  ระบุขอมูลผลการดําเนินงานและแนวทางการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนยังควรตองระบุถึงปจจัยสนับสนุน ปญหาและ
อุปสรรคที่พบในการดําเนินงานดังกลาวอีกดวย ทั้งนี้เพ่ือใหทราบถึงสภาพแวดลอม และภาวะการดําเนินงานบริหารจัดการ
ที่องคกรแหงนั้นประสบอยู อันจะนํามาซึ่งขอเสนอแนะ  หากพบวาองคกรดังกลาวยังสามารถที่จะปรับปรุง พัฒนา หรือหา
แนวทางแกไขใหดีย่ิงขึ้นได หรือหากเปนองคกรที่ประสบความสําเร็จแลว ก็สามารถนําองคกรนั้น มาเปนองคกรตนแบบที่จะ
ใชเปนกรณีศึกษาใหแก   องคกรตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางการบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จตอไป (Best Practice) 
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แนวทางการวิเคราะหขอมูล 
สวนราชการสามารถนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลตามวิธีการดังกลาวขางตน มาทําการวิเคราะหเพ่ือให

สามารถระบุถึงปจจัยสนับสนุน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินงาน ทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก
องคกร ไดดังนี้ 

1. ปจจัยสนับสนุน ปญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปจจัยภายใน อันไดแก ปจจัยที่ควบคุมไดภายในองคกร
เอง ซึ่งสงผลโดยตรงตอความสําเรจ็ในการปฏิบัติงาน หรืออาจจะกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการดวยเชนกัน 
ยกตัวอยางเชน ปจจัยดาน บุคลากร (Man) ทรัพยากร (Money & Material) การบริหารจัดการ (Management) และ
กระบวนงาน (Process) ซึ่งสามารถพิจารณาไดดังตอไปนี้  
 1.1 บุคลากร (Man)  
 ปจจัยดานบุคคลากร (Man) เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการการปฏิบัติงาน และการขับเคล่ือนองคกรให

สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศนหรือเปาประสงคตามที่หนวยงานหรือองคกรนั้นๆ ไดกําหนด โดยสามารถพิจารณาไดใน 2 
ระดับคือ บุคลากรในระดับบริหาร (Leader) และระดับผูปฏิบัติงาน (Knowledge Worker)   

  ระดับบริหาร (Leader) หมายถึง ผูที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย และแนวทางในการดําเนินงาน 
เชน การประเมินระดับจังหวัด หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด การประเมินระดับกระทรวง หมายถึง 
ปลัดกระทรวง การประเมินระดับกรม หมายถึง อธิบดี ในการประเมินองคการมหาชน หมายถึง 
คณะกรรมการ หรือผูอํานวยการองคการ โดยจะวิเคราะหตัวผูบริหารเองในแงมุมมอง ความคดิ 
การบริหาร และวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคคลในองคกร 
การวิเคราะหตัวผูบริหาร 

   รูปแบบ หรือ แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน (vision) ของผูบริหารระดับสูงขององคกร 
   ลักษณะ/ภาวะการนํา (Lead) และการมีสวนรวม (Participation) ของผูบริหารระดับสูงของ

องคกร 
   การเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูปฏิบัติงาน อาทิเชน ดานการวางแผนงาน การอํานวยการ 

การจัดงบประมาณ การบริหารจัดการบุคลากร การแกปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน การส่ือสารภายในองคกร การแกไขความขัดแยง การบริหารเวลา ตลอดจน
แนวทางการติดตามและประเมินงานของผูบริหารระดับสูงขององคกร  

  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคคลในองคกร 
   รูปแบบ หรือ แนวทางการสรางการรับรูรวมกันระหวางผูบริหารระดับสูงขององคกรและ

ผูปฏิบัติงานในองคกร (Share Vision)  
   รูปแบบ หรือ แนวทางการสรางความไววางใจใหกับผูปฏิบัติงาน (Commitment)  
   รูปแบบ หรือ การสรางทีมงาน (Team Building) ที่เหมาะสมกับงานดานตางๆ ในองคกร 

 รูปแบบ หรือ แนวทางการมอบหมายงานพิเศษหรือการมอบอํานาจการปฏิบัติงาน 
  ดานตางๆใหกับเจาหนาที่ระดับผูปฏิบัติงาน    
   รูปแบบ การเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนความคิดสรางสรรคที่เปนประโยชนตอการ

บริหารงานในองคกร (Solution Provider) 
   รูปแบบ หรือ แนวทาง การสรางแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงาน 
   รูปแบบ หรือ แนวทาง การพัฒนาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานเอื้อตอผูปฏิบัติงาน 
   รูปแบบ หรือ แนวทาง การสรางวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองคกร 
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  ระดับผูปฏิบัติงาน (Knowledge Worker) หมายถึง ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานประจําวันซึ่งมี
รูปแบบการทํางาน และการจัดการแกไขปญหาสวนใหญกับปญหาที่มีลักษณะคลายคลึงกันในแต
ละวัน หรือชวงรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งจะวิเคราะหตัวผูปฏิบัติงานเอง วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางผูปฏิบัติงานในสวนงานเดียวกัน หรือตางสวนงาน และวิเคราะหปจจัยที่ผลักดันให
ผูปฏิบัติงานดําเนินงาน 
การวิเคราะหตัวผูปฏบัิติงาน 

   ระดับความรู/ความเขาใจ ของผูปฏิบัติงาน ที่มีตอการปฏิบัติงาน 
   การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในการเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน หรือการคิดริเริ่ม

สรางสรรคการปฏิบัติงานตางๆ (Innovative Thinking) 
   ทัศนะคติของผูปฏิบัติงานที่มีตอการดําเนินงาน  
   รูปแบบ หรือวิธีการ ที่ผูปฏิบัติงานไดมีความพยายามทดลองหรือพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานตางๆ  
   ความจริงจัง/ความใสใจของผูปฏิบัติงาน  
   ขีดความสามารถ (Competency) และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูปฏิบัติงาน คณะ

ผูเชี่ยวชาญ หรือทีมที่ปรึกษาในการดําเนินงาน 
  วิเคราะหความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงาน 
   รูปแบบ หรือวิธีการ ในการถายทอดความรูรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน  
   รูปแบบ หรือวิธีการประสานงานกับหนวยงานหรือผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  วิเคราะหปจจัยที่ผลักดันใหผูปฏิบัติงานดําเนินงาน 
   รูปแบบ แนวทางการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (change Agent) 
 1.2 ทรัพยากร (Money & Material) หมายถึง ปจจัยประกอบที่ชวยสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานภายใต

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบไดสําเร็จลุลวง ตามเปาหมาย และนโยบายขององคกร 
  งบประมาณ (Budget) 
   เชน รูปแบบหรือแนวทางการกําหนดหรือการจัดสรรงบประมาณงบประมาณสําหรับการ

ปฏิบัติงานตางๆ  
 เง่ือนไข แนวทาง การกันงบประมาณไวเผื่อกรณีฉุกเฉิน 
 ความสาํเร็จของการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  เวลา (Time) 
   รูปแบบ หรือ แนวทาง การกําหนดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานตางๆ โดยเริ่มต้ังแต

กระบวนการมอบหมายนโนบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมไปจนถึงการติดตามและ
ประเมินการดําเนินงาน และการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ฯลฯ เปนตน  

  วัสดุ อุปกรณ สํานักงาน (Resource) 
   รูปแบบ หรือ แนวทางการจัดสรร วัสดุ อุปกรณที่สนับสนนุการทํางานตางๆ ใหเพียงพอ

ตอการการปฏิบัติงาน และกอใหเกิดการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพ 
   การพัฒนา วัสดุ อุปกรณ สํานักงาน ที่ทันสมัยใหเอ้ือตอการอํานวยการ/การปฏิบัติงาน

ดานตาง ๆ เชน การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มา
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
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 1.3 ตัวงาน (Task) หมายถึง การอธิบายคุณลักษณะของงานที่มีผลตอความสําเร็จของงาน ทั้งกระบวนการ และวิธีการ
ทํางาน รวมถึงความเกี่ยวของของปจจัยตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดอุปสรรค และขอจํากัดในการทํางาน หรือเปนปจจัย
สนับสนุนใหงานสามารถสําเร็จลุลวงไปไดโดยงาย เชน งานขุดคลองามารถกระทําเฉพาะหนาแลง การวางแผนแมบท
ตองมีการประสานงานระหวางหลายหนวยงานจึงมีความซับซอน 

 1.4 การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการในการบรหิารบุคลากร ทรัพยากร และตัวงาน เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุด และบรรลุเปาหมายขององคกรแบบบูรณาการ 

  การวางแผน 
   การวางแผนการจัดโครงสรางองคกร กลุมงาน 

 รูปแบบ หรือ แนวทาง การรวมวางแผนการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนของแผนระยะสั้น และ
แผนระยะยาว หรือแผนปฏิบัติงานประจําป(Annual Performance Planning) ซึ่งการระบุ
รายละเอียดของกิจกรรม หนวยงานผูรับผิดชอบและเปาหมายตามตัวชี้วัดผลงาน ทั้งสวน
ที่เปนผลผลิต และผลลัพธของงานในหนาที่ 

   รูปแบบหรือการกําหนดทิศทางหรือกลยุทธการดําเนินงานขององคกรในแตละชวงเวลา 
โดยที่กลยุทธนั้นสามารถนําไปดําเนินการไดเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณตางๆ
ที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาตางๆ ซึ่งอาจแยกเปน  

- แผนกลยุทธระดับองคกร  (Corporate-Level Strategic Plan) เกี่ยวของกับการ
บริหารระดับสูง การบริหารในภาพรวม เปาหมาย ทิศทาง และกลยุทธของทั้ง
องคการ ใหบรรลุผลสําเร็จ โดยผูรับผิดชอบในการบริหาร และการจัดทําแผน
ในระดับนี้ กม็ักจะเปนกลุม/คณะของผูบริหารระดับสูงในองคการนั้นเอง   

- แผนกลยุทธระดับแผนก (Strategic Business Unit-Level Strategic Plan) 
เปนความรับผิดชอบในการบริหารของหัวหนาแผนก (Department Manager) 
ซึ่งจะเปนการนําเอากลยุทธองคการ หรือกลยุทธระดับสูง มาแปรเปล่ียนเปน
เชิงกลวิธี ใหใกลเคียงกับแนววิธีปฏิบัติตางๆตามความรับผิดชอบ และ
ภาระหนาที่ของหนวยงานฝายนั้น 

- แผนกลยุทธระดับหนาที่ ปฏิบัติการ  (Functional-Level Strategic Plan) เปน
การปฏิบัติการของหวัหนาหนวยงาน ไดแก Supervisor หรือ Foremans หรือ
พนักงานหนวยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่มีการดําเนินงานกันในลักษณะงานประจํา 
(ROUTINE) 

   รูปแบบหรือแนวทาง กําหนดหรือจัดทําแผนสํารองในกรณีผลงานไมเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด หรือ แผนฉุกเฉินหากเกิดอุปสรรค หรือเหตุการณที่ไมคาดคิดอันอยูนอกเหนือ
การควบคุม หรือไมพึงประสงค 

   รูปแบบหรือการกําหนดกลุมของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators : KPI) ที่สําคัญใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรม  
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  การบริหารบุคคล 
   ความตองการทรัพยากรบุคคล  

 สมรรถนะดานกําลังคน ปริมาณอัตรากําลัง จํานวนสายและกลุมประเภทสายงานที่องคกร
ตองการ 

 ความเพียงพอของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
 รูปแบบ หรือแนวทางการแตงตั้งหรือกําหนดผูปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับงาน 
 ความรับผิดชอบของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   รูปแบบ หรือแนวทาง การสรางแรงจูงใจ และสรางขวัญ กําลังใจ ของบุคลกรในองคกร 
   รูปแบบ หรือแนวทางการพัฒนาองคความรูใหกับบุคลากร 
   การจางเหมาหนวยงานภายนอกดําเนินงาน (Contract Out & Outsourcing) ที่มี

ความสามารถมาชวยดําเนินการ 
  การควบคุมและติดตามผล 
   รูปแบบการติดตามและประเมินผลและการตัดสินใจในการดําเนินงาน 

 ระบบขอมูลขาวสาร  (Management Information System : MIS) /การรวบรวมขอมูลการ
ปฏิบัติงานที่นํามาใชในการติดตามประเมินผล 

 รอบระยะเวลาการรายงานผลขอมูลการปฏิบัติงาน 
 ศักยภาพและขอจํากัดในการจัดระบบขอมูลขาวสารภายในองคกร 
 การใชเทคโนโลยีในการวางแผนและติดตามประเมินผล 

   รูปแบบการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในชวงระยะเวลาตางๆ 
   ผูรับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบ 
   รูปแบบหรือการพัฒนาระบบการรับขอเสนอแนะ (feedback) ตางๆ ที่เกิดขึ้นใน  การ

ปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินผลหรือตรวจวินิจฉัยวาการดําเนินงานตามแผนประสบผลสําเร็จ
หรือไม มีปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางไร รวมท้ังทําการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก
และแนวโนมของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือนําไปสูการ ปรบัปรุงแกไขทิศทางการ
ดําเนินงานโดยรวม   

   รูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานงานเมื่อไดรับ
ขอเสนอแนะ (feedback) ตางๆ 

   แนวทางการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมงาน/โครงการ และแผนงานตามแผน     
กลยุทธที่กําหนดขึ้นเปนระยะๆ เพ่ือจะไดทราบถึงผลการดําเนินงาน ความกาวหนา 
ปญหาอุปสรรค อันจะไดนําไปสู การปรับปรุงแกไขหรือปรับเปล่ียนทิศทาง กิจกรรมการ
ดําเนินงานขององคการ ใหเหมาะสม 

   
   
   
   
   
  การจัดทํารายงาน 
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   แนวทางการรายงานการวิเคราะห คาดการณแนวโนมของผลการปฏิบัติงานตามประเด็น
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เพ่ือนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนหรือ   
ทัศนภาพ (vision) ที่ชัดเจนขององคการอันหมายถึงทิศทางการดําเนินงาน (direction) 
จุดยืนที่เหมาะสม (Optimal Position)  เปาประสงค (goal) กลยุทธการดําเนินงาน 
(strategies) รวมท้ังทําการระบุเปาหมาย (target) การปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม 

   รูปแบบ แนวทาง การรายงานใหผูเกี่ยวของไดรับทราบการดําเนินงานในชวงระยะเวลา
ตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

 1.5 กระบวนงาน (Work) 
   รูปแบบ ผังกระบวนการ (Flow Chart) 

 ขั้นตอนตางๆ/ความซับซอน/ระยะเวลา ภายใตกระบวนการ (Working Steps) 
   ผูปฏิบัติงานและหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละกระบวนงาน 
   การปรับปรุงกระบวนการทํางานในขั้นตอนตางๆ 
   รูปแบบ แนวทางการวิเคราะหงานอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ การจัดหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Information System Management) และการ
ตัดสินใจทางการบริหาร  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในองคการ 
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2. ปจจัยสนับสนุน ปญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปจจัยภายนอก อันไดแก ปจจัยทางการบริหาร 
ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคม ตลอดจนองคความรูใหมๆ ที่เกิดขึ้นจากกระแสการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
(New Public Management) พันธมิตรและเครือขายในการปฏิบัติงาน รวมถึงสถานการณและความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ ตลอดจนปรากฎการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น  ซึ่งสามารถพิจารณาได
ดังตอไปนี้   
 2.1 บุคลากร หมายถึง บุคคล หรือกลุมองคกร ซึ่งอยูภายนอกการควบคุมของสวนราชการ  
  ผูกําหนดนโยบาย คือ ผูกําหนดนโยบายในการดําเนินงานที่มีผลตอตัวชี้วัดนี้ เชน 

คณะรัฐมนตรี กพช. กทช. กพร. คอค. 
   สภาพแวดลอมดานการบริหาร อันไดแก ความชัดเจนในการกําหนดนโยบายจาก

ฝายบริหาร 
 การกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคของงานที่รัฐบาล ตองการ หรือการกําหนด
คุณลักษณะของผลงานที่ตองการไดรับจากหนวยงานที่มีหนาที่สงมอบบริการ 

 การกําหนดขอบขายของอํานาจหนาที่  ความสามารถในการกระทําการหรือให
อิสระในการวินิจฉัยส่ังการใหมีความชัดเจน     

 นโยบายการใหการสนับสนุนเพ่ือใหดําเนินงานไดตามที่คาดหวัง 
  การพัฒนากลไกสําหรับการควบคุมตรวจสอบ การประเมินผล หรือการรายงาน
การดําเนินงาน ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายได ทราบถึงผลการดําเนินงาน 
ความกาวหนาหรือปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือใหเปนไปตามกรอบ การให
รางวัล หรือลงโทษ 

 กระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน 
 การปฏิรูปและการเปล่ียนแปลงในบทบาทของภาคราชการ 

  ผูสนับสนุนปจจัยภายนอกองคการ คือ ผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสวน
ราชการ ทั้งทางตรงและ ทางออม เชน ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับการประเมินแปลงปลูก
ขาวที่ผานมาตรฐานเกษตร (GAP) จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่กรม
วิชาการเกษตรในการประเมิน หรือ ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับระดับความสําเร็จของการ
ลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก ก็จําเปนตองไดรับความรวมมือจากกรมการขนสงใหชวย
อบรมความรู และกรมทางหลวงในการติดปายจราจร 

  ผูดําเนินการภายนอก คือ ผูที่ดําเนินงานภายนอกที่ทําใหตัวชี้วัดขององคการบรรลุ
เปาหมาย เชน ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับการประเมินแปลงปลูกขาวที่ผานมาตรฐาน
เกษตร (GAP) จําเปนตองอาศัยเกษตรกรผูเพาะปลูกในการใหความรวมมือ หรือ ตัวชี้วัด
ของจังหวัดเกี่ยวกับระดับความสําเร็จของการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก ก็จําเปนตอง
อาศัยประชาชนผูใชรถ ใชถนนในการใหความรวมมือ 

 2.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจ   
   ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน 

 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุมการคาเศรษฐกิจ และการรวมตัวกันขององคกร
ระหวางประเทศดานเศรษฐกิจ 

 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุมประเทศใหมและประเทศใกลเคียงใน        อินโด
จีน เชน เวียดนาม ฯลฯ  
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 ผลกระทบจากอิทธิพลและผลกระทบจากความรวมมือในเขตอนุภูมิภาคแนว
สามเหล่ียมเศรษฐกิจ ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ  

 ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศไทย 
 ผลกระทบจากการกระตุนใหเกิดการบริโภค 
 ผลกระทบจากความมั่นใจในการลงทุนของภาคเอกชน 
 ผลกระทบจากการปรับตัวและการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชจาย/การออมของ
กลุมเปาหมาย 

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย 
   ผลกระทบจากคาเงินบาท 

 ผลกระทบจากการระดมทุนในตลาดหุน / ตลาดทุน 
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีตางๆที่เกี่ยวของ 
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใชจายของภาครัฐ 
 ฯลฯ 

 2.3 ปจจัยดานสังคม 
   ผลกระทบจากการปรับเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมทั้งในสวนของ

วิถีชีวิตในครอบครัว วิถีชีวิตในท่ีทํางาน และวิถีชีวิตในสังคมทั่วไป จึงมีผลทําให
องคกรทุกองคกร ตองปรับปรุงเปล่ียนแปลงองคกรใหสอดรับ  หรือตอบสนองตอ
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก อันไดแก สภาพแวดลอมทาง
การเมือง เศรษฐกิจ  สังคม เทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล กฎหมาย องคการคูแขง
และสนับสนุน ที่ไดมีการเปล่ียนแปลงอยางเปนพลวัต (Dynamic)   

   รูปแบบหรือแนวทางการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการบริหาร ทั้งในสวน
ของสภาพแวดลอมภายนอก(External Environment) อันไดแก สภาพเศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี  นโยบายของรัฐบาล คู
แขงขันและพันธมิตร    

   ขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (External Environment) จะประกอบดวย
กลุมขอมูลเกี่ยวกับประเด็นสถานการณที่สําคัญแตละดาน อันประกอบดวย 
ขอมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม 
เทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล  องคการคูแขงและพันธมิตร  ตลาดและกลุม
ลูกคาที่เปนเปาหมายขององคการ    

 แนวทางวิเคราะหถึงผลกระทบที่เปนโอกาสและภัยอุปสรรคหรือทําการประเมิน 
ชองวาง (Gap Analysis) เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานแบบมุงเนนอนาคต 
(Future-Oriented) โดยการสราง/กําหนดวิสัยทัศน(vision)     ในระยะยาวเพื่อ
การคาดการณแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนํามาปรับ
ทิศทางการดําเนินงานตลอดจนทําการตัดสินใจในการพิจารณาทบทวนและ
พัฒนา คุณภาพ บริการ ผลิตภัณฑ ตลาดและกลุมลูกคาใหมีความเหมาะสม
ตอไป 

   ผลกระทบของการเคลื่อนยายของประชากร เชน อัตราการไหลเขา-ออก ของ
ประชากร หรือผลกระทบของประชากรแฝงที่เกิดขึ้น 
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 แนวทางการการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน  
 บทบาทของสถาบันครอบครัว 
 การศึกษาและคุณภาพประชากร 
 คานิยมการบริโภคและวัฒนธรรม 
 ความยุติธรรมในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 2.4 ปจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  งบประมาณ 
   แหลงทุน/เงินนอกงบประมาณ ที่ไดรับการอุดหนุน 
   ความเพียงพอของงบประมาณระบุถึงทรัพยากรที่ตองการไดรับการสนับสนุนไป

ดําเนนิการจากรัฐบาล ซึ่งอาจจะระบุในรูปของตนทุนตอหนวย (unit Cost) ของ
การดําเนินการ เพ่ือที่รัฐบาลในฐานะผูซื้อบริการจะไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
และจัดสรรงบประมาณใหตามแนวทางของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  

  เทคโนโลยี 
   ผลกระทบจากรูปแบบหรือแนวทางการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ

ปฏิบัติงาน  
 ผลกระทบจากความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการขนสงคมนาคม 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการเกษตร 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีดานอื่นๆ 

  กฎหมาย 
   ผลกระทบจากการปรับปรุงยกเลิกกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน (Deregulation) 

เพ่ือแกไขความลาชาในกระบวนการดําเนินงานของขององคการภาครัฐสวนใหญ 
 ผลกระทบจากการมีกฎระเบียบที่หลากหลายและซับซอนมากจนเกินไป 
 ผลกระทบจากการแกไขกฎหมายหรือกฎเกณฑของบังคับตางๆท่ีมีผลตอการ
ดําเนินการ ยกตัวอยางเชน กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมตางๆ การยกเลิก
เบนซิน 95 

  การจัดการระบบคุณภาพ (Quality Management) 
   การบริหารงานเชิงกลยุทธ + BSC. (KPI. , STRATEGY MAP) 

 Project Management 
 Risk Management 
 Change Management,  
 TQM., PMQA 
 Continuous  Work Improvement 
 Knowledge Management, Learning Organization 
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 E-Government 
 การเสริมสรางสํานึกรูและความมุงมั่น (Shared Vision & Commitment) 

   การปรับโครงสรางองคการ (Organizational Restructuring) 
 การรื้อปรับกระบวนงาน (Business Process Re-engineering) 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Humans Resources Development) 
 การจัดการระบบสารสนเทศ (information System Management) 
 การสรางคุณภาพของกระบวนงาน หรือปจจัยที่เปนหัวใจสําคัญในการทํางาน 

(Input) ตลอดจนการตรวจสอบปจจัยคุณภาพเหลานั้น เชน  
- ดานเกษตรกร (การปลูกขาว) ปจจัยที่สําคัญในการผลิตคือ เมล็ดพันธ

ขาวที่ดี  
- ดานงานขาว ปจจัยที่สําคัญคือ แหลงขาว ซึ่งตองมีความเชื่อถือได 

(Reliability) ตอบสนองตอส่ิงแวดลอมในสถานการณนั้นๆ ไดถูกตอง
แมนยํา สามารถสื่อสารใหเขาใจไดและรวดเร็ว ไวใจได (creditability) 
มีความปลอดภัย (Security) 

  - ดานงานบริการ ปจจัยที่สําคัญคือ กระบวนงานและผูใหบริการที่มีมี
ความสามารถในการทํางาน สามารถเขาถึงไดเทาเทียมและทั่วถึง 
รวดเร็ว มีมรรยาท สุภาพ มีใจบรกิาร สามารถเขาใจลูกคาไดเปน
อยางดี  (Service Mind)  

- ฯลฯ 
  บุคลากร หนวยงาน และเครือขายการทํางานท่ีเกี่ยวของ (Networking) 
   รูปแบบ แนวทางการสรางการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกับบุคลากร หนวยงาน 

และเครือขายการทํางานที่เกี่ยวของ 
 รูปแบบ แนวทางการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 
 วิธีการการสรางเครือขายอยางยั่งยืน 
 ระดับการสนับสนุนจากบุคลากร หนวยงาน และเครอืขายการทํางานที่เกี่ยวของ 
 ทัศนคติที่ดีของบุคลากร หนวยงาน เครือขายที่เกี่ยวของที่มีตอการทํางาน 

  ปรากฏการณ/ภัยตามธรรมชาติ 
   สภาพ ดิน น้ํา อากาศ  
   อุทกภัย 
   แผนดินไหว 
   ภัยแลง 
   ธรณีพิบัติ  
   ฯลฯ 
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