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ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสทิธิผลตอไป 
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บทที่ 1 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 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 รวมทั้งใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามขอตกลง
ดังกลาวทุกสิ้นป และถือเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ 
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1.1.4 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและ
รายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี            
ที่ สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยกําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาการปฏิบัติราชการและ          
ทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และจะไดรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับของผลงานตามที่ตกลง 

1.1.5 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ยุทธศาสตรที่ 3       
กลยุทธที่ 3.3.4  ปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการใหเหมาะสมสอดรับ
กับพันธกิจและลักษณะของหนวยงานของรัฐ สามารถวัดผลไดทั้งในระดับองคการและระดับบุคคล รวมทั้งการ
พัฒนามาตรการเสริมสรางแรงจูงใจตามผลงาน และขยายผลระบบบริหารยุทธศาสตรองคการภาครัฐ 
(Government Strategic Management System : GSMS) ใหมีความเชื่อมโยงกับระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) เพื่อ
ประมวลรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดควบคูไปกับรายงานผลทางการเงินไดอยางเปนระบบ 

 สําหรับในคูมือนี้ จะนําเสนอเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม        
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 เพื่อใหสวนราชการมีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.2.2 เพื่อใหสวนราชการสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตาม    
คํารับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางและรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.2.3 เพื่อใหสวนราชการมีการปฏิบัติราชการที่มุงผลสัมฤทธิ์และประโยชนสุขของประชาชน 
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1.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

สวนราชการจะดําเนินการจัดทําคํารับรอง และประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรับสิ่งจูงใจตาม      
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ภายใตกรอบการประเมินผลทั้ง 4 มิติ ตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            แผนภาพที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

สําหรับรายละเอียดของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ แยกตามมิติ 
สามารถแสดงไดตามแผนภาพที่ 2 ดังนี้ 

มิติที่ 1 
มิติดานประสิทธิผล 

แสดงผลงานที่บรรลุ วัตถุประสงคและเปาหมาย 
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณ 
มาดําเนินการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 

มิติที่ 2 
มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

แสดงการใหความสําคัญกับผู รับบริการในการ
ให บ ริ ก า รที่ มี คุ ณภาพ  ส ร า ง ค ว ามพึ ง พอ ใ จ 
แกผูรับบริการ 

มิติที่ 3 
มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

แสดงความสามารถในการปฏิบั ติราชการ  เชน  
การบริหารงบประมาณ ประสิทธิภาพของการใช
พลังงาน  การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
เปนตน 

มิติที่ 4 
มิติดานการพัฒนาองคการ 

แสดงความสามารถในการบริหารจัดการองคการ 
เพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนแผนปฏิบัติ
ราชการ 

แผนภาพที่ 2 รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

กรอบการประเมนิ

ตามมต ิ  ครม. 
และแผนยุทธศาสตร  

มิติที่  2
ดานคุณภาพการใหบริการ  

มิติที่  4
ดานการพัฒนาองคกร 

  1
ดานประสิทธิผล

ตามยุทธศาสตร 

มิติที ่ 3 
ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการ

  . 
 

มิติที่  2
ดานคุณภาพการใหบริการ   

มิติที่  4
ดานการพัฒนาองคการ 

มิติที่1  
ดานประสิทธิผล

มิติที ่ 3
ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบติัราชการ

กรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของ 

สวนราชการ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

 4

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. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการ 

14. เลขาธิการ  ก.พ.ร.  กรรมการและเลขานุการ 

 

• 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 
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 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. มอบหมายใหที่ปรึกษาดานการประเมินผล (บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น 
จํากัด) ทําหนาที่ศึกษา และวิเคราะหความเหมาะสมในการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการ        
ใหคะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งเปนที่ปรึกษาใหกับสวนราชการระดับกระทรวง กลุมภารกิจ 
และกรม 

เมื่อสวนราชการระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม ไดมีการเจรจาขอตกลงและลงนาม ใน 
คํารับรองการปฏิบัติราชการแลว ใหสวนราชการประกาศใหประชาชนทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ โดยอาจเผยแพรในเว็บไซตของสวนราชการ  

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดแตงต้ังคณะกรรมการเจรจาขอตกลง
และประเมินผล ดังนี้ 

 

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1.  นายสมพล เกียรติไพบูลย 

กระทรวงพาณิชย 
2. นายชุมพล  พรประภา 
3. นายประมนต  สุธีวงศ 
4. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพาณิชย 
1.  ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 

กระทรวงการคลัง 
2. นายกิตติรัตน  ณ ระนอง 
3. นายศิริ   การเจริญด ี
4. นายสมชัย   ฤชุพันธุ 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการคลัง 
1. นายสมภพ อมาตยกุล 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
2.  นายอาชว  เตาลานนท 
3. นายชุมพล พรประภา 
4. นายเขมทัต  สุคนธสิงห 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงอุตสาหกรรม 
1. นายสมพล   เกียรติไพบูลย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. นายธรรมศักดิ์  สมมาตย 
3. นายสนิท อักษรแกว 
4. นายอาชว เตาลานนท 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายธรรมรักษ  การพิศิษฎ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. นายกอปร กฤตยากีรณ 
3. นายเขมทัต  สุคนธสิงห 
4. นายวิชา   จิวาลัย 
5. นายอมเรศ   ภูมิรัตน 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
1. นายสมภพ   อมาตยกุล 

กระทรวงพลังงาน 
2. นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน 
3. นายพรายพล   คุมทรัพย 
4. นายมนู   เลียวไพโรจน 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพลังงาน 
1. นายสมภพ อมาตยกุล 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

2. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 
3. นายครรชิต มาลัยวงศ 
4. นายไพรัช ธัชยพงษ 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
1. นายสมพล   เกียรติไพบูลย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2. นายเกษม  จันทรแกว 
3. นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย 
4. นายสนิท อักษรแกว 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
1. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 

กระทรวงการตางประเทศ 
2. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ 
3. นายไชยวัฒน   ค้ําชู 
4. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการตางประเทศ 
1. นายชัยอนันต   สมุทวณิช 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
2. นายวิจิตร ณ ระนอง 
3. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 
4. นายวิชิต แยมบุญเรอืง 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายธรรมรักษ   การพิศิษฎ 

กระทรวงคมนาคม 

2. นายศิริ   การเจริญด ี
3. นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย 
4. นายพิชิต อัคราทิตย 
5. นายมหิดล จันทรางกูร 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงคมนาคม 
1. นายปรีชา จรุงกิจอนนัต 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. นายชัยณรงค   อินทรมีทรัพย 
3. นายปรัชญา เวสารัชช 
4. นายวิจิตร ศรีสอาน 
5. นายสมหวัง   พิธิยานุวัฒน 
6. นางสาวอรพินท   สพโชคชัย 
7. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงศึกษาธิการ 
1. นายปรีชา   จรุงกิจอนนัต 

กระทรวงสาธารณสุข 
2. นายปญญา สอนคม 
3. นายจิรุตม ศรีรัตนบัลล 
4. นายไพจิตร  ปวะบุตร 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงสาธารณสุข 
1. นายการุณ กิตติสถาพร 

กระทรวงแรงงาน 
2. นายเกษมสันต วิลาวรรณ 
3. นายณรงค เพ็ชรประเสริฐ 
4. นายแล  ดิลกวิทยรัตน 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงแรงงาน 
1. นายชัยอนันต   สมุทวณิช 

กระทรวงวัฒนธรรม 
2. นายสุรพล  วิรุฬหรักษ 
3. นายพุฒ   วีระประเสริฐ 
4. นายเนาวรัตน   พงษไพบูลย 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงวัฒนธรรม 
1. นายมนุชญ  วัฒนโกเมร 

กระทรวงมหาดไทย 
2. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
3. นายนรนิติ   เศรษฐบุตร 
4. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย 
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คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายมนุชญ  วัฒนโกเมร 

กระทรวงยุติธรรม 
2. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
3. นางสาวจุฑารัตน เอื้ออํานวย 
4. นายคณิต ณ นคร 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
1. นายธรรมรกัษ การพิศิษฎ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 

2. นางชนิตา  รักษพลเมือง 
3. นายทวี   บุตรสุนทร 
4. นายยงยุทธ  แฉลมวงศ 
5. นางสีลาภรณ บัวสาย 
6. นางสาวอรพินท  สพโชคชัย 
7. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย 
1. นายมนุชญ   วัฒนโกเมร 

กระทรวงกลาโหม 
2. พลเอก ธน ู ศรียากูล 
3. นายนรนิติ  เศรษฐบุตร 
4. นายปณิธาน  วัฒนายากร 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงกลาโหม 
1. นายจรัส  สุวรรณมาลา 

สํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการ 
ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ี  

หรือกระทรวง 

2. นายชัยอนันต   สมุทวณิช 
3. นายไชยา ยิ้มวิไล 
4. นายปรีชา   จรุงกิจอนนัต 
5. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
6. นายปณิธาน  วัฒนายากร 
7. นายธรรมรักษ   การพิศิษฎ 
8. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาส 
9. นายมนุชญ วัฒนโกเมร 
10. นายวุฒิสาร ตันไชย 
11. นายสมภพ อมาตยกุล 
12. นายสีมา  สีมานันท 
13. นางสาวอรพินท  สพโชคชัย 
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1.5 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

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

• การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ผูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
เอกสารประกอบคํารับรองฯ 

หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 

ระดับกระทรวง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง ลงนามกับ นายกรัฐมนตรี • แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
ปลัดกระทรวง 

 
ลงนามกับ รัฐมนตรีวาการกระทรวง • ตั ว ชี้ วั ด ผ ลก า รปฏิ บั ติ ร า ชก า ร 

น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑการให
คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง 

ระดับกลุมภารกิจ 

รองปลัดกระทรวง            
หัวหนากลุมภารกิจ 

ลงนามกับ รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
รวมกับ 

ปลัดกระทรวง 

• แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/  
แผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

• ตั ว ชี้ วั ด ผ ลก า รปฏิ บั ติ ร า ชก า ร 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑการให
คะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/กลุมภารกิจ 

ระดับกรม 

• หัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรง
ตอนายกรัฐมนตรี 

ลงนามกับ นายกรัฐมนตรี • แผนปฏิบัติราชการของกรม  

• หัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรง
ตอรัฐมนตรีวาการ 

ลงนามกับ รัฐมนตรีวาการกระทรวง • ตั ว ชี้ วั ด ผ ลก า รปฏิ บั ติ ร า ชก า ร 
น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการ 

• หัวหนาสวนราชการที่ไมสังกัด
สํ านั กนายกรั ฐมนตรีหรื อ
กระทรวง 

 

ลงนามกับ รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ที่กํากับดูแล 

ใหคะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกรม  และตัวชี้ วัดภาคบังคับ 
ตามกรอบการประ เมิ นผลการ 
ปฏิบัติราชการที่ สํานักงาน ก.พ.ร.  
กําหนดไว 
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ผูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
เอกสารประกอบคํารับรองฯ 

หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 

• หัวหนาสวนราชการระดับกรม  
(กรณีกรมในกระทรวงที่มี 
กลุมภารกิจ) 

ลงนามกับ รองปลัดกระทรวง 
หัวหนากลุมภารกิจ 
รวมกับปลัดกระทรวง 

• แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/  
แผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ/
แผนปฏิบัติราชการของกรม  

• ตั ว ชี้ วั ด ผ ลก า รปฏิ บั ติ ร า ชก า ร 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑ การให
คะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง /กลุมภารกิจ /กรมและ
ตัวชี้ วัดภาคบังคับตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิ บั ติราชการที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว 

• หัวหนาสวนราชการระดับกรม  
(กรณีกรมในกระทรวงที่ไมมี
กลุมภารกิจ หรือกรณีกรมใน
กระทรวงที่ มี ก ลุ มภา รกิ จ  
แ ต มิ ไ ด เ ป น ก ร ม ใ น ก ลุ ม
ภารกิจ) 

ลงนามกับ  ปลัดกระทรวง • แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/  
แผนปฏิบัติราชการของกรม  

• ตั ว ชี้ วั ด ผ ลก า รปฏิ บั ติ ร า ชก า ร 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑ การให
คะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/กรมและตัวชี้วัดภาคบังคับ
ตามกรอบการประ เมิ นผลการ 
ปฏิบัติราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนดไว 

• ปลัดกระทรวง ลงนามกับ รัฐมนตรีที่กํากับดูแล • แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/  
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง  

• ตั ว ชี้ วั ด ผ ลก า รปฏิ บั ติ ร า ชก า ร 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑ การให
คะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/สํานักงานปลัดกระทรวง
และตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิ บั ติราชการที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว 
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• เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

1) คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
การลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปนการลงนาม ระหวางหัวหนาสวนราชการกับ
ผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการตามระดับของคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

2) ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งเริ่มตน และสิ้นสุดจะสอดคลองกับปงบประมาณของ
สวนราชการ  

3) แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของสวนราชการ 

4) รายละเอียดตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ผลงานในอดีต เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และเงื่อนไข
เฉพาะของตัวชี้วัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

 12

1.6 แนวทางการจัดทําคํารบัรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

1.6.1 ปฏิทินการจัดทําคํารบัรองการปฏบิัติราชการและการประเมินผลการปฏบิติัราชการ 
 

วันท่ี กิจกรรม 

3 กรกฎาคม 2551 • รับฟงความเห็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่สวนราชการเปนเจาภาพ 
15 กรกฎาคม 2551 • รับฟงความเห็นจากสวนราชการ 
22 กรกฎาคม 2551 • นํารางกรอบการประเมินผลเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ

การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
24 กรกฎาคม 2551 • นํารางกรอบการประเมินผลเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
9 สิงหาคม 2551 • จัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิที่เปนกรรมการเจรจาขอตกลงของสวนราชการ

และจังหวัด 
15 สิงหาคม 2551 • สํานักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ตุลาคม – ธันวาคม 2551 • เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย น้ําหนัก และเกณฑการให

คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุมภารกิจ สวนราชการ
ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

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

• สวนราชการดําเนินการเจรจาขอตกลงระดับกรม 
ภายใน 30 มกราคม 2552 • สวนราชการสงคํารับรองการปฏิบัติราชการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

ไดลงนามแลว ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรวบรวมนําเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม
รับคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

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

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

มิถุนายน – สิงหาคม 2552 • ที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ภายใน 15 มีนาคม 2552 • สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit)  

ใหสวนราชการ 
  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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1.6.1 ปฏิทินการจัดทําคํารบัรองการปฏบิัติราชการและการประเมินผลการปฏบิติัราชการ 
 

วันท่ี กิจกรรม 

ภายใน 31 มีนาคม 2552   • สิ้นสุดการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รอบแรก (สวนราชการตองสงคําขอ
เปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 3 ชุด) 

30 เมษายน 2552 • สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report)  รอบ 
6 เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึก
ขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร และกรอก e – SAR Card เขาระบบ  
ในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

เมษายน – พฤษภาคม 
2552 

• สํานักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาดานการประเมินผลใหคําปรึกษาแนะนํา      แก
สวนราชการเกี่ยวกับความกาวหนาในการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ ภายหลังการรายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 6 
เดือน (ตามที่สวนราชการรองขอ) 

ภายใน 16 กรกฎาคม 
2552 

• สวนราชการกรอก e – SAR  Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 30 มิถุนายน 
2552) เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.  

ภายใน 31  ตุลาคม 2552 • สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 
12 เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึก
ขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร. หากสงลาชากวากําหนดจะถูกหักคะแนน 
0.0500 คะแนนตอ 1 วันทําการ และกรอก e – SAR Card เขาระบบในเว็บไซต
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

• สิ้นสุดการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รอบสุดทาย (สวนราชการตองสงคําขอ
เปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 3 ชุดใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. พรอมกับรายงาน 12 เดือน) 

• หมายเหตุ :  
1. เนื่องจากวันที่  31 ตุลาคม 2552 เปนวันหยุดราชการ ดังนั้นจึงใหจัดสงไป

ยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552  
2. สวนราชการที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคํารับรองฯ ใหระบุใน

หนังสือนําสงใหชัดเจน 
พฤศจิกายน 2552 –  
มกราคม 2553 

• สํานักงาน ก .พ .ร . และที่ปรึกษาดานการประเมินผลติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติราชการฯ ณ สวนราชการรอบ 12 เดือน  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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1.6.2 กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารบัรองการปฏบิัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3 กลไกและวิธกีารในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

สวนราชการจัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการ 

- พัฒนาอะไร 
- ผลงานวัดดวยตัวชี้วัดอะไร 
- เปาหมายเทาใด 

ประกาศให
ประชาชนทราบ 

จัดสงแผนปฏิบัติราชการ 
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

เจรจาคํารับรอง                 
การปฏิบัติราชการ 

คํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

ดําเนินการตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

และประเมินผลตนเอง 

ประเมินผล 
 

รับสิ่งจูงใจ 
ตามระดับของผลงาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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1.6.3 กําหนดเวลาของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ภายใน 
15 ม.ค. 52 

31 มี.ค. 52 

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม 
- จัดสงรายละเอียดตัวช้ีวัด 
   ไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. 
   เพื่อประกอบการประเมินผล 

 
ส้ินสุดวันรับคําขอเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัดน้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนของ

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม 

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม 
- สงรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) 
   รอบ 6 เดือนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 
- กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card)  
   รอบ 6 เดือนเขาระบบใน www.opdc.go.th 

30 เม.ย.52 

เม.ย.– 
พ.ค. 52 

สํานักงาน ก.พ.ร.และ 
ที่ปรึกษารวมกัน 

วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

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

กระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม 
- กรอกรายงานการ 
   ประเมินผลตนเอง  
   (e-SAR Card)  
   รอบ 9 เดือนเขาระบบใน    
   www.opdc.go.th 

ที่ปรึกษา 
สํารวจ 

ความพึงพอใจ 

มิ.ย. – 
ส.ค. 52 

ภายใน 
  31 ต.ค. 52 

สํานักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษา 

ดานการประเมินผลใหคําปรึกษา

แนะนําแกสวนราชการเกี่ยวกับ

ความกาวหนาในการดาํเนินงานตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการ ภายหลังการรายงานการ

ประเมินผลตนเอง รอบ 6 เดือน 

(ตามที่สวนราชการรองขอ) 

ภายใน 
16 ก.ค.52 

สํานักงาน ก.พ.ร.  
และที่ปรึกษาติดตาม

ความกาวหนาการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ  
ครั้งที่ 2 (Site Visit II) 

ต.ค. – พ.ย. 52 

ที่ปรึกษาวิเคราะหผล/ 
นําเสนอ อ.ก.พ.ร. 

แจงผลการประเมิน 
ใหสวนราชการทราบ 

 
รับขอมูลผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

จากกระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม 

 

ที่ปรึกษาวิเคราะหผลและ 
ปรับคะแนนการประเมินผล 

ใหสมบูรณครบถวน 

สรุปผลการประเมิน 
นําเสนอ  

อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

นําเสนอ

คณะรัฐมนตรี 
เพื่อรับทราบ 

นําผลการประเมิน

ไปเชื่อมโยง 
กับส่ิงจูงใจ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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บทที่ 2 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

2.1 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

 
การติดตามและประเมินผล ดําเนินการใน 4 ลักษณะ คือ  
1) การศึกษาขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 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 (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
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. 2552 
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- ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมี
การเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

- ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมในการให
คณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได
ตลอดเวลา ผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลและเขามาตรวจสอบขอมูลได 

4) การขอความเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญ (Expert Panel) เชน คณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ เปนตน 

 
ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ปรึกษาประเมินผลอาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง 

หรือใชหลายวิธีประกอบกันก็ไดตามความเหมาะสม เพื่อใหไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ 

 
หลักเกณฑการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามคํารับรองการปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2552 

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เชน รายละเอียดของตัวชี้วัด  
คาเปาหมาย น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน เปนตน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล 
2. การไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก ไดแก สาธารณภัย หรือภัยกอการราย 
3. คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลไดกําหนดเงื่อนไขใหสวนราชการขอทบทวน

รายละเอียดตัวชี้วัดได เชน กรณีไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ไมเพียงพอ และไมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เปนตน  

โดยสวนราชการ ตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ .ศ . 2552 และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 3 ชุด ใหสํานักงาน ก .พ .ร .  
ตามระยะเวลา ดังนี้ 

รอบแรก ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 
รอบสุดทาย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยจัดสงมาพรอมกับรายงานประเมินผล

ตนเองรอบ 12 เดือน (Self Assessment Report – SAR) 
ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะนําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการสงเสริมการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีพิจารณาตอไป 
 

 
 
 
 
 

สํานักงาน ก.พ.ร. จะไมรับพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลง ภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไว 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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หลักเกณฑการจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 
สวนราชการตองจัดส งรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบั ติ ราชการ  

(Self-Assessment Report - SAR) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 30 กันยายน  
พ .ศ .  2552 )  พร อมทั้ ง เ อกสาร  หลั กฐาน เฉพาะส วนที่ สํ าคัญต อการคํ านวณและพิ จารณาผล 
การดําเนินงาน ทั้งระดับกระทรวง กลุมภารกิจ และกรม ใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 
2552 หากสวนราชการจัดสงรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment 
Report - SAR) ลาชากวากําหนดจะถูกหักคะแนน 0.05 คะแนนตอ 1 วันทําการ ทั้งระดับกระทรวง 
กลุมภารกิจและกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่สวนราชการรายงานถือเปน เอกสาร
ทางราชการ  ซึ่งตองมีหนังสือนําสงและไดรับการรับรองความถูกตองสมบูรณจากหัวหนา 
สวนราชการเพื่อใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินผล 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษา 

ดานการประเมินผล 
สวนราชการ เอกสารประกอบ 

1. ภายใน 
30 เม.ย. 52 

 • 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. 2552 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษา 

ดานการประเมินผล 
สวนราชการ เอกสารประกอบ 

2. ภายใน 
31 พ.ค. 52 

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

  
 
 

3. ภายใน 
16 ก.ค. 52 

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

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

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

     
     
     
     
     
     



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษา 

ดานการประเมินผล 
สวนราชการ เอกสารประกอบ 

4. 31 ต.ค. 52  • 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 
สวนราชการเพื่อพรอมให 
ผูประเมินตรวจสอบหรือขอ
ขอมูลเพิ่มเติม  เชน 
- รายงานการประชุม  
- คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
- แบบฟอรมแสดงความ
คิดเห็น 

- แผนการดําเนนิงานที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากผูมี
อํานาจ 

- ภาพถาย (ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว) 

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

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

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

• เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง ของ 
สวนราชการที่
สนับสนุนผลงาน เชน  
- รายงานการประชุม  
- คําสั่งแตงต้ัง
คณะทํางาน  

- แบบฟอรมแสดง
ความคิดเห็น 

- ภาพถาย  
(ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว)   
ฯลฯ      



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษา 

ดานการประเมินผล 
สวนราชการ เอกสารประกอบ 

5. พ.ย. 52 – 

ม.ค. 53 

• วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานจากรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการ  

ตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ (Self 

Assessment Report : 

SAR) และ รายงาน  

การประเมินผลตนเอง

ทางอิเล็กทรอนิกส         

(e-SAR Card)             

รอบ 12 เดือน              

โดยเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานจริงกับ

เกณฑการใหคะแนนที่

กําหนด 

• ประสานกับสวนราชการ
เพื่อติดตามประเมินผล   

การปฏิบัติราชการ ณ 

สวนราชการ (Site visit 

: Post-Evaluation)        

ในกรณีที่ 

- ผลการดําเนินงาน
แตกตางจาก 

คาเปาหมายมาก  

(ตํ่ากวา/สูงกวามาก) 

- แจงอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานซึ่งเปน

ปจจัยที่ไมสามารถ

ควบคุมได 

• 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  

(ภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหว)  

- ปฏิทินการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ  

ฯลฯ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 
ของ

กิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษา 

ดานการประเมินผล 
สวนราชการ เอกสารประกอบ 

- ไมรายงานผลหรือ
รายงานผลการ

ดําเนินงานมาไม

ชัดเจน 

- มีขอสังสัยใน           

ความนาเชื่อถือของ

ระบบฐานขอมลู  

- ติดตามผลการ
ดําเนินงาน

เปรียบเทียบกับ    

Pre-Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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2.2 การคํานวณผลการประเมิน 

 
 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ เปนดังนี้ 
ผลการประเมิน                                                                           ระดับคะแนนที่ไดรับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีกวาเปาหมายมาก             5  
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีกวาเปาหมาย        4   
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับเปนไปตามเปาหมาย   3          
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตํ่ากวาเปาหมาย   2   
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตํ่ากวาเปาหมายมาก             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. 2552 
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ตัวอยางการประเมินผลตัวชี้วัดแบบตาง ๆ 
 

แบบที่ 1: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 ประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว 
ผลการดําเนนิงานทีเ่กิดขึน้จริง 
ตัวอยาง : รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดไดในปงบประมาณพ.ศ. 2552 เทากับ รอยละ 3.5 

การเทียบบัญญัติไตรยางศ กรณีที่ประหยดัคาใชจายได รอยละ  3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ผลการประหยัดคาใชจายได รอยละ 3.5 มากกวา ผลการประหยัดคาใชจาย รอยละ 3 ที่เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 3 = รอยละ 0.5 ดังนั้นผลคะแนนจริงที่ไดจึงอยูระหวางเกณฑการใหคะแนนระดับ 3 กับ 4 
คํานวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ 
 

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

 

 
 
 
 
 

ระดับคะแนน
1                               2 3                                4 5

1                               2 3                               4 5
ผลการดําเนินงาน  

3.5

ผลการดําเนินงานจริงทีไ่ด
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แบบที่ 2 : 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 
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แบบที่ 3 : ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนนิงาน (Milestone)  
 ประเมินผลความสําเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับ
แผนงานที่กําหนด แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตัวอยาง  : ผลการดําเนินงานของกรม ก และ กรม ข ในตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ของราชการ   
 

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 

       
มีการเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสาร  
ใหประชาชนทราบ 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    
ของราชการไวเปนการเฉพาะ 

   
   

�ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอมูลขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจ    
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 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 
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แบบที่ 3 : ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนนิงาน (Milestone)  
 

กรม ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได 

ก  สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3  

3.8333 

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

x รับฟงความคิดเห็นและนําความคิดเห็นของประชาชน  
ที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารมาพิจารณา
ประกอบการบริหารจัดการ  

จึงถูกปรับลดคะแนนความครบถวนในขั้นตอนที่ 4  
ประเด็นละ 0.3333 คะแนน รวม 0.6667 คะแนน 

 

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

จึงถูกปรับลดคะแนนความครบถวนในขั้นตอนที่ 5             
0.5000 คะแนน  

 

 ดังน้ัน จากคะแนนรวม 5.0000 คะแนน กรม ก ถูกปรับลด
ความครบถวนทั้งหมด 1.1667 คะแนน  

 

ข  สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 5 

4.6667 

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

จึงถูกปรับลดคะแนนความครบถวนในขั้นตอนที่ 4              
0.3333 คะแนน  

 

 ดังน้ัน จากคะแนนรวม 5.0000 คะแนน กรม ข ถูกปรับลด
ความครบถวนทั้งหมด 0.3333 คะแนน  

 

    
 

แบบที่ 3 : ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนนิงาน (Milestone)  

(ตอ) 
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แบบที่ 3 : ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนนิงาน (Milestone)  
 ประเมินผลความสําเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับ
แผนงานที่กําหนด แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตัวอยาง  : ผลการดําเนินงานของกรม ค และกรม ง ในตัวชี้วัดระดับของความสําเร็จการจัดทําแผนปฏิบัติการ     

ตามแผนพัฒนาสตรี 
 

กรม ค กรม ง       
  

  

 

     

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับ  ป 2551  
ไดรอยละ 100 และมีรายงานสรุปผลการดําเนินการ          
ตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งปญหาอุปสรรคและแนว
ทางการดําเนินงาน  ในป 2552 

ระดับ 5 
(ขั้นตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

  
 

    ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับป 2551 ไดรอยละ 80 
ระดับ 4 

(ขั้นตอนที่ 
1+2+3+4) 

      
�ปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯเพื่อใหไดแผนปฏิบัติการฯฉบับสมบูรณ ระดับ 3 

(ขั้นตอนที่ 
1+2+3)       

�ระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียเพื่อปรับปรุงรางแผนปฏิบัตกิารฯ 

  
 

  จัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ 
ระดับ 2 

(ขั้นตอนที่ 
1+2) 

    
จัดตั้งคณะทํางานจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ ป  2551-2554 ซึ่งประกอบดวยหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ
องคกรเอกชนที่เกี่ยวของ 

ระดับ 1 
(ขั้นตอนที่ 1) 

 

กรม ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได 

ค  สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3  

3.0000 

  ในขั้นตอนที่ 4,5 สวนราชการดําเนินการครบถวนตาม
แผนปฏิบัติการฯ ไดรอยละ 100 โดยระยะเวลา 
การดําเนินงาน ชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม พ.ศ.
2551  

 ในขั้นตอนที่ 3 มีการะดมความคิดเห็นฯเพ่ือปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ โดยจัดประชุม ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 
2551 จะเห็นไดวาการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 
เปนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฉบับ (ราง) ซึ่ง
ดําเนินการกอน มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือใหได
แผนฉบับสมบูรณ 

จึงถูกปรับลดคะแนนความครบถวนในขั้นตอนที่ 4 ,5  
ประเด็นละ 1.0000 คะแนน รวม 2.0000 คะแนน 

 

 ดังน้ัน จากคะแนนรวม 5.0000 คะแนน กรม ค ถูกปรับลด
ความครบถวนทั้งหมด 2.0000 คะแนน  

 

ตัวอยาง 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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แบบที่ 3 : ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนนิงาน (Milestone)  
 

กรม ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได 

ง  สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3  

3.0000 

  ในขั้นตอนที่ 4,5 สวนราชการไมสามารถดําเนินการได
ตามแผนปฏิบัติการฯ  

จึงถูกปรับลดคะแนนความครบถวนในขั้นตอนที่ 4 ,5  
ประเด็นละ 1.0000 คะแนน รวม 2.0000 คะแนน 

 

 ดังน้ัน จากคะแนนรวม 5.0000 คะแนน กรม ค ถูกปรับลด
ความครบถวนทั้งหมด 2.0000 คะแนน  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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แบบที่ 4 : ตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

 ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนนที่มีระดับคะแนน 2 ระดับ คือ 

ผลการประเมิน       คะแนนที่ไดรับ 

  ผาน/สําเร็จ            5.0000 

                                ไมผาน/ไมสําเร็จ            1.0000 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตัวอยาง : ผลสําเร็จของการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใต 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ไมสําเร็จ - - - สําเร็จ 
 

สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดแลว
เสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนจะไดเทากับระดับคะแนน 
5.0000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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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. 2551 

6  
ประเด็นยอย 

7  
ประเด็นยอย 

8  
ประเด็นยอย 

9  
ประเด็นยอย 

10  
ประเด็นยอย 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตัวอยาง : ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ ผูประเมินพิจารณา

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552  หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เชน เปนตัวชี้วัด
ท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง จัดเก็บขอมูลตามฤดูกาล (Crop Year) ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ  
1 มากอน 

ระดับคะแนน 
     1                               2                                3                                4                                 5 

     6                               7                                8                                9                                 10 

2.0000 
ผลการประเมิน         

เชิงคุณภาพจริงที่ได 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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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 15 
3. มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 20  
4. มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 20 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล                       45 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั     
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ       
ของกระทรวง 

20 

  1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

(13) 

  1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงที่มีเปาหมายรวมกันระหวาง
กระทรวง 

หมายเหตุ : กรณทีี่กระทรวงใดไมมตัีวชี้วัด 1.2 ใหนํา
น้ําหนักไปรวมในตัวชี้วัดที่ 1.1 

(5) 

  1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการ
รวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 

(2) 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั         
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ      
ของกลุมภารกิจ 

10 

 หมายเหตุ : กรณไีมมีกลุมภารกิจใหนําน้ําหนักไปรวมไว 
ที่ตัวชี้วัดที่ 1.1 และตัวชี้วัดที่ 3.1 ตัวชี้วัดละ รอยละ 5  

 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั      
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจายฯ 
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

15 
 

 หมายเหต ุ: ยกเวน สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีฯ หรือสวนราชการไมสังกัด

สํานักนายก หรือกระทรวงฯ ซึ่งไมตองประเมินผล 

ตามประเด็นการวัดผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

ของกระทรวงและกลุมภารกิจ มีน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 3 

เปนรอยละ 45 

 

   
 
 

  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

  3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก    
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลัก 

(10) 

  3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
หมายเหตุ : กรณมีีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่

สะทอนผลสําเรจ็ตามเปาหมายผลผลิตไดครบถวนแลว 

ไมตองวัดผลตามตัวชี้วัดนี้  โดยใหนําน้ําหนักไปรวม 

ในตัวชี้วัด 3.1 

(5) 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ     15 

• ความพึงพอใจของผูรับบริการ 4. รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 5 

• การมีสวนรวมของประชาชน 5. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ   
รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

4 

• ความเปดเผย  โปรงใส 6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3 

 7. ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ 

3 

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพ                
ของการปฏิบติัราชการ   

  20 

• ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน/รายจายในภาพรวม 

4 

 9. ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 3 
 10. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย

ผลผลิต 
3 

• ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

3 

• การรักษามาตรฐานระยะเวลา           
การใหบริการ 

12. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั       
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

4 

    
    



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

• การพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ 13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

3 

  หมายเหต ุ: สวนราชการที่ไมมแีผนพัฒนากฎหมายทีต่อง 
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหเพ่ิม
น้ําหนักตัวชี้วัดที่  9 10 และ 11 เปน รอยละ 4   

 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ   20 

• การบริหารจดัการองคการ 14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

20 

    

รวม 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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แนวทางการประเมินผล 

 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 

 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 

ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
น้ําหนัก : รอยละ 20 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง หรือแผนงบประมาณรายจายประจําป 

• สวนราชการในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเปาหมายที่กําหนดไว 

• จํานวนตัวชี้ วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการ                 
ของกระทรวง  
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

คะแนนถวงน้าํหนัก   
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPI1.1 W1.1 1 2 3 4 5 SM1.1 (W1.1 x SM1.1) 
KPI1.2 W1.2 1 2 3 4 5 SM1.2 (W1.2 x SM1.2) 
KPI1.3 W1.3 1 2 3 4 5 SM1.3 (W1.3 x SM1.3) 

 Σ W1.1-1.3= 1  Σ (W1.1-1.3 x SM1.1-1.3) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

  Σ (W1.1-1.3 x SM1.1-1.3)              หรือ           (W1.1 x SM1.1) + (W1.2 x SM1.2) + (W1.3 x SM1.3) 

    Σ W1.1-1.3            W1.1+ W1.2 +W1.3 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง         

และผลรวมของน้ําหนักของทกุตัวชี้วัดเทากับ 1   
SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
1.1-1.3 หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 
เกณฑการใหคะแนน  :  

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

1 Σ (W1.1-1.3 x SM1.1-1.3) = 1 
2 Σ (W1.1-1.3 x SM1.1-1.3) = 2 
3 Σ (W1.1-1.3 x SM1.1-1.3) = 3 
4 Σ (W1.1-1.3 x SM1.1-1.3) = 4 
5 Σ (W1.1-1.3 x SM1.1-1.3) = 5 

 
หมายเหตุ : 

จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
หรือเปาหมายที่กําหนดไวรวมกันระหวางกระทรวง 
 

เหตุผล :  
เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง และระหวางกระทรวง โดยหนวยงาน

ภายในกระทรวงใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงและ/หรือเปาหมายที่กําหนดไวรวมกันระหวางกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 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  
สวนราชการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณ
และพิจารณาผลการดําเนินงานมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ 
  ราชการของกระทรวง  

น้ําหนัก : รอยละ 13 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

• สวนราชการในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเปาหมายที่กําหนดไว 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด 
(1.1.i) 

น้ําหนัก 
(W1.1.i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน
ที่ได 

(SM1.1.i) 

คะแนน       
ถวงน้ําหนกั      

(W1.1.i x SM1.1.i) 1 2 3 4 5 

KPI1.1.1 W1.1.1 1 2 3 4 5 SM1.1.1 (W1.1.1 x SM1.1.1) 
KPI1.1.2 W1.1.2 1 2 3 4 5 SM1.1.2 (W1.1.2 x SM1.1.2) 

. . 1 2 3 4 5 . . 

. . 1 2 3 4 5 . . 
KPI1.1.i W1.1.i 1 2 3 4 5 SM1.1.i (W1.1.i x SM1.1.i) 

 Σ W1.1.i = 1  Σ (W1.1.i x SM1.1.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

        Σ (W1.1.i x SM1.1.i)            หรือ           (W1.1.1 x SM1.1.1) + (W1.1.2 x SM1.1.2) + ... + (W1.1.i x SM1.1.i) 

                 Σ W1.1.i            W1.1.1+ W1.1.2 +...+ W1.1.i 
 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
และผลรวมของน้ําหนักของทกุตัวชี้วัดเทากับ  1   

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ;  1, 2,…, i  

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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เกณฑการใหคะแนน  :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (W1.1.i x SM1.1.i) = 1 
2 Σ (W1.1.i x SM1.1.i) = 2 
3 Σ (W1.1.i x SM1.1.i) = 3 
4 Σ (W1.1.i x SM1.1.i) = 4 
5 Σ (W1.1.i x SM1.1.i) = 5 

 
หมายเหตุ : 

จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 
เหตุผล :  

เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหนวยงานภายในใหความ
รวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกันระหวางกระทรวง 

น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและ/หรือเปาหมายที่กําหนด
ไวรวมกันระหวางกระทรวง 

• สวนราชการในสังกัดกระทรวงที่มีการกําหนดเปาหมายรวมกัน ตองรวมรับผิดชอบ           
ผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไวระหวางกระทรวง 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด 
(1.2.i) 

น้ําหนัก 
(W1.2.i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน
ที่ได 

(SM1.2.i) 

คะแนน       
ถวงน้ําหนกั      

(W1.2.i x SM1.2.i) 1 2 3 4 5 

KPI1.2.1 W1.2.1 1 2 3 4 5 SM1.2.1 (W1.2.1 x SM1.2.1) 
KPI1.2.2 W1.2.2 1 2 3 4 5 SM1.2.2 (W1.2.2 x SM1.2.2) 

. . 1 2 3 4 5 . . 

. . 1 2 3 4 5 . . 
KPI1.2.i W1.2.i 1 2 3 4 5 SM1.2.i (W1.2.i x SM1.2.i) 

 Σ W1.2.i = 1  Σ (W1.2.i x SM1.2.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

  Σ (W1.2.i x SM1.2.i)       หรือ           (W1.2.1 x SM1.2.1) + (W1.2.2 x SM1.2.2) + ... + (Wi x SM1.2.i) 

           Σ W1.2.i        W1.2.1+ W1.2.2 +...+ W1.2.i 
 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากเปาหมายที่กําหนดรวมกัน 
ระหวางกระทรวงและผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัดเทากับ  1   

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน

ระหวางกระทรวง ;  1, 2,…, i  
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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เกณฑการใหคะแนน  :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (W1.2.i x SM1.2.i) = 1 
2 Σ (W1.2.i x SM1.2.i) = 2 
3 Σ (W1.2.i x SM1.2.i) = 3 
4 Σ (W1.2.i x SM1.2.i) = 4 
5 Σ (W1.2.i x SM1.2.i) = 5 

 
หมายเหตุ : 

1. จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม แสดงถึงการบูรณาการและครอบคลุม
เปาหมายที่กําหนดไวรวมกันระหวางกระทรวง 

2. กรณีที่กระทรวงใดไมมีตัวชี้วัด 1.2 ใหนําน้ําหนักไปรวมในตัวชี้วัดที่ 1.1 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการระหวางกระทรวง โดยกระทรวงที่เกี่ยวของ             
มีการกําหนดเปาหมายรวมกัน และหนวยงานภายในกระทรวง รวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน  
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวรวมกันระหวางกระทรวง 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรอืเคานเตอรบริการประชาชน 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน จะพิจารณา
จากความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายถึง กระทรวงนําเกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวมและเคานเตอรบริการประชาชนที่สํานักงาน ก.พ.ร.  
ไดจัดสงใหกระทรวงแลว ซึ่งเปนกรอบการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชน เฉพาะเกณฑชี้วัดบังคับ ไปใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการเพื่อพัฒนาศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชน รวมถึงการจัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จของแผนและผลสําเร็จโดยรวม 
ตลอดจนความพึงพอใจของผูใชบริการ 

• “ศูนยบริการรวม” คือ หนวยใหบริการประชาชนที่จัดต้ังขึ้นภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวง โดยนํางานบริการที่หลากหลายทั้งที่มีและไมมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันจากหลายสวนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงมาเปดใหบริการ ณ จุดบริการเดียวกันซึ่งต้ังอยูในสถานที่ราชการ ทั้งนี้ โดยความรวมมือ 
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวง หนวยงานสนับสนุนจากภาครัฐหรือหนวยงานภายในกํากับของรัฐ รวมถึง
หนวยงานภาคเอกชน ศูนยบริการรวมอาจใหบริการเฉพาะในเวลาราชการหรือทั้งในและนอกเวลาราชการ 
รวมทั้งมีการจัดระบบงานใหเจาหนาที่จากแตละหนวยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนยบริการรวมสามารถใหบริการ
แทนกันได ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถดําเนินการไดหลายเรื่องพรอมกันในคราวเดียว ไมวาจะเปนการ
ติดตอสอบถาม การขอทราบขอมูล การขออนุญาตหรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวของกันแลวแตกรณี
โดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว 
 

• “เคานเตอรบริการประชาชน” คือ ศูนยบริการรวมรูปแบบหนึ่งที่มีการจัดหนวยใหบริการ
ในลักษณะของเคานเตอรหรือหนวยงานเคลื่อนที่ไปต้ังอยูในแหลงชุมชนที่มีประชาชนสัญจรไปมาจํานวนมาก 
และสามารถใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขอรับบริการจากภาครัฐ 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงาน
แตละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 สามารถพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน ดังตอไปนี ้
- กรณีที่เปนศูนยบริการรวม ดําเนินการตามเกณฑชี้วัดบังคับ ไดมากกวา 17 ขอ 
- กรณีที่เปนเคานเตอรบริการประชาชน ดําเนินการตามเกณฑชี้วัดบังคับ ไดมากกวา 
18 ขอ  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

2 สามารถพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน ดังตอไปนี ้
- กรณีที่เปนศูนยบริการรวม ดําเนินการตามเกณฑชี้วัดบังคับ ไดครบจํานวน 22 ขอ 
- กรณีที่เปนเคานเตอรบริการประชาชน ดําเนินการตามเกณฑชี้วัดบังคับ ไดครบ

จํานวน 23 ขอ  
3 - จัดทําขอเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงศูนยบริการรวมหรือเคานเตอร

บริการประชาชน เพือ่ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น เชน รปูแบบของศูนยบริการ
รวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน งานที่ใหบริการ เปนตน 

- ดําเนินการตามขอเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงศูนยบริการรวมและ
เคานเตอรบริการประชาชนไดแลวเสร็จ 

หมายเหต ุ: ขอเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงศูนยบริการรวมหรือเคานเตอร
บริการประชาชน ใหรายงานในรอบ 6 เดือน และรายงานผลการนําขอเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงศูนยบรกิารรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนไปปฏิบัติ ใน
รอบ 12 เดือน 

4 จัดทํารายงานการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนและผลสําเร็จ
โดยรวมของการดําเนินงานของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 
พรอมทั้งรายงานขอมูลที่ไดจากประชาชนผูใชบริการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
จํานวนผูใชบรกิาร ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เปนตน โดยใหดําเนินการจัดทํา
รายงานฯ ทุก 3 เดือน และเสนอใหผูบรหิารทราบ   

5 ผลการสํารวจความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มากกวา รอยละ 85  
หมายเหตุ : ใหกระทรวงจัดเก็บขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจ ณ จุดที่ใหบริการ 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร.  
 

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวจิราภรณ อิสริโยดม 0 2356 9999 ตอ 8982 
2. นางสาวอรญาณี สุนทรัช 0 2356 9999 ตอ 8915 
3. นางสาววิริยา  เนตรนอย 0 2356 9999 ตอ 8981 
4. นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล 0 2356 9943 

 
เหตุผล :  

การพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบ  
การทํางานลดขั้นตอนและพัฒนากระบวนการทํางาน ขยายการใหบริการประชาชน ใหสามารถอํานวย      
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน  
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แนวทางการประเมินผล :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 :  
สามารถพัฒนาศูนยบริการ
รวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชน ดังตอไปนี้ 
- กรณีที่เปนศูนยบริการ
รวม ดําเนินการตามเกณฑ
ชี้วัดบังคับ ไดมากกวา 17 
ขอ 
- กรณีที่เปนเคานเตอร
บริการประชาชน 
ดําเนินการตามเกณฑชี้วัด
บังคับ ไดมากกวา 18 ขอ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 พิจารณาประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลกัฐานตางๆที่
แสดงถึงการดาํเนินงานของแตละเกณฑชี้วัดบังคับของ
เกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวมและเคานเตอรบริการ
ประชาชนที่สํานักงาน ก.พ.ร.ไดจัดสงใหกระทรวงแลว 
หรือสามารถดาวนโหลดเกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวม
และเคานเตอรบริการประชาชน ไดที่เว็บไซตสํานักงาน 
ก.พ.ร. www.opdc.go.th เขาไปที่ ศูนยความรู/คูมือ/
เกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวมและเคานเตอรบริการ
ประชาชน 

 ในกรณีที่กระทรวงใดมีทั้งศูนยบริการรวมและเคานเตอร
บริการประชาชน หรือมีศูนยบริการรวม/เคานเตอร
บริการประชาชน มากกวา 1 แหง ใหกระทรวงเลือกมา
ประเมินผลเพยีง 1 แหง 

 คําอธิบายเพิ่มเติมสําหรับเกณฑชี้วัดบังคับของเกณฑ
มาตรฐานศูนยบริการรวมและเคานเตอรบริการ
ประชาชนของสํานักงาน ก.พ.ร. บางเกณฑชี้วัดบังคับ 
แสดงตามตารางแนบทาย 

2 ขั้นตอนที่ 2 : 
สามารถพัฒนาศูนยบริการ
รวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชน ดังตอไปนี้ 
- กรณีที่เปนศูนยบริการ
รวม ดําเนินการตามเกณฑ
ชี้วัดบังคับ ไดครบจํานวน 
22 ขอ 
- กรณีที่เปนเคานเตอร
บริการประชาชน 
ดําเนินการตามเกณฑชี้วัด
บังคับ ไดครบจํานวน 23 ขอ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 พิจารณาประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลกัฐานตางๆ 
ที่แสดงถึงการดําเนินงานของแตละเกณฑชี้วัดบังคับของ
เกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวมและเคานเตอรบริการ
ประชาชนที่สํานักงาน ก.พ.ร.ไดจัดสงใหกระทรวงแลว 
หรือสามารถดาวนโหลดเกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวม
และเคานเตอรบริการประชาชน ไดที่เว็บไซตสํานักงาน 
ก.พ.ร. www.opdc.go.th เขาไปที่ ศูนยความรู/คูมือ/
เกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวมและเคานเตอรบรกิาร
ประชาชน 

 ในกรณีที่กระทรวงใดมีทั้งศูนยบริการรวมและเคานเตอร
บริการประชาชน หรือมีศูนยบริการรวม/เคานเตอร
บริการประชาชน มากกวา 1 แหง ใหกระทรวงเลือกมา
ประเมินผลเพยีง 1 แหง 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 คําอธิบายเพิ่มเติมสําหรับเกณฑชี้วัดบังคับของเกณฑ
มาตรฐานศูนยบริการรวมและเคานเตอรบริการ
ประชาชนของสํานักงาน ก.พ.ร. บางเกณฑชี้วัดบังคับ 
แสดงตามตารางแนบทาย 

3 ขั้นตอนที่ 4 :  
 - จัดทําขอเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุง
ศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชน 
เพื่อใหมีความเหมาะสม
มากขึ้น เชน รปูแบบของ
ศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชน 
งานที่ใหบริการ เปนตน 
 - ดําเนินการตามขอเสนอ
แนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงศูนยบริการรวม
หรือเคานเตอรบริการ
ประชาชนไดแลวเสร็จ 
หมายเหตุ : ขอเสนอ
แนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงศูนยบริการรวม
หรือเคานเตอรบริการ
ประชาชน ใหรายงานใน
รอบ 6 เดือน และรายงาน
ผลการนําขอเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุง
ศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชน
ไปปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  พิจารณาประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลกัฐานตางๆ ที่
แสดงถึงจัดทําขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงศูนยบริการ
รวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนที่มีความเหมาะสม 
เชน รูปแบบของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชน งานที่ใหบริการ เปนตน 

  พิจารณาประเมินผลจาก เอกสาร หลักฐานตางๆ ที่แสดง
ถึงผลของการนําแนวทางในการปรับปรุงศูนยบริการรวม
หรือเคานเตอรบริการประชาชนไปดําเนินการ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

4 ขั้นตอนที่ 4 :  
- จัดทํารายงานการ
ประเมินผลความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน
และผลสําเร็จโดยรวมของ
การดําเนินงานของ
ศูนยบริการรวม หรอื
เคานเตอรบริการประชาชน 
พรอมทั้งรายงานขอมูลที่ได
จากประชาชนผูใชบริการ/
หนวยงานที่เกีย่วของ เชน 
จํานวนผูใชบรกิาร ความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ    
เปนตน โดยใหดําเนินการ
จัดทํารายงานฯทุก 3 เดือน 
และเสนอใหผูบริหารทราบ  
 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการจัดทํารายงานประเมินผล
ความสําเร็จ ดังนี ้

 รายงานการประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่เสนอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อรับทราบ ทั้งนี้เนื้อหาควร
ประกอบดวย 
- ผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
- จํานวนผูใชบรกิารของปงบประมาณ พ.ศ.2552  
- ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
- ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
- สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูใชบรกิาร 
- ขอเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

ศูนยบริการรวม 
 วันที่แลวเสร็จของรายงานการประเมินผลความสําเร็จ 
อางอิงจากวันที่ผูบังคับบัญชาเห็นชอบตอรายงานฯ 
ดังกลาว   

 แบบฟอรมการรายงานสามารถใชแบบฟอรมตามแนว
ทางการจัดต้ังศูนยบริการรวมตามตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็ปไซต
สํานักงาน ก.พ.ร. www.opdc.go.th เขาไปที่  
ศูนยความรู/คูมือ/แนวทางการจัดต้ังศูนยบริการรวม
ตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ัง
ศูนยบริการรวม 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

5 ขั้นตอนที่ 5 :  
ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
มากกวา รอยละ 85   
หมายเหต ุ: ใหกระทรวง
จัดเก็บขอมูลผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ ณ จุดที่
ใหบริการ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 ใชขอมูลการประเมินผลของกระทรวง โดยใหกระทรวง
จัดเก็บขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจ ณ จุดที่ใหบริการ 

หมายเหตุ :  
การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให 
สวนราชการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณ 
และพิจารณาผลการดําเนินงานมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 

 
คําอธิบายเพิ่มเติมสําหรับเกณฑชี้วัดบังคับของเกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวมหรือเคานเตอร

บริการประชาชนของสํานักงาน ก.พ.ร. บางเกณฑชี้วัดบังคับ 
 

เกณฑชี้วัดบังคับ ศูนยบริการรวม 
เคานเตอรบรกิาร

ประชาชน 

การสนองตอบความตองการของประชาชน   
1.1.1 (ก) มีการศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ   
หมายถึง ตองมีการสํารวจงานบริการที่ประชาชนตองการทั้งในชวงกอน
การจัดต้ังศูนยบริการรวมหรอืเคานเตอรบรกิารประชาชนและการสํารวจ
ความตองการงานบริการภายหลังการจัดต้ัง 

  

1.1.2 (ก) มีงานบริการหลากหลายจากหลายหนวยงาน   
หมายถึง ตองมีหนวยงานบรกิารที่มีภารกิจเกี่ยวกับการใหบริการ
ประชาชนเขารวมไมนอยกวา 5 หนวยงาน  โดยหนวยงานที่เขารวมตอง
มาจากหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และ/หรือราชการบริหารสวน
ทองถิ่น 

  

1.1.3 (ก) มีการใหบริการนอกเวลาราชการ  
(สําหรับการประเมินเคานเตอรบริการประชาชนเทานั้น) 

-  

หมายถึง ตองมีการใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยเวลา
ราชการหมายถึงเวลาตั้งแต 8.30 น. ถึง 16.30 น. และอาจรวมถึงเวลา 
12.00 ถงึ 13.00 น. 
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เกณฑชี้วัดบังคับ ศูนยบริการรวม 
เคานเตอรบรกิาร

ประชาชน 

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) 

 - 

หมายถึง ตองมีการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งควรเปนสถานที่ซึ่ง
ประชาชนเขาถึงจุดบริการไดงาย เชน ควรตั้งชั้นลาง หรอืใกลประตู
ทางออก หรือบริเวณอื่นที่หาไดงาย และหลกีเลี่ยงการใชลิฟทที่ซับซอน 

  

1.3.2 (ก) มีสถานที่ต้ังอยูในแหลงชุมชน (สําหรับการประเมนิเคานเตอร
บริการประชาชนเทานั้น) 

-  

หมายถึง ควรเปนสถานที่อยูในแหลงชุมชนที่มีประชาชนสัญจรไปมา
จํานวนมาก เชน หางสรรพสนิคา ศูนยการคา ตลาดชุมชน ทาเรือ สถานี
รถไฟฟา และสถานีขนสง เปนตน 

  

1.3.3 (ก) มีการจัดพื้นที่ใหบรกิารไดอยางเหมาะสม   
หมายถึง ควรมีการจัดพื้นที่ใหเหมาะสมกับจํานวนงานบรกิาร จํานวน
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวนผูใชบริการ และพื้นที่สําหรับครุภัณฑและ
อุปกรณ ทั้งนีพ้ื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อาจ
พิจารณาจากหลักการทั่วไป คือ พืน้ที่ที่ใชงานสําหรับเจาหนาที่ 1 คน 
ควรมีความยาวประมาณ 154 เซนติเมตร และมีพื้นที่ดานหลังประมาณ 
91 เซนติเมตรโดยประมาณ 

  

การจัดระบบการใหบริการรวม   

1.4.1 (ก) มีการจัดระบบงานใหเจาหนาที่สามารถใหบริการแทนกนั 
ในดานขอมูล-ขาวสาร และรับเรื่อง-สงตอ 

  

การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก   

2.1.1 (ก) มีการออกแบบและวางผังระบบงาน ณ บริเวณ “กอนเขาสู
บริการ” 

  

2.1.2 (ก) มีการออกแบบและวางผังระบบงาน ณ บริเวณ “ที่จุดใหบริการ”   
2.1.3 (ก) มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ ณ บริเวณ 
“กอนเขาสูบริการ” และบริเวณ “ที่จุดใหบริการ” 
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เกณฑชี้วัดบังคับ ศูนยบริการรวม 
เคานเตอรบรกิาร

ประชาชน 

การออกแบบกระบวนการใหบริการ   

2.2.1 (ก) มีการวางแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เปน 
ลายลักษณอักษร 

  

หมายถึง มีแผนปฏิบัติงาน 1 ป และ 3 ป ที่มีการระบุถึงกจิกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ผลลัพธที่คาดหวัง ทรัพยากรหรืองบประมาณที่
ตองใช แหลงทีม่า และผูรับผดิชอบ 

  

2.2.2 (ก) มีการนําผลการศึกษาความตองการของประชาชนมาใชเปน
ขอมูลในการออกแบบและพฒันาบริการ 

  

หมายถึง ควรมีการสรุปผลการศึกษาเปนหัวขอ และระบุวาหัวขอใดที่มี
การนําไปพัฒนาปรับปรุง และมีการพัฒนาปรับปรุงอยางไร และในกรณี
ที่มีการเพิ่มหรอืลดงานบริการตองมีหลักฐานแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
งานบริการดวย 

  

2.2.3 (ก) มีการจัดทําเอกสารเผยแพรเพือ่ประชาสัมพันธการใหบริการ   
2.2.4 (ก) มีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ใหบริการ   
2.2.5 (ก) มีการดําเนินการใหเกิดความคืบหนาตามที่ไดกําหนดไว   
หมายถึง ตองมีแผนภูมิ Gantt Charts ที่เปรียบเทียบระหวางกิจกรรมที่
กําหนดไวในแผน และกิจกรรมที่มีการดําเนินการจริง ตามแบบฟอรมใน
คูมือแนวทางการจัดต้ังศูนยบริการรวมตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของ
การจัดต้ังศูนยบริการรวมตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2549 พรอมรอยละของความคืบหนาของกิจกรรม 

  

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

  

การพัฒนาทกัษะความชํานาญ   

2.3.1 (ก) มีการจัดอบรมความรูพื้นฐานใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน  
ณ ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 

  

การติดตามและประเมินผล   

3.1.1 (ก) มีจํานวนผูมาใชบรกิารโดยเฉลี่ยที่เหมาะสม   
หมายถึง ควรมีจํานวนผูใชบริการไมนอยกวาปที่ผานมา     
3.1.2 (ก) มีจํานวนงานบริการที่เหมาะสม   
หมายถึง ควรมีจํานวนงานบริการรับเรือ่ง-สงตอ และงานบริการเบ็ดเสร็จ 
ไมนอยกวา 10 งานบริการ 
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เกณฑชี้วัดบังคับ ศูนยบริการรวม 
เคานเตอรบรกิาร

ประชาชน 

3.1.3 (ก) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอขั้นตอนและระยะเวลา
ในการใหบริการ ไมตํ่ากวารอยละ 85 โดยเฉลี่ย 

  

3.1.4 (ก) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการโดยรวม 
ไมตํ่ากวารอยละ 85 โดยเฉลีย่ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกลุมภารกิจ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

• สวนราชการในสั งกัดกลุมภารกิจตองร วมรับผิดชอบผลการดํา เนินงานใหบรรลุ              
ตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้ วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการ          
ของกลุมภารกิจ 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด 
 (2.i) 

น้ําหนัก
(W2.i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน
ที่ได 

(SM2.i) 

คะแนน        
ถวงน้ําหนกั 
 (W2.i x SM2.i) 

1 2 3 4 5   

KPI2.1 W2.1 1 2 3 4 5 SM2.1 (W2.1 x SM2.1) 
KPI2.2 W2.2 1 2 3 4 5 SM2.2 (W2.2 x SM2.2) 

. . 1 2 3 4 5 . . 

. . 1 2 3 4 5 . . 
KPI2.i W2.i 1 2 3 4 5 SM2.i (W2.i x SM2.i) 

 Σ W2.i = 1  Σ (W2.i x SM2.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

 Σ   (W2.i x SM2.i)           หรือ        (W2.1 x SM2.1) + (W2.2 x SM2.2) + ... + (W2.i x SM2.i) 

         Σ W2.i          W2.1+ W2.2 +...+ W2.i 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ            
และผลรวมของน้ําหนักของทกุตัวชี้วัด เทากับ  1   

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



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

 54

เกณฑการใหคะแนน  :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (W2.i x SM2.i) = 1 
2 Σ (W2.i x SM2.i) = 2 
3 Σ (W2.i x SM2.i) = 3 
4 Σ (W2.i x SM2.i) = 4 
5 Σ (W2.i x SM2.i) = 5 

 
เงือ่นไข :  

กรณีที่สวนราชการใดไมมีกลุมภารกิจ จะนําน้ําหนักไปรวมไวกับตัวชี้วัดที่ 1.1 “ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง” เปนน้ําหนัก         
รอยละ 18 และตัวชี้ วัดที่ 3 “ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ เปาหมาย              
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา” เปนน้ําหนักรอยละ 20 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหกลุมภารกิจมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกลุมภารกิจโดยหนวยงานภายใน              
ใหความรวมมือชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ            
ของกลุมภารกิจ 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 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 
สวนราชการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณ
และพิจารณาผลการดําเนินงานมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

น้ําหนัก : รอยละ 15 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

• สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา ตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุ             
ตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ     
สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

คะแนนถวงน้าํหนัก   
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPI3.1 W3.1 1 2 3 4 5 SM3.1 (W3.1 x SM3.1) 
KPI3.2 W3.2 1 2 3 4 5 SM3.2 (W3.2 x SM3.2) 

 Σ W3.1-3.2= 1  Σ (W3.1-3.2 x SM3.1-3.2) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

   Σ (W3.1-3.2 x SM3.1-3.2)          หรือ                 (W3.1 x SM3.1) + (W3.2 x SM3.2) 

    Σ W3.1-3.2                 W3.1+ W3.2  
 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง         
และผลรวมของน้ําหนักของทกุตัวชี้วัดเทากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
3.1-3.2 หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรม หรอื

เทียบเทา 
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เกณฑการใหคะแนน  :  
ชวงปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (W3.1-3.2 x SM3.1-3.2) = 1 
2 Σ (W3.1-3.2 x SM3.1-3.2) = 2 
3 Σ (W3.1-3.2 x SM3.1-3.2) = 3 
4 Σ (W3.1-3.2 x SM3.1-3.2) = 4 
5 Σ (W3.1-3.2 x SM3.1-3.2) = 5 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสวนราชการ           
โดยหนวยงานภายในสังกัดใหความรวมมือในการปฏิบัติราชการ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา   
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)  
 รายงานการประชุม 
 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 
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แนวทางการประเมินผล 

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 
สวนราชการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณ 
และพิจารณาผลการดําเนินงานมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 
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ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก  

น้ําหนัก : รอยละ 10 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

• สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  ตองรับผิดชอบผลการดํา เนินงานใหบรรลุ 
ตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้ วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการ 
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา และเปนการถายทอดเปาหมาย และมีสวนผลักดันหรือสนับสนุน      
ใหเกิดผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจ และเปาหมายของสวนราชการ 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด 
(3.1.i) 

น้ําหนัก
(W3.1.i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน
ที่ได 

(SM3.1.i) 

คะแนน       
ถวงน้ําหนกั 

(W3.1.i x SM3.1.i) 1 2 3 4 5 

KPI3.1.1 W3.1.1 1 2 3 4 5 SM3.1.1 (W3.1.1 x SM3.1.1) 
KPI3.1.2 W3.1.2 1 2 3 4 5 SM3.1.2 (W3.1.2 x SM3.1.2) 

. . 1 2 3 4 5 . . 

. . 1 2 3 4 5 . . 
KPI3.1.i W3.1.i 1 2 3 4 5 SM3.1.i (W3.1.i x SM3.1.i) 

 Σ W3.1.i = 1  Σ (W3.1.i x SM3.1.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

Σ (W3.1.i x SM3.1.i)      หรือ          (W3.1.1 x SM3.1.1) + (W3.1.2 x SM3.1.2) + ... + (W3.1.i x SM3.1.i) 

         Σ W3.1.i            W3.1.1+ W3.1.2 +...+ W3.1.i 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับ
กรมหรอืเทียบเทา และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัด เทากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของสวนราชการระดับ

กรมหรอืเทียบเทา ;1, 2,…, i  
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เกณฑการใหคะแนน  :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (W3.1.i x SM3.1.i) = 1 
2 Σ (W3.1.i x SM3.1.i) = 2 
3 Σ (W3.1.i x SM3.1.i) = 3 
4 Σ (W3.1.i x SM3.1.i) = 4 
5 Σ (W3.1.i x SM3.1.i) = 5 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสวนราชการ           
โดยหนวยงานภายในสังกัดใหความรวมมือในการปฏิบัติราชการ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา   
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ   
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)  

น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :    

• วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการ
ทําไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ           
พ.ศ. 2552 ที่กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552”   
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ผลผลิต  
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ             
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

คะแนนที่ได 
(Ci) 

คะแนน      
ถวงน้ําหนกั   

(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

ผลผลิตที่1 W1 80 85 90 95 100 SM1 (W1 x SM1) 
ผลผลิตที่2 W2 80 85 90 95 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 80 85 90 95 100 . . 

. . 80 85 90 95 100 . . 
 ผลผลิตที่ i Wi 80 85 90 95 100 SMi (Wi x SMi) 
น้ําหนักรวม Σ Wi =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ 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 น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละเปาหมายผลผลิต และผลรวมของน้ําหนักของทุกเปาหมาย
ผลผลิต เทากับ 1 

SM 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. 2552 ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 

กรณีที่สวนราชการใดมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่สะทอนผลสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต     
ไดครบถวนแลว ไมตองวัดผลตามตัวชี้วัดนี้โดยใหนําน้ําหนักไปรวมในตัวชี้วัด 3.1 

 
หมายเหตุ : 

การกําหนดน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละเปาหมายผลผลิตใหถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ
เปาหมายผลผลิต หากไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุกเปาหมายผลผลิตมีน้ําหนักเทากัน 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และเปนการผลักดันใหสวนราชการปฏิบัติราชการเพื่อใหบรรลุผล             
ตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี ้
 ผลผลิตเชิงปรมิาณของสวนราชการตาม “เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552” ของสํานักงบประมาณ  
 เปาหมายเชิงปริมาณที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 ไมนับรวมผลผลิตเชิงปริมาณที่ไดนําไปเปนตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสําเร็จตามแผนยทุธศาสตรของ
กระทรวง กลุมภารกิจหรือกรม 

  รายละเอียดผลการดําเนินงานของผลผลิตเชงิปริมาณ ดังนี้ 
  รายงานสรุปปริมาณผลผลิตที่สามารถดําเนินการไดจริงของผลผลิตเชงิปริมาณแตละผลผลิต 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของผลผลิตไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก 
  สําเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 ที่จัดสงใหกับ  
สํานักงบประมาณ ณ งวดสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  กรณีสวนราชการเปลี่ยนเปาหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจาย ตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงบประมาณจึงสามารถนําเปาหมายที่ปรับเปลี่ยนแลวมาใชในการประเมินผลได พรอมแนบเอกสาร 
หลักฐานที่สํานกังบประมาณใหความเห็นชอบดังกลาว 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้งรวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
ทุก 1 เดือน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได   
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งทีข่อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได    

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจของผูรบับรกิาร 
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ  
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :   

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที่
ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
จะเปนผูจัดหาหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

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

ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

• สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูสํารวจ วิเคราะห และคัดเลือกงานบริการหลักของสวนราชการ   
ไมเกิน 3 งานบริการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด และแจงใหสวนราชการทราบ 

• การกําหนดน้ําหนักงานบริการที่จะสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ    
จะเฉลี่ยน้ําหนักใหเทากันในแตละงานบริการ 

• 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 
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เงื่อนไข :  
1. ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
2. กรณีงานบริการที่ถูกคัดเลือกมีจุดใหบริการหลายแหง หรือมีจุดใหบริการในสวนภูมิภาค      

ผูประเมินอิสระขอสงวนสิทธิ์ในการสุมจุดบริการในการสํารวจความพึงพอใจ 
 

หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาวอุษา ปญญาวดี  0 2356 9969 
2. นางสาวสุณี  มักผล 0 2356 9968 
3. นางสาวณัฐชยา เครือหงส 0 2356 9999 ตอ 8861 

 
เหตุผล :  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา 
”การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน 
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แนวทางการประเมินผล :  

แนวทางการประเมินผล 

ที่ปรึกษาประเมินผล สวนราชการ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ปรึกษาดาน
การประเมินผลจะใชผลการสํารวจความพึง
พอใจจากผูประเมินอิสระที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) แลวเปนขอมูลอางอิงเพื่อใช
ในการประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการให
คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

 การเตรียมการเพื่อการติดตามและ
ประเมินผล 

 กําหนดแผนงาน ผูรับผิดชอบ และนําแผน 
ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดใหดีขึ้น 

 สวนราชการสามารถดําเนินการสํารวจขอมูล       
ผลการดําเนินงานดวยตนเองควบคูไปได  
เพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงานของ 
สวนราชการ 

(เปนการดําเนินงานภายในสวนราชการ ไมตอง
แสดงเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
ที่ปรึกษาประเมินผลจะใชผลการสํารวจ 
ความพึงพอใจจากผูประเมินอิสระ เปนขอมลู
อางอิง เพื่อใชในการประเมินผลเทานั้น) 

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให 
สวนราชการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณ
และพิจารณาผลการดําเนินงานมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 
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ตัวชี้วัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปจากหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1200/ว 45   
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 
ประเด็นการประเมินผล : การมีสวนรวมของประชาชน 
ตัวชี้วัดที่  5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

• ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนดไว
ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ มาตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยใหสวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งเปนการกําหนด
ชองทางหรือกลไกในการใหขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหสวนราชการไดเรียนรู
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และไดพัฒนาเพิ่ม
ระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน 
ที่มีคุณภาพมากขึ้น 

• การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของ 
สวนราชการ เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวม 
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุข 
ของประชาชน 

• การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาส 
ไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ 
รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะ 
หุนสวนการพัฒนา 

• โดยระดับการมีสวนรวมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ 
 ระดับการใหขอมูล   เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการสื่อสารทางเดียว แตเปน
ระดับที่สําคัญ เพราะเปนการเริ่มตนที่สวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี         
สวนรวมซึ่งจะนําไปสูกระบวนการอื่นๆ ตอไป 

 ระดับการปรึกษาหารือ   เปนการรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆ กับสวนราชการ 

 ระดับการเขามาเกี่ยวของ   เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือ
เกี่ยวของในกระบวนการกําหนดนโยบาย  การวางแผนงาน/โครงการ  การมีสวนรวมใน
ระดับนี้ อาจดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม 

 ระดับการรวมมือ  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในบทบาทหรือฐานะ
หุนสวนหรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ 

 ระดับการเสริมอํานาจประชาชน   เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนซึ่ง
เปนระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด 
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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  พิจารณากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบั ติราชการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยวิเคราะหขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณากําหนด
ประเด็น ที่แสดงเหตุผลหรือความเหมาะสมในการกําหนดประเด็นดังกลาว ดังนี้ 

1) นําแนวทาง  /  แผนการบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่ ไดจัดทําไว 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาพิจารณาประกอบการกําหนดประเด็น 
เพื่อดําเนินการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552   

และ   
2) วิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญ ที่เหมาะสมในการเปดโอกาส 

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยระบุหรือ
เจาะจงกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ตามภารกิจหลักและ 
ยุทธศาสตรที่สําคัญดังกลาวไดอยางชัดเจน  หรือ 

3) ทบทวนขอมูลผลการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามาม ี
สวนรวมในปที่ผานมา เพื่อประกอบการกําหนดประเด็นในการดําเนินการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  จัดใหมีคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน/คณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งประกอบดวย
ผูแทนของสวนราชการและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับประเด็นที่กําหนด 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

  จัดทํากรอบแนวคิด/กรอบแนวทางที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยนําผลการวิเคราะหขอมูล
ดังกลาวขางตน มาใชประกอบดวย 

2  จัดใหมีชองทาง /กระบวนการ / วิ ธีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและ 
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของกับประเด็นที่กําหนด และสรุปผล 
ความคิดเห็นที่ไดจากประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ
ดังกลาว 

  สวนราชการและคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน/คณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีความสอดคลองกับกรอบแนวคิด/กรอบ
แนวทางที่ไดจัดทําไวในระดับคะแนนที่ 1 รวมทั้งนําสรุปผลความคิดเห็นมาใช
ประกอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการดังกลาวไดแลวเสร็จ และ
รายงานผูบริหาร  ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552  โดยแผนงาน /โครงการ /
แผนปฏิบัติการฯ มีการระบุวัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน 
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายที่สามารถวัดและ
ประเมินผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม   

3  ดําเนินการตามแผนงาน /โครงการ /แผนปฏิบั ติการฯ  ไดแลวเสร็จครบถวน 
โดยมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว 
ในแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ในระดับคะแนน 2 อยางสม่ําเสมอ และ 
มีการจัดทํารายงานสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินการเสนอตอผูบริหาร 
ของสวนราชการและสื่อสารใหประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 
ที่เกี่ยวของรับทราบ 

4  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งระบุ
ปจจัยสนับสนุน  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  โดยใหความสําคัญกับ 
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

  เผยแพรสรุปผลการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ประจําปงบประมาณ พ .ศ .  2552 ใหประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder) ที่เกี่ยวของรับทราบ 

5  จัดทําแนวทาง และขอเสนอแนะของการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมในปตอไปเสนอตอผูบริหารของสวนราชการและไดรับความเห็นชอบ 
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เงื่อนไข  : 
1. ในระดับคะแนน 1 การจัดทํากรอบแนวคิด/แนวทางที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา

มีสวนรวม จะตองกําหนดระดับการมีสวนรวมของประชาชนไมตํ่ากวา ระดับการเขามาเกี่ยวของ หากไมได
ดําเนินการตามเงื่อนไข จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดลง 0.2500 คะแนน 

2. กรณีที่สวนราชการไมไดจัดทําแนวทาง/แผนบริหารราชการแบบมีสวนรวมไวในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2551 ใหสวนราชการจัดทําแนวทาง/แผนบริหารราชการแบบมีสวนรวมขึ้น เพื่อประกอบการวิเคราะห
กําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

3. สวนราชการตองดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ ในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในระดับคะแนน 3 ไดรอยละ 80 ขึ้นไป จึงจะพิจารณาระดับ
คะแนน 4 และ 5 

 
หมายเหตุ  : 

ผูบริหารของสวนราชการ หมายถึง ผูบริหารต้ังแตระดับรองหัวหนาสวนราชการขึ้นไป 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบ  :  กลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน  ก.พ.ร. 

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1.  นางสาวปจมาพร วรรณเสน 0 2356 9906 
2.  นางพรทิพย  แกวมูลคํา 0 2356 9949 

เหตุผล :  
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ .ศ .  2550 ได ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม 

ของประชาชนและการบริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยกําหนดใหมีกลไกในการเปดโอกาสใหประชาชน   
เขามามีสวนรวมในการบริหารงานของภาครัฐมากขึ้น ตัวอยางเชน กําหนดไวในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ   
ในสวนที่ 3 และสวนที่ 10 ดังนี้ 

- สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน เชน ในมาตรา 78 (5) ไดบัญญัติใหรัฐ 
ตอง “จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นเพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะ
เปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม 
ของประชาชน”   

- สวนที่ 10 แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ในมาตรา 87 กําหนดวารัฐตองดําเนินการ
ตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมประชาชน โดยตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในเรื่องตางๆ 
อยางครบวงจรเริ่มต้ังแตการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ การติดตามตรวจสอบ 

2. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดขับเคลื่อนแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ตามเจตนารมณของ
กฎหมาย ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) โดยการใชกลยุทธในการพัฒนา 2 
ดาน คือ การพัฒนาจากภายในภาคราชการและพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ โดยการสรางความพรอมให
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ภาคราชการ และภาคประชาชน ดวยการสงเสริมใหภาคราชการมีความรูความเขาใจ และตระหนักในเรื่องการ
บริหารราชการแบบมีสวนรวม ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมรับรู รวมแสดงความคิดเห็น รวม
ตัดสินใจ รวมดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารราชการ พรอมกับเสริมสราง
ศักยภาพใหกับเครือขายภาคประชาชนใหมีความรูความเขาใจ ที่สามารถเขามารวมดําเนินงานกับภาครัฐใน
ฐานะหุนสวนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือราชการระบบเปดเกิดผล
เปนรูปธรรม มีความตอเนื่องและย่ังยืน โดยทุกสวนราชการจะตองปรับระบบการบริหารงานใหเปนระบบการ
บริหารราชการแบบมีสวนรวม และฝงรากเปนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของสวนราชการ มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการทํางาน กระบวนทัศนของคนในหนวยงานใหสามารถทํางานรวมกับประชาชนในลักษณะหุนสวน มีการ
ทํางานในลักษณะเครือขาย มีการออกกฎเกณฑและแนวทางการทํางานที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติของหนวยงาน
ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับสูงของสวนราชการจําเปนตอง
ใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
 
แนวทางการประเมินผล :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  พิจารณากํ าหนดประเด็น 
ที่ จ ะ นํ า ม า เ ป ด โ อ ก า ส 
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและ
ร ว ม ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ 
ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
โ ด ย วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล 
เพื่อประกอบการพิจารณา
กํ าหนดประ เด็ น  ที่ แสดง
เหตุผลหรือความเหมาะสม 
ใ น ก า ร กํ า ห น ดป ร ะ เ ด็ น
ดังกลาว ดังนี้ 
1) นํ า แ น วท า ง  /  แผน 

การบริหารราชการแบบ
มีสวนรวมที่ไดจัดทําไว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2 5 5 1  ม า พิ จ า รณ า
ประกอบการกําหนด
ประเด็นเพื่อดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการมีการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อกําหนดประเด็น  ดงันี ้
 สรุปผลการวิเคราะหประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาส 
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ที่ประกอบดวย 

- ผลการวิเคราะหแนวทาง / แผนการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวมที่ไดจัดทําไวในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551  และ  

- ผลสรุปการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร 
ที่สําคัญที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวม  หรือ 

- ผลสรุปการทบทวนผลการดําเนินงาน 
ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
ในปที่ผานมาไดอยางชัดเจน 

 ระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตามประเด็นที่กําหนด 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการมีการกําหนด
ประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ 
รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  เชน 
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 เปดโอกาสใหประชาชน
เ ข า ม า มี ส ว น ร ว ม 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552    

 

 และ    
 2) วิเคราะหภารกิจหลัก

หรือยุทธศาสตรที่สําคัญ 
ที่เหมาะสมในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขา
มามี ส วนร วม ในการ
แสดงความคิดเห็นและ
รวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552  โ ด ย ร ะ บุ ห รื อ
เจาะจงกลุมผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholder) 
ตามภารกิจหลักและ
ยุ ทธศาสตร ที่ สํ า คัญ
ดังกลาวไดอยางชัดเจน 
หรือ   

3) ท บ ท ว น ข อ มู ล 
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น 
ใ น ก า ร เ ป ด โ อ ก า ส 
ใ ห ป ร ะ ช า ช น 
เขามามีสวนรวมในปที่
ผ านมาเพื่ อประกอบ 
การกํ าหนดประ เด็น 
ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร 
เปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและ
รวมติดตามตรวจสอบ  

 

 รายงานการประชุม หรือ รายงานสรุปผล หรือ
แผนภาพที่แสดงวาไดมีการพิจารณากําหนดประเด็น
ที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวม โดยนําผลการวิเคราะห 
ในขอ 1) และ 2) หรอื 3) มาใชประกอบ 
การดําเนินการ 
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 ผลการปฏิบัติราชการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552    

 

  จั ด ใ ห มี ค ณ ะ ที่ ป รึ ก ษ า 
ภาคประชาชน/คณะทํางาน
ภาคประชาชนซึ่งประกอบดวย
ผูแทนของสวนราชการและ 
ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ป ร ะ เ ด็ น ที่
กําหนด 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดจัดใหมี
คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน / คณะทํางานภาค
ประชาชน เชน 

- หนังสือแตงต้ังคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน / 
คณะทํางานภาคประชาชน 

- ประกาศแตงต้ังคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน / 
คณะทํางานภาคประชาชน 

  จัดทํากรอบแนวคิด /กรอบ
แนวทาง ที่เหมาะสมในการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขา
ม า มี ส ว น ร ว ม  ป ร ะ จํ า ป 
งบประมาณ พ.ศ. 2552 โดย
นําผลการวิ เคราะหขอมูล
ดั ง ก ล า ว ข า ง ต น  ม า ใ ช
ประกอบดวย 

 

 กรอบแนวคิด/กรอบแนวทางในการเปดโอกาส 
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม ที่แสดงใหเห็นระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนไมตํ่ากวา ระดับการเขา
มาเกี่ยวของ โดยระบุหัวขอและเนื้อหา เชน 

- ที่มา/หลักการเหตุผล 
- วัตถุประสงค 
- แนวคิด/หลักการที่เกี่ยวของกับระดับการมี 

สวนรวมของประชาชน 
- แนวทาง/กลยุทธในการดําเนินงาน 
- ฯลฯ 

2 ขั้นตอนที่ 2 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  จัดใหมีชองทาง/กระบวนการ/ 
วิธีการรับฟงความคิดเห็น
จ า ก ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ 
กลุ มผู มี ส วน ได ส วน เ สี ย 
(Stakeholder) ที่ เกี่ยวของ
กับประเด็นที่กําหนด และ
สรุปผลความคิดเห็นที่ ได
จากประชาชนและกลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 
ที่เกี่ยวของดังกลาว 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน
เชนเดียวกับระดับคะแนน 1 พรอมทั้งเอกสาร/
หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการมีชองทาง/
กระบวนการ/วิธีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นที่กําหนด ที่จะนํามาดําเนินการเปดโอกาส 
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ไดแก 

 ชื่อชองทางที่ใชในการรับฟงความคิดเห็น เชน 
- ตู/กลองรับขอคิดเห็น                
- หมายเลขโทรศัพทสายดวน (Call Center ) 
- เลขที่ตูปณ.เพื่อรับเรื่องจากประชาชน 
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  - การจัดประชุม/สัมมนา/เวที เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 

- เว็บไซต / เว็บบอรด ซึง่มีชองทางสื่อสารกับ
ประชาชน ที่มขีอความประชาสัมพันธให
ประชาชนเขามารวมแสดงความคิดเห็นหรอื 
ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่สวนราชการ
เลือกมาดําเนินการ 

  - การสัมภาษณ/สํารวจความคิดเห็น 
โดยใชแบบสอบถาม 

- ฯลฯ 
 สรุปรูปแบบ/กระบวนการ/วิธีการที่ใชในการรับฟง 
ความคิดเห็น เชน 
- การจัดสัมมนาเฉพาะกลุม (Focus Group) 
- การจัดประชุม/สัมมนา 
- ฯลฯ 

 รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอ 
แนะ ที่ไดจากชองทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนทีจ่ัดใหมีขึ้น 

  สวนราชการและคณะที่ปรึกษา
ภาคประชาชน/คณะทํางาน
ภาคประชาชนรวมกันจัดทํา
แผนงาน /โครงการ /แผน 
ปฏิบัติการในการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 โดยมีความสอดคลอง
กั บก รอบแนวคิ ด /กรอบ
แนวทางที่ไดจัดทําไวในระดับ
คะแนนที่ 1 รวมทั้งนําสรุปผล
ความคิดเห็นฯ มาใชประกอบ
ใ น ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ง า น /
โครงการ /แผนปฏิบั ติการ
ดังกลาวไดแลวเสร็จ และ
รายงานผูบริหารภายในเดือน
มีนาคม  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการและ
คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน/คณะทํางาน 
ภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติการในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวม และเอกสารหลักฐานอื่นๆ ดังนี ้
 แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ ที่มี 
ความเชื่อมโยงกรอบแนวคิด/กรอบแนวทาง 
ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  
ที่กําหนดไวในระดับคะแนน 1 โดยระบุหัวขอและ
เนื้อหา เชน 
- ที่มา 
- วัตถุประสงค 
- เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ 
- กลุมเปาหมาย 
- ตัวชี้วัดความสําเร็จและวิธีการวัดผลสําเร็จ 
- การดําเนินงาน/วิธีการ/ขั้นตอน/กิจกรรม 
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 พ.ศ. 2552  โดยแผนงาน/
โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ 
มีการระบุวัตถุประสงค  
กิจกรรม  ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน กลุมเปาหมาย 
ผู รั บ ผิ ด ช อ บ  ตั ว ชี้ วั ด
ความสําเร็จและเปาหมายที่
สามารถวัดและ ประเมินผล
ได อย างชั ด เจนและเป น
รูปธรรม   

- ระยะเวลาดําเนินการตามวิธีการ/ขั้นตอน/
กิจกรรม เชน ปฏิทินการดําเนินงาน  
(Gantt Chart) 

- วิธีการ/แนวทางการติดตามประเมินผล  
โดยระบุความถี่ในการติดตามประเมินผลหรือ 
ความสม่ําเสมอในการรายงานความกาวหนา
ของการดําเนินงาน 

- งบประมาณ 
- ผูรับผิดชอบ 
- ฯลฯ 

   รายงานการประชุม/เอกสารประกอบ หรือภาพถาย
การจัดกิจกรรม ที่แสดงใหเหน็วาสวนราชการและ
คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน/คณะทํางานภาค
ประชาชนรวมกันจัดทําแผนฯ 
 แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ที่ผูบรหิาร      
ลงนามรับทราบ ภายใน 31 มีนาคม  พ.ศ. 2552 

3 ขั้นตอนที่ 3 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  ดําเนินการตามแผนงาน /
โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ 
ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมี
การติดตามความกาวหนา
ของการดํ า เนิ นการตาม
แนวทา งที่ กํ า หนด ไ ว ใ น
แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร /
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
คะแนน 2 อยางสม่ําเสมอ 
และมี การจั ดทํ า ร ายงาน
ส รุ ป ผ ล ค ว า ม ก า ว ห น า 
ในการดําเนินการเสนอตอ
ผูบริหารของสวนราชการและ
สื่ อสาร ใหป ระชาชนและ 
กลุ มผู มี ส วนได ส วนเสี ย 
(Stakeholder) ที่เกี่ยวของรับทราบ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน
เชนเดียวกับ ระดับคะแนน 1 และ 2 พรอมทัง้
เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
 รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน 
ตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ  
ที่ผูบริหารลงนามรับทราบ โดยมีความถี่ของ 
การรายงานสม่ําเสมอตามที่กําหนดไว 
ในแผนฯ เชน รายเดือน/รายไตรมาส เปนตน 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดสื่อสาร
หรือแจงใหประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  
(Stakeholder) ที่เกี่ยวของ รบัทราบความกาวหนา
ของการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เชน  
- ภาพถายการจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสาร 

ใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)  
ที่เกี่ยวของไดรบัทราบ  

- บันทึกขอความ/หนังสือรายงานการประชุม 
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4 ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  จั ด ทํ า ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล 
การดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ 
ซึ่งระบุปจจัยสนับสนุนปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
โดยใหความสําคัญกับการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวม 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน
เชนเดียวกับ ระดับคะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้ง
เอกสารหลักฐานอื่นๆ ดังนี ้  

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน / 
โครงการ/ แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งควรประกอบดวย 
 วัตถุประสงคการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
 วัน/เวลาแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 

 สรุปผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายที่
กําหนดไวในแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ 
 ปญหา/อุปสรรค และปจจัยสนับสนุน 
ในการดําเนินงาน 
 ปญหา/อุปสรรค และปจจัยสนับสนุนในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
ตามกรอบแนวคิด/กรอบแนวทางที่กําหนด 

  เ ผ ย แ พ ร ส รุ ป ผ ล 
การดําเนินงานในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามา 
มี ส ว น ร ว ม ป ร ะ จํ า ป
ง บปร ะมาณ  พ .ศ .  2552 
ใ ห ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ 
กลุ ม ผู มี ส ว น ได ส ว น เ สี ย 
(Stakeholder) ที่เกี่ยวของ
รับทราบ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการจัดใหมี 
การเผยแพรสรปุผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปดโอกาส 
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2552 ใหประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  
(Stakeholder) ที่เกี่ยวของรับทราบ โดยผานกลไก/
ชองทางที่สวนราชการจัดใหมีขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม  
เชน  
 ภาพถาย/เอกสารประกอบ ในการจัดประชาคม  
การจัดเสวนา  การจัดกิจกรรมตางๆ   
 ทะเบียนรายชื่อที่มีการลงนามโดยผูเขารวม
กิจกรรม    
 ชองทางที่ใชในการเผยแพรผลการดําเนินงาน 
ไดแก ชื่อเว็บไซต หรือ เว็บลงิค (Link)  
ที่เกี่ยวของ หรอืชองทางอื่นๆ เชน 

 - วิทยุกระจายเสียง (ระบุชื่อรายการ/คลื่นความถี่/
เวลาออกอากาศ และบทวิทยุ (Script) หรือ
เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ทีแ่สดงเนื้อหาเกี่ยวกบั 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 

 

การสรุปผลการดําเนินการที่ไดออกอากาศ)  
   - โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว จดหมายขาว จุลสาร   

วารสาร การจัดนิทรรศการ บอรดประชาสัมพันธ 
ประกาศตางๆ 

5 ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  จั ด ทํ า แ น ว ท า ง  แ ล ะ
ข อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ก า ร
ดําเนินงานในการเปดโอกาส 
ใ ห ป ร ะ ช า ช น 
เขามามีสวนรวมในปตอไป
เ ส น อ ต อ ผู บ ริ ห า ร ข อ ง 
ส ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ ไ ด รั บ 
ความเห็นชอบ  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน
เชนเดียวกับ ระดับคะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้ง
เอกสารหลักฐานอื่นๆ ดังนี ้  

 บันทึกขอความ/หนังสือ/เอกสารสรุปที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับแนวทาง และขอเสนอแนะของการ
ดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในปตอไปที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร 
สวนราชการ 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให  
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญ  
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ  ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว
ที่สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
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ตัวชี้วัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปจากหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1200/ว 45   
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 
ตัวชี้วัดที่ 6    ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อขับเคล่ือน 
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
เกณฑการใหคะแนน :   

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนปองกันและปราบปราม
การทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสวนราชการ ดังนี้ 

− ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
− ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน 

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึง
ปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 

1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ 
ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ  

2) การปฏิบั ติหน าที่ ไปในทางที่ทํ า ใหประชาชนขาดความเชื่ อถือ 
ในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

 3) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 − ผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในปที่ผานมา 

− ขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการ
รองเรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 − วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 3 โครงการ โดยการคัดเลือกโครงการ 
ตองสอดคลองกับหลักเกณฑที่สํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด (ตามเงื่อนไขขอ 2)  

2  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหขอมูล มาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการ 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ .  2552 ของ 
สวนราชการ  พรอมทั้งกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดในแตละปที่สะทอนผลสัมฤทธ์ิ 
(Outcome) ไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม  
 ในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ของสวนราชการ ระบุกิจกรรม/โครงการไดสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตครบถวนทั้ง 4 ยุทธศาสตร  และครอบคลุม 
การบริหารความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญทั้ง 3 โครงการ 
 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)และ
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
ของสวนราชการ ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ.2552 และใหนําเผยแพรผานทางเว็บไซตของสวนราชการ 

3  ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แผนปฏิ บั ติ ก า ร ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บป ร า ม ก า รทุ จ ริ ต  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ ไดแลวเสร็จครบถวน  

4  ตั ว ชี้ วั ด ที่ ร ะ บุ ใ น แ ผนปฏิ บั ติ ก า ร ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะป ร าบป ร า มก า รทุ จ ริ ต  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

5  ตั ว ชี้ วั ด ที่ ร ะ บุ ใ น แ ผนปฏิ บั ติ ก า ร ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะป ร าบป ร ามก า รทุ จ ริ ต  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ มีผลสําเร็จสูงกวาเปาหมาย 

  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รวมทั้งใหขอเสนอแนะสําหรับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
ของสวนราชการ ไดแลวเสร็จ  พรอมทั้งไดรบัความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง และ
จัดสงมายังสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด พรอมกับรายงานการประเมินผลตนเอง 
รอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 

เงื่อนไข : 

1. การดําเนินการในแตละระดับขั้นของความสําเร็จ  จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดําเนินการ 
เพื่อนํามาเปนประเด็นปรับคะแนนเชิงคุณภาพดวย  

2) ในขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552  
จํานวน  3 โครงการ เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ ใหพิจารณาคัดเลือกจากโครงการที่ไดรับงบประมาณสูงสุด 3 ลําดับแรก ทั้งนี้ ในการ
ประเมินผลจะพิจารณาถึงคุณภาพของการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตฯ ของโครงการดวย 

3) กรณีที่สวนราชการไมไดดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่องการทุจริตหรือการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  จะพิจารณา
ปรับลดคะแนนลง 1.00 คะแนนจากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัด หรือกรณีดําเนินการตอบสนองขอรองเรียนฯ     
ไดไมครบถวนจะพิจารณาปรับลดคะแนนลงตามสัดสวน 

ทั้งนี้ ขอรองเรียนเรื่องการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐในสังกัด มีกรณีที่ตองดําเนินการใหครบถวน 2 กรณี ไดแก 

กรณีที่ 1 ขอรองเรียนที่มีการรองเรียนผานระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ      
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กรณีที่ 2 ขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอ
ป ร ะ ช า ช น  ไ ม มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  ไ ม คํ า นึ ง ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น ส ว น ร ว ม เ ป น ที่ ต้ั ง แ ล ะ ไ ม มี 
ธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
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หมายเหตุ :  
 

1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปใชเปนกรอบทิศทางการประสาน
ความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
โดยกําหนดเพิ่มเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 

 

2. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน  
ยุทธศาสตรที่ 2 รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 

3. สวนราชการสวนกลางจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-
2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของหนวยงาน
ในสังกัดที่อยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่
ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด  เชน สํานักงานสรรพากรภาค 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน 

4. หากตองการสอบถามหรือขอขอมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
ในการดําเนินโครงการ โปรดติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และสามารถดาวนโหลดขอมูลไดที่เว็บไซตของสํานักงาน ป.ป.ช. 
 (http://www.nccc.go.th/asset/yutasart/nation.htm) หรือเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) 
 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

 ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท E-mail 

1. นายสุธีร            ต้ังสถิตย 02 2800140 - 41 Suthee_tha@nccc.go.th 

2. นางสาวปาลิดา    โชคธนานันท 02 2800140 - 41 palida_cho@nccc.go.th 
3. นายศาตปญญ     สีดานนท 02 2800140 - 41 satapan_see@nccc.go.th 
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แนวทางการประเมินผล : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  ศึกษา  วิ เคราะหขอ มูล 
เ พื่ อ ใ ช เ ป น แ น ว ท า ง
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า 
แ ผ น ป อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-
2555) และแผนปฏิบัติการ
ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ของสวนราชการ 
ดังนี้ 
− ยุทธศาสตรชาติวาดวย
ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดมีการศึกษา 
วิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทํา 
แผนปองกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ป  
(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)  และแผนปฏิบัติการ 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ของสวนราชการ ดังนี ้

 เอกสาร/รายงานสรุปผลการศึกษา วิเคราะห 
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต หรือบันทึก/รายงานการประชุม 
 เอกสาร/รายงานการวิเคราะหเพื่อใหทราบถงึปจจัย
ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจรติการ
ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบใน
การปฏิบัติราชการ ซึ่งครอบคลุมปจจัยเสี่ยงที่อาจเปน
เหตุทําให 

 
 - ค ว า ม เ สี่ ย ง ต า ง ๆ  

ที่อาจจะกอใหเกิดการ
ทุจริต การปฏิบัติและ/
หรือละเวนการปฏิบั ติ
ห น า ที่ โ ด ย มิ ช อ บ 
ในการปฏิบั ติราชการ
โดยวิ เคราะห เพื่ อ ให
ทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่
อาจเปนเหตุทําให 

1) การปฏิบั ติ ราชการตามอํ านาจหน าที่ ของ 
ขาราชการเปนไปในลักษณะที่ ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 

2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชน 
ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม 

3) การปฏิบั ติหนาที่ โดยการขาดการคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 1) การปฏิบั ติราชการ
ตามอํ าน าจหน าที่
ข อ ง ข า ร า ช ก า ร
เป น ไป ในลั กษณะ 
ที่ ข าดหรื อมี ค ว าม
รั บ ผิ ด ช อ บ 
ไมเพียงพอ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 2) ก า ร ปฏิ บั ติ ห น า ที่ 
ไป ในทา งที่ ทํ า ใ ห
ป ร ะ ช า ช น ข า ด 
ค ว า ม เ ชื่ อ ถื อ ใ น 
ค ว า ม มี คุ ณ ธ ร ร ม 
ความมีจริยธรรม  

 

 3) ก า ร ปฏิ บั ติ ห น า ที่ 
โ ด ย ก า ร ข า ดก า ร
คํานึงถึงประโยชน
ส วน รวมมากกว า
ประ โยชน ส วนตน
แ ล ะ ก า ร ยึ ด มั่ น 
ในหลักธรรมาภิบาล 

 

 − ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร 
ตามมาตรการในการ
ปองกันและปราบปราม 
การทุจริตในปที่ผานมา 

 เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหผลการ
ดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในปที่ผานมา  ซึ่งควรมีเนื้อหา 
เชน  

− ผลสําเร็จ/ผลลัพธของการดําเนินงาน 
− ขอดี ขอเสีย 
− ปญหาอุปสรรคที่พบและแนวทางการแกไข 

เปนตน 
 − ขอมูลที่ ได จากระบบ 

การรับฟงขอรองเรียน
ของสวนราชการหรือ 
ที่มีการรองเรียนผาน
ศู น ย ดํ า ร ง ธ ร ร ม
กระทรวงมหาดไทย 
ห รื อ ศู น ย บ ริ ก า ร
ประชาชน  สํานักงาน
ป ลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี 

 เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
ระบบการรับฟงขอรองเรียนผานชองทางตางๆ เชน 
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการ
ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือ
ชองทางอื่นๆทีส่วนราชการจัดใหมีขึ้น โดยระบุ
เนื้อหา เชน  

− สรุปจํานวนขอรองเรียน และผลการ
ตอบสนองตอขอรองเรียน 

− ประเด็นปญหา หรอืสาเหตุสําคัญที่มีการ
รองเรียน 

  − มาตรการ/แนวทางในการปองกันหรอืแกไข
ปญหาที่พบจากการวิเคราะหขอรองเรียน 
เปนตน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 − วิ เคราะหความเสี่ ยง 
ที่อาจจะกอใหเกิดการ
ทุจริต การปฏิบัติและ/
หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของ 

 เอกสาร/หลักฐาน/แสดงถึงการวิเคราะหความเสี่ยงที่
อาจจะกอใหเกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 3 
โครงการ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย 

 โครงการสําคัญที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2 5 5 2  จํ า น ว น  3 
โ ค ร ง ก า ร โ ด ย ก า ร
คัดเลือกโครงการตอง
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
หลักเกณฑที่สํานักงาน 
ป.ป.ช.กําหนด ตาม  

 รายชื่อโครงการที่คัดเลือกเพื่อวิเคราะหความเสี่ยง
จํานวน  3 โครงการ พรอมระบุจํานวนหรือสดัสวน
ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเทียบกับ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรของทุกโครงการ 

 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม หรือการประชุม 
เชิงปฏิบัติการในการวิเคราะหประเมินความเสี่ยง 
ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงฯ 
ของแตละโครงการ โดยระบุเนื้อหา ดังนี ้

 เงื่อนไขขอ 2) − ปจจัยเสี่ยงฯ  
− ระดับโอกาสของความเสี่ยงฯ  
− ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจาก

การทุจริตและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบในการดําเนินโครงการ  

− การจัดลําดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห
ระดับความรุนแรงและโอกาสของการเกิด  

  การทุจริตและ/หรือที่อาจจะกอใหเกิดการ
ทุจริตและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบในการดําเนินโครงการ 

** การประเมินผลจะพิจารณาถึงคุณภาพของการวิเคราะห
ความเสี่ยงในแตละโครงการดวย** 

2 ขั้นตอนที่ 2 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ และ 
การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 

  นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า ก
ก า ร ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห 
ข อ มู ล ม า ป ร ะ ก อ บ 
ก า ร พิ จ า ร ณ า จั ด ทํ า
แผนการป อ งกั นแล ะ
ปราบปรามการทุจริต 4 ป 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานในขัน้ตอนที่ 2 ดังนี้ 
 เอกสาร/หลักฐานทีแ่สดงใหเหน็ถงึการนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาวิเคราะหมาใชประกอบการจัดทําแผนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ  
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 (ป งบประมาณ  พ .ศ .
2552-2555) และแผน 
ปฏิบัติการการปองกัน 

พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ของสวนราชการ 

 และปราบปรามการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ของสวนราชการ 
พ ร อ ม ทั้ ง กํ า ห น ด
เปาหมาย  และตัวชี้ วัด 
ใ น แ ต ล ะ ป ที่ ส ะ ท อ น
ผลสัมฤท ธ์ิ  (Outcome) 
ไดอยางชัดเจนและเปน
รูปธรรม 
 ใ น แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 
การปองกันและปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 
ของสวนราชการ  ระบุ
กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร 
ไ ด ส อ ด ค ล อ ง กั บ 
ยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปราม 
การทุจริตครบถวนทั้ง 4
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร แ ล ะ
ครอบคลุมการบริหาร 
ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ อ า จ จ ะ
กอใหเกิดการทุจริต การ
ปฏิบัติและ /หรือละเวน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ 
โดยมิชอบของโครงการ
สําคัญทั้ง 3 โครงการ 
 แผนการปองกัน และ 

 แผนป อ ง กั น แล ะป ร าบปร ามกา รทุ จ ริ ต  4  ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งไดจัดทําตามแนวทางที่
กําหนด ไดแก 

− แผนปองกนัและปราบปรามการทุจริต  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) 
เปนไปตามแนวทางที่กําหนด 
ตามแบบฟอรม 1  

− แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
เปนไปตามแนวทางที่กําหนด 
ตามแบบฟอรม 2 

 สวนราชการสามารถอธิบายความเชื่อมโยงหรือ
สอดคลองอยางเปนเหตุเปนผลระหวางแผนการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.
2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
กับขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 

 แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสวนราชการ  
ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย 

− ที่มา หลักการ และเหตุผล 
− โครงการ /กิจกรรม /ขั้นตอนที่สอดคลองกับ 
ยุ ทธศาสตร ชาติ ว า ด วยการป อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตครบทั้ง 4 ยุทธศาสตร 
และครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงฯ ของ  
3 โครงการ 

 ปราบปรามการทุจริต  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.
2552-2555) และ 

− ปฏิทินการดําเนินงาน 
− ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ และเปาหมายในแตละปที่ใช
วัดผลไดอยางชัดเจน เปนรูปธรรม 
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 แ ผนป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร
ปองกันและปราบปราม 

− ผูรับผิดชอบ 
− งบประมาณ 

 ก า รทุ จ ริ ต  ปร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2552 
ของสวนราชการ ไดรับ 
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
ผู บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ.2552 และใหนํา
เ ผ ย แ พ ร ผ า น ท า ง
เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง 
สวนราชการ 

 แผนปองกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)  และแผนปฏิบัติการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการที่ผูบริหาร
ระดับสูง (ผูบรหิารระดับรองหัวหนาสวนราชการ 
ขึ้นไปหรือเทียบเทา) ลงนามใหความเห็นชอบ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-
2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของ 
สวนราชการที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบรหิาร
ระดับสูงเผยแพรลงในเว็บไซตของสวนราชการ เชน 

− เอกสารที่มีภาพพิมพหนาเว็บไซตที่มีขอมลู 
  แผนปองกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และ
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  
ของสวนราชการที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารระดับสูง และไดนําลงในเว็บไซต 
ของสวนราชการ 

  − ชื่อเว็บไซตและ/หรือลิงคที่สามารถเขาเรียกดู
หรือตรวจสอบการเผยแพรแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.
2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ของสวนราชการที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง  
เปนตน 
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3 ขั้นตอนที่ 3 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  ดํ า เ นิ น ก า รต ามแผน 
ปฏิบั ติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ประจําปงบประมาณ  

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ดังนี้ 

 พ.ศ.2552 ของสวนราชการ
ไดแลวเสร็จครบถวน 

 บันทึก/รายงานการประชุมทีแ่สดงความกาวหนา 
ตามระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนที่
ผูบังคับบัญชาลงนามรับทราบหรือใหความเห็นชอบ 

   ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง
ความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนด 
ไวตามแผน 

 วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ทีแ่สดงใหเห็นวา 
การดําเนินการของกิจกรรมดังกลาวไดบรรลุผล 
ตามขอมูลที่แจงมาจริงหรอืเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไวในแผนฯ เชน 

  

- ภาพถาย 
- รายงานการประชุม 
- บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน 
- เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของ

กิจกรรม เปนตน 
4 ขั้นตอนที่ 4 :  

 ตั ว ชี้ วั ด ที่ ร ะ บ ุ
ใ น แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 
ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 
ประจํ าป งบประมาณ 
พ . ศ . 2 5 5 2 ข อ ง 
สวนราชการ มีผลสําเร็จ
เปนไปตามเปาหมาย 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่1  2 และ 3 พรอมทัง้เอกสาร/หลักฐาน ดังนี ้
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลสําเร็จตามตัวชี้วัด
เปนไปตามเปาหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการ 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552  
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5 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  ตั ว ชี้ วั ด ที่ ร ะ บุ 
ใ น แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 
ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 
ประจํ าป งบประมาณ 
พ . ศ . 2 5 5 2  ข อ ง 
สวนราชการ มีผลสําเร็จ
สูงกวาเปาหมาย 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐาน 
ดังนี้ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 
สูงกวาเปาหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2552  

 
  จัดทํารายงานสรุปผล 

กา รดํ า เ นิ นก า รต าม
แผนป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร
ปองกันและปราบปราม
ก า รทุ จ ริ ต  ปร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2552 
รวมทั้ ง ข อ เ สนอแนะ
สํ า ห รั บ ก า ร จั ด ทํ า
แ ผนป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร
ปองกันและ ปราบปราม 

 รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ของสวนราชการเปนไปตามแนวทางที่
กําหนดตามแบบฟอรม 3  

 รายงานสรุปผลการดําเนินการฯ มีเนื้อหา
ประกอบดวย  
− ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่

กําหนดไว 
− ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโดยเสนอผลเปรียบเทียบ

กับเปาหมาย 
 ก า ร ทุ จ ริ ต ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ.2553 
ของส วนราชการ  ได 
แล ว เสร็ จ   พรอมทั้ ง
ได รั บความเห็นชอบ 
จากผูบริหารระดับสูง 
จัดสงมายังสํานักงาน
ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด 

− ผลการตอบสนองตอเรื่องรองเรียนทุกกรณ ี 
(ตามเงื่อนไขขอ 3) 

− ขอดี ขอเสีย ปญหาอุปสรรค 
− ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมชดัเจน เพื่อเปน

แนวทางสําหรบันําไปจัดทําแผนปฏิบัติการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 

− อื่นๆ 
 พ ร อ ม กั บ ร า ย ง า น 

การประเมินผลตนเอง 
รอบ 12 เดือน ภายใน
เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 

 บันทึก/หนังสือเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่ผูบริหาร
ระดับสูง (ผูบรหิารระดับรองหัวหนาสวนราชการขึ้น
ไปหรือเทียบเทา) 
ลงนามรับทราบหรือใหความเห็นชอบรายงานฯ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

   หนังสือนําสงรายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 มายังสํานักงาน ก.พ.ร. 
จํานวน 1 ชุด พรอมกับรายงานการประเมินผล
ตนเองรอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 

หมายเหตุ : การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 
ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญ 
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่ 
สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

  90

แบบฟอรม 1 

แผนปองกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) 

ยุทธศาสตร 
กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเรจ็และเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 

1) ปลูกจิตสํานึก 
คานิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และ
สรางวินัย 
แกทุกภาคสวน 

1.1) 
1.2) 
. 
. 
1.i) 

1.1) 
1.2) 
. 
. 
1.i) 

1.1) 
1.2) 
. 
. 
1.i) 

1.1) 
1.2) 
. 
. 
1.i) 

1.1) 
1.2) 
. 
. 
1.i) 

1.1) 
1.2) 
. 
. 
1.i) 

1.1) 
1.2) 
. 
. 
1.i) 

1.1) 
1.2) 
. 
. 
1.i) 

1.1) 
1.2) 
. 
. 
1.i) 

1.1) 
1.2) 
. 
. 
1.i) 

1.1) 
1.2) 
. 
. 
1.i) 

1.1) 
1.2) 
. 
. 
1.i) 

2) รวมพลัง
แผนดินปองกัน
และปราบปราม 
การทุจริต 

2.1) 
2.2) 
. 
2.i) 

2.1) 
2.2) 
. 
2.i) 

2.1) 
2.2) 
. 
2.i) 

2.1) 
2.2) 
. 
2.i) 

2.1) 
2.2) 
. 
2.i) 

2.1) 
2.2) 
. 
2.i) 

2.1) 
2.2) 
. 
2.i) 

2.1) 
2.2) 
. 
2.i) 

2.1) 
2.2) 
. 
2.i) 

2.1) 
2.2) 
. 
2.i) 

2.1) 
2.2) 
. 
2.i) 

2.1) 
2.2) 
. 
2.i) 

3) เสริมสราง
ความแข็งแกรง
แกหนวยงาน
ตอตานการ
ทุจริต 

3.1) 
3.2) 
. 
. 
3.i) 

3.1) 
3.2) 
. 
. 
3.i) 

3.1) 
3.2) 
. 
. 
3.i) 

3.1) 
3.2) 
. 
. 
3.i) 

3.1) 
3.2) 
. 
. 
3.i) 

3.1) 
3.2) 
. 
. 
3.i) 

3.1) 
3.2) 
. 
. 
3.i) 

3.1) 
3.2) 
. 
. 
3.i) 

3.1) 
3.2) 
. 
. 
3.i) 

3.1) 
3.2) 
. 
. 
3.i) 

3.1) 
3.2) 
. 
. 
3.i) 

3.1) 
3.2) 
. 
. 
3.i) 

4) สราง
บุคลากรมือ
อาชีพปองกัน
และปราบปราม 
การทุจริต 

4.1) 
4.2) 
. 
. 
4.i) 

4.1) 
4.2) 
. 
. 
4.i) 

4.1) 
4.2) 
. 
. 
4.i) 

4.1) 
4.2) 
. 
. 
4.i) 

4.1) 
4.2) 
. 
. 
4.i) 

4.1) 
4.2) 
. 
. 
4.i) 

4.1) 
4.2) 
. 
. 
4.i) 

4.1) 
4.2) 
. 
. 
4.i) 

4.1) 
4.2) 
. 
. 
4.i) 

4.1) 
4.2) 
. 
. 
4.i) 

4.1) 
4.2) 
. 
. 
4.i) 

4.1) 
4.2) 
. 
. 
4.i) 
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แบบฟอรม 2 
แผนปฏิบัติการการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสวนราชการ 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเรจ็และเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2552 ผูรบัผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

1) ปลูกจิตสํานึก คานิยม 
คุณธรรม จรยิธรรม และ 
สรางวินัยแกทุกภาคสวน 

1.1) 
1.2) 
. 
. 
1.i) 

    

2) รวมพลังแผนดินปองกัน
และปราบปราม 
การทุจริต 

2.1) 
2.2) 
. 
. 
2.i) 

    

3) เสริมสรางความแข็งแกรง
แกหนวยงานตอตาน 
การทุจริต 

3.1) 
3.2) 
. 
. 
3.i) 

    

4) สรางบุคลากรมืออาชีพ
ปองกันและปราบปราม 
การทุจริต 

4.1) 
4.2) 
. 
. 
4.i) 
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แบบฟอรม 3 

รายงานสรุปผลการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

ยุทธศาสตร 
กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ 

 พ.ศ.2552 

รอยละของ
ความสําเรจ็เทียบ

กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตวัชีว้ัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

รอยละของ
ความสําเรจ็เทียบ
กับเปาหมาย 

1) ปลูกจิตสํานึก 
คานิยม คณุธรรม 
จริยธรรม และสรางวินัย 
แกทุกภาคสวน 

1.1) 
1.2) 
. 
1.i) 

     

2) รวมพลังแผนดิน
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

2.1) 
2.2) 
. 
2.i) 

     

3) เสริมสรางความ
แข็งแกรงแกหนวยงาน
ตอตานการทุจริต 

3.1) 
3.2) 
. 
3.i) 

     

4) สรางบุคลากรมือ
อาชีพปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

4.1) 
4.2) 
. 
4.i) 
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• ขอดี/ขอเสีย 
 

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

• ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค 
 

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

• ผลการตอบสนองตอขอรองเรียน (ตามเงื่อนไขขอ 3) 
 

ชองทางการรองเรียน 
จํานวนเรื่องรองเรียน 

จํานวนเรื่องรองเรียน 
ที่ไดรับการตอบสนอง 

รอยละของ 
การตอบสนอง 

กรณี 1 กรณี 2 รวม กรณี 1 กรณี 2 รวม 

1) ศูนยดํารงธรรม        

2) ศูนยบริการประชาชน        

3) ชองทางอื่นๆ        

รวม        
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• ขอเสนอแนะ 
1) สําหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสวนราชการ  

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
2) สําหรับการสนับสนุนของหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

3) อื่นๆ 
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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ตัวชี้วัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปจากหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1200/ว 45   
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 
ตัวชี้วัดที่ 7 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
ขาวสารตางๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมาย 
ที่กําหนดไวในแตละระดับ 

เกณฑการใหคะแนน :  

แบงคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ตามเปาหมาย
แตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

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

ขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสาร 
ไดโดยสะดวก และตั้งอยูในบริเวณที่ประชาชนเขาไปใชบรกิารไดงาย 

 มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
การใหบริการขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 

 มีปายบอกถึงที่ต้ังของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารที่สวนราชการจัดไว 
สําหรับการใหบริการขอมูลขาวสารที่เขาใจไดงาย และมองเห็นไดชัดเจน 

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

  ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 (1) – (8) 
ครบถวน เปนปจจุบัน และเกบ็ไวเผยแพรเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

 จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและ
สามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน 

3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ โดยดําเนินการ 
ดังนี้ 

  มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ 

 ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มกีารประชุมเพื่อ 
ซักซอมความเขาใจอยางสม่ําเสมอ เปนตน 

 จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ 
และรายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือ 
รายไตรมาส) 

 มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการ
ใหบริการขอมลูขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถ
ตอบสนอง หรอืใหบริการขอมูลขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100 โดยไมมี
เรื่องรองเรียนไปยังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

 มีการปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการฯ ทีส่ั่งตามมาตรา 32 โดยเครงครดั  
(ถาม)ี 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากรใน 
สวนราชการและประชาชนทราบ ดังนี ้

  จัดอบรม ใหความรู เพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ขอมูลขาวสารและการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสารตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายใหแกบุคลากรในสวนราชการ อยางทั่วถึง ปละไมนอยกวารอยละ 
10 ของจํานวนเจาหนาที่ในสวนราชการนั้น และไมตํ่ากวาครั้งละ 3 ชั่วโมง 

 ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการโดยเฉพาะการจัดต้ังศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบ 
ผานชองทางตางๆ อยางนอย 5 ชองทางโดย 2 ใน 5 ชองทางจะตองเปน 
การเผยแพรประชาสัมพันธ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส และบอรดประชาสัมพันธ 

 รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทาง
ชองทางตาง  ๆและมีการนําความคิดเหน็ของประชาชน (ถามี) มาพิจารณา
ประกอบการบรหิารจัดการดานการเปดเผยหรอืใหบริการขอมูลขาวสาร 

5  เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่หัวหนา   
สวนราชการลงนามแลวบนเว็บไซตของสวนราชการ โดยเร็ว  

 จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน โดยแยกประเภทเปนหมวดหมู 
ใหชัดเจน และเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการ โดยเผยแพรตลอด
ปงบประมาณ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

 
หมายเหตุ : 

1. ใหสวนราชการสวนกลางรับผิดชอบการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงาน 
ในสังกัดที่ต้ังอยูในสวนกลางและสวนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงาน ต้ังอยูในสวนภูมิภาค 
โดยสวนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค เปนหนวยสนับสนุนขอมูลให
สวนราชการสวนกลาง 

2. สวนราชการตองปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการฯ ที่สั่งตามมาตรา 32 โดยเครงครัด 
3. มาตรา 9 แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ บัญญัติไวดังนี้   

มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยาง
นอยดังตอไปนี้ ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของ
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว   
 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)  
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ  

(4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน  
(5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

 98 

 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ  

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้  
ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 

(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผย ตาม
มาตรา 14 หรือมาตรา 15  อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูล
ขาวสารนั้น 
 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี 
คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได  ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายได
นอยประกอบดวย  ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

 คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา 32   ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณาได 

4. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการให    
ทุกหนวยงานของรัฐ ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยตองถือปฏิบัติ   
เมื่อประชาชนขอขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
 4.1 กรณีที่ประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐ และขอมูลขาวสารนั้นหนวยงาน
ของรัฐมีขอมูลขาวสารพรอมที่จะจัดหาใหได จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคําขอ 
 4.2 ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีเปนจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน  รวมทั้งแจงกําหนดวันที่จะดําเนินการแลวเสร็จให
ผูขอขอมูลทราบดวย 
 4.3 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอ จะตองแจงคําสั่งมิให
เปดเผยขอมูลขาวสารพรอมเหตุผลใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับคําขอ 

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

6. สวนราชการสามารถขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจาก
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได 

7. ตัวอยางของขอมูลขาวสารที่จัดไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารครบทุกประเภทที่ระบุไว
ตามมาตรา 9 ของ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ  ไดแก 

9 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉยัที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

 เชน ผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตใหต้ังทาเรือ คําสั่งพักใบอนุญาต หรือถอน
ใบอนุญาตของกรมการขนสงทางน้ํา คําสั่งไมอนุญาตใหเชื่อมถนน/ทางหลวงเขาบานหรือ
ที่ดินของกรมทางหลวง เปนตน 
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9 (2) นโยบายและการตีความ 
 เชน นโยบายของจังหวัดไมสงเสริมอุตสาหกรรมที่มีมลภาวะสูง นโยบายพลังงานแหงชาติ 

นโยบายปาไมแหงชาติ นโยบายการผังเมืองแหงชาติ การหารือปญหาการบังคับใช
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เปนตน 

9 (3) แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณที่กําลังดําเนินการ 
 เชน แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด แผนพัฒนาดานตาง ๆ ของปที่ดําเนินการ เชน โครงการ

พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ราคากลางในการประกวด
ราคา งบประมาณประจําปของหนวยงาน รายงานเชิงสถิติตางๆ เปนตน 

9 (4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิ หนาที่ของ
เอกชน 

 เชน  คูมือการขออนุญาตกอสราง  ดัดแปลงเคลื่ อนยาย   หรือรื้ อถอนอาคารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คูมือการขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรม คูมือ
การขอใบอนุญาตขับขี่ยานยนต คูมือการเสียภาษีเงินไดบุคคล/นิติบุคคล คูมือการขออนุญาต
ต้ังโรงแรม คําสั่งแตงต้ัง คณะกรรมการประเมินคารายปเพื่อเปนฐานในการจัดเก็บภาษี 
หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดทําประโยชนในทรัพยสิน เปนตน 

9 (5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา 
 เชน ประกาศคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ฉบับที่ 42 เรื่องมาตรฐาน

การบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชีจํานวน 33 ฉบับโดยมีบัญชีรายชื่อและสาระสําคัญของ
มาตรฐานการบัญชีแตละฉบับตามเอกสารแนบทายประกาศเปนมาตรฐานการบัญชีตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ต้ังแตวันที่ 10 สิงหาคม 2543 ราชกิจจานุเบกษาฉบับ
ประกาศทั่วไป เลม 117 ตอนพิเศษ113 ง วันที่ 28 ธันวาคม 2543 เปนตน 

9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ 

 เชน สัมปทานการเดินรถประจําทาง สัมปทานการทําไมสัมปทานการทําเหมืองแร เก็บรังนก
นางแอน สัมปทานใหเอกชนเก็บขยะมูลฝอย สัญญาใหผลิตสุรา สัญญาใหบริการโทรศัพท 
สัญญากําจัดขยะ เปนตน 

9 (7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี ้
ใหระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูล ขาวสารที่นํามาใชในการ
พิจารณาไวดวย 

 เชน มติคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ มติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
มติคณะกรรมการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร มติคณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย 
มติคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  มติคณะกรรมการธนาคารแห งประ เทศไทย 
มติคณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย มติคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ เปนตน 
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9 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการกําหนดใหสวนราชการตอง
จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ไดแก ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของ
หนวยงานของรัฐที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว และ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จาง ฯลฯ มีอยู 2 ฉบับ คือ 1) ประกาศประกวดราคาและประกาศ สอบราคาของหนวยงาน
ของรัฐที่หัวหนาหนวยงานลงนามแลว เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ได ทั้งนี้ มีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับต้ังแตวันประกาศ  2) ขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได โดยใหหนวยงานจัดทําผลการพิจารณาเปนรายเดือนทุกๆ เดือนตาม
แบบ สขร.1 มีกําหนดการจัดเก็บไวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับต้ังแตวันประกาศ 

 
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 :  
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ดังนี้ 
 จัดสถานที่/ จัดต้ังศูนย
ข อ มู ล ข า ว ส า ร ข อ ง 
สวนราชการ  สําหรับ
ใหบริการขอมูลขาวสาร
ตามมาตรา 9 เพื่อให
ประชาชนสามารถเขา
ตรวจสอบ ขอมูลขาวสาร
ไ ด โ ด ยส ะดวก  แล ะ
ต้ั ง อ ยู ใ น บ ริ เ ว ณ ที่
ป ร ะช าชน เข า ไป ใ ช
บริการไดงาย 

 มีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ประจําศูนยขอมูลขาวสาร
ห รื อ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่
เกี่ยวกับการใหบริการ
ขอมูลขาวสารของสวน
ราชการเปนการเฉพาะ 

 มีปายบอกถึงที่ ต้ังของ
สถานที่หรือศูนยขอมูล
ขาวสารที่สวนราชการ
จัดไวสําหรับการใหบริการ
ขอมูลขาวสารที่เขาใจ
ไดงายและมองเห็นได
ชัดเจน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน ดังนี้ 
 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเหน็วาสวนราชการมีการจัด
สถานที่/จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการ        
ขอมูลขาวสารและมีการติดปายบอกสถานที่ต้ังศูนย   
ขอมูลขาวสาร เชน  

- บันทึก/หนังสือที่ผูบริหารของสวนราชการสั่งการ
ใหมีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารขึ้นภายใน       
สวนราชการ 

- ภาพถายสถานที่ต้ังของศูนยขอมูลขาวสาร  
และ 

- หนังสือแตงต้ังหรือมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ
หรือมีเจาหนาที่ประจําศูนยฯ ทําหนาที่ใหขอมูล
ขาวสาร 

- ภาพถายปายบอกถึงสถานทีต้ั่งของศูนยขอมูล
ขาวสาร ที่เขาใจไดงายและติดต้ังอยูในตําแหนง   
ที่มองเห็นไดชดัเจน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

2 ขั้นตอนที่ 2 :  
จัดระบบขอมู ลข าวสาร 
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 
ของราชการ  พ .ศ . 2540 
มาตรา 9 ดังนี้ 
 ศูนยขอมูลข าวสารมี
ข อ มู ล ข า ว ส า ร ต า ม
มาตรา  9  ( 1 )  – ( 8 ) 
ครบถวน เปนปจจุบัน 
และเก็บไวเผยแพรเปน
เวลาไมนอยกวา 1 ป 

 จั ด ทํ า ดั ช นี ข อ มู ล
ข าวสารไว ใหบริการ 
ณ ศูนยขอมูลขาวสาร
อ ย า ง ชั ด เ จ น แ ล ะ
ส า ม า ร ถ สื บ ค น ไ ด
สะดวก รวดเร็วและเปน
ปจจุบัน 

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 ทั้งนี ้ตาม
อํานาจหนาที่ของสวนราชการ โดยแยกเปนแฟม/
หมวดหมูอยางชัดเจน หางาย  

 ภาพถาย / เอกสารแสดงดัชนีขอมูลขาวสารที่จัดไว
ใหบริการที่มีคาํอธิบายที่ชัดเจนหรอืแสดงใหเห็นถึง
วิธีการสืบคนขอมูลขาวสารจากดัชนี 

3 ขั้นตอนที่ 3 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 บริหารจัดการเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลขาวสารอยาง
เปนระบบ โดยดําเนินการ 
ดังนี้ 
 มอบหมายใหผูบริหาร
ระดับรองหัวหนาสวน
ราชการรับผิดชอบใน
ก า รปฏิ บั ติ ง า นต าม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของราชการเปนการ
เฉพาะ 

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

 บันทึกการประชุมติดตามผลการดําเนินงานของศูนย
ขอมูล ขาวสารที่มีผูบริหารของสวนราชการเขารวมใน
การประชุม 

 ภาพถายการจัดกิจกรรม/เอกสารประกอบการจัด
ประชุมหรือจัดกิจกรรมเพื่อซกัซอมความเขาใจในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสาร 

  ผูบริหารของสวนราชการ
ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ
ควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบั ติตามกฎหมาย
ข อ มู ล ข า ว ส า ร ข อ ง

 หลักฐานอืน่ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญและ
ควบคุมดูแล ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูล
ขาวสาร เชน ระเบียบ/คําสั่ง/หนังสือสั่งการของ
ผูบริหารของสวนราชการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายขอมูล ขาวสาร เปนตน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ราชการอยางเครงครัด 
เชน มีการประชุม เพื่อ
ซั กซ อมความ เข า ใ จ
อยางสม่ําเสมอ เปนตน 

 จัดเก็บสถิติและสรุปผล
การมา ใช บ ริ ก า ร  ณ 
ศูนยขอมูลขาวสารของ
ส วนราชการ  (ถ ามี ) 
รายงานใหผูบริหารของ
สวนราชการทราบอยาง
สม่ําเสมอ  (รายเดือน
หรือรายไตรมาส) 

 มี การปฏิ บั ติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
ในการใหบริการขอมูล
ข าวสารแกประชาชน
ดวยความรวดเร็ว โดยมี
เรื่องที่สามารถตอบสนอง 
หรื อ ให บริ การข อ มู ล
ข า ว ส า ร ไ ด ภ า ย ใ น
กําหนดรอยละ 100 โดย
ไมมีเรื่องรองเรียนไปยัง
คณะกรรมการข อมู ล
ขาวสารของราชการ 

 มีการปฏิบัติตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการฯ ที่สั่ง
ต ามมาตร า  32 โ ดย
เครงครัด (ถามี) 

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

 บันทึก/หนังสือ/รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547  
ในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน ซึ่งระบุ
ขอมูล หรือสถติิของการตอบสนอง หรือใหบริการ
ขอมูลขาวสารแกประชาชน 

 หลักฐานอืน่ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตามมติ 
  คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547      
ในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน เชน 
- ตัวอยางคําขอรับบริการ/หนังสือแสดงวาหนวยงาน
ใหบริการขอมลูโดยเร็วหรือดาํเนินการเสร็จสิ้นภายใน
วันที่มีการรองขอ 
- ตัวอยางหนังสือแจงใหผูขอขอมูลทราบวาหนวยงาน
ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วันและ
แจงกําหนดวันที่จะดําเนินการแลวเสร็จใหผูขอขอมูล
ทราบ 
- ตัวอยางหนังสือแจงคําสั่งมิใหเปดเผยขอมลูขาวสาร
พรอมเหตุผลใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วันนับจาก
วันที่ไดรับคําขอ 

 หลักฐานอืน่ ๆ ที่แสดงใหเหน็ถึงการปฏิบัติตาม
 มาตรา 32 โดยเครงครัด เชน หนังสือสงวัตถุ เอกสาร 
หรือพยานหลกัฐาน ตามที่คณะกรรมการฯ ระบ ุ
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

4 ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เ ผยแพร ค ว ามรู ค ว าม
เขาใจเกี่ยวกับสิทธิการ
รั บ รู ข อ มู ล ข า ว ส า ร ให
บุคลากรในสวนราชการ
และประชาชนทราบ ดังนี้ 
 จัดอบรมใหความรู   
เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายขอมูล
ขาวสารและการปฏิบัติ
หนาที่ในการใหบริการ
ขอมูลขาวสารตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย
ใหแกบุคลากรใน         
สวนราชการอยางทั่วถึง 
ปละไมนอยกวารอยละ 
10 ของจํานวนเจาหนาที่
ในสวนราชการนั้น และ  
ไมตํ่ากวาครัง้ละ 3 ชั่วโมง 

 ประชาสัมพันธเผยแพร
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติ
ต ามกฎหมายข อมู ล
ข าวสารของราชการ
โดยเฉพาะการจัด ต้ัง
ศูนยขอมูลตามมาตรา 9 
ใหประชาชนรับทราบ
ผ านช อ งทางต า ง  ๆ 
อยางนอย 5 ชองทาง
โดย 2 ใน 5 ชองทาง 
จะตองเปนการเผยแพร 
ประชาสัมพันธ  ผ าน
ระบบอิ เล็กทรอนิกส 
และ บอรดประชาสัมพันธ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่
แสดงใหเห็นวาสวนราชการมีการเผยแพรความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ  สิทธิรับรูขอมลูขาวสาร เชน 
 แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของ ปฏิทินการดําเนินงาน 

(Gantt Chart) และรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
 คําสั่ง/หนังสือเวียน/หนังสือเชญิหรอือนุมัติใหเขาอบรม 
 ชื่อเรื่อง/หัวขอ/หลักสูตรที่จัดอบรมไมนอยกวา 3 

ชั่วโมง 
 วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม 
 จํานวนผูเขาอบรมและทะเบียนรายชื่อผูเขาอบรม   

ลงนามเขาอบรม 
 ภาพถาย/เอกสารประกอบการอบรม 
 ชื่อชองทางการเผยแพร ไดแก ชองทาง

อิเล็กทรอนิกส เชน ชือ่เว็บไซต หรือการเชื่อมโยง 
(Link) และชองทางอื่นๆ เชน เอกสารที่สวนราชการ
ใชในการเผยแพร ประชาสัมพันธ ชีแ้จงหรอืใหความรู
เกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร และสิทธิของ
ประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานของ 
สวนราชการ เชน การเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน เสียงตามสายหอกระจายขาว โปสเตอร  
แผนพับ ใบปลิว จดหมายขาว จุลสาร วารสาร  
การจัดนิทรรศการ ประกาศตางๆ เปนตน  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการจัดใหมี
ระบบหรือมีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เปดเผย  ขอมลูขาวสารผานชองทางตางๆ จริง เชน  
- ชื่อชองทางที่จดัไวเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนและเอกสารสรุปขอมูล/ความคิดเห็นที่ได
จากชองทางดังกลาว 

- ภาพถายการจัดกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็น 
- บันทึกการประชุม/เอกสารสรุปผลการจัดรับฟง       
ความคิดเห็น  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  รับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ เกี่ ยวกับ 
การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ผานทางชองทางตาง ๆ 
แ ล ะ มี ก า ร นํ า ค ว า ม
คิดเห็นของประชาชน 
( ถ า มี ) ม า พิ จ า ร ณ า
ประกอบการบริหาร
จัดการดานการเปดเผย
หรื อ ใหบริ การข อ มูล
ขาวสาร 

- แบบสอบถามความคิดเห็น และสรุปผลที่ไดจาก
แบบสอบถาม เปนตน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวามีการนําความคิดเห็น
ของประชาชนมาพิจารณาหรือใชประกอบการ
บริหารจัดการงานดานการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
เชน 
- บันทึกการประชุม 
- บันทึก/หนงัสือสั่งการของผูบรหิารของสวนราชการ 
โดยอางอิงความเห็นหรือขอเสนอแนะ ที่ไดจาก
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทาง
ตางๆ เปนตน 

5 ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ

ประกาศประกวดราคา 
ป ร ะ ก า ศ ส อ บ ร า ค า 
ที่หัวหนาสวนราชการ 
ลงนามแลวบนเว็บไซต
ข อ ง ส ว น ร า ช ก า ร 
โดยเร็ว 

 จัดทําสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ าง เปนรายเดือน 
โดยแยกประเภทเปน
หมวดหมูใหชัดเจนและ
เผยแพรบนเว็บไซตของ
ส วนราชการโดยเร็ ว 
โ ด ย เ ผ ย แ พ ร ต ล อ ด
ปงบประมาณ เปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป  

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

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

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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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน 2 กรณี 
กรณีที่ 1 สวนราชการมีงบประมาณรายจายลงทุน  
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถ 
ในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ 
โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณ     
ที่ไดรับ 

• หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน  
หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ 
โดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจาก
รหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให 
 

สูตรการคํานวณ : 

 
                                เงนิงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการเบิกจาย    x 100 
                                            วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 
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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. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได            

และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน
งบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

2. ในกรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่นๆ              
การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 

3. สามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับผานทางเว็บไซต 
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นายณพงศ ศิริขันตยกุล 0 2273 9807 
2. นางลาวัลย พันธุนิล 0 2271 3123 

 
หตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและ                
ใหการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตาง ๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณ 
ในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูล 
ผลการเบิกจายรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค จากระบบ 
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (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 
- แบบจัดทําแผนแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่จัดสรรงบประมาณ
ในงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (แบบ สงป. 302/1) 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

หมายเหตุ :  
การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให 
สวนราชการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณ
และพิจารณาผลการดําเนินงานมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

 110

กรณีที่ 2  สวนราชการไมมงีบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณรายจายในภาพรวม 
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 
น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายในภาพรวมของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน  
หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) 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 
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หมายเหตุ :  
การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได 

และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน
งบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นายณพงศ ศิริขันตยกุล 0 2273 9807 
2. นางลาวัลย พันธุนิล 0 2271 3123 

 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและ              
ใหการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณ   
ในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูล 
ผลการเบิกจายรายจายในภาพรวมของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (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. 2552 (แบบ สงป. 302) 
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แนวทางการประเมินผล 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให 
สวนราชการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณ
และพิจารณาผลการดําเนินงานมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 
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ตัวชี้วัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปจากหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1200/ว 45   
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 
ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :   

• การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษา 
อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ  ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น 
การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมิน 
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

• ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหนวยงาน    
ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ                 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

 
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 จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในและเสนอหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ รวมทั้ง 
เผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบภายในใหทุกหนวยงานในสวนราชการทราบ  อยางนอย 2 
ชองทาง 

2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตามแนวทางการประเมินตนเองของ
หนวยตรวจสอบภายในของสวนราชการที่กรมบัญชีกลาง 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

3 จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/หนวยงานและเสนอ
หัวหนาสวนราชการอนุมัติ   โดยมีเรื่องตรวจสอบอยางนอยประกอบดวย 

 1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ (Compliance Auditing) 
3) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) อยางนอย 2 เรื่อง 

4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ  และเสนอ 
หัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติ 

5 รายงานผลการตรวจสอบดานการดําเนินงาน  มีการตรวจสอบและประเมินผล 
โดยวิเคราะหถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน  รวมทั้งการให
ขอเสนอแนะแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสวนราชการ 

 
การพิจารณาระดับคะแนนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ขั้นตอน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ขั้นตอน คะแนนเต็ม 

ระดับที่ 1 1.00 คะแนน 
ระดับที่ 2 1.00 คะแนน 
ระดับที่ 3 1.00 คะแนน 
ระดับที่ 4 1.00 คะแนน 
ระดับที่ 5 1.00 คะแนน 

รวม 5.00 คะแนน 
 

 

ขั้นตอนที่ 1 (1.00 คะแนน) 

1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน
ไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (0.30 คะแนน) 

1.2 เสนอหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบในกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่กําหนดขึ้น 
(0.30 คะแนน) 

1.3 มีการเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบภายในใหทุกหนวยงานในสวนราชการทราบ          
อยางนอย 2 ชองทาง (0.40 คะแนน) 

 

ขั้นตอนที่ 2 (1.00 คะแนน) 

2.1 ประเมินผลการปฏิบั ติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดาน            
คุณสมบัติ (0.20 คะแนน) 
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2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(0.20 คะแนน) 

2.3 ประเมินผลจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน                 
(0.20 คะแนน) 

2.4 ดําเนินการใหผูตรวจสอบภายในทุกคนของหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีสวนรวม            
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (0.20 คะแนน) 

2.5 จัดสงแบบประเมินตนเองของหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (0.20 คะแนน) 

 

ขั้นตอนที่ 3 (1.00 คะแนน) 

3.1 มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงของ    
กิจกรรม/หนวยงาน (0.20 คะแนน) 

3.2 กําหนดใหมีเรื่องตรวจสอบการเงินไวในแผนการตรวจสอบ (0.20 คะแนน) 

3.3 กําหนดใหมี เรื่องตรวจสอบการปฏิบั ติตามกฎระเบียบและขอบังคับไวในแผน              
การตรวจสอบ (0.20 คะแนน) 

3.4 กําหนดใหมีเรื่องตรวจสอบการดําเนินงาน (อยางนอย 2 เรื่อง) ไวในแผนการตรวจสอบ 
(0.20 คะแนน) 

3.5 เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะเวลา                
ที่กําหนด (0.20 คะแนน) 

 

ขั้นตอนที่ 4 (1.00 คะแนน) 

4.1 มีการรายงานผลการตรวจสอบการเงินตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบ              
(0.25 คะแนน) 

4.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตามที่กําหนดไว
ในแผนการตรวจสอบ (0.25 คะแนน) 

4.3 มีการรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบ       
(0.25 คะแนน) 

4.4 เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
(0.25 คะแนน) 
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ขั้นตอนที่ 5 (1.00 คะแนน) 

5.1 มีการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของสวนราชการ  (เชน บุคลากร            
งบประมาณ อุปกรณ/เครื่องมือที่ใช เปนตน) ในรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงาน 
(0.30 คะแนน) 

5.2 มีการวิเคราะหประสิทธิผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ ในรายงานผลการ    
ตรวจสอบการดําเนินงาน (0.30 คะแนน) 

5.3 มีการใหขอเสนอแนะการดําเนินงานใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสวนราชการ       
ในรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงาน (0.40 คะแนน) 

 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :   

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   
 

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาวบุญมี   เลิศพิเชฐ            0 2270 0428 
2. นางสุรีพร          ศิริขันตยกุล      0 2270 0423 
3. นางแกวกาญจน  วสุพรพงศ          0 2298 6304 
4. นางนพรัตน   พรหมนารท        0 2270 0401 
5. นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจรญิ 0 2270 0427 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

เพื่อใหกระทรวง กรม และจังหวัดมีขอมูลการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและ      
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดในยุทธศาสตรของ
กระทรวง กรม และจังหวัด อีกทั้งเปนการปองกันการทุจริตไดอีกทางหนึ่ง 

เพื่อใหหัวหนาสวนราชการใหความสําคัญในการกํากับงานตรวจสอบภายใน 
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แนวทางการประเมินผล :  
 เปนตัวชี้วัดที่ใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง คือ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง   

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  จัดทํากฎบัตร              
การตรวจสอบภายใน
และเสนอหัวหนา          
สวนราชการเหน็ชอบ 
รวมทั้งเผยแพรกฎบัตร
ใหทุกหนวยงานใน       
สวนราชการทราบ 
อยางนอย 2 ชองทาง 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการไดจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
โดยอยางนอยประกอบดวยวัตถุประสงค อํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับระเบียบและ  
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการและตอง
ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ รวมทั้ง  
ได มี ก า ร เผยแพร กฎบั ตรการตรวจสอบภาย ใน  
ใหทุกหนวยงานในสวนราชการทราบทั่วกัน อยางนอย  
2 ชองทาง 

   กฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ไดรับความเห็นชอบ
จากหัวหนาสวนราชการ 

   เอกสารการเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
อยางนอย 2 ชองทาง 

2 ขั้นตอนที่ 2 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  ประเมินผลการ    
ปฏิบัติงานของ          
ผูตรวจสอบภายในตาม
แนวทางการประเมิน 
ตนเองของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของ
สวนราชการที่       
กรมบัญชีกลางกําหนด   

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ  
ระดับคะแนน 1 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงวา 
หนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการไดมีการ
ประเมินผลการปฏิบั ติงานของหนวยงานวาเปนไป  
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการใน
รอบปที่ผานมาหรือไม โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหใชแบบประเมินตนเองของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินตนเองของ
หนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 

 เอกสารแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของผูตรวจสอบ
ภายใน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

3 ขั้นตอนที่ 3 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  จัดทําแผนการ
ตรวจสอบตามผลการ
ประเมินความเสี่ยงของ
กิจกรรม/หนวยงานและ
เสนอหัวหนา 
สวนราชการอนุมัติ  
โดยมีเรื่องตรวจสอบ     
อยางนอยประกอบดวย  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ  
ระดับคะแนน 1 และ 2 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดง
วาหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการไดจัดทํา
แผนการตรวจสอบ โดยใชขอมูลจากผลการประเมิน
ความเสี่ยงของกิจกรรมและหรือหนวยงานหรือไม  
และแผนการตรวจสอบดังกลาวไดรับอนุมัติจากหัวหนา
สวนราชการ ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบอยางนอยตอง
ประกอบดวยเรื่องที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

 1) การตรวจสอบการเงิน 
2) การตรวจสอบ              

การปฏิบัติตาม        
กฎระเบียบและ        
ขอบังคับ 

3) การตรวจสอบ              
การดําเนินงาน           
(อยางนอย 2 เรื่อง) 

1) การตรวจสอบการเงิน (ไมจํากัดเรื่องขึ้นอยูกับผลการ
ประเมินความเสี่ยง) 

2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ 
(ไมจํากัดเรื่องขึ้นอยูกับผลการประเมินความเสี่ยง) 

3) การตรวจสอบการดําเนินงาน (อยางนอย 2 เรื่อง) 
 แผนการตรวจสอบที่ ได รั บอนุมั ติ จากหั วหน า 

สวนราชการเมื่อตนปงบประมาณ รวมทั้งแผนการ
ตรวจสอบที่มีการปรับปรุงในระหวางปที่ไดรับอนุมัติ
จากหัวหนาสวนราชการ (ถามี) 

 เอกสารแสดงใหเห็นวามีการประเมินความเสี่ยง 
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

4 ขั้นตอนที่ 4 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  จัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบครบถวน
ตามที่กําหนดใน
แผนการตรวจสอบและ
เสนอหัวหนา 
สวนราชการพิจารณา 
สั่งการใหหนวยงานที่
เกี่ยวของปฏิบัติ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ  
ระดับคะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐาน  
ที่แสดงวาหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ  
ไดมีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนทุกเรื่อง
ตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจาก  
หัวหนาสวนราชการ โดยเนื้อหาสาระของรายงานผลการ
ตรวจสอบ ประกอบดวย 
1) วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

  2) ขอบเขตของงานตรวจสอบ 
  3) สรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็นและหรอื   

     ขอเสนอแนะ 
  รวมทั้งมีการเสนอใหหัวหนาสวนราชการสั่งการตาม 

ขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

   ร าย ง านผลกา รตรวจสอบทุ ก เ รื่ อ งที่ กํ า หนด 
ในแผนการตรวจสอบ (ตามระดับที่ 3) และมีการ
เสนอใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการ 

5 ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  รายงานผล 
การตรวจสอบดาน 
การดําเนินงาน   
มีการตรวจสอบและ
ประเมินผล                 
โดยวิเคราะหถงึ      
ประสิทธิภาพและ    
ประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน  รวมทั้ง      
การใหขอเสนอแนะแก 
ผูบริหารและ             
ผูปฏิบัติงาน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ  
ระดับคะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐาน  
ที่แสดงวาหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ  
ไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบดานการดําเนินงาน 
โดยผลของการตรวจสอบไดแสดงการวิเคราะหและ
ประเมินผลวาการดําเนินงานในเรื่ องที่ตรวจสอบ  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเปาหมายและ  
วัตถุประสงคของการดําเนินงานในเรื่องนั้นๆ หรือไม 
อยางไร  และมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือแกไข
การดําเนินงานแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานหรือไม  
อยางไร 
 รายงานผลการตรวจสอบด านการดํ า เนินงาน 

(อยางนอย  2 เรื่ อง )  ที่มี เนื้ อหาการตรวจสอบ 
ที่วิเคราะหถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน และมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ
แกไขการดําเนินงานแกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ :  
1. การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให 

สวนราชการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณ
และพิจารณาผลการดําเนินงานมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอืน่ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ                                       

2. ใหสวนราชการดําเนินการจัดสงขอมูลหลักฐานเพื่อใชในการประเมินผลตามเกณฑตัวชี้วัดนี้มายัง “สํานัก
กํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง”  ดังนี้ 
2.1 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พรอมทั้งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

อยางนอย 2 ชองทาง (จัดสงภายในเดือนธันวาคม 2551) 
2.2 แบบประเมินตนเองของหนวยงานตรวจสอบภายใน พรอมทั้งหลักฐานที่แสดงถึงการมีสวนรวม 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (จัดสงภายในเดือนธันวาคม 2551) 
2.3 แผนการตรวจสอบประจําป พรอมทั้งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผน 

การตรวจสอบ (จัดสงภายในเดือนธันวาคม 2551) 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

2.4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน  จัดสงทันทีหลังจากที่เสนอใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา สั่งการ
แลว ยกเวนการตรวจสอบที่เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2552 ใหเสนอใหหัวหนาสวนราชการ
พิจารณาสั่งการแลว (จัดสงภายในเดือนตุลาคม 2552) 
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ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :   

• ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทํา
บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพื่อนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ มีฐานขอมูล                 
เพื่อสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
 
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 กําหนดเกณฑการปนสวนเพื่อคํานวณตนทุนผลผลิตยอยและกิจกรรมยอย สําหรับ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยทุกกิจกรรมและผลผลิตยอยทุกผลผลิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ 
และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให 
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

3 วิเคราะหเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรมระหวาง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและจัดทํา
รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 ทบทวนภารกิจที่เปลี่ยนไป เพื่อจัดทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย และหนวยนับ 
ทั้งองคกรอยางเหมาะสม สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

5 นําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่จัดทําขึ้น 
ในปงบประมาณที่ผานมา มาดําเนินงานใหแลวเสร็จครบถวน และจัดทํารายงาน 
ผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกลาว 

 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางพรกมล  ประยูรสิน   0 2271 2802 
2. นางสาวนภาทิพย  ปญจศิริ  0 2271 9024 ตอ 6220 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหมีขอมูลทางการเงินที่นําไปใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน นําไปสูการบริหารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพ และมีฐานขอมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  กําหนดเกณฑการ    
ปนสวนเพื่อคํานวณ  
ตนทุนผลผลิตยอยและ
กิจกรรมยอย สําหรับ  
ปงบประมาณ              
พ.ศ. 2551 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดเกณฑการ           
ปนสวนเพื่อคํานวณตนทุนผลผลิตยอยและกิจกรรมยอย 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี ้

 การกําหนดเกณฑการปนสวนคาใชจายทางออม  
เขาสูสํานัก กอง ศูนย 

 การกําหนดเกณฑการปนสวนคาใชจายทั้งสิ้น       
ที่เกิดขึ้นของสาํนัก กอง ศูนย เขาสูกิจกรรมยอย 

 การกําหนดเกณฑการปนสวนคาใชจายของแตละ
กิจกรรมยอยเขาสูผลผลิตยอย 

2 ขั้นตอนที่ 2 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  จัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยกิจกรรมยอย   
ทุกกิจกรรมและผลผลิต
ยอยทุกผลผลิต      
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
ไดแลวเสร็จและรายงาน
ผลการคํานวณตนทุน
ตามรูปแบบที่        
กรมบัญชีกลางกําหนด 
โดยเสนอให         
สํานักงบประมาณ   
กรมบัญชีกลางและ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1 พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง  
การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยทุกกิจกรรมยอยและ    
ผลผลิตยอย ดังนี ้

 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยกิจกรรม  
ผลผลิต กิจกรรมยอย และผลผลิตยอยของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความ
เห็นชอบจาก  ผูมีอํานาจ  

 ทั้งนี้ วันทีแ่ลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณ  
ตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจ
ลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

 สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร.  

 ในการจัดทําบัญชีตนทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 ตองใชขอมูลทางบัญชต้ัีงแต 1 ตุลาคม 2550 
– 30 กนัยายน 2551   
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

3 ขั้นตอนที่ 3 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  วิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิตและ 
กิจกรรมระหวาง  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1 และ 2 พรอมทั้ง รายละเอียดการ
วิเคราะหผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ได   
จัดทําแลวเสร็จในขั้นตอนที ่3 ดังนี ้

 ปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 และปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 วามีการ  

 รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต   
ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ โดยเนื้อหาของ
รายงานฯ ดังกลาว ประกอบดวย 

 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
หรือลดลงอยางไร 
พรอมทั้งวิเคราะหถึง
สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว
และจัดทํารายงาน
สรุปผลการวิเคราะห  

- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการ
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปงบประมาณ     
พ.ศ. 2551 ในตนทุนผลผลิตภาพรวม พรอมทั้ง
เปรียบเทียบและวิเคราะหตนทุนผลผลิต 
กิจกรรม ตามหนวยงาน (หนวยงานหลักและ
หนวยงานสนับสนุน) 

 ตนทุนตอหนวย     
ผลผลิตไดแลวเสร็จ      

- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนทนุ
ผลผลิตภาพรวม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในตนทุนผลผลิต กิจกรรมตามหนวยงาน 
(หนวยงานหลกัและหนวยงานสนับสนุน) 

   ทั้งนี้ วันทีแ่ลวเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจ     
ลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

4 ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  ทบทวนภารกิจ            
ที่เปลี่ยนไป เพือ่จัดทํา
ขอมูลผลผลิตยอย    
กิจกรรมยอยและ   
หนวยนับทั้งองคกร  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้งเอกสาร หลักฐาน      
ที่แสดงถึงการทบทวนภารกิจที่เปลี่ยนไปเพื่อจัดทําขอมูล
ผลผลิตยอย กจิกรรมยอยและหนวยนับทั้งองคกร    
อยางเหมาะสม ดังนี้  

 อยางเหมาะสม            
สําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 

 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห           
ผลผลิตยอยและกิจกรรมยอยพรอมปริมาณและ
หนวยนับของทั้งองคกร หรือเอกสารการมอบหมาย
ใหมีผูรับผิดชอบโดยคณะกรรมการดังกลาว
ประกอบดวยผูบริหารหรือ ผ ู แทนจาก              
ทุกศูนยตนทุน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

   จัดทําเอกสารการกําหนดผลผลิตยอย กิจกรรมยอย
พรอมปริมาณและหนวยนับขององคกร โดยผาน     
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และนําเสนอ 
หัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบ 

5 ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  นําแผนเพิ่ม           
ประสิทธิภาพ         
การดําเนินงานของ     
ปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ที่จัดทําขึ้น   

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้งแนวทางหรือ
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 และรายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม          
แผนเพิ่มประสทิธิภาพฯ ดังนี้ 

 ในปงบประมาณ          
ที่ผานมา มาดําเนินงาน 

 แนวทางหรอืแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ      
ดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 ใหแลวเสร็จครบถวน 
และจัดทํารายงาน        

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม                   
แผนเพิ่มประสทิธิภาพฯ โดยมีเนื้อหาที่ระบ ุ

 ผลการดําเนินงานตาม
แผนเพิ่มประสทิธิภาพ
ดังกลาว                 

- ผลการดําเนินงาน หรอืผลลัพธที่เกิดจากการ
ดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ             
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

- ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการตาม                
แผนเพิ่มประสทิธิภาพฯ ของปงบประมาณ  
พ.ศ. 2552 

- ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน/อุปสรรคตอ
การดําเนินงาน 

- แนวทางหรอืขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิการ
ในปตอไป 

- วันที่แลวเสร็จของรายงานสรปุผล                
การดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ  
อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอ
รายงานฯ ดังกลาว 

หมายเหตุ :  
การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให 
สวนราชการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณและ
พิจารณาผลการดําเนินงานมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอให
สวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 
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ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ 11  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3    
คําอธิบาย :    

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  
จะพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณ 
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวน
บุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานท่ีแตละหนวยงานใน 
สวนราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสม 
ตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล  
www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

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

สังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับ
คะแนน 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ 1 0.5 มีการทบทวนการจัดต้ังคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยหัวหนาสวนราชการเปน
ประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจากความมีสวน
รวมของเจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล 

ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน และขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนี
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนี
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดย 
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.166 ถงึ 0 
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรอื  
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเตม็ในการประเมินผล
ดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 
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 2.  น้ํามัน คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานใน
สังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ 1 0.5 มีการทบทวนการจัดต้ังคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยหัวหนาสวนราชการเปน
ประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจากความมีสวน
รวมของเจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล 

ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน และขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนี
การใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนี
การใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
โดยมีคาดัชนีการใชพลังงานน้าํมันอยูในชวง -0.166 ถึง 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 5 ไมไดคะแนนในขั้น 3-5 

ชวงที่ 4 ไดคะแนนเต็มในข้ัน 3-5 
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ปจจัยที่ใชในการคํานวณคะแนนขั้นที่ 3 - 5 : 

 (1) ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
คํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ไดจากการวิเคราะหผลของขอมูลปจจัยพื้นฐานตอปริมาณ
การใชพลังงานของหนวยงานในแตกลุม โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณาตัวแปรที่มีผลตอการใช
พลังงานของหนวยงาน 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 จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนีการ
ใชพลังงาน ในขั้นตอนที่ 3-5  

หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงานจริง
เปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5  

ในกรณีที่ สนพ. พบวาขอมูลตางๆที่หนวยงานกรอกขอมูลเขาสูระบบนั้นไมสอดคลองกับความเปนจริง 
โดยมีแนวโนมที่จะบิดเบือนขอมูลเพื่อใหไดผลการประเมินที่ดี สนพ. จะทําการประเมินผลหนวยงานดังกลาวให
ได 1 คะแนน 
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หมายเหตุ : 

1. สวนราชการ หมายถึง สวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎกระทรวง  และรวมถึงสวนราชการที่ต้ังขึ้นเปนหนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏในกฎกระทรวง สําหรับ
สวนราชการที่เปนราชการบรหิารสวนกลางในสังกัดกรมนัน้ ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง แตปฏิบัติงานอยูใน
ภูมิภาค การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลของสวนราชการนั้นๆ ใหพิจารณาจากสถานที่ต้ังของ
สวนราชการวา ต้ังอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ต้ังอยูนั้น 

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 ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพา
พลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ที่ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตรา
การเพิ่มความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดในทุกภาคสวน โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร.           
จึงกําหนดที่จะประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการดานการใชพลังงาน โดยมีสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานเปนเจาภาพหลักของตัวชี้วัด 
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 :  
มีการทบทวนการจัดต้ัง
คณะทํางานลดใช
พลังงาน โดยหัวหนา
สวนราชการเปนประธาน 
และมีการทบทวน
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานที่เกิดจากความ
มีสวนรวมของเจาหนาที่ 
และมีแผนติดตามผล 

แบงเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 การทบทวนการจัดต้ังคณะทํางาน
ลดใชพลังงาน และสวนที่ 2 การทบทวนแผนปฏิบัติการลดใช
พลังงาน 

 สวนที่ 1 การทบทวน
การจัดต้ังคณะทํางานลด
ใชพลังงาน  
(0.5 คะแนน) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 ใชขอมูลเกี่ยวกับการทบทวนการจัดต้ังคณะทํางานลดใชพลังงานที่
สวนราชการบันทึก ใน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. 
ออกแบบไว 

  

 
  ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ 

   ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

  การสังเกตการณ 

   สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การมีสวนรวมของผูบรหิารระดับสูงในสวนราชการ 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 สวนที่ 2 การทบทวน
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงาน (0.5 คะแนน) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 ใชขอมูลเกี่ยวกับการทบทวนแนวทาง/มาตรการการประหยัดไฟฟา/
น้ํามันที่สวนราชการบันทึก ใน www.e-report.energy.go.th ตามที่ 
สนพ. ออกแบบไว เชน ไดมีการประชุมคณะทํางาน ครั้งที ่...  
ที่ประชุมมีมติให...... หรือ ที่ประชุมเห็นวาแนวทาง/มาตรการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถวนครอบคลมุดีแลว จึงมีมติให
ปฏิบัติตามแนวทาง/มาตรการเดิมตอไปโดยเครงครัด เปนตน 

  

 
   ใชขอมูลรายงานการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report: SAR) ที่ 
สวนราชการรายงานตอสํานักงาน ก.พ.ร. โดยเอกสารประกอบดวย 

 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน (ในกรณีดําเนินการตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สามารถใชคําสั่งแตงต้ังของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได) 

 รายงานการประชุมเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการประหยัด
พลังงาน 

 แผนการดําเนนิงานปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากผูมีอํานาจ ซึ่งควรประกอบดวย  

 แนวทาง/มาตรการการประหยัดพลังงาน  
 การคาดการณปริมาณการใชพลังงานเปรียบเทียบ
ระหวางกรณีไมมีการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ
ใดๆ กับกรณีที่มีการดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 แนวทางการติดตามตรวจสอบ  
 การวิเคราะหปจจัยสนับสนุน ปญหาและอุปสรรค  
 แนวทางการรายงานและการประเมินผลรอบ 6 และ 12 เดอืน  
 แนวทางการดําเนินการกรณไีมสามารถประหยัดการใช
พลังงานไดตามเปาหมายที่คาดหวัง 

 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  หมายเหตุ :  
ในกรณีที่สวนราชการพิจารณาแลวเห็นวาควรดําเนินการตอจาก

แผนการฯปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สวนราชการตองจัดทําเอกสาร
ตางๆ ที่แสดงถึงการทบทวนแนวทาง/มาตรการ ซึ่งควรประกอบดวย  

 การเปรียบเทียบปริมาณการใชพลังงานที่ลดไดจริงกับ
ปริมาณที่คาดหวังวาจะลดไดจากการดําเนินการตาม
แนวทาง/มาตรการที่กําหนดในชวง 6 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ในกรณีที่แผนปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 ไมมีการคาดการณในสวนนี้ไว ใหหนวยงาน
ทําการคาดการณทันทีและทาํการเปรียบเทียบในเดือน 
ที่เหลือ)  

 การวิเคราะหปจจัยสนับสนุน ปญหาและอุปสรรค  
 แนวทาง/มาตรการเพื่อใหสามารถบรรลุตามเปาหมาย
ที่ต้ังไว 

 แนวทางการรายงานและการประเมินผลรอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 

  ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ 

   ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

  การสังเกตการณ 

   สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การมีสวนรวมของผูบรหิารระดับสูงในสวนราชการ 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 (สวนที่ 2)  = 0.5 คะแนน 

การทบทวนแนวทาง/มาตรการ คะแนน 

ไมมีการทบทวนแนวทาง/มาตรการการประหยัด
ไฟฟาและน้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และไมมี
การวางแผนแนวทาง/มาตรการการประหยัดไฟฟา
และน้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

0.0 คะแนน 

มีการทบทวนแนวทาง/มาตรการการประหยัดไฟฟา
และน้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จัดทําและ
ดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการประหยัดไฟฟา/
น้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดแลวเสร็จ
ครบถวน 

0.5 คะแนน 

 

2 ขั้นตอนที่ 2 : 
ขอมูลในฐานขอมูลการ
ประหยัดไฟฟา/น้ํามัน
ครบถวน และขอมูลที่ใช
สําหรับประเมินคาดัชนี
การใชพลังงานครบถวน 

แบงเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลในฐานขอมูลการประหยัด
ไฟฟา/น้ํามัน และสวนที่ 2 ขอมูลที่ใชสําหรับประเมินคาดัชนีการใช
พลังงาน 

 สวนที่ 1 ขอมลูใน
ฐานขอมูลการประหยัด
ไฟฟา/น้ํามัน  
(0.5 คะแนน) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 ใชขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ที่หนวยงานภายในสวนราชการไดรายงานผลผาน     
www.e-report.energy.go.th ของสวนอนรุักษพลังงานและพลังงาน
หมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  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 
  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 2 (สวนที่ 1) = 0.5 คะแนน 
  

พิจารณา 2 สวน คือ  (1)  ขอมูลดานไฟฟา = 0.25 คะแนน  

       (2) ขอมูลดานน้ํามัน = 0.25 คะแนน  

วิธีและเกณฑการใหคะแนน 

พิจารณาความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน  
ในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟา/น้ํามันใน www.e-report.energy.go.th
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ความครบถวน ดานไฟฟา ดานน้ํามัน 

ไมครบรอยละ 100 0.0 คะแนน 0.0 คะแนน 
ครบรอยละ 100 0.25 คะแนน 0.25 คะแนน 

หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครบถวนทั้ง 12 เดือน 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 สวนที่ 2 ขอมลูที่ใช
สําหรับประเมินคาดัชนี
การใชพลังงาน (0.5 
คะแนน) 
 

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. 2552 เชน การใหบริการ กิจกรรม จํานวน
บุคลากร จํานวนนักเรียน จํานวนเตียงคนไข งบประมาณที่ไดรับ 
พื้นที่ของอาคารที่มี พืน้ที่การใหบริการ และขอมูลการใหบริการ 
เปนตน ที่สวนราชการไดรายงานผาน 
www.e-report.energy.go.th โดยแตละกลุมมีคาตัวแปรที่ตอง
รายงานแตกตางกัน ดังปรากฏใน www.e-report.energy.go.th
คาตัวแปรตางๆ จะถูกนําไปหาคาดัชนีการใชพลังงานของแตละ
หนวยงาน โดยมีแบบจําลองทางคณิตศาสตร ซึ่งสมการจะมีคาที่
ขึ้นอยูกับตัวแปรในแตละกลุม เมื่อปอนขอมูลเขาไปในแบบจาํลองฯ 
ก็จะไดคาการใชพลังงานมาตรฐานของแตละหนวยงาน  จากนั้นจะ
นําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับคาการใชพลังงานจริงของแตละ
หนวยงาน ซึ่งจะทราบคาดัชนีการใชพลังงานของแตละหนวยงาน
ที่จะนําไปใชประเมินผล 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

   

 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 2 (สวนที่ 2)  = 0.5 คะแนน 

  วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
พิจารณาความครบถวนของขอมูลสําหรับประเมินดัชนีการใช
พลังงาน ใน www.e-report.energy.go.thปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ความครบถวน คะแนน 

ไมครบรอยละ 100 0.0 คะแนน 
ครบรอยละ 100 0.5 คะแนน 

หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลที่ใชสําหรับประเมินดัชนี
การใชพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครบถวนทั้ง 12 เดือน 

3 ขั้นตอนที่ 3 : 
มีคาดัชนีการใชไฟฟา/
น้ํามันอยูในชวง 
-0.500 ถึง -0.334 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 ขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ที่ไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

4 ขั้นตอนที่ 4 : 
มีคาดัชนีการใชไฟฟา/
น้ํามันอยูในชวง 
-0.333 ถึง -0.167 

เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-5 (ดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน) 
= 3 คะแนน 
พิจารณา 2 สวน คือ  

(1) ดัชนีการใชไฟฟา   = 1.5 คะแนน  
5 ขั้นตอนที่ 5 : (2) ดัชนีการใชน้ํามัน   = 1.5 คะแนน 

 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/
น้ํามันอยูในชวง 
-0.166 ถึง 0 
 

วิธีและเกณฑการใหคะแนน 

 หนวยงานจะไดรับการประเมินในขั้นตอนที่ 3 – 5 ตองไดรบัคะแนน
ทั้งไฟฟาและน้าํมันอยางละ 1.0 คะแนน ในเกณฑการใหคะแนน
ระดับที่ 1 และ 2 (ความครบถวนของฐานขอมูล) 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

   วิธีใหคะแนน 
(1) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรไดจากการวิเคราะหทางสถิติโดย
ใชการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) โดยแยกการ
วิเคราะหในแตกลุมของหนวยงาน โดยสามารถดูรายละเอียดของ
แตละกลุมหนวยงานไดใน www.e-report.energy.go.th โดยใน
การวิเคราะหนัน้จะพิจารณาตัวแปรที่มีผลตอการใชพลังงานของ
หนวยงาน  
(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 

  เกณฑการใหคะแนน 
การใหคะแนนแบงออกเปน  
3 ข้ันตอน 

ไฟฟา นํ้ามัน 

ข้ันท่ี 3 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน
อยูในชวง -0.334 ถึง -0.500 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

ข้ันท่ี 4 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน
อยูในชวง -0.333 ถึง -0.167 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

ข้ันท่ี 5 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน
อยูในชวง -0.166 ถึง 0 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

รวม 3 ชวง คะแนนเต็ม 1.5 คะแนน 1.5 คะแนน 

 หมายเหต:ุ การประเมินคะแนนในขัน้ตอนที่ 3 4 และ 5 หากคาดัชนี
การใชไฟฟา/น้ํามันที่ไดจริงอยูระหวางคาขอบเขตใหใชวิธีเทียบ
บัญญัติไตรยางศ 

 ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันมากกวา 0 จะได
คะแนนเต็มในขั้นที่ 3-5  (1.5 คะแนน) 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  วิธีและเกณฑการใหคะแนนของสวนราชการที่มีหลายหนวยงาน 

 วิธีใหคะแนน 
 ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานของสวนราชการตามขั้นตอน 
เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน แลวนํามาพิจารณาใหคะแนนของ
สวนราชการนัน้ โดยคิดจากคาเฉล่ียของหนวยงานในสวนราชการ
ทั้งหมด 

= ผลรวมของคะแนนของหนวยงานของสวนราชการทั้งหมด 
จํานวนหนวยงานของสวนราชการทั้งหมด 

 
หมายเหตุ :   
การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให 
สวนราชการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณและ
พิจารณาผลการดําเนินงานมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอให 
สวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 
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ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่  12  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา          

การใหบริการ    
น้ําหนัก :   รอยละ 4 
คําอธิบาย :  

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการที่สวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง 
และไดแจงระยะเวลาใหบริการดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลวแตกรณี 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หมายถึง
กระบวนงานที่สวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดต้ังแตรอยละ 30 ขึ้นไป ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 
2547-2550  โดยใหคัดเลือกกระบวนงานของสวนราชการอยางนอย 5 กระบวนงาน (หรือนอยกวากรณี 
สวนราชการมีกระบวนงานนอยกวา 5 กระบวนงาน) จากกระบวนงานหลักที่สําคัญและ/หรือสอดคลองกับงาน
บริการในตัวชี้วัดรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

• จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงาน หมายถึง ผูรับบริการทุกราย
กรณีมีผูรับบริการไมถึง 30 รายตอวัน ที่สวนราชการตองจัดเก็บขอมูลตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด 

• การคํานวณระดับคะแนนจะพิจารณาจาก 2 สวน คือ 1) ระดับคะแนนที่ 1 – 4 คือ ระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดย
เปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 2) ระดับคะแนนที่ 5 คือ ผลการปฏิบัติราชการ
โดดเดนดานการปรับปรุงกระบวนงาน ซึ่งพิจารณาจากรอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการ
สามารถใหบริการไดเมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน   
 
ตารางและสูตรการคํานวณระดับคะแนนที่ 1 - 4  :    
 

จํานวนผูรับบรกิารที่ไดรับบรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
จาํนวนผูรับบรกิารทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 
 
ตารางและสูตรการคํานวณระดับคะแนนที่ 5  :    
1) รอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถใหบริการไดเมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน  

(หนวย:รอยละ) 
 

(ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน – ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการไดในแตละกระบวนงาน) x 100 
ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน 
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เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถ
ใหบริการไดเมือ่เทียบกับระยะเวลามาตรฐาน (เฉพาะระดับคะแนนที ่5) 

คะแนนทีไ่ด 0.25 0.50 0.75 1.00 
รอยละที่ลดลง 5% 10% 15% 20% 

 
2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถใหบริการไดในแตละกระบวนงาน (หนวย: วัน/ชั่วโมง/นาที)               

ทั้งนี้ หากงานบริการใด สามารถใหบริการไดเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน ตองระบุเวลาเปนชั่วโมงหรือนาที โดย
กําหนดให 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมง 

 
 

ผลรวมของระยะเวลาใหบริการของผูรับบรกิารทุกราย 
จํานวนผูรับบรกิารทั้งหมดในแตละกระบวนงาน 

 
หมายเหตุ:  การประเมินผลที่ระดับคะแนน 5 (Oi) จะประเมินเฉพาะกระบวนงานที่มีรอยละของผูรับบริการ 

ที่ไดรับบริการตามเวลามาตรฐาน (Si) เปนรอยละ 100 หรือไดระดับคะแนน 4 คะแนนเทานั้น  
หากต่ํากวา 4  ใชบัญญัติไตรยางศตามจริง 

 

กระบวนงาน 
(i) 

นํ้าหนัก
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนน
เทียบกับรอยละของ

ผูรับบริการที่ไดรับบริการ
ตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานเทียบกับ
จํานวนผูรับบริการ

ท้ังหมด (Si) 

ผลการปฏิบัติราชการ       
โดดเดนดานการปรับปรุง

กระบวนงาน (Oi) 
คะแนนที่ได 
(Ci = Si+ Oi ) 

คะแนน
เฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก      
(Wi x Ci) 

1 2 3 4 
5 

0.25 0.50 0.75 1.00 

1 W1 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C1= S1+ O1  (W1 x C1) 
2 W2 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C2= S2+ O2 (W2 x C2) 
3 W3 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C3= S3+ O3 (W3 x C3) 
4 W4 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C4= S4+ O4 (W4 x C4) 
5 W5 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C 5= S5+ O5 (W5 x C5) 

นํ้าหนักรวม Σ W i=1 คาคะแนนของตัวชี้วัดน้ีเทากับ 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 คะแนนทีไ่ดจากผลรวมระหวางรอยละของผูรบับริการที่ไดรบับริการตามรอบระยะเวลา

มาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด และผลการปฏิบัติราชการโดดเดนดาน              
การปรับปรุงกระบวนงาน 

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. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอเพื่อนําไป
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ
กระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน  

2. ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานที่เปนรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน 

3. ใหสวนราชการแจงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาหากมีการขอปรับแกไข/เปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับกระบวนงานที่ไดคัดเลือกและรายงานใหสํานักงาน ก.พ.ร.ทราบแลว 
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หมายเหตุ :  

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กําหนดใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง 9 
เดือน คือต้ังแตเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 2552 เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการตาม            
คํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการทุกราย ตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนด คือ สัปดาหละ 1 วัน เริ่มตนจากสัปดาหที่ 2 จนถึงสัปดาหที่ 40 ตามปฏิทินของป พ.ศ. 2552 
รวมทั้งสิ้น 39 วัน กรณีวันที่กําหนดตรงกับวันหยุดราชการหรือเปนวันที่ไมมีผูมารับบริการใหสวนราชการ
จัดเก็บขอมูลในวันทําการถัดไป  

2. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานที่
เปนรอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จาก
คะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 

3. หากสวนราชการไมสามารถแสดงทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการใหบริการตามวันใน
ปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูลได จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่
ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 

4. หากผูประเมินสุมกระบวนงานเพื่อประเมินผล ณ สถานที่จริง และพบวาทะเบียนหรือบันทึก
ระยะเวลาการใหบริการตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูล ขาดความสมบูรณ หรือ
ขาดความนาเชื่อถือ จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.2000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางสาวจิราภรณ อิสริโยดม 0 2356 9999 ตอ 8982 
2. นางสาวอรญาณี สุนทรัช 0 2356 9999 ตอ 8915 
3. นางสาววิริยา  เนตรนอย 0 2356 9999 ตอ 8981 
4. นายชัยยุทธ  กมลศิริสกุล 0 2356 9943 

 
เหตุผล :   

สืบเนื่องจากในการดําเนินการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของทุกสวนราชการนับต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 ทุกสวนราชการไดดําเนินการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการครบทุกกระบวนงานแลว ดังนั้น เพื่อเปนการผลักดันใหสวนราชการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการประชาชนอยางตอเนื่อง สวนราชการสามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process)  
การใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ขั้นตอนการใหบริการ คุณภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการ คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก และคุณภาพการ
ใหบริการในภาพรวม ตามหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน 
ประจําป 2550 ของสํานักงาน ก.พ.ร. (สามารถสืบคนขอมูลไดที่ www.opdc.go.th\ศูนยความรู\เอกสาร
เผยแพร\คูมือ\หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนประจําป 2550) ซึ่ง
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สวนราชการสามารถนําหลักเกณฑและแนวทางฯ ดังกลาวมาใชประกอบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน
ใหสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของประชาชน หรือผูใชบริการได อยางไรก็ตามใน
ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ. 2552 นี้ แนวทางการประเมินผลกําหนดใหสวนราชการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการตอไป เพื่อ
สรางความไววางใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐใหมากยิ่งขึ้น 

 
 

ตารางที่ 1 ปฏิทินการจัดเกบ็ขอมูลตามวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

2 5 6 7 8 9 6 2 3 4 5 6 10 2 3 4 5 6

3 12 13 14 15 16 7 9 10 11 12 13 11 9 10 11 12 13

4 19 20 21 22 23 8 16 17 18 19 20 12 16 17 18 19 20

5 26 27 28 29 30 9 23 24 25 26 27 13 23 24 25 26 27

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

14 1 2 3 19 4 5 6 7 8 23 1 2 3 4 5

15 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 24 8 9 10 11 12

16 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 25 15 16 17 18 19

17 20 21 22 23 24 22 25 26 27 28 29 26 22 23 24 25 26

18 27 28 29 30 27 29 30

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

28 6 7 8 9 10 32 3 4 5 6 7 36 1 2 3 4

29 13 14 15 16 17 33 10 11 12 13 14 37 7 8 9 10 11

30 20 21 22 23 24 34 17 18 19 20 21 38 14 15 16 17 18

31 27 28 29 30 31 35 24 25 26 27 28 39 21 22 23 24 25

40 28 29 30

สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

มีนาคม พ.ศ. 2552

กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สิงหาคม พ.ศ. 2552 กันยายน พ.ศ. 2552

สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

พฤษภาคม พ.ศ. 2552 สัปดาห

ท่ี

มิถุนายน พ.ศ. 2552

มกราคม พ.ศ. 2552

เมษายน พ.ศ. 2552

กุมภาพันธ พ.ศ. 2552สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี
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แนวทางการประเมินผล :   

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการ และระยะเวลามาตรฐานที่นํามาประเมินผลเพื่อรักษา
มาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
ใหสวนราชการแจงยืนยันใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบลวงหนา หลังจากแจงยืนยันจนเขาใจตรงกันแลว ให 
สวนราชการแนบจํานวนและรายชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการ และระยะเวลามาตรฐานที่นํามา
ประเมินผลมาพรอมกับรายละเอียดตัวชี้วัด (ตามแบบฟอรม 1 รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบ
ระยะเวลามาตรฐานที่สวนราชการนํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552) 
 แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละกระบวนงานหรืองานบริการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 หรือขอมูลลาสุดที่สามารถจัดเก็บได  

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการที่นํามาประเมินผลเพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตามที่ไดแจงยืนยันไวกับ
สํานักงาน ก.พ.ร.)  
 ตารางการจัดเก็บขอมูลที่แสดงจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวน
ผูรับบริการทั้งหมดของแตละงานบริการที่เกิดขึ้นจริง ตามปฏิทินการจัดเก็บขอมูลตามวันที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (แบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการราย
กระบวนงาน ) 
 วิธีการที่สวนราชการใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงานบริการอยาง
ชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน (ตามตารางตัวอยางการ
รายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ)  
 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงานที่แสดงผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุก
กระบวนงาน (แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน) 
 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการดําเนินการรักษามาตรฐานรอบ
ระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการทั้งหมดของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ 
ขอใหสวนราชการระบุจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการ
ทั้งหมดของแตละสาขาแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูรับบริการ 
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แนวทางการประเมินผล 

 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 : 
การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอใหสวนราชการ 
สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณและพิจารณาผล 
การดําเนินงานมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสวนราชการ
จัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 

 
แบบฟอรม 1 จํานวนและรายชื่อกระบวนงาน น้ําหนกั และรอบระยะเวลามาตรฐาน 

ที่สวนราชการนํามาประเมนิผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

รวม 1.00  
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แบบฟอรม 2 การจัดเกบ็ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  

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

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ผูใชบริการ 

 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลามาตรฐาน 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

…      

i      

 
หมายเหตุ  
คอลัมน (2) : ผูใชบริการ หมายถึง ประชาชน หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานของรัฐ  

    : ในกรณีที่มีผูใชบริการในแตละวันจํานวนมาก ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูล โดยวิธีการสุม  
 และตองสุมผูใชบริการไมนอยกวา 30 รายตอวัน  

    : ในกรณีมีจํานวนผูใชบริการไมถึง 30 รายตอวัน ใหเก็บขอมูลทุกราย 
คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้ 

1 แทน ผูใชบรกิารไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
0 แทน  ผูใชบริการไดรับบรกิารเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 
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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 น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 

ที่สวนราชการนํามาประเมนิผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

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  

กระบวนงานลําดับท่ี 4 ชื่อกระบวนงาน  การขอใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับ  
                            ภาษีอยางยอ 

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

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ผูใชบริการ 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลามาตรฐาน 

1 นายบรรลอื  ผองอินทร ี 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 นายเกรยีง  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 

หมายเหตุ  
คอลัมน (2) : ผูใชบริการ หมายถึง ประชาชน หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานของรัฐ 

   : ในกรณีที่มีผูใชบริการในแตละวันเปนจํานวนมาก ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูล โดยวิธีการสุม และตองสุม 
ผูใชบริการ ไมนอยกวา 30 ราย ตอวัน  

   : ในกรณีมีจํานวนผูใชบริการไมถึง 30 รายตอวัน ใหเก็บขอมูลทุกราย 
คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลข ดังน้ี 

1 แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
0 แทน ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 
 

ตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
 

งานบริการ 
วิธีการเก็บขอมลู 

ระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวอยางเอกสารในการเก็บขอมูล

ระยะเวลาการใหบริการ 

1. การแกไขปญหาขอรองทุกขของ
ญาติแรงงานไทย 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

2. การขอคืนรถในคดีจราจร ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

3. การข้ึนทะเบยีนนายจาง ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

4. ขอใชเครื่องบันทกึการเก็บเงินออก
ใบกํากับภาษีอยางยอ 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

5. การพิจารณาเรื่องรองเรยีนเกี่ยวกบั ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก เอกสารประกอบหมายเลข…. 
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การคุมครองผูบรโิภค การเขารับบริการ 

ตัวอยางแบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน  

(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 145 150 96.66 3.6667 0.7333 

2. การขอคืนรถในคดีจราจร 0.20 120 นาท ี 569 682 83.43 2.3431 0.4686 
3. การขึ้นทะเบียนนายจาง 0.20 60 นาท ี 37 60 61.67 1.0000 0.2000 
4. การขอใชเครื่องบันทึกการ

เก็บเงินออกใบกํากับภาษี
อยางยอ 

0.20 60 วัน 65 100 65.00 1.0000 0.2000 

5. การพิจารณาเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภค**** 0.20 30 วัน 50 50 100 

4.0000
+ 

0.3333
= 

4.3333 

0.8667 

 
รวม 1.00 

ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงนํ้าหนักของทุกงานบริการ) 2.4686 

 
 
 
 

 

 

 

 
****เฉพาะงานบริการที่ 5 การพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สวนราชการสามารถใหบริการกับผูรับบริการทุกรายภายในรอบระยะเวลา
มาตรฐานที่ประกาศ หรือรอยละ 100 จึงสามารถคํานวณผลการปฏิบัติราชการโดดเดนดานการปรับปรุง
กระบวนงานได ดังนี ้
 
 
 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดไว ดังนี้ 
 เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 
ผลการปฏิบัติราชการโดดเดนดาน     

การปรับปรุงกระบวนงาน 

5 

รอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานฯ เทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 70 80 90 100 0.25 0.50 0.75 1.00 

5% 10% 15% 20% 
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1) ระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถใหบริการได 

 
ผลรวมของระยะเวลาใหบริการของผูรับบรกิารทุกราย 

จํานวนผูรับบรกิารทั้งหมดในแตละกระบวนงาน 
 

(27 วัน X 11 ราย) + (28 วัน X 32 ราย) + (29 วัน X 3 ราย) + (30 วัน X 4 ราย) 
50 ราย 

 
297 + 896 + 97 + 120 (วัน x ราย) 

50 ราย 
 

1,400 (วัน x ราย)   = 28 วัน 
                                                       50 ราย                        

 
2) รอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถใหบริการไดเมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน   
 

(ระยะเวลามาตรฐาน - ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการได) x 100 
ระยะเวลามาตรฐาน 

 
(30 วัน – 28 วัน) x 100     = 6.6667 % 

                                                  30 วัน 
 
ดังนั้น งานบรกิารที่ 5 การพจิารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค  สามารถปรับปรุงกระบวนการ
ใหบริการได โดยมีรอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถใหบริการไดเมื่อเทียบกับระยะเวลา
มาตรฐาน คือ รอยละ 6.6667 หรอืคิดเทียบเกณฑการใหคะแนนระดับที่ 5 เทากับ 0.3333 คะแนน 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถ
ใหบริการไดเมือ่เทียบกับระยะเวลามาตรฐาน (เฉพาะระดับคะแนนที ่5) 

คะแนนทีไ่ด 0.25 0.50 0.75 1.00 
รอยละที่ลดลง 5% 10% 15% 20% 
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ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
แบงเกณฑการประเมินเปน 2 กรณี ไดแก 

กรณีที่ 1 สําหรับสวนราชการระดับกรมทั่วไป และสํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  
กรณีที่ 2 สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวง ที่ไมมีแผนพัฒนากฎหมาย 

 
กรณีที่ 1 สําหรับสวนราชการระดับกรมทั่วไป และสํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ (สําหรับสวนราชการระดับกรมทั่วไป) 
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 
และหนวยงานของรัฐทุกแหง กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (milestone) แบงเกณฑการใหคะแนน
เปน 5 ระดับ 

• สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2552 โดยใหระบุการ
ดําเนินการพัฒนากฎหมายใด สาระสําคัญหรือประเด็นกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลในการดําเนินการใน
แตละประเด็นทางกฎหมายใหชัดเจน มีการกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จ  
 
เกณฑการใหคะแนน :  

ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
แนวทางการประเมินเชิงปริมาณ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมกฎหมายหลักและอนุบัญญัติที่สวนราชการรับผิดชอบ  โดยจําแนก
หมวดหมูวากฎหมายหลักฉบับใดอนุบัญญัติใดที่ออกเปนไปตามกฎหมายหลัก
ฉบับนั้นไวใน website ของกระทรวงที่เสนอแผนพัฒนากฎหมาย 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

2 สํารวจ ตรวจสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) วามีกฎหมายหลัก 
และอนุบัญญัติที่จะตองดําเนินการยกรางขึ้นใหม แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกที่อยูใน
ความรับผิดชอบของกระทรวง กรม และหนวยงานของรัฐทุกแหง ใหสอดคลอง
ตามกรอบการจัดทํากฎหมายที่จะตองดําเนินการ  

3 จัดทํารายงานวิเคราะหกฎหมายและประเด็นทางกฎหมาย ตามกรอบนโยบาย  
ที่กําหนดไว โดยมีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของ
กฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสียในกฎหมาย (focus group) หรือนําขอเสนอจาก
ผลงานวิจัยมาดําเนินการ และนําความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของสวนราชการไปดําเนินการพัฒนากฎหมายในสวนที่รับผิดชอบ
ไปดําเนินการ  

4 จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยระบุกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา สาระสําคัญ/ประเด็นทางกฎหมายที่จะดําเนินการและ
เหตุผลที่จะดําเนินการในแตละประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ จัดสงใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 30 ธันวาคม  2551 

5 แผนพัฒนากฎหมายที่ ส วนราชการนํ า เสนอได รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการระดับชาติที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหดูแลเรื่องการพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ 

 
เงื่อนไข :  

1. กรณีที่สวนราชการระดับกรมจัดสงแผนพัฒนากฎหมายเกินระยะเวลาที่กําหนด จะกําหนดเกณฑ
ปรับลดคะแนนในขั้นตอนวันละ 0.05 คะแนนตอวันทําการ  

2. ในระดับคะแนน 3 หากไมสามารถดําเนินการตามประเด็นรายละเอียดใดไดตองชี้แจงเหตุผลให
คณะกรรมการระดับชาติที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหดูแลเรื่องการพัฒนากฎหมายของสวนราชการจะเปน 
ผูพิจารณา 

3. สําหรับกรณีที่สวนราชการระดับกรมที่สํานักงานปลัดกระทรวงเปนผูดําเนินการจัดสงแผนพัฒนา
กฎหมายใหแทน ตองสงแผนพัฒนากฎหมายของตนเองกอนกําหนดระยะเวลาที่ สลค. กําหนด 15 วันทําการ 
หากเกินกําหนดจะพิจารณาปรับลดคะแนนในขั้นตอนนี้ 0.2 คะแนน และหากสงเกินระยะที่ สลค. กําหนด  
จะพิจารณาปรับลดคะแนนในเงื่อนไขขอ 1   
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หมายเหตุ : 
สวนราชการที่ไมมีแผนพัฒนากฎหมายที่ตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหเพิ่มน้ําหนัก

ตัวชี้วัดที่  9 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน 
ตอหนวยผลผลิต และตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ของสวนราชการ เปน รอยละ 4 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ชื่อผูรับผิดชอบ          หมายเลขโทรศัพท 

นายศิริ  เลิศธรรมเทว ี 0 2280 9000 ตอ 301 
นายอํานาจ  พวัเวส 0 2280 9000 ตอ 303 
นางสาวกัญชลี  จํานงควงศ 0 2280 9000 ตอ 111 
นายรังสิต  มาศรีจันทร 0 2280 9000 ตอ 557 
นางสาวสุภัทรา  สังขทอง 0 2280 9000 ตอ 558 
นายเศรษฐชัย  อันสมศร ี 0 2280 9000 ตอ 556 
นางสาวกรทิพย  รัตนวงศ 0 2280 9000 ตอ 556 

 

เหตุผล :  
1. เพื่อใหการพัฒนากฎหมายของสวนราชการบรรลุผลเปนไปตามรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                 
2. เพื่อทําใหการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของสวนราชการมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบ

เดียวกัน 
3. เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ เกิดความเขาใจในการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมาย                 

ในภาพรวม  
 

แนวทางประเมินผลเชิงคุณภาพ 
 เพื่อใหการพัฒนากฎหมายของสวนราชการมีประสิทธิภาพ  ความเหมาะสม  เปนไปตามหลักเกณฑและ
แนวทางการพัฒนากฎหมาย  จึงไดกําหนดหลักเกณฑแนวทางการประเมินผลและใหคะแนนแผนพัฒนา
กฎหมาย  ดังนี้ 
 เมื่อสวนราชการไดสงแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการมาภายในวันที่  30 ธันวาคม 2551  และ
เมื ่อแผนพัฒนากฎหมายของส วนราชการผ านความเห ็นชอบจากคณะกรรมการระด ับชาต ิที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหดูแลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการแลว  สวนราชการจะไดรับการประเมิน
คะแนนในแผนพัฒนากฎหมายเต็ม  5 คะแนน  แตเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของแผนพัฒนากฎหมายเปนไป
ตามหลักเกณฑ จึงกําหนดใหคณะกรรมการฯตรวจสอบแผนพัฒนากฎหมายวาเปนไปตามกรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมายหรือไม และสวนราชการไดดําเนินการตามขอแนะนําของคณะกรรมการหรือไม ซึ่ง
คณะกรรมการจะดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลเชิงคุณภาพตามแนวทางการประเมิน  ดังปรากฏตาม
ตาราง  ดังนี้ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

 155

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 
รวบรวมกฎหมายหลักและ  
อนุบัญญัติที่สวนราชการ
รับผิดชอบ  โดยจําแนก
หมวดหมูวากฎหมายหลักฉบับ
ใดอนุบัญญัติใดที่ออกเปนไป
ตามกฎหมายหลักฉบับนัน้ไวใน 
website  ของกระทรวงที่เสนอ
แผนพัฒนากฎหมาย 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  ตรวจสอบวากระทรวงรวบรวมกฎหมายหลักและอนุบัญญติั
ของกระทรวงที่รับผิดชอบ  โดยจําแนกหมวดหมูกฎหมายว า
กฎหมายหลักฉบับใดมีอนุบัญญัติใดที่ออกเปนไปตาม
กฎหมายหลักฉบับนี้หรือไม  หากไมครบถวนปรับลด
คะแนนไมเกนิ  0.1  คะแนน 

 ขอมูลจากหนา website ของกระทรวงวามีบัญชีรายชื่อ
กฎหมายหลักและอนุบัญญัติของสวนราชการที่กระทรวง
เสนอมาในแผนพัฒนากฎหมาย 

 บัญชีรายชื่อกฎหมายหลักและอนุบัญญัติที่กระทรวงเสนอมา 
ในแผนพัฒนากฎหมาย  

2 ขั้นตอนที่ 2 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สํารวจ ตรวจสอบรัฐธรรมนญู 
พ.ศ. 2550 นโยบายของรัฐบาล
หรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่  10 
(พ.ศ. 2550-2554)  วามี
กฎหมายหลัก และอนุบัญญัติที่
จะตองดําเนินการยกรางขึ้น
ใหม  แกไขเพิม่เติมหรือยกเลิก
ที่อยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวง กรม และหนวยงาน
ของรฐัทุกแหง ใหสอดคลอง
ตามกรอบการจัดทํากฎหมายที่
จะตองดําเนินการ  

  ตรวจสอบวากระทรวงกรม  และหนวยงานของรัฐไดดําเนินการศึกษา/
วิเคราะหกฎหมายที่กระทรวง  กรม  และหนวยงานของรัฐ 
ในสวนที่รับผิดชอบวามีการพัฒนาปรับปรุงตามกรอบการจัดทํา
กฎหมายเพื่ออนุวัติการตามรัฐธรรมนูญ /นโยบายของรัฐบาล/
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที ่ 10  หรอืไม  หากไมมีการ
ดําเนินการปรับลดคะแนนไมเกิน 0.1  คะแนน 

 รายงานการประชุมของกระทรวง  กรม  และหนวยงานของรัฐ
ในสังกัดวาไดมีการศึกษาวิเคราะหกฎหมายในความ
รับผิดชอบที่จะตองดําเนินการพัฒนาหรือไม  อยางไร  และ 
ตรวจสอบจากเอกสารรายงานของกระทรวง/กรม  ที่มีเนื้อหา
การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํากฎหมายเพื่ออนุวัติการ
ตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  2550 /นโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่  10 

3 ขั้นตอนที่ 3 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 จัดทํารายงานวิเคราะห
กฎหมายและประเด็นทาง
กฎหมาย ตามกรอบนโยบาย     
ที่กําหนดไว โดยมีการจัดทํา
การรับฟงความคิดเห็นของผูอยู
ใตบังคับของกฎหมาย หรือผูมี
สวนไดเสียในกฎหมาย (focus 
group)  

  ตรวจสอบวากระทรวง กรม และหนวยงานของรฐัไดมีการ
จัดการรับฟงความคิดเห็น (focus  group) ผูมีสวนไดเสียและ/
หรือผูอยูใตบังคับ/นํางานวิจัยมาศึกษาและมาดําเนินการ
หรือไม หากไมมีการดําเนินการปรับลดคะแนน  0.2  คะแนน   

  ตรวจสอบวากระทรวง  กรม  และหนวยงานของรัฐไดมีการนํา
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ 
สวนราชการมาดําเนินการหรอืไม  หากไมดําเนินการปรับลด
คะแนน  0.5  คะแนน   
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 หรือนําขอเสนอจากผลงานวิจัย
มาดําเนินการ และนําความเห็น
และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการไปดําเนินการ
พัฒนากฎหมายในสวนที่
รับผิดชอบไปดาํเนินการ 

 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 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 จัดทําแผนการพัฒนากฎหมาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
โดยระบุกฎหมายที่จะดําเนินการ
พัฒนา สาระสําคัญ/ประเด็นทาง
กฎหมายที่จะดําเนินการและ
เหตุผลที่จะดําเนินการในแตละ
ประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ 
จัดสงใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีภายในวันที่     
30 ธันวาคม  2551 

  ตรวจสอบวาสวนราชการสงแผนพัฒนากฎหมายไดทันในวันที่  
30 ธันวาคม  2551 หรือไม  หากไมทัน ปรบัลดคะแนน  
วันละ 0.05 คะแนนตอวันทําการ (นับแตวันทีส่ํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีลงทะเบียนรับเรือ่ง) 

 หนังสือนําสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง  
 การลงรับหนังสือนําสงแผนพฒันากฎหมายของ         

สวนราชการที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีด
ลงทะเบียนไว  

5 ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 แผนพัฒนากฎหมายที่ 
สวนราชการนาํเสนอไดรับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการระดับชาติที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหดูแล
เรื่องการพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการ 

  ตรวจสอบวาแผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการนํา 
เสนอไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการระดับชาติที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหดูแลการพัฒนากฎหมายของ 
สวนราชการ หากคณะกรรมการฯ ไมเหน็ชอบแผนพัฒนา
กฎหมาย ปรับลดไมเกิน 1 คะแนน  
 รายงานการประชุมของคณะกรรมการระดับชาติที่

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหดูแลการพัฒนากฎหมายของ 
สวนราชการ 
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ตัวชี้วัดที่  13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
กฎหมายของสวนราชการ   (สําหรับสวนราชการระดับกรมทั่วไป)   

น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามขั้นตอน 
(milestone) ตามแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2552 (ประเมินผลงานถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2552)  
ที่สวนราชการนําเสนอและคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  

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 

คะแนนทีไ่ดของ
กฎหมาย 

(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            หมายเลขโทรศัพท 

นายศิริ  เลิศธรรมเทว ี 0 2280 9000 ตอ 301 
นายอํานาจ  พวัเวส 0 2280 9000 ตอ 303 
นางสาวกัญชลี  จํานงควงศ 0 2280 9000 ตอ 111 
นายรังสิต  มาศรีจันทร 0 2280 9000 ตอ 557 
นางสาวสุภัทรา  สังขทอง 0 2280 9000 ตอ 558 
นายเศรษฐชัย  อันสมศร ี 0 2280 9000 ตอ 556 
นางสาวกรทิพย  รัตนวงศ 0 2280 9000 ตอ 556 
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เหตุผล :   
เพื่อใหเกิดความสมบูรณในการพัฒนากฎหมายตามกรอบการจัดทํากฎหมายเพื่ออนุวัติการให

เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  เปนไปดวยความรวดเร็วและรอบคอบ คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการไดกําหนดตัวชี้วัดในการพัฒนากฎหมายไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ของทุกกระทรวง และกรม เวนแตกระทรวงหรือกรมที่ไมมีกฎหมาย ในความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
 
แนวทางการประเมินผล 

กําหนดระดับคะแนนความสําเร็จในแตละขั้นตอนของการดําเนินการพัฒนากฎหมายตามตัวชี้วัดที่  ๑๓.๒  
:  ระดับความสําเร็จรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ เพื่อให
สวนราชการพิจารณาเปนแนวทางในการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย  ดังปรากฏตามตาราง  ดังนี้ 

แนวทางการประเมินผล 

วิเคราะหความคืบหนาในการดําเนินการของกฎหมายรายฉบับเพื่อประเมินเกณฑ 
การใหคะแนน  (พิจารณาประเมินผลการดําเนินงานแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน 2552 ) 

(สําหรับสวนราชการระดับกรมทั่วไป) 

ขั้นตอนการดาํเนินการ 
พัฒนากฎหมายรายฉบับ1 

คะแนนในแตละขั้นตอน 
หลักฐานที่ตองแสดง 

% ความสําเร็จ คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1  
ตรวจสอบศึกษา วิเคราะหกฎหมายราย
ฉบับแลวเสร็จ 

60 1 รายงานการตรวจสอบและวิเคราะห
กฎหมาย หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให
เห็นวามีการวิเคราะหในกฎหมายที่
เสนอรายฉบับ 

ขั้นตอนที่ 2  
การยกรางกฎหมายแตละฉบับแลวเสร็จ 2 

70 2 รางกฎหมายที่ผานการพิจารณาหรือ
ผานความเห็นชอบแลวจากหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  

ขั้นตอนที่ 3   
มีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นจาก 
ผูมีสวนไดเสียหรือผูอยูใตบังคับ
กฎหมาย (focus group)2 

80 3 รายงานหรือหลักฐานเอกสารที่แสดงให
เห็นวามีการจัดทําการรับฟงความ
คิดเห็นในลักษณะตางๆ ที่มีรูปแบบและ
ผูมี ส วนร วมที่ มีความเหมาะสมกับ
ความสําคัญและผลกระทบของกฎหมาย
ที่ดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 4  
ผานการพิจารณาใหความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของของ
สวนราชการ (ถามี)  และรฐัมนตร ี

90 4 รายงานหรือหลักฐานวารางกฎหมาย
ดังกลาวไดผานการพิจารณาตรวจสอบ
จากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการ (ถามี)  และรฐัมนตร ี
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แนวทางการประเมินผล 

วิเคราะหความคืบหนาในการดําเนินการของกฎหมายรายฉบับเพื่อประเมินเกณฑ 
การใหคะแนน  (พิจารณาประเมินผลการดําเนินงานแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน 2552 ) 

(สําหรับสวนราชการระดับกรมทั่วไป) 

ขั้นตอนที่ 5  
1. กรณีรางกฎหมายที่ตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี : เสนอรางกฎหมายมาที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน
วันที่  30 กันยายน 2552 
2. กรณีรางกฎหมายที่ไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี : ไดมีการประกาศใช
บั ง คั บ ก ฎหม า ยภ า ย ใ น วั น ที่  3 0 
กันยายน 2552 

100 5 1. หนังสือนําสงรางกฎหมายซึ่งลงนาม
โดยรัฐมนตรี/ผูมีอํานาจลงนาม ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2552  
( ก ร ณี ก ฎ ห ม า ย ที่ ต อ ง นํ า เ ส น อ
คณะรัฐมนตรี) 
2 .  หนังสือแจ ง ใหสํ านักเลขาธิการ
คณ ะ รั ฐ ม น ต รี ท ร า บ ว า ไ ด มี ก า ร
ประกาศใชบังคับกฎหมายภายในวันที่ 
30 กันยายน 2552 (กรณีกฎหมายที่ไม
ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี) 

1  ขั้นตอนการดําเนินการ  สวนราชการสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม  แตขอใหยึดขั้นตอนตาม
เกณฑการใหคะแนนเปนขัน้ตอนหลัก 

2  ขั้นตอนที่  2  และ  3  อาจสลับกันไดตามความเหมาะสม 
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แนวทางการประเมินผล 

หมายเหตุ : 
การประเมินการพัฒนากฎหมายรายฉบับตามขั้นตอนการดําเนินงาน (milestone) จะพิจารณาประกอบกับการ
ประเมินในเชิงคุณภาพของกฎหมายรายฉบับ  ดังนี ้
     1. ความสอดคลองกับกฎหมายในกรอบการจัดทํากฎหมายเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 /นโยบายของรัฐบาล/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
     2. การจัดทํารับฟงความคิดเห็น (focus group) ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับความสําคัญของประเด็นที่จะ 
         พัฒนาในแตละกฎหมาย และมีผูมีสวนรวมไดเสียทั้งทางตรงและทางออมครบถวน ดังนี ้
         2.1 การดําเนินการจัดการรับฟงความคิดเห็น (focus group) หมายถึง การดําเนนิการรวบรวมความ 
               คดิเห็นของประชาชนหรอืผูมีสวนไดเสียที่มีตอรางกฎหมาย มีรูปแบบการดําเนินการหลายวิธี  
               ไดแก การจัดประชมุทั่วไป การจัดสัมมนา หรือการจัดสัมมนาเฉพาะกลุมผูเชี่ยวชาญหรือผูมีสวนไดเสีย  
               การสอบถามความเห็น การรับฟงความคิดเห็นทางเว็บไซต และการแจกจายแบบสอบถามใหผูม ี
               สวนไดเสีย เปนตน แตการที่จะใชรูปแบบการดําเนนิการรับฟงความคิดเหน็รูปแบบใดหรอืวิธีการใดนัน้ 
               ใหขึ้นอยูกับความสําคัญ ประเด็นที่ดําเนินการและผลกระทบของกฎหมายที่เสนอพิจารณาตอ 
               สาธารณชนวามีมากนอยเพียงใด 
         2.2 การจัดรับฟงความคิดเห็นตองมกีารกําหนดเปาหมายหรือบุคคล หนวยงานที่จะเขามามีสวนรวม 
              ในการรับฟงความคิดเห็นใหมีความชัดเจน 
                 สําหรับหนวยงานหรือผูที่สมควรรับฟงความคิดเห็นควรจะประกอบดวย 
                 1. หนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของกบัการทําภารกิจนั้นโดยตรง ซึ่งควรเปนหนวยงานระดับกระทรวง 
                    และกรมที่เกีย่วของ 
                 2. หนวยงานภาคเอกชนและประชาชนผูที่จะไดรับผลกระทบจากขอเสนอใหมีกฎหมายนั้นโดยตรง 
                 3. นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวของกับขอเสนอใหมีกฎหมายนั้น 
     3. สวนราชการดําเนินการจัดทําระบบการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย (checklist) ตาม 
         มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 ในกฎหมายที่นําเสนอทุกฉบบัหรือไม 
วิธีการจัดทํารายงานการประเมินผลของสวนราชการ (Self Assessment Report) 

1. ขอใหสวนราชการจัดทําเอกสารรายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการแยก   
   ออกมาจากรายงานการประเมินผลตนเองที่ตองจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. และจัดสงใหสํานักเลขาธิการ 
   คณะรัฐมนตรีโดยตรง จํานวน 10 ชุด พรอมเอกสารอางอิงจํานวน 2 ชดุ 
2. เมื่อสวนราชการประเมินผลตนเองแลว หากไดคะแนนตามขั้นตอนใดจะตองแสดงหลักฐานเชิงประจักษ 
   ตามที่ระบุไวหรือเอกสารอืน่ ๆ ที่แสดงวาไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนนัน้ เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนา 
   กฎหมายคณะตาง ๆ ตรวจสอบ 
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กรณีที่ 2 สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวง ที่ไมมีแผนพัฒนากฎหมาย 
ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ (สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวง ยกเวน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่สํานักงานปลัดกระทรวงไมมีกฎหมายพัฒนา) 
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดย
พิจารณาความครบถวนของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก 

1. ความสําเร็จในการจัดสงแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการในกระทรวง 
2. ความสําเร็จในการจัดสงรายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวน

ราชการในกระทรวง 
 

ตัวชี้วัดที่   13.1 ความสําเร็จในการจัดสงแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการในกระทรวง 
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดสงแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง ซึ่ง
ประกอบดวยแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการในสังกัดของกระทรวงไดครบถวน แบงเกณฑการใหคะแนน
เปน 7 ระดับ ตามระยะเวลาในการจัดสงถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 

• สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2552 โดยใหระบุการ
ดําเนินการพัฒนากฎหมายใด สาระสําคัญหรือประเด็นกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลในการดําเนินการใน
แตละประเด็นทางกฎหมายใหชัดเจน มีการกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จ  
 
เกณฑการใหคะแนน :  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1.0 คะแนน จัดสงแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง เกินกําหนด 6 วันทําการ 
2.0 คะแนน จัดสงแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง เกินกําหนด 5 วันทําการ 
3.0 คะแนน จัดสงแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง เกินกําหนด 4 วันทําการ 
3.5 คะแนน จัดสงแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง เกินกําหนด 3 วันทําการ 
4.0 คะแนน จัดสงแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง เกินกําหนด 2 วันทําการ 
4.5 คะแนน จัดสงแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง เกินกําหนด 1 วันทําการ 
5.0 คะแนน จัดสงแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง ตามกําหนด สลค. 
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หมายเหตุ : 
สวนราชการที่ไมมีแผนพัฒนากฎหมายที่ตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหเพิ่มน้ําหนัก

ตัวชี้วัดที่  9 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต และตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
สวนราชการ เปน รอยละ 4 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ชื่อผูรับผิดชอบ           หมายเลขโทรศัพท 

นายศิริ  เลิศธรรมเทว ี 0 2280 9000 ตอ 301 
นายอํานาจ  พวัเวส 0 2280 9000 ตอ 303 
นางสาวกัญชลี  จํานงควงศ 0 2280 9000 ตอ 111 
นายรังสิต  มาศรีจันทร 0 2280 9000 ตอ 557 
นางสาวสุภัทรา  สังขทอง 0 2280 9000 ตอ 558 
นายเศรษฐชัย  อันสมศร ี 0 2280 9000 ตอ 556 
นางสาวกรทิพย  รัตนวงศ 0 2280 9000 ตอ 556 

 
เหตุผล :  

1. เพื่อใหการพัฒนากฎหมายของสวนราชการบรรลุผลเปนไปตามรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

2. เพื่อทําใหการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของสวนราชการมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบ
เดียวกัน 

3. เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ เกิดความเขาใจในการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมาย                 
ในภาพรวม  
 
แนวทางประเมินผลเชิงคุณภาพ 

 เพื่อใหการพัฒนากฎหมายของสวนราชการมีประสิทธิภาพ  ความเหมาะสม  เปนไปตามหลักเกณฑและ
แนวทางการพัฒนากฎหมาย  จึงไดกําหนดหลักเกณฑแนวทางการประเมินผลและใหคะแนนแผนพัฒนา
กฎหมาย  ดังนี้ 

 เมื่อกระทรวงไดสงแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการมาภายในวันที่  28  พฤศจิกายน  2551  และ
เมื่อแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ใหดูแลเรื ่องการพัฒนากฎหมายของสวนราชการแลว  สวนราชการจะไดรับการประเมินคะแนนใน
แผนพัฒนากฎหมายเต็ม  5 คะแนน  แตเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของแผนพัฒนากฎหมายเพื่อเปนไป
ตามหลักเกณฑ  จึงกําหนดใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบกรมหรือสวนราชการนั้นไดนําน้ําหนัก (รอยละ) ตัวชี้วัดนี้ไป
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ปรับเปลี่ยนน้ําหนักรอยละของตัวชี ้วัดตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการหรือไม  และประเมินผลเชิง
คุณภาพตามแนวทางการประเมิน  ดังปรากฏตามตาราง  ดังนี้ 

แนวทางการประเมินความสําเร็จในการจัดสงแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการในกระทรวง
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 

 (สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวง ยกเวนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร) 

เกณฑการประเมินคะแนนเชิงคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินผลฯ 

หลักฐานที่ตองใชในการตรวจสอบ 

1 .  ตรวจสอบว าสํ านั ก ง านปลั ดกร ะทรวงส ง
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการไดทันในวันที่  
28  พฤศจิกายน  2551  หรือไม (กําหนดของ สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี) ตามเกณฑการใหคะแนนท่ี
กําหนดไว  

 หนังสือนําสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง 
- การลงรับหนังสือนําสงแผนพัฒนากฎหมายของ
กระทรวงที่ สํ านัก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี ได
ลงทะเบียนไว 

2.  ตรวจสอบวาสํานักงานปลัดกระทรวงรวบรวม
กฎหมายหลักและอนุบัญญัติของกระทรวง กรม  
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทั้งหมดที่รับผิดชอบ  
โดยจําแนกหมวดหมูกฎหมายวากฎหมายหลักฉบับ
ใดมีอนุบัญญัติใดที่ออกเปนไปตามกฎหมายหลักฉบับนี้
หรือไม  หากไมครบถวน  ปรับลดคะแนนไมเกิน  0.1  
คะแนน จากคะแนนรวมที่ไดจากการประเมินในเชิงปริมาณ
ในขอ 1  

 บัญชีรายชื่อกฎหมายหลักและอนุบัญญัติของ
สวนราชการที่กระทรวงเสนอมาในแผนพัฒนา
กฎหมาย 
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ตัวชี้วัดที่ 13.2 ความสําเร็จในการจัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของ           
สวนราชการในกระทรวง 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการในกระทรวง ซึ่งประกอบดวยรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการในสังกัดของกระทรวงไดครบถวน แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 7 ระดับ ตามระยะเวลาในการ
จัดสงถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 
 
เกณฑการใหคะแนน :  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1.0 คะแนน จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง 
เกินกําหนด 6 วันทําการ 

2.0 คะแนน จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง 
เกินกําหนด 5 วันทําการ 

3.0 คะแนน จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง 
เกินกําหนด 4 วันทําการ 

3.5 คะแนน จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง 
เกินกําหนด 3 วันทําการ 

4.0 คะแนน จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง 
เกินกําหนด 2 วันทําการ 

4.5 คะแนน จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง 
เกินกําหนด 1 วันทําการ 

5.0 คะแนน จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง 
ตามกําหนด สลค. 
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หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ชื่อผูรับผิดชอบ           หมายเลขโทรศัพท 

นายศิริ  เลิศธรรมเทว ี 0 2280 9000 ตอ 301 
นายอํานาจ  พวัเวส 0 2280 9000 ตอ 303 
นางสาวกัญชลี  จํานงควงศ 0 2280 9000 ตอ 111 
นายรังสิต  มาศรีจันทร 0 2280 9000 ตอ 557 
นางสาวสุภัทรา  สังขทอง 0 2280 9000 ตอ 558 
นายเศรษฐชัย  อันสมศร ี 0 2280 9000 ตอ 556 
นางสาวกรทิพย  รัตนวงศ 0 2280 9000 ตอ 556 

 
เหตุผล :   

เพื่อใหเกิดความสมบูรณในการพัฒนากฎหมายตามกรอบการจัดทํากฎหมายเพื่ออนุวัติการให
เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับที่  10  (พ.ศ.2550-2554)  เปนไปดวยความรวดเร็วและรอบคอบ คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการไดกําหนดตัวชี้วัดในการพัฒนากฎหมายไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ของทุกกระทรวง และกรม เวนแตกระทรวงหรือกรมที่ไมมีกฎหมาย ในความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

 
แนวทางการประเมินความสําเร็จในการจัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย

ของสวนราชการในกระทรวง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
 (สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวง ยกเวนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร) 

เกณฑการประเมินคะแนนเชิงคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินผลฯ 

หลักฐานที่ตองใชในการตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบวาสํานักงานปลัดกระทรวงสงรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวน
ร าชกา ร ได ทั นกํ าหนดของสํ านั ก เ ลข าธิ ก า ร
คณะรัฐมนตรี ตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว  

หนังสือนําสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง 
- การลงรับหนังสือนําสงแผนพัฒนากฎหมายของ
กระทรวงที่ สํ านัก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี ได
ลงทะเบียนไว 
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มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ 

 
ตัวชี้วัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปจากหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1200/ว 45   
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคการ 
ตัวชี้วัดที่   14   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
น้ําหนัก :   รอยละ 20 
คําอธิบาย :  

•  สวนราชการไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวชี้วัดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยไดมีการประเมินองคกรตามแนวทางการบริหารจัดการแบบ “ADLI”             
เพื่อตรวจสอบวาสวนราชการมีการดําเนินการบริหารจัดการในแตละขอคําถามตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐอยางมีระบบแบบแผน (Approach) นําไปใชอยางทั่วถึง (Deployment) เกิดการเรียนรู 
(Learning) และบูรณาการเชื่อมโยงสอดคลองกัน (Integration) และประเมินผลจากมาตรฐานที่กําหนดไว 
(Check List) ซึ่งทําใหสวนราชการไดทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง พรอมทั้งดําเนินการปรับปรุง
องคกรในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดวย และเม่ือสิ้นปงบประมาณสวนราชการไดดําเนินการประเมิน
องคกรดวยตนเองอีกครั้ง เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และจัดสงแผน
ปรับปรุงองคกรจํานวน 2 แผนดังกลาว ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 

• ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
สํานักงาน ก.พ.ร. มุงเนนใหสวนราชการปรับปรุงองคกร โดยการวัดความสําเร็จของการดําเนินการและผลลัพธ
ของแผนพัฒนาองคการ* (Improvement Plan) เปนสําคัญ ซึ่งสงเสริมใหแตละสวนราชการมีความเขาใจและนํา
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง รวมถึงสามารถ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการไดอยางเปน
ระบบ  
(*เปลี่ยนชื่อจาก แผนปรับปรุงองคกร เปน แผนพัฒนาองคการ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 – 2555) 

• สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อเปนกรอบการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาองคการ ซึ่งถือวาเปนกรอบแนวทางในการ
ประเมินองคกรเบื้องตน และเปนแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น” ซึ่งหากสวนราชการสามารถดําเนินการผาน
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานแลว  และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเขาสูระดับกาวหนา และ 
สามารถที่จะการยกระดับเพื่อมุงสูความเปนเลิศตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไดตอไป 
                เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานเปนกรอบการประเมินที่สามารถบงชี้
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปน
แนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสะทอนใหเห็นถึงระดับการ
พัฒนาของสวนราชการในระดับที่กระบวนการหรือระบบเริ่มใชไดผล ดังนี้ 
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 มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทําอยางเปนระบบเพื่อรองรับกิจกรรมในหัวขอ
ที่ประเมิน  (Approach) 

 กระบวนการ/ระบบ  เปนที่เขาใจยอมรับ และเริ่มมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/กิจกรรม
ในกิจกรรมดานนี้ (Deployment)  

 องคกรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมดานนี้ อาจมีการ
ปรับปรุงใหกระบวนการ/ระบบใหดีขึ้นบาง (Learning) 

 กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมดานนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสําคัญของ
องคกรที่ระบุไวในภารกิจ/ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ (Integration) 

• วิธีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบงออกเปน 2 แนวทาง ดังนี้  
แนวทางที่ 1 การดําเนินการตามแนวทางของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งถือวาเปนภาคบังคับที่ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการเพื่อยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน ซึ่งจะกําหนดวิธีการดําเนินการตามเอกสารคูมือคําอธิบายตัวชี้วัด
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แนวทางที่ 2   สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งถือวาเปนภาคสมัครใจ 
เนื่องจากมีหลักเกณฑและกลไกที่แตกตางจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดเผยแพรแนวทางการบริหารรางวัลใหสวนราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่
สวนราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมิน
องคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ
สวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการตอไป  

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ใหดําเนินการครอบคลุม
ทุกหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง รวมถึงราชการบริหารสวนกลางที่ไปต้ังอยูในภูมิภาคดวย 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําเปนคูมือที่มีรายละเอียดให
สวนราชการใชในการดําเนินการ แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก (รอยละ) 
14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 12 
14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ 

ของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)  

4 

14.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจดัทําแผนพัฒนาองคการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4 

รวม 20 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

 169

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
น้ําหนัก : รอยละ 12 
คําอธิบาย : 

• การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการ จํานวน 2 แผน ซึ่งแตละแผนแบงการดําเนินงาน
ออกเปน 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก (รอยละ) 

แผนที ่1 แผนที ่2 
14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน  
( วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่
ดําเนินการ) 

4 4 

14.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุ เป าหมายความสํ า เร็ จของผลลัพธ ในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
(วัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการ) 

2 2 

รวม 6 6 
 
ตัวชี้วัดที่ 14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  

(วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่ดาํเนินการ) 
น้ําหนัก : รอยละ 8 (แผนที่ 1 น้ําหนักรอยละ 4 และแผนที่ 2 น้ําหนกัรอยละ 4) 
คําอธิบาย : 

• สวนราชการจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนรายหมวด โดย
การนําโอกาสในการปรับปรุงจากการประเมินตนเองในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐานมาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ จํานวน 2 แผน ไดแก แผนภาคบังคับ 
1 แผน และแผนภาคสมัครใจ 1 แผน โดยมีเงื่อนไขการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ดังนี้ 

1. แผนภาคบังคับ หมายถึง แผนพัฒนาองคการที่กําหนดขึ้นตามลักษณะภารกิจหลักของ
สวนราชการ โดยกําหนดใหกรมดานบริการจัดทําแผนหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย เนื่องจากเปนหนวยงานที่ตองใหความสําคัญกับการสงมอบบริการที่ดีมีคุณภาพใหกับประชาชน
ผูรับบริการ และกําหนดใหกรมดานนโยบาย จัดทําแผนหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เนื่องจากเปน
หนวยงานที่เนนกระบวนการในการจัดทําแผนงานที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จใน
การดําเนินงานของสวนราชการ ทั้งนี้ สวนราชการสามารถกําหนดประเภทของกรมตามลักษณะภารกิจหลักได
ตามความเหมาะสม หรือใชประเภทของกรมตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 26 ลงวันที่  
13 มิถุนายน พ.ศ. 2551  

2. แผนภาคสมัครใจ หมายถึง แผนพัฒนาองคการที่ไดมาจากการจัดลําดับความสําคัญของ
โอกาสในการปรับปรุงของทุกหมวด และคัดเลือก 1 หมวดที่มีความสําคัญมากที่สุดมาดําเนินการ 
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• การระบุประเภทของสวนราชการวามีภารกิจหลักที่ควรกําหนดใหเปนกรมดานนโยบายหรือ  
กรมดานบริการ ตามขอบเขตและลักษณะของหนวยงาน รวมทั้ง อํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ระบุไวตาม
วัตถุประสงคของการจัดต้ังหนวยงาน  โดยใหพิจารณาจากคํานิยามตอไปนี้ 

          กรมดานบริการ  หมายถึง ภารกิจหลักของสวนราชการที่รับผิดชอบการใหบริการสาธารณะ 
การอนุมัติ อนุญาต ควบคุม กํากับ ใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงงานบริการทาง
วิชาการดวย 

กรมดานนโยบาย  หมายถึง ภารกิจหลักของสวนราชการ เปนการเสนอแนะในการจัดทํา
นโยบาย แผน และมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง การกําหนดกฎ ระเบียบ การประสานติดตาม
ประเมินผลใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด  

• สํานักงาน ก.พ.ร. มีขอแนะนําสําหรับการคัดเลือกหมวดเพื่อจัดทําแผนภาคสมัครใจ        
ตามหลักการของการพัฒนาองคการ ดังนี้ 

1. กรมดานบริการ นอกเหนือจากหมวด 3 แลว ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงหมวด 1 
หรือหมวด 6 เปนลําดับตน ๆ เนื่องจากเปนการใหความสําคัญกับผูรับบริการ ควรมีการกําหนดทิศทางที่
ชัดเจนและการออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  

2. กรมดานนโยบาย นอกเหนือจากหมวด 2 แลว ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงหมวด 1 
หรือหมวด 4 เปนลําดับตน ๆ เนื่องจากเปนการใหความสําคัญกับยุทธศาสตรและการนําไปปฏิบัติซึ่งควรมีการ
กําหนดทิศทางที่ชัดเจนและมีระบบการวัดผลการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ  

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ สวนราชการจัดทําลงในแบบฟอรมที่กําหนด ซึ่งมีรายละเอียด
ตามคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และจัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่  30  มกราคม พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ หากสวนราชการไมสามารถจัดสงไดทันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดจะปรับลดคะแนนจากผลคะแนนรวมของตัวชี้วัดนี้ 0.5000 คะแนน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

วัดความสําเร็จของกระบวนการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่
เลือกดําเนินการ โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้    

การประเมินผล 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพืน้ฐาน (วัดกระบวนการ)  

 

60 
 

70 
 

80 
 

90 
 

100 

 
สวนราชการจะประเมินองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในแตละหมวด  

โดยสวนราชการจะนําเฉพาะขอที่มีผลการประเมินยังไมผานเกณฑฯ มาจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 อยางไรก็ตาม ในการวัดความสําเร็จของการดําเนินงานจะตรวจประเมินทุกขอในหมวด
นั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานดังกลาว มีรายละเอียดในคูมือ
คําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 แผนพัฒนาองคการที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

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

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
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ตัวชี้วัดที่ 14.1.2   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ  
ของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

น้ําหนัก : รอยละ 4 (แผนที่ 1 น้ําหนักรอยละ 2 และแผนที่ 2 น้ําหนกัรอยละ 2) 
คําอธิบาย : 

• ผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ  หมายถึง ผลสําเร็จตามตัวชี้ วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินการของแผนพัฒนาองคการที่สะทอนออกมาในรูปของผลลัพธการดําเนินการ (ตามหมวด 7 ของเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน) โดยสวนราชการจัดทําตัวชี้วัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ
ลงในแบบฟอรมที่กําหนดและสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมแผนพัฒนาองคการ ภายในวันที่ 30 มกราคม 
พ.ศ. 2552 

• การกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธบางสวน สามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตามมิติตาง ๆ หรือใช
ตัวชี้วัดเดียวกันกับที่ใชวัดผลในคํารับรองการปฏิบัติราชการได แตตองลดทอนน้ําหนักลงใหมีความเหมาะสม 
และสอดคลองกับแผนพัฒนาองคการในหมวดนั้น ๆ ดวย เชน การนําตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการมาเปนตัวชี้วัดของแผนพัฒนาองคการในหมวด 3 หรือการนําตัวชี้วัดการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการมาเปนตัวชี้วัดของแผนพัฒนาองคการในหมวด 6 เปนตน 

• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
ขอใหสวนราชการรายงานผลวาสามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 
 

ตารางและสูตรการคํานวณสําหรับแผนที ่1 และแผนที่ 2 : 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ          
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

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

แผนที่..... ชื่อแผน................................. 
KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 
KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้าํหนัก Σ (Wi x SMi) 
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

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

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

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดใหเทากนัทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้ําหนักของ
ทุกตัวชี้วัด เทากับ 1 

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนพฒันาองคการ ; 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 

 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ 
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แนวทางการประเมินผล 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และระบุแหลงที่มาไดชัดเจน 
สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

 
ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ

ผลลัพธการดาํเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 

น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ
การดําเนินการของสวนราชการ หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (หมวด 7) ของ     
สวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน นอกเหนือจากการวัดความสําเร็จของ
ผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 2 หมวด 

• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ ขอใหสวนราชการรายงานผล
วาสามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

• นอกเหนือจากการดําเนินงานที่มุงเนนไปที่แผนพัฒนาองคการ 2 หมวดแลว สวนราชการควร
พัฒนาการบริหารจัดการองคการในหมวดอื่น ๆ ควบคูไปดวย เพื่อใหเกิดผลลัพธในหมวด 7 ของเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
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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 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 
KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้าํหนัก 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 น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดใหเทากนัทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้ําหนักของ
ทุกตัวชี้วัด เทากับ 1  

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน ; 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 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และระบุแหลงที่มาไดชัดเจน 
สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

 177

ตัวชี้วัดที่ 14.3  ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนกัของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นั้น ใหสวนราชการประเมิน
องคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 แบงเปน 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ
ขององคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุณภาพการ
บรหิารจัดการภาครฐัระดับพืน้ฐาน 

1 3 4 5 6 7 

3. ความครบถวนของแผนพฒันาองคการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553* (2 แผน) 

2 0 - 1 - 2 

รวม 4      
หมายเหตุ :  * เปนการจัดทําแผนพัฒนาองคการรายหมวด โดยใชแนวทางการจัดทําของปงบประมาณ       

พ.ศ. 2552  
 * การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- กรมดานนโยบาย ใหดําเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 4 (หากสวนราชการเลือก
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว ใหดําเนินการในหมวด 1 แทน) 

- กรมดานบริการ ใหดําเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 6 (หากสวนราชการเลือก
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว ใหดําเนินการในหมวด 1 แทน) 

                    *  กรณีที่สวนราชการใดยังไมผานเกณฑฯ บางขอที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให 
 จัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมมาดวย 
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แนวทางการประเมินผล  :  

แนวทางการประเมินผล 

ประเด็นที่พิจารณา ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

1) ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวง
น้ําหนักของการจัดทําแผนพฒันา
องคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  พิจารณาจากความครบถวนของการประเมินองคกรเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งหมายถึง ความ
ครบถวนของเนื้อหาและรูปแบบของรายงานการประเมินองคกรฯ ของ
สวนราชการตามรายละเอียดที่กําหนดไวในคูมือ  
1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร 
    (15 คําถาม) 
2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวย

ตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน 

3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ  
    2553 จํานวน 2 แผน (กรณีสวนราชการที่ยังไมผานเกณฑฯ ใน 
    ปงบประมาณ 2552 จะตองจัดทําแผนฯเพิ่มเติมมาดวย )  

 
เหตุผล :  

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

• เพื่อใหสวนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเองเปรียบเทียบกับการบริหาร
จัดการของสวนราชการที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของ
หนวยงานภาครัฐใหมุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูงและมีความพรอมในการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั : กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 3  

สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางอารียพันธ เจริญสุข  02-356-9999 ตอ 8848 
2. นางกัลยาณ  ภูวนันท 02-356-9999 ตอ 8841 
3. นางสาวอภิจิตตรา อภิราชจิตร 02-356-9999 ตอ 8806 
4. นางสาวภัทรอาภา จินดาวงศ 02-356-9999 ตอ 8916 
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หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 37 
ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 

เร่ือง การจัดทําคํารับรองการปฏบิัติราชการ  
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

 
หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 45 

ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 
เร่ือง การจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

 

ภาคผนวก 1 
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แบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัด 
 

 
 

ตัวอยางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

              

  184 

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. 

2549 2550 2551 

     
     

หมายเหตุ :  * (ถามี) 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1.  
2.  

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

ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัด เชน รอยละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน 
น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  

 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร. ที่  
นร. 1200/ว37 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 เรื่อง การจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพ่ือใหผูประเมินและ

ผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกันถึงแนวทางการวัดผลตัวชี้วัด 
สูตรการคํานวณ ระบุสูตรการคํานวณที่สอดคลองกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด 
เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

สวนราชการ 
เง่ือนไข ระบุเง่ือนไขที่จําเปนซึ่งมีสวนสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จของตัวชี้วัด 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
 

ระบุขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของตัวชี้วัด ซึ่งตองมีแนวทางการจัดเก็บ
ขอมูลสอดคลองกับคําจํากัดความของตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินผล
ปงบประมาณปจจุบัน 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบุแหลงของขอมูลที่สวนราชการนํามาใชอางอิงในการประเมินผลรวมทั้ง
วิธีการจัดเก็บขอมูล 

ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  
หมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานใหตัวชี้วัด
บรรลุผลสําเร็จ พรอมทั้งเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่ 
ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

ชื่อผูจัดเก็บขอมูล                         
หมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 
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ตัวชี้วัดท่ี ... รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาการสงออก  
หนวยวัด : รอยละ 
นํ้าหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  
  รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการสงออก หมายถึง รอยละของการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นของมูลคาการ
สงออกสินคาไปตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยเปรียบเทียบกับมูลคาการสินคาไปตางประเทศ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 
สูตรการคํานวณ :  

มูลคาการสงออกสินคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  - มูลคาการสงออกสินคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  X 100 
                                                 มูลคาการสงออกสินคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2551   

 
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. 

2549 2550 2551 

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

หมายเหตุ :  * ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนตัวเลขเบ้ืองตน 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. กําหนดใหสํานักงาน……….เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล โดยความรวมมือจาก    
กรมศุลกากร 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล สํานักงาน……….รวบรวมขอมูลเปนรายเดือนและจัดสงให หนวยงานกลาง 
ซึ่งจะสรุปผลการดําเนินงานเปนรายเดือน 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายซื่อสัตย สุขสบาย                เบอรติดตอ : 0-2xxx-xxxx 
ผูจัดเก็บขอมูล      : นายรักชาติ อยูดี   เบอรติดตอ : 0-2xxx-xxxx 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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 แบบฟอรมตารางสรุปผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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.2552 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เน่ืองจากเปน
ตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง จัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

              

     189 

คําอธิบายการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ             
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

กรม ระบุชื่อสวนราชการ 
กระทรวง ระบุชื่อกระทรวงที่สังกัด 
รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการรายงาน 
ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัดเชน รอยละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน 
น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

สวนราชการ 
ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมีหนวยนับ

เหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด
และไมไดระบุตัวชี้วัดยอยพรอมรายละเอียดลงในตารางไมตองระบุขอมูลผล 
การดําเนินงาน) 

คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ 
การใหคะแนนที่ระบุในคํารับรองฯ โดยใชวิธีการคํานวณตามแบบที่1 ในบทที่ 2 
ทั้งนี้สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัดและไมไดระบุตัวชี้วัดยอย
พรอมรายละเอียดลงในตารางใหใชวิธีการคํานวณคาคะแนนที่ไดตามแบบที่ 2 
ในบทที่ 2 แลวจึงนําคาคะแนนที่คํานวณไดมาใสในชองคาคะแนนที่ได 

คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะนนที่ไดของตัวชี้วัด 
มาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัดแลวหารดวยน้ําหนักรวมทั้งหมดของทุกตัวชี้วัดที่
ระบุในคํารับรองฯ 

วันที่รายงาน ระบุวันที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 หลังจากที่มีการตรวจสอบและผูมีอํานาจให 
ความเห็นชอบแลว 

ชื่อผูรายงาน หนวยงาน ตําแหนง       
หมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 พรอมทั้ง
หนวยงานตนสังกัด ตําแหนง เบอรโทรศัพทที่สํานักงาน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ 
 
 
 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ 
 

ภาคผนวก 4 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :  

โทรศัพท :   โทรศัพท :   

คําอธิบาย : 

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

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

รอยละที่เพิ่มข้ึน       
(รอยละ) 

2550 2551 2552 2551 2552 

      

 

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 :  
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คําอธิบายการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
(สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปริมาณ) 

 
ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการ
รายงาน 

ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  
หมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานให
ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ พรอมเบอรโทรศัพท ทั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน 
เปนประจํา 

ชื่อผูจัดเก็บขอมูล 
หมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการดําเนินงาน
ของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่ใน
กรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร. 

ที่ นร. 1200/ว37 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 เรื่อง การจัดทํา 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพ่ือใหผู

ประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกันถึงแนว
ทางการวัดผลตัวชี้วัด 

ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาของการรายงานของตัวชี้วัด 
พรอมทั้งแจงขอมูลประกอบที่ใชในการคํานวณใหครบถวนตาม 
คํานิยามหรือสูตรการคํานวณ  

เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 

การคํานวณคะแนนจากผล 
การดําเนินงาน 

 

 ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
 น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

 ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมี
หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอย
มากกวา 1 ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดําเนินงานให
ครบถวน) 

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

 คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนนที่ได
ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 

คําชี้แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการ 
ที่ไดดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ ทั้งที่
ควบคุมไดและควบคุมไมได 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมไดและควบคุมไมได 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในป
ตอไป  

ระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ
ตอไป 

หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของเอกสาร 
ที่ไดจัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูไดจาก
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการฯ หัวขอแนวทาง
การประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน 
หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถาย เปนตน 
ทั้งนี้ขอใหระบุใหชัดเจนวาเอกสาร/หลักฐานที่จัดสงมาประกอบนั้น 
มีความเกี่ยวของหรือสอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ... รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการสงออก  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายรักชาติ  มีสุข                        ผูจัดเก็บขอมูล :   นายสุขใจ  ไมโกงใคร 

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

คําอธิบาย :  การเปล่ียนแปลงของมูลคาการสงออกทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ต.ค. 51 – ก.ย. 52) 
เปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ( ต.ค. 50 – ก.ย. 51) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
มูลคาการสงออก (US$)ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละที่เพ่ิมขึ้น (รอยละ) 
2550 2551 2552 2551 2552 

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  

25 9.50 4.2500 1.0625 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
   กระทรวงพาณิชยไดมีการดําเนินมาตรการทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพื่อเปนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการสงออกของสินคาไทยในตลาดโลก โดยมีกิจกรรมที่สําคัญไดแก   

1) ดําเนินการมาตรการทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการสงออกของ
สินคาไทยในตลาดโลกที่สําคัญไดแก การเจรจากับประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
เพ่ือเปนการรุกขยายและรักษาตลาด รวมทั้งการเจรจาเพื่อจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี  
(เอกสารแนบ 1)  

2)  เจรจาเพื่อปกปองผลประโยชนทางการคาของไทยและแกไขปญหาการกีดกันทางการคากับประเทศ
ตางๆ (เอกสารแนบ 2)  

3) พัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือการคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดตนทุนโลจิสติกสของผูสงออก ไดแก การพัฒนาระบบการใหบริการรวม One Stop Services 
ของกระทรวงพาณิชย การสํารวจเสนทาง โลจิสติกส ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน การสํารวจเพื่อจัดตั้ง 
Distribution Center ในตางประเทศโดยเฉพาะจีนและอินเดีย การจัดใหมี Trade Finance เพ่ือ
สนับสนุนผูสงออกการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินคา/หองเย็นในภูมิภาค (เอกสารแนบ 3) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

4) การดําเนินมาตรการควบคุมราคาสินคาภายในประเทศที่เขมขนมากขึ้น เพ่ือเปนการตรึงราคาสินคา
ในประเทศไมใหเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงที่ราคาน้ํามันสูงขึ้น  เปนการลดภาระดานตนทุนการ
ผลิตใหกับผูผลิตและผูสงออก (เอกสารแนบ 4) 

5) จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดรวมกับภาคเอกชนเพิ่มขึ้นทั้งในตลาดหลักและตลาดใหม ทั้งทางดาน
ปริมาณและคุณภาพที่สําคัญไดแก  การจัดงานแสดงสินคานานาชาติในประเทศ การเขารวมงานแสดง
สินคาในตางประเทศ  การจัดงานแสดงสินคาในตางประเทศ (Thailand Exhibition)  การจัดคณะ
ผูแทนการคา  การสรางเครือขายกระจายสินคา(DN/DC) การสงเสริมการขายรวมกับผูซื้อหรือ
หางสรรพสินคา  OTOP Premium to the World  การสรางภาพลักษณ/ประชาสัมพันธภาพลักษณ
ของสินคาและธุรกิจบริการ  รวมทั้งภาพลักษณของประเทศไทย  เปนตน (เอกสารแนบ 5 และ 6) 

6) ดําเนินกิจกรรมใหม ๆ เพ่ือชวยผลักดันการสงออก ที่สําคัญ เชน  สงเสริมธุรกิจ Global Sourcing 
ธุรกิจ Offshore และสงเสริมโลจิสติกส (Trade Logistics) รวมท้ังสรางนักธุรกิจ Intertrader เปนตน 
(เอกสารแนบ 7 ) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
  1. ผูประกอบการไทยมีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
 2. เศรษฐกิจและการคาของตลาดสงออกสําคัญ ยังมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตอเนื่องทั้งในตลาดหลัก และตลาดใหม 
             3. รัฐบาลไดดําเนินการขยายตลาดสินคาเกษตรอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะสินคาขาว มันสําปะหลัง 

ยางพารา และสินคาอาหาร  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

1.  ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มีความผันผวน 
          2.  ทิศทางและแนวโนมของเศรษฐกิจตลาดสงออกสําคัญ โดยเฉพาะสหรัฐฯ จากปญหาสินเชื่อ Sub-Prime 
           3.  ทิศทางและแนวโนมคาเงินบาทและเสถียรภาพ 
           4.  ตนทุนการผลิตสินคาในประเทศที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น 
       5.  ปญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
การดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ ควรมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดรูปแบบการทํางานที่
เปนระบบ และสนับสนุนใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น 
หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน 97 แผน)  

1.  รายงานสรุปผลการเจรจาการคากับประเทศตางๆ ตลอดจนรายละเอียดการจัดกิจกรรม ผลสําเร็จที่
เกิดขึ้นจากการเจรจาในแตละประเทศคูเจรจา พรอมภาพถาย จํานวน 5 แผน 

2.  รายงานสรุปประเด็นการดําเนินการปองกันและการแกไขปญหาทางการคา จํานวน 4 กรณี พรอม
รายละเอียดการดําเนินการ รายงานการประชุม และมติคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวของ จํานวน 22 แผน 

3.  รายงานสรุปการจัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบโลจสิตกิส ตลอดจนรายละเอียดการจัดกิจกรรม  
รายงานการประชุมและภาพถายของแตละกิจกรรม จาํนวน 15 แผน 

4.  รายงานสรุปการดําเนินมาตรการเพื่อควบคุมราคาสินคา พรอมทั้งผลความสําเร็จของการเปลี่ยนราคา
ของสินคาแตละรายการ จํานวน 3 แผน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

5.  สรุปผลการจัดกิจกรรมสงเสริมการสงออก โดยแยกเปนตลาดหลักและตลาดใหม ตลอดจนรายละเอียด
การจัดกิจกรรม ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น พรอมทั้งเอกสารและภาพถายของแตละกิจกรรม จํานวน 28 แผน 

6.  สําเนาขอตกลงความรวมมือดานการคาจํานวน 8 ฉบับ จํานวน 14 แผน 
7.  สรุปผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาผูประกอบการ พรอมรายชื่อนักธุรกิจ Intertrader 53 คน จํานวน 8 

แผน 
8. รายงานขอมูลสถิติการสงออกแตละเดือน (ต้ังแตตุลาคม 2551 – กันยายน 2552) จํานวน 2 แผน 
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 
 
 
 

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 :  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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คําอธิบายการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
(สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงคุณภาพ) 

ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
หัวขอการรายงาน คําอธิบาย 

 รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการรายงาน 
 ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
 ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  

หมายเลขโทรศัพท 
ระบุชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด พรอมเบอรติดตอ 

 ชื่อผูจัดเก็บขอมูล             
หมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูจัดเก็บขอมูล พรอมเบอรติดตอ 

 คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร.  

ที่ นร. 1200/ว37 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 เรื่อง การจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
สวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 กรอกรายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด การจัดเก็บขอมูล ตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ  

  
  
  

 ขอมูลผลการดําเนินงาน อธิบายรายละเอียดการดําเนินงานที่มีความสอดคลองกับประเด็นการ
ประเมินผลที่กําหนดไวของตัวชี้วัดนั้นๆ  

 เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
สวนราชการ 

 การคํานวณคะแนนจากผล 
การดําเนินงาน 

สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา เนื่องจากผูประเมินจะเปนผูพิจารณาให
คะแนนสําหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 คําชี้แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการ
ที่ไดดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้ 
 อุปสรรคตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการ

ดําเนินงานในปตอไป  
ระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณตอไป 

 หลักฐานอางอิง ระบุชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของเอกสารที่จัดสงมา 
เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยชนิดของ
หลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการฯ หัวขอแนวทาง
การประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน 
หนังสือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถาย เปนตน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : …..ระดับความสําเร็จของการปองกันและแกไขปญหาทางการคาระหวางประเทศ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสะสมบุญ ไวชาติหนา ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวจริงใจ รักคนดี 

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

คําอธิบาย : 
ระดับความสําเร็จของการปองกันและแกไขปญหาทางการคา  เปนการประมวลผลความสําเร็จของการ

ดําเนินการสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาทางการคา  ประสิทธิภาพในการประสานความรวมมือกับผูประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ การสนับสนุนขอมูล การติดตามและผลักดันใหการดําเนินการตางๆ เปนไปตามขอกฎหมายหรือ
มาตรการทางการคาหรือพันธกรณี เพ่ือหาขอสรุปหรือแนวทางในการแกไขปญหาทางการคา เชน 

 •  การศึกษาวิเคราะห  ตรวจสอบสถานการณ กฎระเบียบ มาตรการกีดกันทางการคา ไดแก การใชมาตรการ

ตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน การใชมาตรการที่ไมสอดคลองกับขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ  

การใชมาตรการดานสุขอนามัย  และมาตรการอื่นที่เปนปญหาอุปสรรคในการสงออกของสินคาไทย  

รวมทั้งการที่สินคาจากตางประเทศเขามาทุมตลาด  จนกอใหเกิดความเสียหายตอผูประกอบการหรือผูผลิต

สินคาในประเทศไทย 

 • การจัดประชุมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาคราชการและเอกชน  เพ่ือประเมินสถานการณและรวมกัน

พิจารณากําหนดขอเสนอแนวทางการปองกัน/แกไขปญหาอุปสรรคทางการคา 

 • การดําเนินการปองกัน/แกไขปญหาอุปสรรคทางการคา  หรือการใชมาตรการทางการคาตามแตละกรณี  

เชน  การดําเนินการมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน  การจัดระเบียบบริหารการนําเขาสงออก

สินคา  การจัดประชุม เจรจา  รวมทั้งการจัดสัมมนาและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมใหกับ

ภาคเอกชนกรณีตางประเทศออกกฎระเบียบทางการคาใหมที่จะมีผลกระทบกับผูผลิตและผูสงออกไทย 

 •  การติดตามและประเมินผลการดําเนินการปองกัน/แกไขปญหาอุปสรรคทางการคา     

    ทั้งนี้การประเมินผลการดําเนินงานเปนการประเมินผลเชิงคุณภาพที่ประมวลจากรายงานการปฏิบัติงานใน

ตอนส้ินปงบประมาณ พ.ศ.2552   ในกรณีสําคัญ  ไดแก  AD/CVD  Trade  Barrier  และมาตรการกีดกันทางการคา  
การประเมินเชิงคุณภาพ พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาทางการคา

ระหวางประเทศ  แบงเปน 2 ประเด็นหลัก ไดแก 
1) ความสําเร็จของการดําเนินการเทียบกบักิจกรรมตามแผนงานที่กําหนดไว 
2) ความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายเทียบกับเปาหมายผลสําเร็จที่กําหนดไวตามแผนงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดดําเนินการปองกันและแกไขปญหาทางการคาระหวางประเทศ ประเด็นปญหา

ทางการคาฯในกรณีสําคัญ ๆ ทั้งส้ิน 2  กรณี ดังนี้ 
1. การทุมตลาดสินคาสังกะสีออกไซด 

2. มาตรการทางการคาของตางประเทศกับเคร่ืองสุขภัณฑของไทยเสียหาย 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา) 

ตัวชี้วัด/ 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

การดําเนินงาน
เทียบกบั
แผนงาน 

การดําเนินงาน
เทียบกบั
เปาหมาย 

กรณีที่ 1 การทุมตลาดสินคาเหล็กลวด
คารบอนสูง 

2.5 5 5 5 2.5000 

กรณีที่ 2 มาตรการทางการคาของ
ตางประเทศกับเครื่องสุขภณัฑของไทย 

2.5 5 5 5 2.5000 

รวม 5    5.0000 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
 กรณีท่ี 1 การทุมตลาดสินคาเหล็กลวดคารบอนสูง (ตามเอกสารแนบ 1) 
ความสําคัญของปญหา  
มีการนําเขาสินคาเหล็กลวดคารบอนสูงจาก 2 ประเทศ เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยสงผลกระทบตอราคา และผล
ประกอบการของอุตสาหกรรมภายในผูผลิตของไทย ทําใหไดรับความเสียหาย เชนปริมาณ/มูลคาการขาย ราคาขาย 
กําไร ลดลง เปนตน อุตสาหกรรมภายในจึงยื่นคําขอใหพิจารณาตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็กลวดคารบอนสูง  
ผลการดําเนินการ  
 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/กระบวนการ   

1) การดําเนินการเปนไปตามกระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดตาม พ.ร.บ.การตอบโตการทุมตลาด
และการอุดหนุนสินคา พ.ศ.2542 โดยสามารถดําเนินการไดภายใน 1 ป 1 เดือน 3 วัน 

2) เนื่องจากมีผูมีสวนเกี่ยวของและมีสวนไดเสียจํานวนมาก สวนราชการตองวิเคราะหขอมูลและผลกระทบตางๆ 
อยางรอบคอบ เพ่ือสามารถสนับสนุนขอมูลใหกับคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาไตสวนและตัดสินใจมีมติได 

3) การพิจารณาขอมูลและผลกระทบตางๆ ไดคํานึงถึงประโยชนของอุตสาหกรรมภายใน ผูบริโภค และ
สาธารณะประกอบ 

 ผลความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 
แมผลการไตสวนจะไมไดใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด เพ่ือปกปองคุมครองอุตสาหกรรมภายในจากการคาที่ไม
เปนธรรม แตก็ไดดําเนินการไตสวนครบตามกระบวนการของกฎหมายและมีผลทําใหการนําเขาจาก 2 ประเทศ 
ชะงักงันในชวงระยะเวลาไตสวน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

กรณีท่ี 2 มาตรการทางการคาของตางประเทศกับเคร่ืองสุขภัณฑของไทย (ตามเอกสารแนบ 2) 
ความสําคัญของปญหา  
จากการที่ประเทศคูคาไดออกระเบียบ กําหนดมาตรฐานในการสงสินคาไปยังประเทศของตนเพิ่มขึ้น ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวมีขั้นตอน ที่ยุงยาก ใชเวลานาน และเสียคาใชจายสูง ซึ่งผูประกอบการภาคเอกชนของไทยไดรองเรียนปญหา
ดังกลาว โดยเฉพาะคาใชจายในการขอ Product Certificate ซึ่งตองมีการมาตรวจโรงงานทุกป โดยผูผลิตเปนผูออก
คาใชจายในการเดินทางและที่พักของเจาหนาที่ของมาเลเซีย รวมทั้งปญหาความยุงยากและคาใชจาย ณ ทาเรือ  ซ่ึงใช
เวลานานและคาใชจายสูง กรณีการสงออกดวยวิธี Consignment Inspection สงผลใหการสงออกของบริษัท ฯ ไปยัง
ประเทศคูคาดังกลาวลดลงอยางตอเนื่อง 
ผลการดําเนินการ  
 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/กระบวนการ   
มาตรการตางๆ ที่ไดดําเนินการในการแกไขปญหา เชน ตรวจสอบขอเท็จจริงของปญหา มีหนังสือถึงหนวยงานที่
เกี่ยวของของประเทศคูคา จัดคณะเดินทางนําโดยผูบริหารของกระทรวง เดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริงและเจรจา
กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือขอใหแกไขปญหาในเบื้องตน   

 ผลความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 
ประเทศคูคาขยายระยะเวลาของ Product Certificate เปน 2 ป เพ่ือลดภาระคาใชจายของผูผลิต และกรณีปญหาที่
เกิดจากการที่กฎระเบียบไมชัดเจน ทําใหเกิดการตีความและกอใหเกิดความยุงยากและเกิดภาระคาใชจาย ณ ทาเรือ
สูง รวมท้ังการเสียเวลานานในการตรวจสอบสินคา หนวยงานรับผิดชอบของประเทศคูคารับจะนําไปแกไขระเบียบ 
เพ่ือใหเกิดความชัดเจน และเขาใจตรงกันภายในระยะเวลา 1 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก  ผูสงออกและผูนําเขา หนวยงานภาคเอกชนและหนวยงาน
ภาครัฐ เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย เปนตน ตลอดจนการไดรับความรวมมือจาก
ประเทศคูกรณีในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหา 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     เนื่องจากยังมีปจจัยหลายประการที่มีผลตอการปองกันและการแกไขปญหาทางการคา ไดแก ขอกฎหมาย มาตรการ
และนโยบายทางการคา การกํากับคุณภาพของสินคาและการผลิต เปนตน ซึ่งอาจไมไดอยูภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวงทั้งหมด  
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
ควรมีการประสานความรวมมือจากหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของอยางจริงจังทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ เพ่ือให
การดําเนินมาตรการปองกันและแกไขปญหาเปนไปอยางจริงจัง มีทิศทางเดียวกันในการมุงรักษาผลประโยชนของประเทศ 
หลักฐานอางอิง  :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 109 แผน ) 

 เอกสารแนบ 1 จํานวน 11 แผน ไดแก  
1) แบบคําขอใหดําเนินการพิจารณาตอบโตการทุมตลาดหรือการอุดหนุน  จํานวน 2 แผน 
2) ประกาศเรื่องเปดการไตสวนการทุมตลาดสินคาเหล็กลวดคารบอนสูง จํานวน 1 แผน 
3) สําเนาหนังสือแจงรัฐบาลตางประเทศ    จํานวน 3 แผน 
4) แบบสอบถามสําหรับอุตสาหกรรมภายใน  ผูนําเขา และผูผลิต/ผูสงออก (ฉบับเปดเผย) จํานวน 2 แผน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

5) หนังสือแจงผลวินิจฉัยเบ้ืองตน แกสถานเอกอัครราชทูต  ผูผลิต/ผูสงออก และอุตสาหกรรมภายใน เพ่ือ
เสนอขอคิดเห็น/ขอโตแยง จํานวน 3 แผน 

6) อ่ืนๆ (จัดเก็บไวที่สวนราชการ เนื่องจากเปนเอกสารลับไมสามารถเผยแพรได) 
 เอกสารแนบ 2 จํานวน 49 แผน ไดแก  

1) หนังสือรองเรียนปญหาของภาคเอกชนไดรับผลกระทบจากการกําหนดมาตรการทางการคาของ
ตางประเทศกับเคร่ืองสุขภัณฑของไทย จํานวน 3 แผน 

2) สําเนาหนังสือแจงรัฐบาลตางประเทศ จํานวน 2 แผน 
3) รายงานการประชุมการหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา จํานวน 26 แผน 
4) เอกสารหลักฐานและภาพถาย รายงานการประชุมตางๆในการจัดคณะผูบริหารเดินทางไปตรวจสอบ

ขอเท็จจริงและเจรจากับประเทศคูคา จํานวน 18 แผน 
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนข้ันตอนดาํเนินงาน 
 
 
 

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนข้ันตอนดาํเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 6 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    

โทรศัพท :   โทรศัพท :    

คําอธิบาย :  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

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 :  
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คําอธิบายการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
(สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนข้ันตอนดําเนินงาน) 

 
ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

 รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการ
รายงาน 

 ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
 ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                    

หมายเลขโทรศัพท 
ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานให
ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปน
ประจํา 

 ชื่อผูจัดเก็บขอมูล                          
หมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณี
ที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

 คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร.  

ที่ นร. 1200/ว37 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 เรื่อง การจัดทํา 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพ่ือใหผู

ประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกันถึงแนว
ทางการวัดผลตัวชี้วัด 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุรายละเอียดการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆตามเกณฑการให
คะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการตางๆ 

 เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 

 การคํานวณคะแนนจากผล 
การดําเนินงาน 

 

 1. ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 2. น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
 3. ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมีหนวย

นับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 
1 ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
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หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

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

 5. คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนนที่ไดของ
ตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 

 คําชี้แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการที่
ไดดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้ 

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ 
ทั้งที่ควบคุมไดและควบคุมไมได 

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่ควบคุม
ไดและควบคุมไมได 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงาน
ในปตอไป  

ระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ
ตอไป 

 หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของเอกสารที่ได
จัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการฯ หัวขอแนวทาง 
การประเมินผล 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 ... ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบุญมาก  มีสุข                        ผูจัดเก็บขอมูล :   นายไหวพระ เปนประจํา 

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

คําอธิบาย : พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสวนราชการ 
ตองดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของ
สวนราชการ และการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐ ใหบริการขอมูลขาวสารตางๆ แกประชาชนดวยความ
รวดเร็ว ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 
1 กรมฯ ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 

 จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ สําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 
เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และต้ังอยูในบริเวณที่
ประชาชนเขาไปใชบริการไดงาย (สถานที่ตามเอกสารแนบที่ 1) 

 กําหนดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ (รายชื่อตามเอกสารแนบที่ 2) 

 จัดใหมีปายบอกถึงที่ต้ังของสถานที่ที่สวนราชการจัดไวสําหรับการใหบริการขอมูลขาวสาร 
ที่เขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน (ภาพถายตามเอกสารแนบที่ 1) 

2 กรมฯ จัดใหมีระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 
ดังนี้ 
 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน และเปนปจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
 ดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและสามารถสืบคนได

สะดวก รวดเร็ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 
3 กรมฯ ไดมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ ดังนี้ 

 มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาของกรมฯ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 

 ผูบริหารของกรมฯ ใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการอยางเครงครัด ไดแก มีการประชุมเพ่ือซักซอมความเขาใจอยาง
สม่ําเสมอ เปนตน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6,7) 

 ไดมีการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ 
รายงานใหผูบริหารของกรมฯ ทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 

  
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

  กรมฯ มีการปฏบัิติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการใหบริการ
ขอมูลขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถตอบสนอง หรือใหบริการ
ขอมูลขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100 โดยไมมีเรื่องรองเรียนไปยังคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9) 

 กรมฯ มีการปฏบัิติตามคําส่ังของคณะกรรมการฯ ที่ส่ังตามมาตรา 32 โดยเครงครัด  
4 กรมฯ ไดจัดใหมีการเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารให

บุคลากรในสวนราชการและประชาชนทราบ ดังนี้ 

 จัดอบรม ใหความรู เพ่ือสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายขอมูล
ขาวสารและการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ใหแกบุคลากรในสวนราชการ อยางทั่วถึง ปละไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนเจาหนาที่
ในสวนราชการนั้น และไมตํ่ากวาครั้งละ 3 ชั่วโมง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10) 

 ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบผานชองทางตาง ๆ 
อยางนอย 5 ชองทาง ไดแก (ระบุ...) โดย 2 ใน 5 ชองทางเปนการเผยแพรประชาสัมพันธ 
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส และบอรดประชาสัมพันธ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11) 

 จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทาง
ชองทางตาง ๆ และมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหาร
จัดการดานการเปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12) 

5  กรมฯ ไดจัดใหมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหนา
สวนราชการลงนามแลวบนเว็บไซตของสวนราชการโดยเร็ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
13) 

 กรมฯ ไดจัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน โดยแยกประเภทเปนหมวดหมู 
ใหชัดเจน และเผยแพรบนเว็บไซตของกรมฯทุกเดือนโดยเผยแพรตลอดปงบประมาณ เปน
เวลาไมนอยกวา 1 ป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ14) 

  
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด) 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่
ได 

คาคะแนน   
ถวง

นํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการ 

3 5.00 5.0000 0.1500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
 1. จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารราชการกรมที่ฝายประชาสัมพันธ (อาคาร 1 ชั้น 1) พรอมจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 

จํานวน  2 ชุด  ติดตั้งไวบริการประชาชนเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก โดยติดตั้งปายประชาสัมพันธแสดง
สถานที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารราชการกรมที่มองเห็นไดชัดเจนและเขาใจไดงาย จํานวน 2 จุด ไดแก  บริเวณทางเขา
กรม ฯ และหนาหองฝายประชาสัมพันธ   

2. มอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการศูนยขอมูล
ขาวสารเปนการเฉพาะ  

3. มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน และเปนปจจุบัน และไดดําเนินการประสานหนวยงานตางๆ ใหจัดสง
ขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบันใหศูนยขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง  

4. มีการจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร และสืบคนไดโดยสะดวก รวดเร็ว  
5. กรมไดแตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสาร โดยรองอธิบดีฝายบริหาร เปนประธาน และจัดตั้งคณะทํางาน

ขอมูลขาวสารโดยเลขานุการกรมเปนประธาน และไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ครั้ง เมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2552  และประชุมคณะทํางานขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 11 มิถุนายน 2552  

6. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร เปนรายไตรมาส และรวบรวมรายงาน
ผูบริหาร โดยใหผูมารับบริการกรอกรายละเอียดในแบบคํารองขอรับบริการขอมูลขาวสาร และแบบสอบถามแลวจึง
รวบรวมสรุปรายงานผูบริหารทราบเปนรายเดือนและรายไตรมาส  

7.  มีการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2547  ในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนดวยความ
รวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถตอบสนองหรือใหบริการขอมูลขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100   

8.  มีการจัดอบรม ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร แกบุคลากรในหนวยงานและสรางจิตสํานึกที่ดีตอ
การเปนผูใหบริการขอมูลขาวสารแกผูรับบริการ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาความรูเกี่ยวกับศูนยขอมูลขาวสารใหแก
บุคลากรในสวนราชการอยางทั่วถึง 

9.  ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารราชการใหประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสวนราชการผานชองทางตางๆ ไดแก เสียงตามสายบอรดประชาสัมพันธติดประกาศ  
แผนปลิว วารสาร หนังสือพิมพ หนังสือรายงานประจําป 2552 กลองรับความคิดเห็น และเว็บไซต 

10. นําขอมูลประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว และจัดทําสรุปผล
การจัดซื้อจัดจางรายเดือน เผยแพรบนเว็บไซต 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
   ผูบริหารใหความสําคัญตอการดําเนินการของศูนยขอมูลขาวสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
    หนวยงานบางหนวยยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการจัดสงขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ที่เปนปจจุบันมายังศูนย

ขอมูล  
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
    สํานักงาน ก.พ.ร. ควรจัดใหมีการอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพ่ือใหเกิดความชัดเจน 

และความครบถวนในการใหบริการขอมูลขาวสาร 
หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน 48 แผน) 

1. ภาพถายหองศูนยขอมูลขาวสาร และภาพถายการมารับบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร จํานวน 2 แผน 
2. สําเนาหนังสือเรื่องมอบหมายเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารราชการ จํานวน 1 แผน 
3. สําเนาหนังสือเรื่อง การจัดสงขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จํานวน 1 แผน 
4. ตัวอยางดัชนีขอมูลขาวสาร จํานวน 3 แผน 
5. สําเนาหนังสือเรื่องแตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารราชการ จํานวน 2 แผน 
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสาร ครั้งที่ 1/2552 วันที่16 พฤษภาคม 2552 จํานวน 7 แผน 
7. ภาพถายการประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสาร ครั้งที่ 1/2552 จํานวน 2 แผน 
8. สถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารสรุปรายงานผูบริหารทราบเปนรายเดือน จํานวน 11  
แผน  

9. แบบคํารองขอรับบริการคนควาขอมูลและเอกสาร จํานวน 3 แผน 
10. ภาพถายการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารแกผูบริหาร และเจาหนาที่กรม จํานวน 4 แผน 
11. หลักฐานการประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนรับทราบถึง

สิทธิในการตรวจสอบการดาํเนินงานของสวนราชการผานชองทางตางๆ จํานวน 7 แผน 
12. รายงานการประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสาร ครั้งที่ 2/2552 จํานวน 2 แผน 
13. ภาพหนาเว็บขอมูลประกาศ ประกวดราคา และประกาศสอบราคา จํานวน 2 แผน 
14. ภาพหนาเว็บสรุปผลการจัดซื้อจัดจางรายเดือน จํานวน 1 แผน 
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แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
สําหรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 7 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    

โทรศัพท :   โทรศัพท :    

คําอธิบาย :  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ไมสําเร็จ - - - สําเร็จ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนนที่ได 

คาคะแนน    
ถวง

นํ้าหนัก 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

        

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
 
หลักฐานอางอิง :  
 

  
  

คําอธิบายการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
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(สําหรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ) 
 

ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

 รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการ
รายงาน 

 ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
 ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                    

หมายเลขโทรศัพท 
ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานให
ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปน
ประจํา 

 ชื่อผูจัดเก็บขอมูล                          
หมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคล่ือนที่ในกรณี
ที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

 คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง  
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร.  

ที่ นร. 1200/ว37 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 เรื่อง การจัดทํา 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพ่ือให        

ผูประเมินและผูไดรับการประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกันถึงแนว
ทางการวัดผลตัวชี้วัด 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุรายละเอียดการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆตามเกณฑการให
คะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการตางๆ 

 เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 

 การคํานวณคะแนนจากผลการ
ดําเนินงาน 

 

 1.  ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 2. น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
 3. ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมีหนวย

นับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 
1 ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดําเนินงานใหครบถวน) 

 หัวขอรายงาน คําอธิบาย 
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 4. คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวณตามแบบที่ 1 ใน
บทที่ 2  ทั้งนี้สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด  ใหใช
วิธีการคํานวณแบบที่ 2 ในบทที่ 2 

 5. คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนนที่ไดของ
ตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 

 คําชี้แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการที่
ไดดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้ 

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมไดและควบคุมไมได 

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่ควบคุม
ไดและควบคุมไมได 

 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงาน
ในปตอไป  

ระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ
ตอไป 

 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 ... จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุของระบบขนสงทางอากาศ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบุญมาก  มีสุข                        ผูจัดเก็บขอมูล :   นายไหวพระ เปนประจํา 

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

คําอธิบาย : เครื่องบินที่เกิดอุบัติเหตุนับเฉพาะเครื่องบินซึ่งใชหรือมุงหมายสําหรับใชขนสงของหรือคนโดยสารเพื่อ
บําเหน็จเปนการคา และอุบัติเหตุคือเหตุการณที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการของเครื่องบิน ซึ่งเกิดขึ้นในชวงเวลาที่มี
บุคคลอยูในเครื่องบินโดยมีจุดมุงหมายที่จะทําการบิน จนกระทั่งเวลาที่บุคคลทั้งหมดเหลานั้นไดลงจากเครื่องบิน ซึ่ง 

(1)    บุคคลเสียชีวิต หรือไดรับบาดเจ็บดวยสาเหตุ 

- อยูบนอากาศยาน 
- สัมผัสกับชิ้นสวนใด ๆ ของอากาศยาน รวมไปถึงชิ้นสวนที่ไดหลุดจากอากาศยานไปแลว 

- โดนทอไอเสียจากเครื่องยนตของอากาศยาน 
ยกเวน เมื่อการบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นเอง ไดรับบาดเจ็บเองหรือบาดเจ็บโดยผูอ่ืน หรือ
ไดรับบาดเจ็บเนื่องจากการหลบซอนอยูในอากาศยานในบริเวณท่ีไมไดจัดเตรียมไว
สําหรับผูโดยสารและลูกเรือ หรือ 

(2)  อากาศยานไดรับความเสียหายหรือโครงสรางเสียหาย ซึ่ง  
- มีผลกระทบตอความแข็งแรงของโครงสราง สมรรถนะหรือคุณลักษณะทางการบิน

ของอากาศยาน และตองการซอมใหญหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่ไดรับความเสียหาย 
ยกเวน สําหรับเคร่ืองยนตใชไมไดหรือเสียหาย เมื่อความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเฉพาะ
กับเคร่ืองยนต ฝาครอบเครื่องยนต หรือ เครื่องอุปกรณตางๆ หรือสําหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะกับใบพัด ปลายปก สายอากาศ ยาง หามลอ ชิ้นสวนหอหุม
ตาง ๆ เพ่ือลดแรงตานอากาศ รอยแตกหรือรูบนผิวอากาศยาน หรืออากาศยานสูญ
หายหรือไมสามารถเขาถึงได 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ไมมีการเกิดอุบัติเหตุทางอากาศในประเทศระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 - - - 0 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน   

ถวง
นํ้าหนัก 

จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุของระบบ
ขนสงทางอากาศ 

12 0.00 5.0000 0.6000 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
     กรมไดดําเนินการในดานการตรวจสอบความปลอดภัย และการปองกันอุบัติเหตุทางอากาศ ดังนี้ 

1. จัดใหมีการตรวจสอบผูดําเนินการเดินอากาศในดานตางๆ (เอกสารแนบ 1) ดังนี้ 
 การปฏิบัติการบินตามเสนทางบิน (En-route Inspection) 
 การดําเนินการในพื้นที่ลานจอด (Ramp Inspection) 
 การซอมบํารุงสถานีหลักและสถานียอย (Main Base and Line Inspection) 

2. ตรวจสอบสนามบินอยางสม่ําเสมอในทุกดาน เพ่ือใหไดมาตรฐานตามที่องคกรการบินระหวางประเทศ
กําหนด (เอกสารแนบ 2) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     การดําเนินการตามแผนดานความปลอดภัยของระบบขนสง เปนนโยบายสําคัญของกระทรวง และรัฐบาล ซึ่ง
ผูบริหารของกระทรวง ใหความสนใจ และมีการติดตามการดําเนินงานอยางใกลชิด โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสําคัญ
ที่มีประชาชนเดินทางเปนจํานวนมาก 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

      ในการปรับปรุงแกไขสนามบินเพ่ือใหไดมาตรฐานตามที่องคกรการบินระหวางประเทศกําหนดนั้น ในบาง
รายการไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดได เนื่องจากติดอุปสรรคทางดานกายภาพของ
สนามบิน 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      

      ในการดําเนินงานดานความปลอดภัยโดยเฉพาะดานอากาศนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการประสานความ
รวมมือจากหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด 
หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 98 แผน ) 

1. เอกสารการตรวจสอบผูดําเนินการเดินอากาศในดานตางๆ จํานวน 50 แผน 
2. เอกสารการตรวจสอบสนามบิน จํานวน 48 แผน     
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แนวทางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

สําหรับกระทรวง 

 
 
 

ตัวอยางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับกระทรวง 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก 8 
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 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

สําหรับกระทรวง  
 

ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 
 สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ................เดือน 

- ระบุชื่อสวนราชการ กลุมภารกิจและกระทรวง 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิงให

สอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กระทรวง................ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
กระทรวง (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม    

คํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวง
................ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

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  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 
 

  

 
กระทรวง.................... 
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สารบัญ 

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวง.................................................. 

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

1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  ............................................................................................... 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

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 20)    

1.1.1 รอยละของ
ประชาชนอายุ 6 ปขึ้นไป
ออกกําลังกายอยางนอย
สัปดาหละ 3 วันๆ ละ  
30 นาที 

 รอยละ 5 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 85.15 3.0300 0.7575 

1.1.2 จํานวนโรงพยาบาล
ศูนย/ทั่วไป/ชุมชนที่ไดเขา
กระบวน การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข  

แหง 7 150 200 250 300 350 351 5.0000 1.7500 

1.1.3 จํานวนสถานบริการ
สุขภาพ ภาคเอกชนไดรับ
การควบ คุมกํากับดูแล
มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

แหง 6 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 11,877 3.8770 1.1631 

1.3 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาศูนยบริการ
รวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชน 

 ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000 

    รวม 4.1706 

รายงาน ณ วันที่....xx....เดือน....xxx....พ.ศ….2552…. 
ผูรายงาน…….…xx..........xxx..........  หนวยงาน……….xxxxx………. 
ตําแหนง……….xxxxxx ……….โทรศัพท……….02-2xx-xxxx ………. 
หมายเหตุ : กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2552 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เชน เปนตัวชี้วัด    

ท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง  จัดเก็บขอมูลตามฤดูกาล (Crop Year) ใหใส  คาคะแนนที่ได เทากับ 1   
มากอน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่1.1.2 จํานวนโรงพยาบาลศูนย/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. 

2550 2551 2552 
จํานวนโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป/ชุมชนที่ไดเขา
กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

148 250 351 

    
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
150 200 250 300 350 

     
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป/ชุมชนที่ไดเขากระบวน 
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

5 351 5.0000 1.7500 

     
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
1. กระทรวงไดดําเนินโครงการสงเสริมคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยไดเนนไปท่ีการฝกอบรม/

พัฒนาซึ่งกระทรวงไดอบรมใหกับบุคลากรในพื้นที่อยางสม่ําเสมอ (เอกสารแนบ 3) 
2. กระทรวงไดสนับสนุนงานวิชาการ และใหคําปรึกษากับโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ (เอกสารแนบ 4) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
โรงพยาบาลใหความสนใจเขารวมโครงการ เนื่องจาก เปนประโยชนกับโรงพยาบาลในดานการปรับปรุงการใหบริการ 
และมาตรฐานการรักษา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
    จํานวนบุคลากรในทองที่ของกระทรวงมีจํานวนจํากัด  

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
   ควรมีการบูรณาการรวมกับจังหวัด และทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน  45 แผน)  
1. แบบรายงานผลจากกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข จํานวน 10 แผน 
2. ผลการสุมตรวจประเมินคุณภาพบริการของโรงพยาบาล จํานวน 15 แผน 
3. เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง “การสงเสริมคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข” จํานวน 15 แผน 
4. ภาพถายการใหคําปรึกษากับโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ จํานวน 5 แผน 
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ภาคผนวก 
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หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วดัที่ 1.1.2 
 

รอยละของโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป/ชุมชน ที่ไดเขา
กระบวนการพฒันาคณุภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
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แนวทางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับกลุมภารกิจ 

 
 
 

ตัวอยางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับกลุมภารกิจ 

 

 

 

  
 

ภาคผนวก 9 
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 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

สําหรับกลุมภารกิจ 
 

ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 
สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ................เดือน 

- ระบุชื่อสวนราชการ กลุมภารกิจและกระทรวง 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิง          

ใหสอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กลุมภารกิจ..........กระทรวง................ประจําปงบประมาณ          
พ.ศ.2552 

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ      
กลุมภารกิจ (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ                 
กลุมภารกิจ..........กระทรวง..........
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

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 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 
 

  

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

 
กระทรวง........................... 
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สารบัญ 

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกลุมภารกิจ......................................... 

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

1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  .......................................................................................... 
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รายงาน ณ วันที่....xx....เดือน....xxx....พ.ศ….2552…. 
ผูรายงาน…….…xx..........xxx..........  หนวยงาน……….xxxxx………. 
ตําแหนง……….xxxxxx ……….โทรศัพท……….02-2xx-xxxx ………. 
 
 
หมายเหตุ : กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2552 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เชน เปนตัวชี้วัด    

ท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง  จัดเก็บขอมูลตามฤดูกาล (Crop Year) ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ 1     
มากอน 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
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 1.2568 

2.2 รอยละของรานอาหาร
และแผงลอยจําหนาย
อาหารไดมาตรฐาน
อาหารสะอาดรสชาติ
อรอย(CFGT)  

 รอยละ 3 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 76.53 3.3060 0.9918 

2.3 รอยละของสถานที่
ผลิตอาหาร 54 ประเภท
ผานเกณฑ GMP 

รอยละ 3 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 99.11 4.9110 1.4733 

รวม 3.7219 
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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) 

 
จํานวนตลาดสดประเภทที่1 ทั่วประเทศทุกแหงไดรับการรับรองความ

สะอาดและผานเกณฑตลาดสดนาซื้อระดับดีหรือดีมาก (แหง) 
969 

จํานวนตลาดสดประเภทที่ 1 ทั้งหมด  (แหง) 1,370  
รอยละ 70.71 

  
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
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 1.2568 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
1. กระทรวงไดจัดทําแผนตรวจติดตาม ควบคุม กํากับการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยไดมีการสุมตรวจตลาดสด

ประเภทที่ 1 อยางสม่ําเสมอ (เอกสารแนบ 1) 
2. สรุปผลการดําเนินงานใหกับผูบริหารไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ (รายไตรมาส) เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใน  

ไตรมาสตอไป (เอกสารแนบ 2) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    จังหวัด และองคการปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญ และใหความรวมมอืในการดําเนินงาน ประกอบกับผูบริหารให
ความสําคัญจึงสงผลใหมีผลการดําเนินงานอยูในระดับสูง 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

      โครงสรางของตลาดบางแหงมีสภาพเกา และกอสรางมานาน สงผลใหยากตอการปรับปรุง 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
     ควรมีการสรางเครือขายรวมกับภาคประชาชนทองที่ เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานใหดีย่ิงขึ้น 
หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน 28 แผน)  

1. แผนการตรวจติดตาม และผลการสุมตรวจตลาดสดประเภทที่ 1 จํานวน 20 แผน 
2. รายงานสรุปผลการดําเนินงานรายไตรมาส จํานวน 8 แผน 
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ภาคผนวก 
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หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วดัที่ 2.1 
 

รอยละของตลาดสดประเภทที่ 1 ทั่วประเทศทุกแหงไดรับ  
การรับรองความสะอาดและผานเกณฑตลาดสดนาซื้อ 

ระดับดีหรือดีมาก       
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แนวทางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

สําหรับสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
(กระทรวงที่มีกลุมภารกิจ) 

 
 
 

ตัวอยางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับกรม 

(กรณีกรมในกระทรวงทีม่ีกลุมภารกิจ) 

ภาคผนวก 10 
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  แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

สําหรับสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  (กระทรวงท่ีมีกลุมภารกิจ) 
 

ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 
 สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ................เดือน 

- ระบุชื่อสวนราชการ กลุมภารกิจและกระทรวง 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิงให

สอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรม/สํานักงาน..... กลุมภารกิจ.....กระทรวง.....                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

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

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ                  
กรม/สํานักงาน..... กลุมภารกิจ.....
กระทรวง..... ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2552 

ขอใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตาราง
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 3)  โดยระบุทุกตัวชี้วัดตาม     
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ                 
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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การเลือกแบบฟอรมในการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมท่ีใชในการรายงาน 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล   

 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด   
 แตละประเภท 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด   
 แตละประเภท 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด   
 แตละประเภท 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ    

 4. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เชิงปริมาณ 
 5. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 7. ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    

 8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน/รายจาย 
ในภาพรวม 

เชิงปริมาณ 

 9. ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ขั้นตอนดําเนินงาน 

 10. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เชิงปริมาณ 

 11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 12. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

เชิงปริมาณ 

 13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  
 14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
เชิงคุณภาพ 
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กรม/สํานักงาน.......................................... 
กลุมภารกิจ…........................................ 

กระทรวง........................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
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สารบัญ 

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรม/สํานักงาน.....กลุมภารกิจ.....กระทรวง.......... 

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

1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  .......................................................................................................... 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
กรม/สํานักงาน.................กลุมภารกิจ.................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)  4.1879  

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการของกระทรวง............. (นํ้าหนัก : รอยละ 20)  4.1457  

1.1.1 รอยละของประชาชนอายุ 
6 ปข้ึนไปออกกําลังกาย 
อยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ  
30 นาท ี

 รอยละ 5 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 85.15 3.0300 0.1515 

1.1.2 รอยละของโรงพยาบาล
ศูนย/ทั่วไป/ชุมชนที่ไดเขา
กระบวน การพัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐานบรกิารสาธารณสุข 

รอยละ 7 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 99.64 4.9280 0.3450 

1.1.3 จํานวนสถานบริการ
สุขภาพภาคเอกชนไดรับ 
การควบคุมกํากับ ดูแลมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

แหง 6 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 11,877.00 3.8770 0.2326 

1.3 ระดับความสาํเร็จของ 
การพัฒนาศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชน 

 ระดับ 2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1000 

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

2.1.1 รอยละของตลาดสด
ประเภทที่ 1 ทั่วประเทศทุกแหง
ไดรับ การรับรองความสะอาด
และผานเกณฑตลาดสดนาซื้อ
ระดับดี หรือดีมาก      

 รอยละ 4 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 70.71 3.1420 0.1257 

2.1.2 รอยละของรานอาหารและ
แผงลอยจําหนายอาหารได
มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติ
อรอย(CFGT)  

 รอยละ 3 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 76.53 3.3060 0.0992 

2.1.3 รอยละของสถานที่ผลิต
อาหาร 54 ประเภทผานเกณฑ 
GMP 

รอยละ 3 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 99.11 4.9110 0.1474 
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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 15 )  4.5552  

3.1.1 รอยละของตลาดสด
ประเภทที่ 1 ผานเกณฑ 
ตลาดสดนาซื้อข้ันพ้ืนฐาน 

รอยละ 5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 92.23 4.2230 0.2111 

3.1.2 รอยละของรานอาหาร
และแผงลอยจําหนายอาหาร 
ไดมาตรฐานทองถิ่น  

รอยละ 3 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.57 4.4570 0.1338 

3.1.3 รอยละของรานอาหาร
ปลอดภัยจากสารปนเปอน       
6 ชนิดในทุกตําบล 

รอยละ 2 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.21 4.4210 0.0884 

3.2 ระดับความสาํเร็จของ 
รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก 
ตามเปาหมายผลผลิตของ 
สวนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2500 

   มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนักรอยละ 15)  4.6667  

4. รอยละของระดับความ       
พึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 5 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 80.00 4.0000 0.2000 

5. ระดับความสําเร็จในการ    
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2000 

6. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 

7. ระดับความสําเร็จในการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
  มิติที ่3 มติิดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 20)  3.8500  

8. รอยละของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน 

รอยละ 4 68.00 71.00 74.00 77.00 80.00 74.00 3.0000 0.1200 

9. ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1500 

10. ระดับความสาํเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1500 

11. ระดับความสาํเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของ 
สวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1500 

12. ระดับความสาํเร็จของ   
รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2000 

   มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 20)  4.0000  

12. ระดับความสาํเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 

ระดับ 20 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.8000 

นํ้าหนักรวม 100.00 คาคะแนนที่ได 4.1547 

* หมายเหตุ : ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 เนื่องจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือใชขอมูลจากหนวยงานอื่น 
 
รายงาน ณ วันที่....xx....เดือน....xxx....พ.ศ….2552…. 
ผูรายงาน…….…xx..........xxx..........  หนวยงาน……….xxxxx………. 
ตําแหนง……….xxxxxx ……….โทรศัพท……….02-2xx-xxxx ………. 
 

 

หมายเหตุ : กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2552 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เชน เปนตัวชี้วัด  
ท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง  จัดเก็บขอมูลตามฤดูกาล (Crop Year) ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ 1  
มากอน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.2 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 :  

 
รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐานทองถ่ิน 135,328 

รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารทั้งหมด 143,098 
รอยละ 94.57 

  
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
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 

3.1.3 รอยละของรานอาหาร
และแผงลอยจําหนายอาหารได
มาตรฐานทองถ่ิน 

5 94.57 4.4570 0.2228 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  :   
1. จัดทําแผนตรวจติดตาม ควบคุม กํากับการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยไดมีการสุมตรวจรานอาหาร และ

แผงลอยอยางสม่ําเสมอ คลอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ (เอกสารแนบ 1) 
2. อบรมอาสาสมัคร เครือขายภาคประชาชน ใหมคีวามรู ความเขาใจ สามารถสอดสอง ดําเนินการแทน

เจาหนาที่ของกระทรวงได โดยไดจัดอบรมทั้งหมด 8 ครั้ง โดยแบงเปนภาคๆ ละ 2 ครั้ง (เอกสารแนบ 2) 
3. สรุปผลการดําเนินงานใหกับผูบริหารไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ (รายไตรมาส) เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน

ในไตรมาสตอไป (เอกสารแนบ 3) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    จังหวัด และองคการปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญ และใหความรวมมือในการดําเนินงาน ประกอบกับ
ผูบริหารใหความสําคัญจึงสงผลใหมีผลการดําเนินงานอยูในระดับสูง 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

      จํานวนบุคลากรในทองที่ของกระทรวงมีจํานวนจํากัด 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
   ควรมีการบูรณาการรวมกับเครือขายในทองที่ ใหมีการติดตามการดําเนินงานตลอดทั้งป เพ่ือใหแนใจวา
รานอาหารและแผงลอยที่จําหนายอาหารไดมาตรฐานทองถ่ิน ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ไดกําหนดอยางเครงครัด 
หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน 63 แผน) 

1. แผนการตรวจติดตาม และผลการสุมตรวจ จํานวน 20 แผน 
2. เอกสารประกอบการฝกอบรมอาสาสมัคร เครือขายภาคประชาชน จํานวน 35 แผน 
3. รายงานสรุปผลการดําเนินงานรายไตรมาส จํานวน 8 แผน 
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ภาคผนวก 
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หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วดัที่ 3.1.2 
 

รอยละของรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร 
ไดมาตรฐานทองถิ่น 
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แนวทางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2552  สําหรับสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

(กรณีกระทรวงที่ไมมีกลุมภารกิจ) 

 
 
 

ตัวอยางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับกรม 

(กรณีกระทรวงที่ไมมีกลุมภารกิจ) 

ภาคผนวก 11 
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 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

สําหรับสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  (กรณีกระทรวงที่ไมมีกลุมภารกิจ) 
 
ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 
 สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อสวนราชการ และกระทรวงที่สังกัด 
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิง         

ใหสอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรม/สํานักงาน.....กระทรวง.....ประจําปงบประมาณพ.ศ.2552  

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

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ               
กรม/สํานักงาน.....กระทรวง.....
ประจําปงบประมาณพ.ศ.2552  

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  
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การเลือกแบบฟอรมในการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมท่ีใชในการรายงาน 
มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล   

 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด    
แตละประเภท 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

ไมมีตัวชี้วัดในระดับกลุมภารกิจ 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจายฯ 
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด   
 แตละประเภท 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ    

 4. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เชิงปริมาณ 
 5. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 7. ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    

 8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน/รายจาย 
ในภาพรวม 

เชิงปริมาณ 

 9. ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ขั้นตอนดําเนินงาน 

 10. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เชิงปริมาณ 

 11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 12. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

เชิงปริมาณ 

 13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  
 14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
เชิงคุณภาพ 
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กรม/สํานักงาน.......................................... 
 

กระทรวง........................... 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
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สารบัญ 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรม/สํานักงาน..........กระทรวง.......... 
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรม/สํานักงาน..........กระทรวง...............      
    ตัวชี้วัดที่ .............................................................................................................................................. 
3. ภาคผนวก 

1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  ........................................................................................... 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

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)  4.3467  

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการของกระทรวง............. (นํ้าหนัก : รอยละ 25)  4.0484  

1.1.1 รอยละทีเ่ปล่ียนแปลง
ของดัชนีคุณภาพชีวิตและทุน
ทางสังคม (13 ตัวชี้วัด) 

 รอยละ 10 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 85.15 3.0300 0.3030 

1.1.2 รอยละของการ
ดําเนินการตามมาตรการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
เพ่ือใหดัชนีคณุภาพชีวิตและ
ทุนทางสังคมของไทย
เทียบเคยีงกับดัชนีฯของ
ตางประเทศ (Benchmark ) 
 ที่ทําการศึกษาได 

 รอยละ 10 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 99.64 4.9280 0.4928 

1.1.3 จํานวน อปท. ที่
สามารถใหความชวยเหลือ  
ผูประสบปญหาทางสังคม 

แหง 3 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 11,877.00 3.8770 0.1163 

1.3 ระดับความสาํเร็จของการ
พัฒนาศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชน 

 ระดับ 2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1000 

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการของกรม/สํานักงาน.... (นํ้าหนัก : รอยละ 20 )  4.7195  

3.1.1 จํานวนตําบลเปาหมาย
ที่ไดรับการสงเสรมิพัฒนา
ศักยภาพและมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ) 

รอยละ 5 1,009 1,136 1,263 1,390 1,517 1,522 5.0000 0.2500 

3.1.2 รอยละของผูดอยโอกาส
ที่ไดรับสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่พึง
ไดรับตามที่มาตรฐานกําหนด/
กฎหมายบัญญัติไว 

รอยละ 5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.57 4.4570 0.2229 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
3.1.3 รอยละของเด็กและ
เยาวชนทีไ่ดรับบริการ มี
ความรูและสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม 

รอยละ 5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.21 4.4210 0.2211 

3.2 ระดับความสาํเร็จของ 
รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักตาม
เปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2500 

   มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนักรอยละ 15)  3.4333  

4. รอยละของระดับ 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 5 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 75.00 3.0000 0.1500 

5.ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 3.50 3.5000 0.1400 

6.ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.1200 

7.ระดับความสําเร็จในการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3.50 3.5000 0.1050 

  มิติที ่3 มติิดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 20)  4.7000  

8.รอยละของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน/รายจายในภาพรวม 

รอยละ 4 68 71 74 77 80 5 5.0000 0.2000 

9.ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0900 

10.ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
11.ระดับความสําเร็จของ 
การดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของ 
สวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 

12.ระดับความสําเร็จของ 
รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก       
ในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2000 

13.ระดับความสําเร็จของ 
การดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 

   มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 20)  3.0000  

14.ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

ระดับ 20 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.6000 

นํ้าหนักรวม 100 คาคะแนนที่ได 4.0110 

* หมายเหตุ : ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 เนื่องจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือใชขอมูลจากหนวยงานอื่น 
 
รายงาน ณ วันที่....xx....เดือน....xxx....พ.ศ….2552…. 
ผูรายงาน…….…xx..........xxx..........  หนวยงาน……….xxxxx………. 
ตําแหนง……….xxxxxx ……….โทรศัพท……….02-2xx-xxxx ………. 
 

 

หมายเหตุ : กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2552 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เชน เปนตัวชี้วัด 
ท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง  จัดเก็บขอมูลตามฤดูกาล (Crop year) ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ 1  
มากอน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.1 จํานวนตําบลเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและ 
                        จัดสวัสดิการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพรรษา  ตาโต                       ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประจักษ  ภักดี 

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

คําอธิบาย :  
ตําบลเปาหมาย หมายถึง ตําบล/อําเภอที่สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ไดคัดเลือกและดําเนินการสงเสริม

และสนับสนุนใหเกิดเครือขายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยระดับตําบล และกลไก
เครือขายระดับอําเภอในรอบปที่ผานมา (ป 2548-2550) 

การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การสงเสริมและสนับสนุนความรูทางวิชาการแกเครือขายระดับตําบลและระดับอําเภอ 
โดยผานกระบวนการฝกอบรม การศึกษาดงูาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีประชาคม การ
ประชุมกลุมยอยในพ้ืนที่ การสนับสนุนคูมือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกระทําอื่นใดที่ชวยให
เครือขายสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 

การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หมายถึง การสงเสริมสนับสนุนใหเครือขาย มีแผนหรือมีการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาสังคมหรือดานสวัสดิการ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
จํานวนตําบลเปาหมายที่ไดรับการ
สงเสริมพัฒนาศักยภาพและมีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ 

- 611 1,522 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1,009 1,136 1,263 1,390 1,517 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

3.1.1 จํานวนตําบลเปาหมายที่
ไดรับการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพและมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ 

5 1,522 5.0000 0.2500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
1. ประชุมผูอํานวยการ สสว.และเจาหนาที่ สสว.1-12  ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดและการจัดเก็บขอมูลและหลักฐานประกอบอางอิง (เอกสารแนบ 1) 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (เอกสารแนบ 2) 
3. จัดทําแบบประเมินศักยภาพเครือขาย พม.ระดับตําบล รวมกับอาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหมและ

มหาวทิยาลัยขอนแกน (เอกสารแนบ 3) 
4. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สสว.1-12 (เอกสารแนบ 4) 
5. ปฏิบัติงานตามรายละเอียดในขั้นตอนการดําเนินงานที่วางเกณฑกําหนดไว (เอกสารแนบ 5) 
6. สรุปผลการดําเนินงานของแตละ สสว. ในพ้ืนที่ และประมวลสรุปในภาพรวมของ สสว. 1-12  

(เอกสารแนบ 6) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

-บุคลากรผูชํานาญงานในพื้นที่และมีความพรอมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการไดรับความรวมมือจาก 
ภาคประชาชนและองคกรตางๆ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
-งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน 
-ศักยภาพของเครือขาย พม. ระดับตําบลไมเทากัน 
-การบูรณาการการปฏิบัติงานในพื้นที่ไมชัดเจน 
-การเปล่ียนแปลงผูบริหาร อบต. /ผูนําชุมชน/กรรมการเครือขาย ทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
-การพัฒนาศักยภาพเครือขาย พม. ระดับตําบล จะตองยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้น 
-สงเสริมและสนับสนุนใหเครือขายเปนที่ยอมรับในชุมชน โดยการเผยแพรประชาสัมพันธบทบาทและ 
ผลการดําเนินงานของเครือขาย ผานวิทยุชุมชน จัดทําแผนพับ จดหมายขาว จัดเวทีตลาดนัดความรูทางวิชาการ 
เปนตน 
-สนับสนุนใหเครือขาย พม. จดทะเบียนจัดตั้งเปนองคกรสาธารณประโยชนตามกฎหมาย 

 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบ    จํานวน 1 เลม  ) 
เอกสารสรุปการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยระดับตําบล ปงบประมาณ 
2551  มีรายละเอียดดังนี้ 
1. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ พม 0316.1/65 ลงวันที่ 23 มกราคม 2551 เรื่อง 1. ประชุมผูอํานวยการ 

สสว.และเจาหนาที่ สสว.1-12  
2. แผนปฏิบัติการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  
3. แบบประเมินศักยภาพเครือขาย พม.ระดับตําบล  
4. แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สสว.1-12  
5. ผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดในขั้นตอนการดําเนินงานที่วางเกณฑกําหนดไว 
6. รายงานสรุปผลการดําเนินงานของแตละ สสว. ในพ้ืนที่ และประมวลสรุปในภาพรวมของ สสว. 1-12  
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ภาคผนวก 
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หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วดัที่ 3.1.1 
 

จํานวนตําบลเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและ 
มีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและจัดสวสัดิการ 
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แนวทางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับสวนราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
(กรณีสวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ 

สวนราชการไมสงักัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง) 

 
 
 

ตัวอยางการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสวนราชการ 

(กรณีสวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีและ 
สวนราชการไมสงักัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง) 

ภาคผนวก 12 
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 แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สําหรับสวนราชการ   (กรณีสวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง) 
 
ขอใหสวนราชการดําเนินการดังนี้ 

 สิ่งท่ีตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ.....เดือน.....(ชื่อสวนราชการ) 

2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิงให
สอดคลองกัน ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   

.....(ชื่อสวนราชการ)..... สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 

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

- ภาคผนวก  

3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ                              
...(ชื่อสวนราชการ)...  
สํานักนายกรัฐมนตรี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

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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การเลือกแบบฟอรมในการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด แบบฟอรมท่ีใชในการรายงาน 
มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล   

 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด    
แตละประเภท 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด    
แตละประเภท 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจายฯ 
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด   
 แตละประเภท 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ    

 4. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เชิงปริมาณ 
 5. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 7. ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    

 8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน/รายจาย 
ในภาพรวม 

เชิงปริมาณ 

 9. ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ขั้นตอนดําเนินงาน 

 10. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เชิงปริมาณ 

 11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

 12. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

เชิงปริมาณ 

 13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

ขั้นตอนดําเนินงาน 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  
 14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
เชิงคุณภาพ 
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............(ชื่อสวนราชการ)............ 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
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สารบัญ 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ .....(ชื่อสวนราชการ).....                            
     สํานักนายกรัฐมนตรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552............................................................. 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ .....(ชื่อสวนราชการ)..... 

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

1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่  ..................................................................................... 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

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)  4.7635  

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการสํานักงาน................  (นํ้าหนัก : รอยละ 45)  4.7635  

3.1.1 จํานวนตําบลเปาหมายที่
ไดรับการสงเสรมิพัฒนา
ศักยภาพและมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ) 

รอยละ 11 1,009 1,136 1,263 1,390 1,517 1,522 5.0000 0.5500 

3.1.2 รอยละของผูดอยโอกาส
ที่ไดรับสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่พึง
ไดรับตามที่มาตรฐานกําหนด/
กฎหมายบัญญัติไว 

รอยละ 10 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.57 4.4570 0.4457 

3.1.3 รอยละของเด็กและ
เยาวชนทีไ่ดรับบริการ มี
ความรูและสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม 

รอยละ 9 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.21 4.4210 0.3979 

3.2 ระดับความสาํเร็จของ รอย
ละเฉล่ียถวงน้ําหนักตาม
เปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย) 

ระดับ 15 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.7500 

มิติที่ 2 มติิดานคุณภาพการใหบรกิาร (นํ้าหนกัรอยละ 15)  3.4333  

4. รอยละของระดับ 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 5 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 75.00 3.0000 0.1500 

5.ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 3.50 3.5000 0.1400 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
6.ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.1200 

7.ระดับความสําเร็จในการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3.50 3.5000 0.1050 

  มิติที ่3 มติิดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 20)  4.7000  

8.รอยละของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน/รายจายในภาพรวม 

รอยละ 4 68 71 74 77 80 5 5.0000 0.2000 

9.ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0900 

10.ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 

11.ระดับความสําเร็จของ 
การดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของ 
สวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 

12.ระดับความสําเร็จของ 
รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก       
ในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2000 

13.ระดับความสําเร็จของ 
การดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 

มิติที ่4 มิติดานการพัฒนาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 20)  3.0000  

14.ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

ระดับ 20 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.6000 

นํ้าหนักรวม 100.00 คาคะแนนที่ได 4.0130 

* หมายเหตุ : ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 เนื่องจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือใชขอมูลจากหนวยงานอื่น 
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รายงาน ณ วันที่....xx....เดือน....xxx....พ.ศ….2552…. 
ผูรายงาน…….…xx..........xxx..........  หนวยงาน……….xxxxx………. 
ตําแหนง……….xxxxxx ……….โทรศัพท……….02-2xx-xxxx ………. 

หมายเหตุ : กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2552 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เชน เปนตัวชี้วัดท่ี
ใชขอมูลจากสวนกลาง  จัดเก็บขอมูลตามฤดูกาล (Corp Year) ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ 1  
มากอน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.1 จํานวนตําบลเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและ 
                        จัดสวัสดิการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพรรษา  ตาโต                       ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประจักษ  ภักดี 

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

คําอธิบาย :  
ตําบลเปาหมาย หมายถึง ตําบล/อําเภอที่สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ไดคัดเลือกและดําเนินการสงเสริม

และสนับสนุนใหเกิดเครือขายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยระดับตําบล และกลไก
เครือขายระดับอําเภอในรอบปที่ผานมา (ป 2548-2550) 

การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การสงเสริมและสนับสนุนความรูทางวิชาการแกเครือขายระดับตําบลและระดับอําเภอ 
โดยผานกระบวนการฝกอบรม การศึกษาดงูาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีประชาคม การ
ประชุมกลุมยอยในพ้ืนที่ การสนับสนุนคูมือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกระทําอื่นใดที่ชวยให
เครือขายสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 

การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หมายถึง การสงเสริมสนับสนุนใหเครือขาย มีแผนหรือมีการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาสังคมหรือดานสวัสดิการ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน) 
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
จํานวนตําบลเปาหมายที่ไดรับการ
สงเสริมพัฒนาศักยภาพและมีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ 

- 611 1,522 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1,009 1,136 1,263 1,390 1,517 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

3.1.1 จํานวนตําบลเปาหมายที่
ไดรับการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพและมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ 

5 1,522 5.0000 0.2500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
1. ประชุมผูอํานวยการ สสว.และเจาหนาที่ สสว.1-12  ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดและการจัดเก็บขอมูลและหลักฐานประกอบอางอิง (เอกสารแนบ 1) 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (เอกสารแนบ 2) 
3. จัดทําแบบประเมินศักยภาพเครือขาย พม.ระดับตําบล รวมกับอาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหมและ

มหาวทิยาลัยขอนแกน (เอกสารแนบ 3) 
4. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สสว.1-12 (เอกสารแนบ 4) 
5. ปฏิบัติงานตามรายละเอียดในขั้นตอนการดําเนินงานที่วางเกณฑกําหนดไว (เอกสารแนบ 5) 
6. สรุปผลการดําเนินงานของแตละ สสว. ในพ้ืนที่ และประมวลสรุปในภาพรวมของ สสว. 1-12  

(เอกสารแนบ 6) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

-บุคลากรผูชํานาญงานในพื้นที่และมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 
-การรวมมือของภาคประชาชนและองคกรหนุนเสริม 
-มีแผนปฏิบัติงานในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
-งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน 
-ศักยภาพของเครือขาย พม. ระดับตําบลไมเทากัน 
-การบูรณาการการปฏิบัติงานในพื้นที่ไมชัดเจน 
-การเปล่ียนแปลงผูบริหาร อบต. /ผูนําชุมชน/กรรมการเครือขาย ทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
-การพัฒนาศักยภาพเครือขาย พม. ระดับตําบล จะตองยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้น 
-สงเสริมและสนับสนุนใหเครือขายเปนที่ยอมรับในชุมชน โดยการเผยแพรประชาสัมพันธบทบาทและ 
ผลการดําเนินงานของเครือขาย ผานวิทยุชุมชน จัดทําแผนพับ จดหมายขาว จัดเวทีตลาดนัดความรูทางวิชาการ 
เปนตน 
-สนับสนุนใหเครือขาย พม. จดทะเบียนจัดตั้งเปนองคกรสาธารณประโยชนตามกฎหมาย 

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบ    จํานวน 1 เลม  ) 
เอกสารสรุปการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยระดับตําบล ปงบประมาณ 
2551  มีรายละเอียดดังนี้ 
1. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ พม 0316.1/65 ลงวันที่ 23 มกราคม 2551 เรื่อง 1. ประชุมผูอํานวยการ 

สสว.และเจาหนาที่ สสว.1-12  
2. แผนปฏิบัติการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  
3. แบบประเมินศักยภาพเครือขาย พม.ระดับตําบล  
4. แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สสว.1-12  
5. ผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดในขั้นตอนการดําเนินงานที่วางเกณฑกําหนดไว 
6. รายงานสรุปผลการดําเนินงานของแตละ สสว. ในพ้ืนที่ และประมวลสรุปในภาพรวมของ สสว. 1-12  
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หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วดัที่ 3.1.1 
 

จํานวนตําบลเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและ 
มีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและจัดสวสัดิการ 
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ตัวอยางปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค 

ภาคผนวก 13 
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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 รายงานการประชมุ คําส่ังแตงตั้ง
คณะทํางาน แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ ภาพถาย  

2. ประเมินผลจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ เชน ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูล  
ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. ประเมินผลจากการสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตางๆ ของสวนราชการ                  
เชน สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลกั การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล  
การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ ระบบฐานขอมูล ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ 
ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
สอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน
เจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

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

อยางไรก็ตาม ในขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ หลักฐานที่สําคัญที่ที่ปรึกษาจะใช 
ในการประกอบพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป นั่นคือ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) หรือที่เรียกวา  SAR ซึ่งสวนราชการไดจัดทํามาอยางตอเนื่องตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547  SAR จึงถือเปนการรายงานผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญ  และถือเปนเอกสารทางราชการ 
ที่ไดรับการรับรองความถูกตองสมบูรณจากหัวหนาสวนราชการเพื่อใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินผล 

ดังนั้น SAR จึงควรระบุถึงขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดของการดําเนินการตามตัวชี้วัด อาทิ ระบุถึงการรายงานผล 
การปฏิบัติราชการ ระบุนิยามตัวชี้วัดที่ถูกตองและตรงตาม KPI Template (ที่สวนราชการไดแจงไปยังสํานักงาน กพร. 
ไดรับทราบ)  ระบุขอมูลผลการดําเนินงานและแนวทางการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนยังควรตองระบุถึงปจจัยสนับสนุน ปญหา
และอุปสรรคที่พบในการดําเนินงานดังกลาวอีกดวย ทั้งนี้เพ่ือใหทราบถึงสภาพแวดลอม และภาวะการดําเนินงานบริหาร
จัดการที่องคกรแหงนั้นประสบอยู อันจะนํามาซึ่งขอเสนอแนะ  หากพบวาองคกรดังกลาวยังสามารถที่จะปรับปรุง พัฒนา 
หรือหาแนวทางแกไขใหดีย่ิงขึ้นได หรือหากเปนองคกรที่ประสบความสําเร็จแลว ก็สามารถนําองคกรนั้น มาเปนองคกร
ตนแบบที่จะใชเปนกรณีศึกษาใหแก   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 และการขับเคล่ือนองคกรใหสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน

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

  ระดับบริหาร (Leader) หมายถึง ผูที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย และแนวทางในการดําเนินงาน เชน การประเมินระดับจังหวัด หมายถึ
ผูวาราชการจังหวัด การประเมินระดับกระทรวง หมายถึง ปลัดกระทรวง การประเมินระดับกรม หมายถึง อธิบดี ในการประเมินองคก
มหาชน หมายถึง คณะกรรมการ หรือผูอํานวยการองคการ โดยจะวิเคราะหตัวผูบริหารเองในแงมุมมอง ความคิด การบริหาร และ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคคลในองคกร 
การวิเคราะหตัวผูบริหาร 

   รูปแบบ หรือ แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน (vision) ของผูบริหารระดับสูงขององคกร 
   ลักษณะ/ภาวะการนํา (Lead) และการมีสวนรวม (Participation) ของผูบริหารระดับสูงขององคกร 
   การเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูปฏิบัติงาน อาทิเชน ดานการวางแผนงาน การอํานวยการ การจัดงบประมาณ การบริหารจัดการ

บุคลากร การแกปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในองคกร การแกไขความขัดแยง การบริหาร
เวลา ตลอดจนแนวทางการติดตามและประเมินงานของผูบริหารระดับสูงขององคกร  

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

 รูปแบบ หรือ แนวทางการมอบหมายงานพิเศษหรือการมอบอํานาจการปฏิบัติงาน 
  ดานตางๆใหกับเจาหนาที่ระดับผูปฏิบัติงาน    
   รูปแบบ การเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนความคิดสรางสรรคที่เปนประโยชนตอการบริหารงานในองคกร (Solution Provider) 
   รูปแบบ หรือ แนวทาง การสรางแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงาน 
   รูปแบบ หรือ แนวทาง การพัฒนาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานเอื้อตอผูปฏิบัติงาน 
   รูปแบบ หรือ แนวทาง การสรางวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองคกร 
  ระดับผูปฏิบัติงาน (Knowledge Worker) หมายถึง ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานประจําวันซึ่งมีรูปแบบการทํางาน และการจัดการแกไ

ปญหาสวนใหญกับปญหาที่มีลักษณะคลายคลึงกันในแตละวัน หรือชวงรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งจะวิเคราะหตัวผูปฏิบัติงานเอง 
วิเคราะหความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานในสวนงานเดียวกัน หรือตางสวนงาน และวิเคราะหปจจัยที่ผลักดันใหผูปฏิบัติงานดําเนินง
การวิเคราะหตัวผูปฏิบัติงาน 

   ระดับความรู/ความเขาใจ ของผูปฏิบัติงาน ที่มีตอการปฏิบัติงาน 
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   การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในการเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน หรือการคิดริเริ่มสรางสรรคการปฏิบัติงานตางๆ 
(Innovative Thinking) 

   ทัศนะคติของผูปฏิบัติงานที่มีตอการดําเนินงาน  
   รูปแบบ หรือวิธีการ ที่ผูปฏิบัติงานไดมีความพยายามทดลองหรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานตางๆ  
   ความจริงจัง/ความใสใจของผูปฏิบัติงาน  
   ขีดความสามารถ (Competency) และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูปฏิบัติงาน คณะผูเชี่ยวชาญ หรือทีมที่ปรึกษาในการ

ดําเนินงาน 
  วิเคราะหความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงาน 
   รูปแบบ หรือวิธีการ ในการถายทอดความรูรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน  
   รูปแบบ หรือวิธีการประสานงานกับหนวยงานหรือผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  วิเคราะหปจจัยที่ผลักดันใหผูปฏิบัติงานดําเนินงาน 
   รูปแบบ แนวทางการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (change Agent) 
 1.2 ทรัพยากร (Money & Material) หมายถึง ปจจัยประกอบที่ชวยสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานภายใตภาระหนาที่ความ

รับผิดชอบไดสําเร็จลุลวง ตามเปาหมาย และนโยบายขององคกร 
  งบประมาณ (Budget) 
   เชน รูปแบบหรือแนวทางการกําหนดหรือการจัดสรรงบประมาณงบประมาณสําหรับการปฏิบัติงานตางๆ  

 เง่ือนไข แนวทาง การกันงบประมาณไวเผื่อกรณีฉุกเฉิน 
 ความสําเร็จของการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  เวลา (Time) 
   รูปแบบ หรือ แนวทาง การกําหนดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานตางๆ โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการมอบหมายนโนบาย ก

นํานโยบายไปปฏิบัติ รวมไปจนถึงการติดตามและประเมินการดําเนินงาน และการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ฯลฯ เปนตน  
  วัสดุ อุปกรณ สํานักงาน (Resource) 
   รูปแบบ หรือ แนวทางการจัดสรร วัสดุ อุปกรณที่สนับสนุนการทํางานตางๆ ใหเพียงพอตอการการปฏิบัติงาน และกอใหเกิดก

จัดสรรที่มีประสิทธิภาพ 
   การพัฒนา วัสดุ อุปกรณ สํานักงาน ที่ทันสมัยใหเอ้ือตอการอํานวยการ/การปฏิบัติงานดานตาง ๆ เชน การนําระบบเทคโนโล ี

สารสนเทศ (Information Technology) มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
 1.3 ตัวงาน (Task) หมายถึง การอธิบายคุณลักษณะของงานที่มีผลตอความสําเร็จของงาน ทั้งกระบวนการ และวิธีการทํางาน รวมถึง

ความเกี่ยวของของปจจัยตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดอุปสรรค และขอจํากัดในการทํางาน หรือเปนปจจัยสนับสนุนใหงานสามารถสําเร็จลุลวงไป
ไดโดยงาย เชน งานขุดคลองามารถกระทําเฉพาะหนาแลง การวางแผนแมบทตองมีการประสานงานระหวางหลายหนวยงานจึงมีความ
ซับซอน 

 1.4 การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการในการบริหารบุคลากร ทรัพยากร และตัวงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
และบรรลุเปาหมายขององคกรแบบบูรณาการ 

  การวางแผน 
   การวางแผนการจัดโครงสรางองคกร กลุมงาน 

 รูปแบบ หรือ แนวทาง การรวมวางแผนการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนของแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว หรือแผนปฏิบัติงาน
ประจําป(Annual Performance Planning) ซึ่งการระบุรายละเอียดของกิจกรรม หนวยงานผูรับผิดชอบและเปาหมายตามตัวชี้
ผลงาน ทั้งสวนที่เปนผลผลิต และผลลัพธของงานในหนาที่ 
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   รูปแบบหรือการกําหนดทิศทางหรือกลยุทธการดําเนินงานขององคกรในแตละชวงเวลา โดยที่กลยุทธนั้นสามารถนําไป
ดําเนินการไดเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาตางๆ ซึ่งอาจแยกเปน  

- แผนกลยุทธระดับองคกร  (Corporate-Level Strategic Plan) เกี่ยวของกับ 
การบริหารระดับสูง การบริหารในภาพรวม เปาหมาย ทิศทาง และกลยุทธของท้ังองคการ ใหบรรลุผลสําเร็จ โดย
ผูรับผิดชอบในการบริหาร และการจัดทําแผนในระดบันี้ ก็มักจะเปนกลุม/คณะของผูบริหารระดับสูงในองคการนั้นเ

- แผนกลยุทธระดับแผนก (Strategic Business Unit-Level Strategic Plan) เปนความรับผิดชอบในการบริหารของ
หัวหนาแผนก (Department Manager) ซึ่งจะเปนการนําเอากลยุทธองคการ หรือกลยุทธระดับสูง มาแปรเปล่ียนเป
เชิงกลวิธี ใหใกลเคียงกับแนววิธีปฏิบัติตางๆตามความรับผิดชอบ และภาระหนาที่ของหนวยงานฝายนั้น 

- แผนกลยุทธระดับหนาที่ ปฏิบัติการ  (Functional-Level Strategic Plan) เปนการปฏิบัติการของหัวหนาหนวยงาน
ไดแก Supervisor หรือ Foremans หรือพนักงานหนวยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่มีการดําเนินงานกันในลักษณะงาน
ประจํา (ROUTINE) 

   รูปแบบหรือแนวทาง กําหนดหรือจัดทําแผนสํารองในกรณีผลงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด หรือ แผนฉุกเฉินหากเกิด
อุปสรรค หรือเหตุการณที่ไมคาดคิดอันอยูนอกเหนือการควบคุม หรือไมพึงประสงค 

   รูปแบบหรือการกําหนดกลุมของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPI) ที่สําคัญใหมีความ
ชัดเจนเปนรูปธรรม  

   
   
   
   
  การบริหารบุคคล 
   ความตองการทรัพยากรบุคคล  

 สมรรถนะดานกําลังคน ปริมาณอัตรากําลัง จํานวนสายและกลุมประเภทสายงานที่องคกรตองการ 
 ความเพียงพอของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
 รูปแบบ หรือแนวทางการแตงตั้งหรือกําหนดผูปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับงาน 
 ความรับผิดชอบของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   รูปแบบ หรือแนวทาง การสรางแรงจูงใจ และสรางขวัญ กําลังใจ ของบุคลกรในองคกร 
   รูปแบบ หรือแนวทางการพัฒนาองคความรูใหกับบุคลากร 
   การจางเหมาหนวยงานภายนอกดําเนินงาน (Contract Out & Outsourcing) ที่มีความสามารถมาชวยดําเนินการ 
  การควบคุมและติดตามผล 
   รูปแบบการติดตามและประเมินผลและการตัดสินใจในการดําเนินงาน 

 ระบบขอมูลขาวสาร  (Management Information System : MIS) /การรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานที่นํามาใชในการติดตาม
ประเมินผล 

 รอบระยะเวลาการรายงานผลขอมูลการปฏิบัติงาน 
 ศักยภาพและขอจํากัดในการจัดระบบขอมูลขาวสารภายในองคกร 
 การใชเทคโนโลยีในการวางแผนและติดตามประเมินผล 

   รูปแบบการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในชวงระยะเวลาตางๆ 
   ผูรับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบ 
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   รูปแบบหรือการพัฒนาระบบการรับขอเสนอแนะ (feedback) ตางๆ ที่เกิดขึ้นใน  การปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินผลหรือตรวจ
วินิจฉัยวาการดําเนินงานตามแผนประสบผลสําเร็จหรือไม มีปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางไร รวมทั้งทําการประเมิน
สภาพแวดลอมภายนอกและแนวโนมของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือนําไปสูการ ปรับปรุงแกไขทิศทางการดําเนินงาน
โดยรวม   

   รูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานงานเมื่อไดรับขอเสนอแนะ (feedback) ตางๆ 
   แนวทางการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมงาน/โครงการ และแผนงานตามแผน     กลยุทธที่กําหนดขึ้นเปนระยะๆ เพ่ือจ

ไดทราบถึงผลการดําเนินงาน ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค อันจะไดนําไปสู การปรับปรุงแกไขหรือปรับเปล่ียนทิศทาง 
กิจกรรมการดําเนินงานขององคการ ใหเหมาะสม 

   
   
   
   
   
  การจัดทํารายงาน 
   แนวทางการรายงานการวิเคราะห คาดการณแนวโนมของผลการปฏิบัติงานตามประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด เพ่ือนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนหรือ   ทัศนภาพ (vision) ที่ชัดเจนขององคการอันหมายถึงทิศทางการดําเนินงาน
(direction) จุดยืนที่เหมาะสม (Optimal Position)  เปาประสงค (goal) กลยุทธการดําเนินงาน (strategies) รวมท้ังทําการระบุ
เปาหมาย (target) การปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม 

   รูปแบบ แนวทาง การรายงานใหผูเกี่ยวของไดรับทราบการดําเนินงานในชวงระยะเวลาตางๆ อยางสม่ําเสมอ 
 1.5 กระบวนงาน (Work) 
   รูปแบบ ผังกระบวนการ (Flow Chart) 

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

การจัดการคุณภาพ การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Information System Management) และ
การตัดสินใจทางการบริหาร  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 

 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุมประเทศใหมและประเทศใกลเคียงในอินโดจีน 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  
คูแขงขันและพันธมิตร    

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

 แนวทางวิเคราะหถึงผลกระทบที่เปนโอกาสและภัยอุปสรรคหรือทําการประเมิน 
ชองวาง (Gap Analysis) เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานแบบมุงเนนอนาคต 
(Future-Oriented) โดยการสราง/กําหนดวิสัยทัศน (vision) ในระยะยาวเพื่อการ
คาดการณแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนํามาปรับทิศ
ทางการดําเนินงานตลอดจนทําการตัดสินใจในการพิจารณาทบทวนและพัฒนา 
คุณภาพ บริการ ผลิตภัณฑ ตลาดและกลุมลูกคาใหมีความเหมาะสมตอไป 

   ผลกระทบของการเคลื่อนยายของประชากร เชน อัตราการไหลเขา-ออก ของ
ประชากร หรือผลกระทบของประชากรแฝงที่เกิดขึ้น 

 แนวทางการการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน  
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 บทบาทของสถาบันครอบครัว 
 การศึกษาและคุณภาพประชากร 
 คานิยมการบริโภคและวัฒนธรรม 
 ความยุติธรรมในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 2.4 ปจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  งบประมาณ 
   แหลงทุน/เงินนอกงบประมาณ ที่ไดรับการอุดหนุน 
   ความเพียงพอของงบประมาณระบุถึงทรัพยากรที่ตองการไดรับการสนับสนุนไป

ดําเนินการจากรัฐบาล 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 
 E-Government 
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 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 มีใจบริการ สามารถเขาใจลูกคาไดเปน
อยางดี  (Service Mind)  

- ฯลฯ 
  บุคลากร หนวยงาน และเครือขายการทํางานท่ีเกี่ยวของ (Networking) 
   รูปแบบ แนวทางการสรางการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกับบุคลากร หนวยงาน 

และเครือขายการทํางานที่เกี่ยวของ 
 รูปแบบ แนวทางการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 
 วิธีการการสรางเครือขายอยางยั่งยืน 
 ระดับการสนับสนุนจากบุคลากร หนวยงาน และเครือขายการทํางานที่เกี่ยวของ 
 ทัศนคติที่ดีของบุคลากร หนวยงาน เครือขายที่เกี่ยวของที่มีตอการทํางาน 

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

 
 

 


	ปก.pdf
	คำนำ.pdf
	สารบัญ.pdf
	บทที่ 1.pdf
	บทที่ 2.pdf
	บทที่ 3.pdf
	ภาคผนวก.pdf
	w1_ภาคผนวก 1_1.pdf
	w1_ภาคผนวก 1_2.pdf
	w2_ภาคผนวก 2_1.pdf
	w2_ภาคผนวก 2_2.pdf
	w2_ภาคผนวก 2_3.pdf
	w2_ภาคผนวก3_1.pdf
	w2_ภาคผนวก3_2.pdf
	w2_ภาคผนวก 4_1.pdf
	w2_ภาคผนวก 4_2.pdf
	w2_ภาคผนวก 4_3.pdf
	w2_ภาคผนวก 5_1.pdf
	w2_ภาคผนวก 5_2.pdf
	w2_ภาคผนวก 5_3.pdf
	w2_ภาคผนวก 6_1.pdf
	w2_ภาคผนวก 6_2.pdf
	w2_ภาคผนวก 6_3.pdf
	w2_ภาคผนวก 7_1.pdf
	w2_ภาคผนวก 7_2.pdf
	w2_ภาคผนวก 7_3.pdf
	w2_ภาคผนวก 8_1.pdf
	w2_ภาคผนวก 8_2.pdf
	w2_ภาคผนวก 8_3.pdf
	w2_ภาคผนวก 9_1.pdf
	w2_ภาคผนวก 9_2.pdf
	w2_ภาคผนวก 9_3.pdf
	w2_ภาคผนวก 10_1.pdf
	w2_ภาคผนวก 10_2.pdf
	w2_ภาคผนวก 10_3.pdf
	w2_ภาคผนวก 11_1.pdf
	w2_ภาคผนวก 11_2.pdf
	w2_ภาคผนวก 11_3.pdf
	w2_ภาคผนวก 12_1.pdf
	w2_ภาคผนวก 12_2.pdf
	w2_ภาคผนวก 12_3.pdf
	w2_ภาคผนวก 13_1.pdf


