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บทที่ 1 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบดวย หลักการและที่มา วัตถุประสงค กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
องคประกอบ และบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
และแนวทางการจัดทําคํารับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 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 รวมท้ังใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม 
ขอตกลงดังกลาวทุกสิ้นป 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. 2553 

 

1.2  วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อใหสวนราชการมีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.2.2 เพื่อใหสวนราชการสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางและรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.2.3 เพื่อใหสวนราชการมีการปฏิบัติราชการที่มุงผลสัมฤทธิ์และประโยชนสุขของประชาชน 
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1.3  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

สวนราชการจะดําเนินการจัดทําคํารับรอง และประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรับสิ่งจูงใจตาม      
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ภายใตกรอบการประเมินผลทั้ง 4 มิติ ตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 แผนภาพที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของสวนราชการ 

สําหรับรายละเอียดของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ แยกตามมิติ 
สามารถแสดงไดตามแผนภาพที่ 2 ดังนี้ 

มิติที่ 1 
ดานประสิทธิผล 

แสดงผลงานที่บรรลุ วัตถุประสงคและเปาหมาย 
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณ 
มาดําเนินการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 

มิติที่ 2 
ดานคุณภาพการใหบริการ 

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 
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

แสดงความสามารถในการปฏิบั ติราชการ  เชน  
การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการ การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน เปนตน 

มิติที่ 4 
ดานการพัฒนาองคการ 

แสดงความสามารถในการบริหารจัดการองคการ 
เพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนแผนปฏิบัติ
ราชการ 

              แผนภาพที่ 2 รายละเอียดกรอบการประเมนิผลการปฏบิติัราชการของสวนราชการ 

 

กรอบการประเมนิ

ตามมติ   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 
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1.4  องคประกอบ และบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล 

1.4.1 คณะกรรมการกํากับการจัดทําขอตกลงและการประเมินผล ทําหนาที่กําหนด
หลักเกณฑและกรอบการเจรจาขอตกลงผลงาน เปาหมาย วิธีการประเมินผล และจัดสรรสิ่งจูงใจ กํากับให 
สวนราชการและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลดําเนินการตามหลักเกณฑอยางมีมาตรฐาน และ
แกไขปญหาในการจัดทําขอตกลงและประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมี
องคประกอบดังนี้ 

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 

1.4.2 คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล เปนคณะกรรมการฯ ซึ่งแตงต้ังโดย
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําหนาที่เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก  คาเปาหมาย 
และเกณฑการใหคะแนน เพื่อใชในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลในแตละระดับ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลเปน
ผูดําเนินการเจรจาตกลงกับหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ และผูบังคับบัญชาของหัวหนา 
สวนราชการระดับกระทรวง/กลุมภารกิจเกี่ยวกับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุมภารกิจ 

ระดับกรม หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการระดับกลุม
ภารกิจดําเนินการเจรจากับหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อตกลง ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการให
คะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมที่อยูในมิติที่ 1 
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โดยสํานักงาน ก.พ.ร. มอบหมายใหที่ปรึกษาดานการประเมินผล (บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น 
จํากัด) ทําหนาที่ ศึกษา และวิเคราะหความเหมาะสมในการกําหนดตัวชี้ วัด คาเปาหมาย และเกณฑ 
การใหคะแนนตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังเปนที่ปรึกษาใหกับสวนราชการระดับกระทรวง  
กลุมภารกิจ และกรม เมื่อสวนราชการระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม ไดมีการเจรจาขอตกลงและลงนาม 
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการแลว ใหสวนราชการประกาศใหประชาชนทราบเกี่ยวกับรายละเอียด 
ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยอาจเผยแพรในเว็บไซตของสวนราชการ  

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

 

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1.  นายสมพล เกียรติไพบูลย 

กระทรวงพาณิชย 
2. นายชุมพล  พรประภา 
3. นายดุสิต นนทะนาคร 
4. นายสุวิทย เมษินทรีย 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพาณิชย 
1.  ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 

กระทรวงการคลัง 

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

กระทรวงอุตสาหกรรม 

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

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2. นายธรรมศักดิ์  พงศพิชญามาตย 
3. นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
4. นายสนิท อักษรแกว 
5. นายอาชว เตาลานนท 
6. 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. นายปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ 
3. นายพรายพล   คุมทรัพย 
4. นายมนู   เลียวไพโรจน 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพลังงาน 
1. นายสมภพ อมาตยกุล 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

2. นายครรชิต มาลัยวงศ 
3. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 
4. นายไพรัช ธัชยพงษ 
5. นายอนุมงคล ศิริเวทิน 
6. 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. นายการุณ กิตติสถาพร 
3. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ 
4. นายไชยวัฒน   ค้ําชู 
5. นายวิทย รายนานนท 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการตางประเทศ 
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คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายชัยอนันต   สมุทวณิช 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

2. นายกงกฤช หิรัญกิจ 
3. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 
4. นายวิจิตร ณ ระนอง 
5. นายวิชิต แยมบุญเรอืง 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
1. นายธรรมรักษ   การพิศิษฎ 

กระทรวงคมนาคม 

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

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

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

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

กระทรวงแรงงาน 
2. นายเกษมสันต วิลาวรรณ 
3. นายณรงค เพ็ชรประเสริฐ 
4. นายแล  ดิลกวิทยรัตน 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงแรงงาน 
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คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายชัยอนันต   สมุทวณิช 

กระทรวงวัฒนธรรม 

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

กระทรวงมหาดไทย 

2. นายชาติชาย ณ เชียงใหม 
3. นายนรนิติ   เศรษฐบุตร 
4. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
5. นายปรัชญา เวสารัชช 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย 
1. นายมนุชญ  วัฒนโกเมร 

กระทรวงยุติธรรม 

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

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 

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

ความมั่นคงของมนุษย 
1. นายมนุชญ   วัฒนโกเมร 

กระทรวงกลาโหม 
2. พลเอก ธน ู ศรียากูล 
3. นายนรนิติ  เศรษฐบุตร 
4. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงกลาโหม 
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คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายจรัส  สุวรรณมาลา 

สํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการ 
ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ี  

หรือกระทรวง 

2. นายชัยอนันต   สมุทวณิช 
3. นายไชยา ยิ้มวิไล 
4. นายธรรมรักษ   การพิศิษฎ 
5. นายนรนิติ เศรษฐบุตร 
6. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
7. นายปรัชญา เวสารัชช 
8. นายปรีชา   จรุงกิจอนนัต 
9. นายมนุชญ วัฒนโกเมร 
10. นายวัฒนา รัตนวิจิตร 
11. นายวุฒิสาร ตันไชย 
12. นายสีมา  สีมานันท 
13. นายสมภพ อมาตยกุล 

 

1.5  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ถือเปนคํารับรองของสวนราชการฝายเดียว 
ไม ใชสัญญา  และใชสํ าหรับระยะเวลา  1 ป  โดยในคํารับรองฯจะประกอบดวยขอตกลงเกี่ ยวกับ 
แผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน สําหรับการลงนาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง กลุมภารกิจและกรมมีรูปแบบการลงนาม ดังนี้ 

1.5.1 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 
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ผูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
เอกสารประกอบคํารับรองฯ 

หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 

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 และเกณฑการให
คะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการของ
ก ร ม  แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด ภ า ค บั ง คั บ 
ตามกรอบการประ เมิ นผลการ 
ปฏิบัติราชการที่ สํานักงาน ก.พ.ร.  
กําหนดไว 

• หัวหนาสวนราชการที่ไมสังกัด
สํ านั กนายกรั ฐมนตรีหรื อ
กระทรวง 

 

ลงนามกับ รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ที่กํากับดูแล 

• 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 เปาหมายและเกณฑการให
คะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวง /กลุมภารกิจ /กรม 
และตัวชี้ วัดภาคบังคับตามกรอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว 

หัวหนาสวนราชการระดับกรม  
(กรณีกรมในกระทรวงที่ไมมีกลุม
ภารกิจ หรือกรณีกรมใน
กระทรวงที่มีกลุมภารกิจ  
แตมิไดเปนกรมในกลุมภารกิจ) 

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 
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ผูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
เอกสารประกอบคํารับรองฯ 

หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 

   กระทรวง /กรมและตัวชี้ วัดภาค
บังคับตามกรอบการประเมินผลการ 
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 

 

1.5.2 เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

1) คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ : การลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปนการลงนาม 
ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการตามระดับของคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  

2) ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ : ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึง่เริ่มตน 
และสิ้นสุดจะสอดคลองกับปงบประมาณของสวนราชการ  

3) แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ : การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงคของสวนราชการ 

4) รายละเอียดตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก : ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ น้ําหนกั ผลงานในอดตี เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และเงื่อนไขเฉพาะของตวัชี้วัด  

 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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1.6  แนวทางการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏบิติัราชการของสวนราชการ 

 

1.6.1 ปฏิทินการจัดทําคํารบัรองการปฏบิัติราชการและการประเมินผลการปฏบิติัราชการ 
 

วันท่ี กิจกรรม 

14 กรกฎาคม 2552 • รับฟงความเห็นจากสวนราชการ 
13 สิงหาคม 2552 • สํานักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
16 สิงหาคม 2552 • จัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิที่เปนกรรมการเจรจาขอตกลงของสวนราชการ

และจังหวัด 
กันยายน – ธันวาคม 2552 • เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย น้ําหนัก และเกณฑการให

คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุมภารกิจ สวนราชการ
ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

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

• สวนราชการดําเนินการเจรจาขอตกลงระดับกรม 
ภายใน 30 มกราคม 2553 • สวนราชการสงคํารับรองการปฏิบัติราชการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

ไดลงนามแลว ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรวบรวมนําเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม
รับคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

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

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

ภายใน 15 มีนาคม 2553 • สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit)  
ใหสวนราชการ 

ภายใน 31 มีนาคม 2553  • สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด นําหนักและเกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัดในกรณีที่ (1) ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุม
ได (2) กรณีไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอ และไม
สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (สวนราชการตองสงคําขอ
เปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 3 ชุด) 

  
  
  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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วันท่ี กิจกรรม 

30 เมษายน 2553 • สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report)  
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553) จํานวน 3 ชุด และแผน
บันทึกขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร และกรอก e – SAR Card เขาระบบ  
ในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

เมษายน – พฤษภาคม 
2553 

• สํานักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาดานการประเมินผลใหคําปรึกษาแนะนํา  
แกสวนราชการเกี่ยวกับความกาวหนาในการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ ภายหลังการรายงานการประเมินผลตนเอง 
รอบ 6 เดือน (ตามที่สวนราชการรองขอ) 

ภายใน 16 กรกฎาคม 
2553 

• สวนราชการกรอก e – SAR  Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2552 –30 มถิุนายน 
2553) เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.  

มิถุนายน – กนัยายน 
2553 

• ที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

31 ตุลาคม 2553 
 

• สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report)  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) จํานวน 3 ชุด และ 
แผนบันทึกขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร. หากสงลาชากวากําหนดจะถูก
หักคะแนน 0.0500 คะแนนตอ 1 วันทําการ และกรอก e – SAR Card  
เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

• สิ้นสุดการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบสุดทาย (สวนราชการตองสงคําขอ
เปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 3 ชุดใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. พรอมกับรายงาน 12 เดือน) 

    หมายเหตุ :  
1. เนื่องจากวันที่  31 ตุลาคม 2553 เปนวันหยุดราชการ ดังนั้นจึงใหจัดสง

ไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 
2. สวนราชการที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคํารับรองฯ ใหระบุใน

หนังสือนําสงใหชัดเจน 
พฤศจิกายน - ธันวาคม
2553 

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

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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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 

สํานักงาน ก.พ.ร.
ประเมินผล 

รับสิ่งจูงใจ 
ตามระดับของผลงาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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1.6.3  กําหนดเวลาของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ภายใน 
30 ม.ค. 53 

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 

เม.ย.– 
พ.ค. 53 

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. – ก.ย. 53 
ภายใน 

  31 ต.ค. 53 

สํานักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษา 

ดานการประเมินผลใหคําปรึกษา

แนะนําแกสวนราชการเกี่ยวกับ

ความกาวหนาในการดาํเนินงานตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการ ภายหลังการรายงานการ

ประเมินผลตนเอง รอบ 6 เดือน 

(ตามที่สวนราชการรองขอ) 

ภายใน 
16 ก.ค.53 

สํานักงาน ก.พ.ร.  
และที่ปรึกษาติดตาม

ความกาวหนาการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ  

พ.ย. – ธ.ค. 53 

สํานักงาน ก.พ.ร.และ 
ที่ปรึกษารวมกัน 

วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

แจงผลการประเมิน 
ใหสวนราชการทราบ 

 

จัดทําสรุปผลคะแนนตาม 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการ 

สรุปผลการประเมิน 
นําเสนอ  

อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

นําเสนอ

คณะรัฐมนตรี 
เพื่อรับทราบ 

นําผลการประเมิน

ไปเชื่อมโยง 
กับส่ิงจูงใจ 

 

ภายใน 
31 มี.ค. 53 

30 เม.ย. 53 

ที่ปรึกษาวิเคราะหผลและ 
ปรับคะแนนการประเมินผล 
ใหสมบูรณครบถวน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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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 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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- ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูล 
มีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

- 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. 2553 

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 . 2553 และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 3 ชุด ใหสํานักงาน ก .พ .ร .  
ตามระยะเวลา ดังนี้ 

รอบแรก ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 
รอบสุดทาย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (เนื่องจากเปนวันหยุดราชการ จึงขอใหจัดสง

รายงานฯ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553) โดยจัดสงมาพรอมกับรายงานประเมินผลตนเอง 
รอบ 12 เดือน (Self Assessment Report – SAR) 

ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะนําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีพิจารณาตอไป 

 
 
 
 
 

สํานักงาน ก.พ.ร. จะไมรับพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลง ภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไว 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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หลักเกณฑการจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 
สวนราชการตองจัดส งรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบั ติ ราชการ  

(Self-Assessment Report - SAR) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553) พรอมทั้ง
เอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงาน ทั้งระดับกระทรวง  
กลุมภารกิจ และกรม ใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553 หากสวนราชการจัดสง
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report - SAR) ลาชากวา
กําหนดจะถูกหักคะแนน 0.05 คะแนนตอ 1 วันทําการ ทั้งระดับกระทรวง กลุมภารกิจและกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่สวนราชการรายงาน ถือเปน 
เอกสารทางราชการ ซึ่งตองมีหนังสือนําสง และไดรับการรับรองความถูกตองสมบูรณจาก

หัวหนาสวนราชการเพื่อใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินผล 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 

ของกิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษา 

ดานการประเมินผล 
สวนราชการ เอกสารประกอบ 

1. ภายใน 
30 เม.ย. 53 

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

(Gantt Chart)  
- คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  

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

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

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

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

- คําสั่งแตงต้ัง
คณะทํางาน       
ฯลฯ 

 

     



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 

ของกิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษา 

ดานการประเมินผล 
สวนราชการ เอกสารประกอบ 

2. ภายใน 
31 พ.ค. 53 

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

  
 
 

3. ภายใน 
16 ก.ค. 53 

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

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

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

     
     
     
     
     
     
     



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 

ของกิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษา 

ดานการประเมินผล 
สวนราชการ เอกสารประกอบ 

4. 31 ต.ค. 53 
(เนื่องจากเปน
วันหยุดราชการ 
จึงขอใหจัดสง
รายงานฯ 
ภายในวันที่  

1 พฤศจิกายน 
2553) 

 • จัดสงรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง      
การปฏิบัติราชการ (Self 
Assessment Report : 
SAR) และรายงานการ
ประเมินผลตนเอง (SAR 
Card) รอบ 12 เดือน พรอม
แนบตัวอยางเอกสาร/
หลักฐานประกอบของ
ตัวชี้วัดมาดวยสวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่
ไมไดจัดสงใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. ขอใหสวนราชการ
จัดเตรียมไว ณ สวนราชการ
เพื่อพรอมใหผูประเมิน
ตรวจสอบหรือขอขอมูล
เพิ่มเติม  เชน 
- รายงานการประชุม  
- คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
- แบบฟอรมแสดงความ
คิดเห็น 

- แผนการดําเนนิงานที่
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูมีอํานาจ 

- ภาพถาย (ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว) 

• กรอกรายงาน 
การประเมินผลตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส   (e-SAR 
Card) รอบ 12 เดือน ใน 
เว็บไซตของสํานักงาน 
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  
- รายงานการ
ประชุม  

- คําสั่งแตงต้ัง
คณะทํางาน  

- แบบฟอรมแสดง
ความคิดเห็น 

- ภาพถาย  
(ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว)   
ฯลฯ      

     



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 

ของกิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษา 

ดานการประเมินผล 
สวนราชการ เอกสารประกอบ 

5. พ.ย. – ธ.ค. 53 • วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานจาก

รายงานผลการ 

ปฏิบัติราชการ   

ตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ (Self 

Assessment Report : 

SAR) และ รายงาน  

การประเมินผลตนเอง

ทางอิเล็กทรอนิกส       

(e-SAR Card)            

รอบ 12 เดือน            

โดยเปรียบเทียบผล

การดําเนินงานจริงกับ

เกณฑการใหคะแนนที่

กําหนด 

• ประสานกับ 

สวนราชการเพื่อ

ติดตามประเมินผล       

การปฏิบัติราชการ  

ณ สวนราชการ  

(Site visit : Post-

Evaluation) ในกรณีที ่

• ใหความรวมมือกับที่ปรึกษา
ประเมินผลในการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ณ สวนราชการ  

(Site visit : Post-Evaluation)  

• จัดเจาหนาที่ในการตอบขอ
ซักถาม/ชี้แจงถึงความ

แตกตางระหวางผลงานและ

เปาหมาย  แจงปญหา

อุปสรรค ขอเสนอแนะตางๆ  

• แบบฟอรมการ
ติดตามประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ณ 

สวนราชการ ซึง่เปน

แบบฟอรมที่ทีป่รึกษา

จัดทําขึ้นเพื่อใชในการ

ประเมินผล (Site visit 

: Post-Evaluation) 

• เอกสาร/หลักฐาน
อางอิงของสวน

ราชการที่สนับสนุน

ผลงาน เชน  

- ภาพถาย  

(ภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหว)  

- ปฏิทินการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ  

ฯลฯ 

  - ผลการดําเนินงาน
แตกตางจาก 

คาเปาหมายมาก  

(ตํ่ากวา/สูงกวามาก) 
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การดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 

ของกิจกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. / 
ที่ปรึกษา 

ดานการประเมินผล 
สวนราชการ เอกสารประกอบ 

  - แจงอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานซึ่งเปน

ปจจัยที่ไมสามารถ

ควบคุมได 

- ไมรายงานผลหรือ
รายงานผลการ

ดําเนินงานมาไม

ชัดเจน 

- มีขอสงสัยใน           

ความนาเชื่อถือของ

ระบบฐานขอมลู  

- ติดตามผลการ
ดําเนินงาน

เปรียบเทียบกับ    

Pre-Evaluation 
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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 
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ตัวอยางการประเมินผลตัวชี้วัดแบบตาง ๆ 
 

แบบที่ 1: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 ประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว 
ผลการดําเนนิงานทีเ่กิดขึน้จริง 
ตัวอยาง : รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดไดในปงบประมาณพ.ศ. 2553 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 : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนนิงาน (Milestone) 

 ประเมินผลความสําเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการ
เทียบกับแผนงานที่กําหนด แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด 

ผลการดําเนนิงานทีเ่กิดขึน้จริง 
ตัวอยาง  : ผลการดําเนินงานของกรม ก และ กรม ข ในตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
กรม 
ก 

กรม 
 ข 

    
 

 

       
ระดับ 5 

(ข้ันตอนที่ 
1+2+3+4+5) 

  
    

 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป  

      

ระดับ 4 
(ข้ันตอนที่ 
1+2+3+4) 

  
   

 ตอบสนองตอขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาทีโ่ดยมิชอบในหนวยงานภาครฐั ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรอยละ 100 

  
   

 สรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน 
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ ไดแก 

  
   

- จํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการรองเรียนและผลการตอบสนอง 
ตอขอรองเรียนแยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกรองเรียนและหนวยงาน 
ที่ถูกรองเรียน 

     
- ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน ปญหา อุปสรรคของการ
ตอบสนองขอรองเรียน และแนวทางการแกไข 

     

ระดับ 3 
(ข้ันตอนที่ 
1+2+3) 

  
  

 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ 
สวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไดแลวเสร็จครบถวน 

  
  

 ตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
สวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายทุก
ตัวชี้วัด 

  

  

 สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผูมีสวนไดเสีย เกี่ยวกับสถานการณ 
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบในจังหวัด ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ท. 
กําหนด เพื่อนําขอมูลจากสรุปผลการสํารวจดังกลาวมาใชประกอบการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัดใน
ปงบประมาณตอไป 

    

ระดับ 2 
(ข้ันตอนที่ 

1+2) 

  

 

 นําขอมูลที่ไดจากข้ันตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทาํแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดเปาหมายและ
ตัวชี้วัดที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ ที่ใชวัดผลไดอยาง
เปนรูปธรรม เสนอผูบริการใหความเห็นชอบ พรอมทั้งเผยแพรผานทางเว็บไซตของ 
สวนราชการ 

   
  

   
   



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 28

แบบที่ 3 : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนนิงาน (Milestone) (ตอ) 
 

กรม 
 ก 

กรม 
 ข 

 
 

    

   ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ
(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) โดยพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พรอมทั้งนําผลการดําเนินการตามมาตรการในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในปที่ผานมา และ ขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน
ของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี และ ศูนยรับเร่ืองรองเรียน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม มาพิจารณาประกอบ 

ระดับ 1 
(ข้ันตอนที่ 1) 

   ทบทวน/วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวน 
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเส่ียง 
ที่อาจเปนเหตุทําให 

  1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 

  2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม 

  3) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
และการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

   วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สูงสุด 3 ลําดับแรก 

    
 

การคํานวณผลการประเมิน 

กรม ผลการประเมิน คาคะแนนที่ได 

ก  สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขัน้ตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 4
และขั้นตอนที ่5  

4.4000 

  ในขั้นตอนที่ 1 ไมไดดําเนินการ 1 ประเด็น จากทั้งหมด 3 ประเด็น 
ดังนี้  
× ไมมีการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต  
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการ
สําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 สูงสุด 3 ลําดับแรก 

 

 จึงถูกปรับลดคะแนนความครบถวนในขั้นตอนที่ 1  0.3000 คะแนน  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แบบที่ 3 : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนนิงาน (Milestone) 
 

กรม ผลการประเมิน คาคะแนนที่ได 

  ในขั้นตอนที ่3 ไมไดดําเนินการ 1 ประเด็น จากทั้งหมด 3 
ประเด็น ดังนี้  
× ไมมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผูมีสวนไดเสีย 
เกี่ยวกับสถานการณดานการทุจริต และประพฤติมิชอบตาม
แบบฟอรมที่สาํนักงาน ป.ป.ท. กําหนดเพื่อนําขอมูลจาก
สรุปผลการสํารวจดังกลาวมาใชประกอบการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ของสวนราชการในปงบประมาณตอไป 

จึงถูกปรับลดคะแนนความครบถวนในขั้นตอนที่ 3  0.3000 คะแนน 

 

 ดังน้ัน จากคะแนนรวม 5.0000 คะแนน กรม ก ถูกปรับลดความครบถวน
ทั้งหมด 0.6000 คะแนน  

 

ข  สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขัน้ตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 
ขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 5 

4.5000 

  ในขั้นตอนที ่4 ไมไดดําเนินการ 1 ประเด็น จากทั้งหมด 2 
ประเด็น ดังนี้  
× ไมมีสรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรฐั 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ  
ทั้ง 2 ประเด็น ไดแก  
- จํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการรองเรียน และ 
ผลการจัดการตอขอรองเรียนแยกตามประเภทของเรื่อง 
ที่ถูกรองเรียนและหนวยงานที่ถูกรองเรียน 

- ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน ปญหา 
อุปสรรคของการจัดการขอรองเรียน และแนวทางการแกไข 

 

 ดังน้ัน จากคะแนนรวม 5.0000 คะแนน กรม ข ถูกปรับลดความครบถวน
ทั้งหมด 0.5000 คะแนน  

 

   
 

หมายเหตุ : การพิจารณาปรับลดคะแนนความครบถวนของการดําเนินงานในแตละขั้นตอนที่แสดงในตารางเปนเพียง
ตัวอยางเทานั้น 

 
 
 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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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 2553  
ไดรอยละ 100 และมีรายงานสรุปผลการดําเนินการ          
ตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งปญหาอุปสรรคและแนว
ทางการดําเนินงาน  ในป 2554 

ระดับ 5 
(ขั้นตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

  
 

    ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับป 2553 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  2553-2556 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.
2553  

 ในขั้นตอนที่ 3 มีการระดมความคิดเห็นฯเพ่ือปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ โดยจัดประชุม ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 
2553 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 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 31

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  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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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. 2553 ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนจะไดเทากับระดับคะแนน 
5.0000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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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. 2552 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับคะแนน 
     1                               2                                3                                4                                 5 

     6                               7                                8                                9                                 10 

2.0000 
ผลการประเมิน         

เชิงคุณภาพจริงที่ได 

หมายเหตุ : กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เชน  
เปนตัวชี้วัดทีใ่ชขอมูลจากสวนกลาง หรือจัดเก็บไดตามฤดูกาล (Crop Year)  
ใหใสคาคะแนนที่ไดเทากบั 1 มากอน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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บทที่ 3 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

 
กรอบการประเมินผล น้ําหนัก และประเด็นการประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

 
 สวนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งมีน้ําหนักรวมรอยละ 100 โดยมีรายละเอียด 
พอสังเขปดังนี้ 

1. มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 50 
2. มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 20 
3. มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 10  
4. มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล                            50 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั     
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ       
ของกระทรวงและนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

25 

  1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

(8) 
 

  1.2 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย
สําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

(5) 

  1.3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงที่มีเปาหมายรวมกันระหวาง
กระทรวง 

หมายเหต:ุ กรณีทีก่ระทรวงใดไมมีตัวชี้วัด 1.3 ใหนําน้ําหนักไป   
              รวมในตัวชี้วัดที่ 1.1 

(10) 

  1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการ
รวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 

(2) 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั         
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ      
ของกลุมภารกิจ 
หมายเหต:ุ กรณีไมมีกลุมภารกิจใหนําน้ําหนักไปรวมไว 

ที่ตัวชี้วัดที่ 1.1 และตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดละ รอยละ 5 

10 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั      
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจายฯ 
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
หมายเหต:ุ ยกเวน สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอ

นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีฯ หรือสวนราชการไม

สังกัดสํานักนายก หรือกระทรวงฯ ซ่ึงไมตอง

ประเมินผลตามประเด็นการวัดผลสําเร็จตาม

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุมภารกิจ  

ใหมีนํ้าหนักของตัวชี้วัดที่ 3 เปนรอยละ 50 

15 
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ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

  3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก    
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลัก 

(10) 

  3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

หมายเหต:ุ    กรณีมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่สะทอน

ผลสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตไดครบถวนแลว  

ไมตองวัดผลตามตัวชี้วัดน้ี โดยใหนําน้ําหนักไป

รวมในตัวชี้วัด 3.1 

(5) 

  3.3 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนระบบการ
ตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 

หมายเหต ุ:   กําหนดเปนตัวชี้วัดภาคบังคับของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงที่มีผูตรวจราชการ

ประจํากระทรวง โดยรายละเอียดตัวชี้วัดให

เปนไปตามที่กําหนดโดยสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี กําหนดน้ําหนักของตัวชี้วัด 

เทากับ 2 และปรับลดน้ําหนักตัวชี้วัดที่ 3.1  

ลงจากรอยละ 10 เหลือรอยละ 8 

(2) 

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ     20 

• ความพึงพอใจ 4. รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 6 

 5. 
 

รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูกําหนด
นโยบาย 

3 

• ความเปดเผย โปรงใส 6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

6 

 7. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนจนไดขอยุติ 

5 

    
    
    
    
    



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 37

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

มิติที่ 3  ดานประสิทธิภาพ                   
ของการปฏิบติัราชการ   

  10 

• การรักษามาตรฐานระยะเวลา           
การใหบริการ 

8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั       
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

2 

• การบริหารงบประมาณ 9. 
 
 

10. 

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแขง็ 2555 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต 

2 
 
 
1 

•  ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

1 

• การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน 

12. 
13. 

ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 

1.5 
1.5 

• การพัฒนากฎหมาย  14. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
หมายเหตุ :    สวนราชการที่ไมมีแผนพัฒนากฎหมายที่จะตอง  

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไมตอง

ประเมินผลตามตัวชี้วัดน้ี ใหนําไปรวมไวใน 

ตัวชี้วัดที่ 12 และ 13 ตัวละ รอยละ 0.5 

1 

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ   20 

• การบริหารจดัการองคการ 15. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
หมายเหตุ :    ตัวชี้วัดน้ีเปนตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัดที่ 11 ตาม 
                   คูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
                   จัดการภาครัฐ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

20 

รวม 100 
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แนวทางการประเมินผล 

 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 

 

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

น้ําหนัก : รอยละ 25 

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

 Σ W1.1-1.4= 1  Σ (W1.1-1.4 x SM1.1-1.4) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

Σ (W1.1-1.4 x SM1.1-1.4)     หรือ  (W1.1 x SM1.1) + (W1.2 x SM1.2) + (W1.3 x SM1.3) + (W1.4 x SM1.4) 

  Σ W1.1-1.4           W1.1+ W1.2 + W1.3 + W1.4 
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โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชีวั้ดเทากับ 1   
SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
1.1-1.3 หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 
เกณฑการใหคะแนน  :  

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

1 Σ (W1.1-1.4 x SM1.1-1.4) = 1 
2 Σ (W1.1-1.4 x SM1.1-1. 4) = 2 
3 Σ (W1.1-1. 4 x SM1.1-1. 4) = 3 
4 Σ (W1.1-1. 4 x SM1.1-1. 4) = 4 
5 Σ (W1.1-1. 4 x SM1.1-1. 4) = 5 

 
หมายเหตุ : 

จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ/เรงดวนของรัฐบาล และเปาหมายที่กําหนดไวรวมกันระหวาง
กระทรวง 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง และระหวางกระทรวง โดย 
หนวยงานภายในกระทรวงใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง นโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล เปาหมายที่กําหนดไวรวมกันระหวาง
กระทรวง ตลอดจนการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 
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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. 2553 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ 
  ราชการของกระทรวง  

น้ําหนัก : รอยละ 8 

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 น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชีวั้ดเทากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
1.1-1.3 หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 42

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 โดยหนวยงานภายใน 
ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

น้ําหนัก : รอยละ 5 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามแผนงาน/โครงการ/
ตามนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาลที่กําหนดไว  

• สวนราชการในสังกัดกระทรวงที่มีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ที่กําหนด ตองดําเนินการรวมกันเพื่อใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว 
 

เกณฑการใหคะแนน  :  
กําหนดเกณฑการใหคะแนนโดยนําคาเปาหมายของแผนงาน/โครงการตั้งไวที่คาคะแนนระดับ 3

และกําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนนตามความเหมาะสมใหเปนไปตามหลักการของสํานักงาน ก.พ.ร.   
ทั้งนี้ จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมเปาหมายที่กําหนดไวใน

แผนงาน/โครงการตามนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานตามนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาลอยางเปนระบบ โดย 
สารสนเทศที่ไดจากตัวชี้ วัดนี้สามารถใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการอางอิงผลงานของสวนราชการ 
เทียบกับนโยบายของรัฐบาลไดชัดเจน เปนรูปธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกันระหวางกระทรวง 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการหรือเปาหมายที่กําหนดไวรวมกันระหวาง
กระทรวง 

• สวนราชการในสังกัดกระทรวงที่มีการกําหนดเปาหมายรวมกัน ตองรวมรับผิดชอบ           
ผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไวระหวางกระทรวง 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด 
(1.3.i) 

น้ําหนัก 
(W1.3.i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน
ที่ได 

(SM1.3.i) 

คะแนน       
ถวงน้ําหนกั      

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

KPI1.3.1 W1.3.1 1 2 3 4 5 SM1.3.1 (W1.3.1 x SM1.3.1) 
KPI1.3.2 W1.3.2 1 2 3 4 5 SM1.3.2 (W1.3.2 x SM1.3.2) 

. . 1 2 3 4 5 . . 

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

 Σ W1.3.i = 1  Σ (W1.3.i x SM1.3.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

  Σ (W1.3.i x SM1.3.i)       หรือ           (W1.3.1 x SM1.3.1) + (W1.3.2 x SM1.3.2) + ... + (Wi x SM1.3.i) 

           Σ W1.3.i        W1.3.1+ W1.3.2 +...+ W1.3.i 
 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชีวั้ดเทากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
1.1-1.3 หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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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 1.3 ใหนําน้ําหนักไปรวมในตัวชี้วัดที่ 1.1 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการระหวางกระทรวง โดยกระทรวงที่เกี่ยวของ             
มีการกําหนดเปาหมายรวมกัน และหนวยงานภายในกระทรวง รวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน  
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวรวมกันระหวางกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 

น้ําหนัก : รอยละ 2 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 
ใหมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนที่กําหนด เพื่ออํานวย 
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ 

• ศูนยบริการรวม คือ หนวยงานใหบริการประชาชนที่จัดต้ังขึ้นภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวง โดยมีการบูรณาการงานบริการที่หลากหลายทั้งที่มีและไมมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันจากหลาย
สวนราชการในสังกัดกระทรวงมาใหบริการ ณ จุดบริการเดียว โดยความรวมมือของสวนราชการในกระทรวง 
และ/หรือหนวยงานภายในกํากับของภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน มีการจัดระบบงานเพื่อใหเจาหนาที่
จํานวนหนึ่งที่สามารถใหบริการแทนกันไดปฏิบัติงาน ณ ศูนยบริการรวม ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน และเพื่อใหประชาชนสามารถรับบริการไดหลายเรื่องพรอมกันในคราวเดียวกัน ไมวาจะเปนการ
ติดตอสอบถาม การขอทราบขอมูล/ขาวสาร การยื่นเรื่อง และการขออนุญาตหรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ  
ที่เกี่ยวของกันโดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว 

• การจัดบริการในรูปแบบศูนยบริการรวมของกระทรวง อาจทําไดหลายรูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 ศูนยบริการรวมสถานที่ราชการ หรือเรียกสั้นๆวา ศูนยบริการรวม เปนหนวย

ใหบริการประชาชนแบบสํานักงานที่ ต้ังอยูในสถานที่ราชการโดยนํางานบริการที่
หลากหลายซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนและตองติดตอกับเจาหนาที่
ใหบริการของสวนราชการหลายแหงในสังกัดกระทรวงที่อยูตางพื้นที่ หรือในพื้นที่
เดียวกันแตตางอาคารหรือตางชั้นมารวมไว ณ จุดเดียวในสถานที่ราชการ อาจเปด
ใหบริการเฉพาะในเวลาราชการหรือทั้งในและนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชน
สามารถเขาถึงบริการไดงาย 

 เคานเตอรบริการประชาชน เปนหนวยใหบริการประชาชนที่มีสถานที่ใหบริการต้ังอยู
กับที่ในแหลงชุมชน โดยนํางานบริการที่หลากหลายซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการหลาย
ขั้นตอนและตองติดตอกับเจาหนาที่ใหบริการของสวนราชการหลายแหงในสังกัด
กระทรวงมาไว ณ จุดเดียวในแหลงชุมชนที่มีประชาชนสัญจรไปมาจํานวนมากเชน 
หางสรรพสินคา เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดงาย โดย
เคานเตอรบริการประชาชนจะเปดใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มโอกาส
และทางเลือกใหแกประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ 

 ศูนยบริการรวมเคลื่อนที่ เปนหนวยบริการเคลื่อนที่ซึ่งนํางานบริการที่หลากหลายของ
สวนราชการหลายแหงในสังกัดกระทรวงไปใหบริการประชาชนในพื้นที่ซึ่งประชาชน
เขาถึงจุดบริการปกติไดยากหรือในพื้นที่ที่อยูหางไกล โดยอาจใหบริการเฉพาะในเวลา
ราชการหรือทั้งในและนอกเวลาราชการก็ได 
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เกณฑการใหคะแนน :  

แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงาน
แตละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 - สํารวจความตองการของประชาชนผูรับบริการ  
- ทบทวนความเหมาะสมของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 

2 นําผลการสํารวจความตองการและผลการทบทวนฯ มาประกอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และนําเสนอผูบรหิารระดับสูงใหความเห็นชอบ 
ภายใน 31 มกราคม 2553  

3 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแลวเสร็จรอยละ 100 

4 ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวงผานเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนด  

5 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มากกวา 
รอยละ 85  

 
เงื่อนไข :  

1. การสํารวจความตองการของประชาชนผูรับบริการตามเกณฑการใหคะแนนระดับ 1 และ 
การสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยบริการรวมหรือเคาน เตอรบริการประชาชน 
ตามเกณฑการใหคะแนนระดับ 5 ใหใชแบบสํารวจ พรอมทั้งดําเนินการตามเงื่อนไขที่สํานักงาน ก.พ.ร.  
กําหนด 

2. การดาํเนินการในแตละระดับขั้นของความสําเร็จ จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดําเนินการเพื่อ
นํามาเปนประเด็นปรับคะแนนเชิงคุณภาพดวย 

3. เกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชนหรือศูนยบริการรวมเคลื่อนที่
ประกอบดวย 

1) เกณฑพื้นฐาน                      6 ขอ 
2) เกณฑการดําเนินการใหบรกิาร 10 ขอ 
3) เกณฑผลลัพธการดําเนินการ    7 ขอ 

 มีรายละเอียดระบุในตารางเกณฑชี้วัดบังคับ 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 48

หมายเหตุ :  
กรณีที่กระทรวงมีศูนยบริการรวมหลายรูปแบบ หรือมีศูนยบริการรวมมากกวา 1 แหง ขอให

กระทรวงคัดเลือกมาประเมินผลเพียง 1  แหง 
 

เหตุผล :  
การพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบ 

การใหบริการประชาชน ใหสามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก: สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
    

 ชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล  0 2356 9943 
2. นางสาววิริยา เนตรนอย 0 2356 9942 
3. นางสาวอรญาณี สุนทรัช 0 2356 9999 ตอ 8915 
4. นางสาวพนรัตน สุวรรณสายะ 0 2356 9999 ตอ 8981 

 
 
เกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบรกิารประชาชน 

• เปนเกณฑชี้วัดบังคับสําหรับประเมินผลคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวง 
เพื่อใหการใหบริการเปนมาตรฐานเดียวกัน และเปนไปตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

• เกณฑชี้วัดบังคับที่กําหนด เปนเกณฑที่ใชสําหรับการประเมินศูนยบริการรวมกระทรวงทั้ง 3 
รูปแบบ ไดแก ศูนยบริการรวมสถานที่ราชการ เคานเตอรบริการประชาชน และศูนยบริการ
รวมเคลื่อนที่ จะมีเพียงบางขอที่รายละเอียดของเกณฑมาตรฐานอาจแตกตางกันตามรูปแบบ
ของศูนยบริการรวม  จึงขอใหกระทรวงกําหนดรูปแบบศูนยบริการรวมที่เสนอประเมินผลให
ชัดเจน เพื่อใหการปรับปรุงและการพัฒนาการใหบริการสอดคลองกับมาตรฐานของ
ศูนยบริการรวมแตละรูปแบบ 
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เกณฑชี้วัดบังคับ 

รูปแบบศูนยบริการรวม 

ศูนยบริการรวม
สถานที่ราชการ 

เคานเตอร
บริการ

ประชาชน 

ศูนยบริการรวม
เคลื่อนที ่

เกณฑพ้ืนฐาน    
1) มีการนําผลการศึกษาความตองการและความ

คาดหวังของประชาชนมาประกอบการออกแบบและ
พัฒนาปรับปรุงการใหบริการเพื่อตอบสนอง 
ความตองการของประชาชน 

   

2) ประเภทงานบริการที่ครบถวนและหลากหลาย
หนวยงาน โดยพิจารณาจาก 

   

2.1) มีงานบริการทัง้ 3 ประเภท ไดแก การใหบรกิาร
ขอมูลขาวสาร การใหบริการรบัเรื่อง-สงตอ และ
การใหบริการเบ็ดเสร็จ 

   

2.2) มีงานบริการจากหลายหนวยงานทั้งที่มีความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันและไมมีความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธกัน 

   

2.3) เปนงานบริการที่ประชาชนมีความตองการสูง    
3) การอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการมารับ

บริการ โดยพิจารณาจาก 
   

3.1) สถานที่ต้ังและจุดใหบริการสะดวกตอการมารับ
บริการ 

   

- ต้ังอยูในสถานที่ราชการ และจุดใหบริการ 
ที่ประชาชนสามารถมองเหน็และเขาถึงไดงาย 

 
  

- ต้ังอยูในแหลงชุมชนที่มีประชาชนสัญจรไปมา
จํานวนมากและจุดใหบริการที่ประชาชน
สามารถมองเหน็และเขาถึงไดงาย 

 
 

 

- จุดที่จัดใหมีการเคลื่อนทีไ่ปตองเปนจุดพบปะ
กันของประชาชนในชุมชน และเปนจุด
ใหบริการที่ประชาชนสามารถมองเหน็และ
เขาถึงไดงาย 
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เกณฑชี้วัดบังคับ 

รูปแบบศูนยบริการรวม 

ศูนยบริการรวม
สถานที่ราชการ 

เคานเตอร
บริการ

ประชาชน 

ศูนยบริการรวม
เคลื่อนที ่

3.2) มีการใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ ดังนี ้    

- อาจมีการใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
ในงานบริการบางประเภทหรือในทุกงานบริการ
ก็ได  

   

- ตองมีการใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ 
ทั้งนี้ เวลาราชการหมายถึง 8.30 ถึง 16.30 น. 
และอาจรวมถึง 12.00 ถึง 13.00 น. 

   

รวมจํานวนเกณฑพ้ืนฐาน 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 
เกณฑการดําเนินการใหบรกิาร    

1) การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก พิจารณาจาก    

1.1) มีการจัดระบบการใหบริการ ไดแก    

- ระบบการใหบริการกอนเขาสูจุดใหบริการ เชน 
การติดแผนผังหรือประชาสัมพันธเพื่อใหผูมารับ
บริการเขาใจรูปแบบการใหบริการและขั้นตอน
การใหบริการแตละประเภทงานบริการ ระบบ
บัตรคิว การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน การ
จัดเกาอี้นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ น้ําดื่ม พื้นที่
กอนเขาสูการบริการที่สะอาด 
เปนตน  

   

- ระบบการใหบริการ ณ บริเวณจุดใหบริการ เชน 
พื้นที่ใชงานเหมาะสม ทันสมัย สะอาดตา 
เครื่องมือ เอกสารและแบบฟอรมตางๆ เพียงพอ
ตอการใหบริการ เปนตน 

   

1.2) มีการออกแบบระบบงานเพื่อติดตามความ
คืบหนาของงานบริการรับเรื่อง-สงตอและแจง
กลับผูรับบริการ  เชน การประกาศขั้นตอนและ
ระยะเวลาใหผูรับบริการทราบ การกําหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาไวในคูมือปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ เปนตน 
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เกณฑชี้วัดบังคับ 

รูปแบบศูนยบริการรวม 

ศูนยบริการรวม
สถานที่ราชการ 

เคานเตอร
บริการ

ประชาชน 

ศูนยบริการรวม
เคลื่อนที ่

2) การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ    

2.1) ใหบริการไดตามรูปแบบที่กําหนดไว โดย
พิจารณาจากความครบถวนของงานบริการที่
ใหบริการไดจรงิเชน การใหบริการขอมูล
ขาวสาร เจาหนาที่ตองชี้แจงรายละเอียดหรือ
ขอมูลเบื้องตนของงานบริการ รวมทั้ง
รายละเอียดการติดตอประสานงานหนวยงาน
เจาของงานบรกิารได เปนตน 

   

2.2) เจาหนาที่และบุคลากรมีทักษะความชํานาญ 
โดยพิจารณาจาก 

   

- เจาหนาที่และบุคลากรไดรับการอบรม และ
พัฒนาทักษะในการใหบริการเพื่อใหเจาหนาที่มี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใหบริการ และ
สามารถใหบริการแทนกันได เชน การฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานในหนวยงานที่
เปนตนแบบหรอืตัวอยางที่ดี  
การจัดระบบพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ 
การเชิญวิทยากรจากหนวยงานเจาของเรื่องมา
เปนวิทยากร การพัฒนาทักษะการแกไขปญหา
เฉพาะหนา เปนตน 

   

- เจาหนาที่และบุคลากรสามารถชีแ้จง ตอบขอ
ซักถามและใหคําแนะนํากับผูรับบริการได 

   

- เจาหนาที่สามารถใหบริการแทนกันไดใน
บางสวน ทั้งงานบริการขอมูลขาวสาร และงาน
รับเรื่องสงตอ และ/หรืองานบริการเบ็ดเสร็จ 

   

2.3) มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
รวมถึงเครือ่งมอืตางๆ ในการสนับสนุนให
บุคลากรและเจาหนาที่สามารถใหบริการได 
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนมาตรฐาน
เดียวกัน เชน การจัดทําหรือเชื่อมโยงกับ 
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เกณฑชี้วัดบังคับ 

รูปแบบศูนยบริการรวม 

ศูนยบริการรวม
สถานที่ราชการ 

เคานเตอร
บริการ

ประชาชน 

ศูนยบริการรวม
เคลื่อนที ่

ระบบฐานขอมลูงานบริการ การสงคําขอหรอื
แบบฟอรมตางๆ ผานระบบอนิเตอรเน็ต การมี
คูมือหรอืแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
เปนตน 

   

3) การประชาสัมพันธใหเกิดภาพลักษณและความนิยม
ตอศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 

   

3.1) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถงึการ
ใหบริการของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอร
บริการประชาชนผานชองทางตางๆ  

   

3.2) มีการจัดทําตราสัญลักษณของศูนยบริการรวม 
หรือเคานเตอรบริการประชาชนของสํานักงาน 
ก.พ.ร.ติดไวในจุดที่มองเห็นไดงาย  
ณ ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชน เพื่อสงเสริมใหเปนเอกลักษณ งายใน
การจดจํา 

   

รวมจํานวนเกณฑการดําเนินการใหบรกิาร 10 ขอ 10 ขอ 10 ขอ 
เกณฑผลลัพธการดําเนนิการ    

1) การติดตามและประเมินผลการใหบริการ    
1.1) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  

และขอรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการของ
ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน
ผานชองทางตาง ๆ เชน กลองรับฟงความ
คิดเห็น เว็บบอรด บอรดขอเสนอแนะเพื่อ 
การปรับปรุง เปนตน 

   

1.2) รวมกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ติดตามผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 
การใหบริการของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอร
บริการประชาชนอยางสม่ําเสมอ (อยางนอย 
รายไตรมาส) 
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เกณฑชี้วัดบังคับ 

รูปแบบศูนยบริการรวม 

ศูนยบริการรวม
สถานที่ราชการ 

เคานเตอร
บริการ

ประชาชน 

ศูนยบริการรวม
เคลื่อนที ่

1.3) มีการนําขอมูลผลการดําเนินงานมาประกอบการ
พิจารณาและปรับปรุงการใหบริการ ไดแก 

   

- สถิติผูมาใชบริการ    
- ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอ

การใหบริการของศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชน 

   

- ขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนของผูรับบริการ    
2) ผลลัพธการดําเนินการ    

2.1) จํานวนผูรับบรกิารศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชนเพิ่มขึ้นจากปที่ 
ผานมา 

   

2.2) มีผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของ
ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน
แตละดาน ดังนี้  

   

- ผลสํารวจความพึงพอใจตอการอํานวยความ
สะดวกของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอร
บริการประชาชนไมนอยกวารอยละ 85 

   

- ผลสํารวจความพึงพอใจตอคณุภาพการ
ใหบริการของศูนยบริการรวมไมนอยกวา 
รอยละ 85 

   

- ผลสํารวจความพึงพอใจตอทักษะ 
การใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร 
ไมนอยกวารอยละ 85 

   

(ใชแบบสํารวจตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด โดย
สํารวจผูรับบริการ ณ ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอร
บริการประชาชน) 

   

รวมจํานวนเกณฑผลลัพธการดําเนนิการ 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 
รวมจํานวนเกณฑชี้วัดภาคบังคับ 23 ขอ 23 ขอ 23 ขอ 
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แนวทางการประเมินผล :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ระดับ 1 :  
- สํารวจความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดสํารวจความ
ตองการของประชาชน เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นและ
ความตองการของประชาชนตอการใหบริการของ
ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน ดังนี ้

   การสํารวจความตองการของประชาชนผูรับบริการ 
ณ สวนราชการหรอืหนวยงาน ตามเงื่อนไข ดังนี ้
- สํารวจจากประชาชนกลุมตัวอยางทั้งผูที่เคย

และไมเคยมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวมฯ 
- สํารวจ ณ ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอร

บริการประชาชน และสวนราชการหรือ
หนวยงานทั้งทีม่ีและไมมีงานบริการใหบริการ 
ณ ศูนยบริการรวมฯ ในปจจุบนั 

- กําหนดจํานวนตัวอยางในการสํารวจ ไมนอย
กวา 100 ชุด  

   ตัวอยางเอกสารตอบแบบสํารวจความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ (ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน 
ก.พ.ร.กําหนด) 

   รายงานสรุปผลการวิเคราะหผลสํารวจความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ ครอบคลุมประเด็นสําคัญ 
ดังนี้ 

  - ระดับความรูจักหรือทราบถึงการมีอยูหรือการ
ใหบริการของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอร
บริการประชาชนที่สวนราชการไดจัดต้ังขึ้น 

- สาเหตุของการไมมาใชบริการ ณ ศูนยบริการ
รวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 

  - ความพึงพอใจตอการใหบริการในปจจุบันของ
ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน  

  - ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการ
ใหบริการของศูนยบริการรวมและเคานเตอร
บริการประชาชน  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 - ทบทวนความเหมาะสม
ของศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการ
ประชาชน 

 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดทบทวนความ
เหมาะสมของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชนในปจจุบัน เชน รายงาน/บันทึกการประชุม 
รายงานสรุปผลการทบทวนความเหมาะสม โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุม ดังนี้ 

   รูปแบบการจัดต้ังและการใหบริการของศูนยบริการ
รวมฯ สอดคลองกับเจตนารมณของศูนยบริการรวม
หรือเคานเตอรบริการประชาชน ไดแก 

  - การมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง โดยนํา
ความตองการและความคาดหวังของประชาชน
มาพิจารณาประกอบการพัฒนาและปรับปรุง  

- มีการบูรณาการของสวนราชการหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจเปนการบูรณาการงาน
บริการ ขอมูลที่เกี่ยวของกับการใหบริการ หรือ
อื่นๆ ทีช่วยใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย  

- มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ไดแก การติดตามประเมินผล
การใหบริการ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงการ
ใหบริการใหมคีวามทันสมัยอยางตอเนื่อง 
สอดคลองกับความตองการของประชาชน 

   ทําเลที่ต้ังของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย สะดวกตอการมา
รับบริการ  

 ระยะเวลาใหบริการสอดคลองกับรูปแบบการจัดต้ัง 
   ความเหมาะสมของงานบริการ ควรพิจารณา

ประเด็นดังนี้ 
  - มีงานบริการครบถวนทั้ง 3 ประเภท ไดแก  

การใหบริการขอมูลขาวสาร การบริการรับเรือ่ง 
สงตอ และการใหบริการเบ็ดเสร็จ 

- เปนงานบริการที่ประชาชนมีความตองการสูง  
- เปนงานบริการจากหลากหลายหนวยงาน  

เปนตน 
   ทักษะการใหบริการของเจาหนาที่ ควรพิจารณา

ประเด็นดังนี้ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  - เจาหนาที่มีความสามารถในการใหบริการขอมูล
และใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง รวมทั้งตอบ
คําถามชี้แจงขอมูลใหผูรับบรกิารเขาใจได 

  - เจาหนาที่ใหบริการไดหลากหลาย โดยสามารถ
ใหบริการแทนกันได 

  - เจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธ มีจิตสํานึกตอการ
ใหบริการที่ดี เปนตน 

   หนวยงาน/สวนราชการที่เกีย่วของเขามามีสวนรวม 
ในการพัฒนาและปรับปรุงศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชน เชน  

  - เสนองานบริการมารวมใหบริการ 
  - ใหคําปรึกษาติดตามปญหาอุปสรรคของ 

การใหบริการ ปรับปรุงใหสอดคลองกับ 
ความตองการของประชาชน 

  - รวมพัฒนาเทคโนโลยหีรือระบบการใหบริการ 
  - รวมอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ เชน 

งบประมาณ อุปกรณเครื่องใช เปนตน  
   ปญหาอุปสรรคอื่นๆ ในการพัฒนาและปรับปรุง

ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนใน
ปที่ผานมา 

2 ระดับ 2 : 
นําผลการสํารวจความ
ตองการและผลการ
ทบทวนฯ มาประกอบการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ 
การพัฒนาศูนยบริการรวม
หรือเคานเตอรบริการ
ประชาชนปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 และนําเสนอ
ผูบริหารใหความเห็นชอบ
ภายใน 31 มกราคม 2553 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานในขัน้ตอนที่ 2 ดังนี้ 

 เอกสาร/หลักฐานทีแ่สดงใหเหน็ถงึการนําขอมูลที่ได
จากการนําผลการสํารวจความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการและผลการทบทวนความ
เหมาะสมของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชนมาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
การพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชนปงบประมาณ พ.ศ.2553 เชน        
บันทึกรายงานการประชุมการพิจารณานําผลการ
สํารวจความตองการและผลการทบทวนฯ มา 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ เอกสารสรุปผล
ความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติการฯ กับผลการ
สํารวจความตองการของประชาชนและผลการ
ทบทวนความเหมาะสม 

   สวนราชการสามารถอธิบายความเชื่อมโยงหรือความ
สอดคลองอยางเปนเหตุเปนผลระหวางแผนปฏิบัติ
การการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชนปงบประมาณ พ.ศ.2553 กับขอมูลที่ได
จากผลการสํารวจความตองการของประชาชน
ผูรับบริการและผลการทบทวนความเหมาะสมของ
ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนใน
ขั้นตอนที ่1 

   แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชนปงบประมาณ พ.ศ.2553 
ควรมอีงคประกอบ ดังนี ้

  - แผนปฏิบัติการการพัฒนาฯ อยางนอย
ประกอบดวย รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ เปาหมายผลลัพธ และผูรับผดิชอบ 

  - กิจกรรมตางๆ ที่ระบุในแผนปฏิบัติการ 
การพัฒนาฯ มุงเนนพัฒนาและปรับปรุง
ศูนยบริการรวมและเคานเตอรบริการประชาชน
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายในการอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เชน การเพิ่มหรือปรับปรุงงาน
บริการ การปรบัปรุงระบบการใหบริการ  
การพัฒนาทักษะเจาหนาที่และบุคลากร  
การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครื่องมือในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เปนตน 

   บันทึก/หนังสือเสนอแผนปฏิบัติการการพัฒนา
ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนที่
ผูบริหารระดับสูง (ผูบริหารระดับรองหัวหนา 
สวนราชการหรือเทียบเทาขึ้นไป) ลงนามให 
ความเห็นชอบภายใน 31 มกราคม 2553 
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   การประเมินผลในขั้นตอนที ่2 จะพิจารณาถึงการมี
สวนรวมของสวนราชการและหนวยงานที่เกีย่วของ
ตอการพัฒนาและปรับปรุงศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชนดวย 

3 ระดับ 3 :  
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การการพัฒนาศูนยบริการ
รวมหรือเคานเตอรบริการ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน  
ดังนี้ 

 ประชาชนไดแลวเสร็จ 
รอยละ 100 

 บันทึก/รายงานการประชุมทีแ่สดงความกาวหนา 
ตามระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนที่
ผูบังคับบัญชาลงนามรับทราบหรือใหความเห็นชอบ 

   ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง
ความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนด
ไวตามแผน 

 วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ทีแ่สดงใหเห็นวา 
การดําเนินการของกิจกรรมดังกลาวไดบรรลุผล 
ตามขอมูลที่แจงมาจริงหรอืเปนไปตามเปาหมาย 
ที่กําหนดไวในแผนฯ เชน ภาพถาย รายงานการ
ประชุม บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม
ตามแผน เอกสารอื่นๆ ที่เกีย่วกับการดําเนินงาน
ของกิจกรรม เปนตน 

4 ระดับ 4 :  
ศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชน
ของสวนราชการผาน
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลการปรับปรุงศูนยบริการ
รวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนไดสอดคลองและ
บรรลุผลสําเร็จตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เชน 

 ภาพถาย 
 บันทึก/รายงานการประชุมทีแ่สดงถึงการตดิตาม
การปรับปรุงศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชน 

   เจาหนาที่หรือบุคลากรของศูนยบริการรวมฯ
กระทรวงสามารถชี้ แจง  ตอบขอซักถามและ
ใหบริการได 
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   เอกสารประกาศ คูมือ หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่
แสดงถึงการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด เปนตน 

5 ระดับ 5 :  
ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบริการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบริการศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชน ดังนี้ 

 มากกวา รอยละ 85  การสํารวจความตองการของประชาชนผูรับบริการ 
ตองสํารวจ ณ ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชน 

   ตัวอยางเอกสารตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการ (ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน 
ก.พ.ร.กําหนด) 

   รายงานสรุปผลการวิเคราะหผลสํารวจความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ  

   การวิเคราะห และการแปลผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบริการศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชน มีหลักเกณฑในการวิเคราะหผล และการแปลผล
ดังนี้ 

 ตัวแปรความพึงพอใจของผูใชบริการประกอบดวย
ความพึงพอใจใน 3 ดาน ไดแก ดานการอํานวย
ความสะดวก ดานคุณภาพการใหบริการ และ 
ดานทักษะการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร 

 การคิดคะแนนของแตละระดับความพึงพอใจกําหนด
หลักเกณฑดังนี้  

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

พอใจมาก  5 

พอใจ 4 

พอใจนอยจนเกือบจะไมพอใจ 3 

ไมพอใจ 2 

ไมพอใจมาก 1 
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   การวิเคราะหคํานวณคะแนนความพึงพอใจในแตละ
ดาน และการคํานวณคะแนนความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ (ภาพรวม) มีรายละเอียดดังนี้ 
− การคํานวณคะแนนความพึงพอใจในแตละดาน 
เพื่อประกอบการประเมินเกณฑตัวชี้วัดบังคับขอ 2.2 
ในเกณฑผลลัพธการดําเนินการ ของเกณฑมาตรฐาน
ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 
ดําเนินการ ดังนี้ 

1) คํานวณผลคะแนนความพึงพอใจในแตละดานจากผล
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจประเด็นยอย 
ดังนี้ 

คะแนนความพึงพอใจ วิธีการคํานวณ 

1) ดานการอํานวยความ
สะดวก 

คะแนนความพึงพอใจของสถานที่ตั้ง/จุด
ใหบริการ (4.1) + คะแนนฯ ของ

ระยะเวลาการใหบริการ(4.2) + คะแนนฯ
ของการจัดระบบการใหบริการ หรือส่ิง

อํานวยความสะดวก (4.3) 

3 (ประเด็นยอย) 

2)  ด านคุณภาพการ
ใหบริการ 

 

คะแนนฯ ของความเพียงพอจํานวน
งานบริการ (4.4) + คะแนนฯ ของ
รูปแบบหรือประเภทงานบริการ (4.5) + 
คะแนนฯ ของข้ันตอนและระยะเวลา
การใหบริการ (4.6) + คะแนนฯ การ
ประชาสัมพันธของกระทรวงตอการ
ใหบริการ (4.7) 

4 (ประเด็นยอย) 

3 )  ด า น ทั ก ษ ะ ก า ร
ใหบริการของเจาหนาที่
และบุคลากร 

 

คะแนนฯ ของความเพียงพอของจํานวน
เจาหนาที่และบุคลากร (4.8) + คะแนนฯ 
ของความสามารถในการชี้แจง ตอบขอ
ซักถามและใหคําแนะนํา(4.9) + คะแนนฯ 
ของความมีมนุษยสัมพันธ ยินดีในการ
ใหบริการ (4.10) + คะแนนฯ ของ
ความสามารถในการใหบริการหรือ       
ทํางานแทนกันของเจาหนาที ่(4.11) 

4 (ประเด็นยอย) 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 61

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  โดย คะแนนความพึงพอใจแตละประเด็นยอย คํานวณจาก  
 
 
 

  2) คิดคํานวณความพึงพอใจในแตละดานเปนรอยละ 
โดยนําคะแนนความพึงพอใจในแตละดานที่ไดมา
คํานวณรอยละของคะแนนโดยการเทียบคะแนน 5 
เทากับรอยละ 100 

  - การคํานวณคะแนนความพึงพอใจของผูใชบริการ 
(ภาพรวม) เพื่อประกอบการประเมินผลตามเกณฑ
การใหคะแนนระดับ 5  ดําเนินการ ดังนี้ 

  1) รวมคะแนนความพึงพอใจในแตละดาน แลวนํามา
เฉลี่ยเปนคะแนนความพึงพอใจของผู ใชบริการ
(ภาพรวม) 
 
 
 
 
 
 

2) คิดคํานวณความพึงพอใจของผูใชบริการ (ภาพรวม)
เปนรอยละ  โดยนําคะแนนความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ (ภาพรวม) ที่ไดมาคํานวณรอยละของ
คะแนนโดยการเทียบคะแนน 5 เทากับรอยละ 100 

(ศึกษาตัวอยางการคํานวณไดทายแบบสํารวจความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของศูนยบรกิารรวมหรือเคานเตอรบริการ

ประชาชนของกระทรวง) 

หมายเหตุ : การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report) ขอใหกระทรวงสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด 
มาดวย สวนเอกสาร/ หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหกระทรวงจัดเตรียมไว 
ณ สวนราชการ เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม      

(จํานวนผูแสดงความเห็นระดับ 5  5) + (จํานวนผูแสดงความเห็น
ระดับ 4  4) + (จํานวนผูแสดงความเห็นระดับ 3  3) +  

(จํานวนผูแสดงความเห็นระดับ 2  2) +  (จํานวนผูแสดงความเห็น
ระดับ 1  1) 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

คะแนนความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ
(ภาพรวม) 

 

(คะแนนความพึงพอใจดานการอํานวย
ความสะดวก + คะแนนความพึงพอใจดาน
คุณภาพการใหบริการ + คะแนนความพึง

พอใจดานทักษะการใหบริการของ
เจาหนาที่และบุคลากร) / 3 

= 

(จํานวนผูแสดงความเห็นระดับ 5  5) + (จํานวนผูแสดงความเห็น
ระดับ 4  4) + (จํานวนผูแสดงความเห็นระดับ 3  3) +  

(จํานวนผูแสดงความเห็นระดับ 2  2) +  (จํานวนผูแสดงความเห็น
ระดับ 1  1) 
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เลขที่แบบสอบถาม …..…. 

แบบสอบถาม 

“ความตองการและทัศนคติของผูใชบรกิาร 
เกี่ยวกับการใหบริการของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวง” 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปใชประกอบการพัฒนาปรับปรุง

การใหบริการของศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวงใหตอบสนองความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ 

ศูนยบริการรวม คือ หนวยงานใหบริการประชาชนที่จัดต้ังขึ้นภายใตการกํากับดูแลของกระทรวง โดย
มีการบูรณาการงานบริการที่หลากหลายทั้งที่มีและไมมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันจากหลายสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงมาใหบริการ ณ จุดบริการเดียว โดยความรวมมือของสวนราชการในกระทรวง และ/หรือ
หนวยงานภายในกํากับของภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน มีการจัดระบบงานเพื่อใหเจาหนาที่จํานวนหนึ่งที่
สามารถใหบริการแทนกันไดปฏิบัติงาน ณ ศูนยบริการรวม ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน และ
เพื่อใหประชาชนสามารถรับบริการไดหลายเรื่องพรอมกันในคราวเดียวกัน ไมวาจะเปนการติดตอสอบถาม การ
ขอทราบขอมูล/ขาวสาร การยื่นเรื่อง และการขออนุญาตหรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวของกันโดยติดตอ
เจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว 
การจัดบริการในรูปแบบศูนยบริการรวมของกระทรวง อาจทําไดหลายรูปแบบ ดังตอไปนี้ 

 ศูนยบริการรวมสถานที่ราชการ หรือเรียกสั้นๆวา ศูนยบริการรวม เปนหนวยใหบริการ
ประชาชนแบบสํานักงานที่ต้ังอยูในสถานที่ราชการโดยนํางานบริการที่หลากหลายซึ่งมีขั้นตอนการ
ดําเนินการหลายขั้นตอนและตองติดตอกับเจาหนาที่ใหบริการของสวนราชการหลายแหงในสังกัด
กระทรวงที่อยูตางพื้นที่ หรือในพ้ืนที่เดียวกันแตตางอาคารหรือตางชั้นมารวมไว ณ จุดเดียวใน
สถานที่ราชการ อาจเปดใหบริการเฉพาะในเวลาราชการหรือทั้งในและนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ 
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดงาย 

 เคานเตอรบริการประชาชน เปนหนวยใหบริการประชาชนที่มีสถานที่ใหบริการตั้งอยูกับที่ใน
แหลงชุมชน โดยนํางานบริการที่หลากหลายซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนและตองติดตอ
กับเจาหนาที่ใหบริการของสวนราชการหลายแหงในสังกัดกระทรวงมาไว ณ จุดเดียวในแหลงชุมชน
ที่มีประชาชนสัญจรไปมาจํานวนมาก เชน หางสรรพสินคา เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการไดงาย โดยเคานเตอรบริการประชาชนจะเปดใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการเพื่อ
เพิ่มโอกาสและทางเลือกใหแกประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ 

 ศูนยบริการรวมเคลื่อนที่  เปนหนวยบริการเคลื่อนที่ซึ่งนํางานบริการที่หลากหลายของ 
สวนราชการหลายแหงในสังกัดกระทรวงไปใหบริการประชาชนในพื้นที่ซึ่งประชาชนเขาถึงจุดบริการ
ปกติไดยาก หรือในพื้นที่ที่อยูหางไกล โดยอาจใหบริการเฉพาะในเวลาราชการหรือทั้งในและนอก
เวลาราชการก็ได 
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วัตถุประสงคของการสํารวจ 
 1)  เพื่อใหทราบความตองการของประชาชนผูรับบริการจากกระทรวง 

2) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการรวม/เคานเตอร
บริการประชาชนของกระทรวง 

 3)  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการใหบริการของศูนยบริการรวม/เคานเตอร
บริการประชาชนใหสนองความตองการของประชาชน 

คณะผูสํารวจ ขอขอบคุณอยางย่ิงที่ทานกรุณาสละเวลา  

และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี ้

-----------------------  

แบบสอบถาม  

 “ความตองการและทัศนคติของผูใชบรกิาร 

เกี่ยวกับการใหบริการศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวง”                

กรุณาทําเครือ่งหมาย  ในชอง  ที่ทานตองการเลอืก 
1. ทานรูจักศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชนที่กระทรวงไดจัดต้ังขึ้นหรือไม 

 รูจัก.........(ขามไปตอบขอ 3) 
 ไมรูจัก…..(ขามไปตอบขอ 2) 

สําหรับผูที่ไมรูจักศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวง 
2. ความเห็นตอการจัดต้ังและการใหบริการของศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวง 

2.1 ทานเขาใจถึงวัตถุประสงคของการจัดต้ังศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชนหรือไม 
 เขาใจ                          
 ไมเขาใจ…(ศึกษาไดจากคําชี้แจงของแบบสอบถาม หนา 1) 

2.2 ทานเห็นดวยตอการจัดต้ังศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวงหรือไม 
 เห็นดวย (ขามไปตอบขอ 2.3) 
 ไมเห็นดวย เนือ่งจาก (ระบุ) ..........................................................................................................  

       2.3 ทานมีขอเสนอแนะตอการใหบริการศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชนหรือไม 
 ไมมีขอเสนอแนะ (ขามไปตอบขอ 2.4) 
 มีขอเสนอแนะ ดังนี้  (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  งานบริการ ..........................................................................................................................  
  สถานที่ต้ัง/จุดใหบริการ .......................................................................................................  
  บุคลากร/เจาหนาที่ ..............................................................................................................  
  การประชาสัมพันธ ..............................................................................................................  
  อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................................  
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2.4 ทานคิดวาจะมาใชบริการศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวงหรือไม 
 จะมาใชบริการศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน 
 จะไมมาใชบริการศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน เนื่องจาก ........................................   
 ไมแนใจ เนื่องจาก (ระบุ) ..............................................................................................................    

สําหรับผูที่รูจักศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวง 
3. ทานเคยมาใชบริการศูนยบรกิารรวม/เคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวงหรือไม 

 เคยมาใชบริการ 
 ไมเคยมาใชบริการ เนื่องจาก (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ศูนยบริการรวมฯ ไมมีงานบริการที่ตองการ 
 ไมทราบ/ไมแนใจวาศูนยบริการรวมฯ มีงานบริการที่ตองการหรือไม 
 สถานที่ต้ังของศูนยบริการรวมฯ ไมสะดวกในการเดินทาง/ติดตอรับบริการ 
 การใหบริการบางงานไมแลวเสร็จ ทําใหติดตอรับบริการที่สวนราชการ/หนวยงานโดยตรง
สะดวกกวา 

 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................................  
4. ความคิดเห็นตอการใหบริการของศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวงในปจจุบัน 

(กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองความเห็นที่ทานเลือก และระบุขอเสนอแนะ) 

ประเด็น 
ความเห็น 

ขอเสนอแนะ 
เหมาะสม ไมเหมาะสม 

การอํานวยความสะดวก    

4.1 สถานที่ต้ัง/จุดใหบริการ    
4.2 ระยะเวลาการใหบริการของศูนยบริการรวมฯ      
4.3 การจัดระบบการใหบริการ หรอืสิ่งอํานวยความ 
     สะดวก เชน การจัดเกาอี้นั่งสําหรับผูมารอรับ 
     บริการ น้ําดื่ม พื้นที่กอนเขาสูการบริการที่สะอาด  
     มคีวามเปนระเบียบ เปนตน 

   

คุณภาพการใหบริการ    

4.4 จํานวนและรูปแบบงานบริการ    
4.5 ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแตละ 
     งานบริการ 

   

4.6 การประชาสัมพันธของกระทรวงในการใหบริการ 
     ของศูนยบริการรวมฯ  

   

ทักษะการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร    

4.7 ความเพียงพอของจํานวนเจาหนาที่และบุคลากร    
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ประเด็น 
ความเห็น 

ขอเสนอแนะ 
เหมาะสม ไมเหมาะสม 

4.8 ความสามารถในการชี้แจง ตอบขอซักถามและ 
     ใหคําแนะนํา 

   

4.9 ความมีมนุษยสัมพันธ ยินดีในการใหบริการ    

4.10 ความสามารถในการใหบริการหรอืทํางานแทน 
       กนัของเจาหนาที่ 

   

 

5.  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ        ............. 

             

             

             

             

 
  

จบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 66

เลขที่แบบสํารวจ …..…. 

แบบสํารวจ 

 “ความพึงพอใจตอการใหบริการของศนูยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวง” 

คําชี้แจง 
แบบสํารวจฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการรวบรวมความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการตอการใหบริการของศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวง 
 

วัตถุประสงคของการสํารวจ 
 1)  เพื่อใหทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการ
ของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวง 

2) เพื่อนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการรวม
หรือเคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวง ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนผูรับบริการจาก
กระทรวง 

คณะผูสํารวจ ขอขอบคุณอยางย่ิงที่ทานกรุณาสละเวลา  

และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี ้

-----------------------  

กรุณาทําเครือ่งหมาย  ในชอง  ที่ทานตองการเลอืก 
1. ทานรูจักศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนที่กระทรวงไดจัดต้ังขึ้นจากสื่อหรือชองทางใด 

 ทางสื่อโฆษณาตางๆ ของศูนยบริการรวมฯ เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บไซต เปนตน 
 จากเจาหนาที่/บุคลากรของสวนราชการภายในกระทรวง 
 จากการบอกตอของผูที่มารับบริการจากศูนยบริการรวมฯ 
 รูจักดวยตนเอง เชน การสืบหาขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการของศูนยบริการรวมฯ ความบังเอิญ เปนตน 
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................................................  

2. ทานมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวงบอยครั้งเพียงใด 
 ครั้งเดียว 
 มากกวา 1 ครัง้ 

3. ประเภทงานบริการที่ทานมาใชบริการ (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 งานบริการเบ็ดเสร็จ ไดแก ............................................................................................................  
 งานรับเรื่อง – สงตอ ไดแก ...........................................................................................................  
 งานใหบริการขอมูลขาวสาร ไดแก ................................................................................................  

4.  ความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวง  
     (กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองระดบัความพึงพอใจที่ทานเลือก) 
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ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

(พอใจมาก) (พอใจ) 
(พอใจนอย 
จนเกือบจะ 
ไมพอใจ) 

 
(ไมพอใจ) 

 

(ไมพอใจ
มาก) 

การอํานวยความสะดวก      

4.1 สถานที่ต้ัง/จุดใหบริการ      
4.2 ระยะเวลาการใหบริการของศูนยบริการรวมฯ        
4.3 การจัดระบบการใหบริการ หรอื 

สิ่งอํานวยความสะดวก เชน การจัดเกาอี้นั่ง
สําหรับผูมารอรับบริการ พื้นที่กอนเขาสู 
การบริการที่สะอาด มีความเปนระเบียบ  
น้ําดื่ม เปนตน 

     

คุณภาพการใหบริการ      

4.4 จํานวนงานบริการ      
4.5 รูปแบบหรอืประเภทงานบริการ      
4.6 ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
     แตละงานบริการ 

     

4.7 การประชาสัมพันธของกระทรวงตอ 
     การใหบรกิารของศูนยบริการรวมฯ  

     

ทักษะการใหบริการของเจาหนาที่และ
บุคลากร 

     

4.8 ความเพียงพอของจํานวนเจาหนาที่และ
บุคลากร 

     

4.9 ความสามารถในการชี้แจง ตอบขอ 
     ซักถามและใหคําแนะนํา 

     

4.10 ความมีมนุษยสัมพันธ ยินดีในการใหบริการ      
4.11 ความสามารถในการใหบริการหรอื 
       ทํางานแทนกันของเจาหนาที่ 

     

5.  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ          

             
 

 

จบแบบสอบถาม 
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ตัวอยางการการวิเคราะห และการแปลผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 

ตัวอยางสรุปผลการสํารวจ 

ประเด็นความคิดเห็น 

จํานวนผูแสดงความเห็นแตละระดบั 
รวมจํานวน 
ผูตอบ

แบบสอบถาม 

5 4 3 2 1 

(พอใจมาก) (พอใจ) 
(พอใจนอย 
จนเกอืบจะ 
ไมพอใจ) 

 
(ไมพอใจ) 

 
(ไมพอใจมาก)

การอํานวยความสะดวก       

4.1 สถานที่ต้ัง/จดุใหบริการ 60 45 10 0 0 120 
4.2 ระยะเวลาการใหบริการของ
ศูนยบริการรวมฯ   

26 38 56 0 0 120 

4.3 การจัดระบบการใหบริการ หรือ 
สิ่งอํานวยความสะดวก เชน การจดัเกาอี้
นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ พ้ืนที่กอนเขา
สูการบริการที่สะอาด มีความเปนระเบยีบ
น้ําดื่ม เปนตน 

45 42 30 3 0 120 

คุณภาพการใหบรกิาร       
4.4 จํานวนงานบริการ 25 26 30 28 11 120 
4.5 รูปแบบหรือประเภทงานบริการ 29 30 25 23 13 120 
4.6 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ
แตละงานบริการ 

22 29 31 26 12 120 

4.7 การประชาสมัพันธของกระทรวงตอ
การใหบริการของศูนยบริการรวมฯ  

59 40 10 8 3 120 

ทักษะการใหบรกิารของเจาหนาที่และ
บุคลากร 

      

4.8 ความเพียงพอของจํานวนเจาหนาที่
และบุคลากร 

65 35 15 5 0 120 

4.9 ความสามารถในการชีแ้จง ตอบขอ 
ซักถามและใหคําแนะนํา 

28 30 35 21 6 120 

4.10 ความมีมนษุยสัมพันธ ยนิดีในการ
ใหบริการ 

29 35 32 20 4 120 

4.11 ความสามารถในการใหบริการหรือ
ทํางานแทนกันของเจาหนาที ่

21 25 40 24 10 120 
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การคํานวณคะแนนความพึงพอใจแตละดาน และความพึงพอใจของผูใชบริการ (ภาพรวม) 

ประเด็นความคิดเห็น การคํานวณ 
ผลรวม 
คะแนน 

คาคะแนนความ
พึงพอใจแตละ
ประเด็นยอย 

การอํานวยความสะดวก    

4.1 สถานที่ต้ัง/จดุใหบริการ (60  5) + (45  4) + (10  3) + (0  2) + (0  1)   510 510 / 120  
= 4.25 

4.2 ระยะเวลาการใหบริการของ
ศูนยบริการรวมฯ   

(26  5) + (38  4) + (56  3) + (0  2) + (0  1)   450 450 / 120  
= 3.75 

4.3 การจัดระบบการใหบริการ หรือ 
สิ่งอํานวยความสะดวก เชน การจดั
เกาอี้นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ 
พ้ืนที่กอนเขาสูการบริการที่สะอาด 
มีความเปนระเบยีบน้ําดื่ม เปนตน 

(45  5) + (42  4) + (30  3) + (3  2) + (0  1)   489 489 / 120  
= 4.08 

คะแนนความพงึพอใจดานการ
อํานวยความสะดวก 

( 4.25 + 3.75 + 4.08 ) / 3  4.03 

คิดคํานวณคาคะแนนเปนรอยละ 
 
=   

คุณภาพการใหบรกิาร  
4.4 จํานวนงานบริการ (25  5) + (26  4) + (30  3) + (28  2) + (11 1) 386 386 / 120  

= 3.21 
4.5 รูปแบบหรือประเภทงานบริการ (29  5) + (30  4) + (25  3) + (23  2) + (13 1) 399 399 / 120 

= 3.33 
4.6 ข้ันตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการแตละงานบริการ 

(22  5) + (29  4) + (31  3) + (26  2) + (12 1) 383 383 / 120  
= 3.19 

4.7 การประชาสมัพันธของกระทรวง
ตอการใหบริการของศูนยบริการ
รวมฯ  

(59  5) + (40  4) + (10  3) + (8  2) + (3 1) 504 504 / 120  
= 4.20 

คะแนนความพงึพอใจดาน
คุณภาพการใหบรกิาร 

( 3.21 + 3.33 + 3.19 + 4.20 ) / 4 3.48 

คิดคํานวณคาคะแนนเปนรอยละ 
 
=   

ทักษะการใหบรกิารของเจาหนาที่
และบุคลากร 

 

4.8 ความเพียงพอของจํานวน
เจาหนาที่และบุคลากร 

(65  5) + (35  4) + (15  3) + (5  2) + (0 1) 520 520 / 120  
= 4.33 

4.9 ความสามารถในการชีแ้จง  
ตอบขอซักถามและใหคําแนะนํา 

(28  5) + (30  4) + (35  3) + (21  2) + (6  1) 413 413 / 120  
= 3.44 

80.60 (100 / 5 )  4.03 

69.60 (100 / 5 )  3.48 
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ประเด็นความคิดเห็น การคํานวณ 
ผลรวม 
คะแนน 

คาคะแนนความ
พึงพอใจแตละ
ประเด็นยอย 

4.10 ความมีมนษุยสัมพันธ ยนิดีใน
การใหบริการ 

(29  5) + (35  4) + (32  3) + (20  2) + (4  1) 425 425 / 120  
= 3.54 

4.11 ความสามารถในการใหบริการ
หรือทํางานแทนกันของเจาหนาที ่

(21  5) + (25  4) + (40  3) + (24  2) + (10  1) 383 383 / 120  
= 3.19 

คะแนนความพงึพอใจดานทกัษะ
การใหบรกิารของเจาหนาทีแ่ละ
บุคลากร 

( 4.33 + 3.44 + 3.54 + 3.19 ) / 4 3.63 

คิดคํานวณคาคะแนนเปนรอยละ 
 
=   

คะแนนความพงึพอใจของ
ผูใชบรกิาร (ภาพรวม) 

(4.03 + 3.48 + 3.63) / 3  = 3.71   

คิดคํานวณคาคะแนนเปนรอยละ 
 
=   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72.60 (100 / 5 )  3.63 

74.20 (100 / 5 )  3.71 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกลุมภารกิจ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้ วัดตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

• สวนราชการในสังกัดกลุมภารกิจตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• 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 
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โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชีวั้ดเทากับ 1   
SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
1.1-1.3 หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 
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 13 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 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการภารกจิหลัก/เอกสารงบประมาณรายจายฯ ของสวนราชการระดับกรมหรอื
เทียบเทา 

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

 Σ W3.1-3.3= 1  Σ (W3.1-3.3 x SM3.1-3.3) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

   Σ (W3.1-3.3 x SM3.1-3.3)          หรือ             (W3.1 x SM3.1) + (W3.3 x SM3.3) 

    Σ W3.1-3.3                 W3.1+ W3.3  
 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชีวั้ดเทากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
1.1-1.3 หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  



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

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (W3.1-3.3 x SM3.1-3.3) = 1 
2 Σ (W3.1-3.3 x SM3.1-3.3) = 2 
3 Σ (W3.1-3.3 x SM3.1-3.3) = 3 
4 Σ (W3.1-3.3 x SM3.1-3.3) = 4 
5 Σ (W3.1-3.3 x SM3.1-3.3) = 5 

 
หมายเหตุ :  

ยกเวน สวนราชการที่อยู ในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีฯ หรือ 
สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงฯ ซึ่งไมตองประเมินผลตามประเด็นการวัดผลสําเร็จ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุมภารกิจ มีน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 3 เปนรอยละ 50 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสวนราชการ           
โดยหนวยงานภายในสังกัดใหความรวมมือในการปฏิบัติราชการ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อให 
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา   
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

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

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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แนวทางการประเมินผล 

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  
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ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก  

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

• สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  ตองรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุ 
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 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชีวั้ดเทากับ 1   
SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
1.1-1.3 หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 
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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ   
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)  

น้ําหนัก : รอยละ 5 

คําอธิบาย :    

• วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการ
ทําไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ           
พ.ศ. 2553 ที่กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553”   
 
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 น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชีวั้ดเทากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
1.1-1.3 หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
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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 :  

1. กรณีสวนราชการเปลี่ยนแปลงเปาหมายผลผลิตที่กําหนดไวตามเอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 

2. กรณีที่สวนราชการใดมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่สะทอนผลสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต     
ไดครบถวนแลว ไมตองวัดผลตามตัวชี้วัดนี้โดยใหนําน้ําหนักไปรวมในตัวชี้วัด 3.1 
 
หมายเหตุ : 

การกําหนดน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละเปาหมายผลผลิตใหถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ
เปาหมายผลผลิต หากไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุกเปาหมายผลผลิตมีน้ําหนักเทากัน 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเปนการผลักดันใหสวนราชการปฏิบัติราชการเพื่อใหบรรลุผล             
ตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี ้
 ผลผลิตเชิงปรมิาณของสวนราชการตาม “เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553” ของสํานักงบประมาณ  
 เปาหมายเชิงปริมาณที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 ไมนับรวมผลผลิตเชิงปริมาณที่ไดนําไปเปนตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสําเร็จตามแผนยทุธศาสตรของ
กระทรวง กลุมภารกิจหรือกรม 

  รายละเอียดผลการดําเนินงานของผลผลิตเชงิปริมาณ ดังนี้ 
  รายงานสรุปปริมาณผลผลิตที่สามารถดําเนินการไดจริงของผลผลิตเชงิปริมาณแตละผลผลิต 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของผลผลิตไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก 
  สําเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 ที่จัดสงใหกับ  
สํานักงบประมาณ ณ งวดสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  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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ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสําเร็จในการขบัเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบติัราชการ  

น้ําหนัก : รอยละ 2 

คําอธิบาย :    

• การประเมินผลสําเร็จ เปนการประเมินผลความสําเร็จของการบริหารจัดการขอมูลที่ไดรับ 
จากการตรวจราชการของผูตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการประจําป และแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดตัวชี้วัด
ทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ไดแก 

1. รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนอง 
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรฐับาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของการตรวจราชการตางๆ อันไดแก 
- ชี้แจง แนะนํา หรอืทําความเขาใจกับหนวยงานของรฐัและเจาหนาที่ของรฐัเกี่ยวกับแนวทาง

และการปฏิบัติงานหรอืการจัดทําภารกิจตามนโยบายของรฐับาลและแผนตางๆ ของชาติ
และของหนวยงานของรฐั 

- ตรวจติดตามวาหนวยงานของรฐัไดปฏิบัติถกูตองตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ 
ประกาศ มติของคณะรัฐมนตร ีและคําสัง่ของนายกรฐัมนตร ีและเปนไปตามความมุงหมาย 
วัตถุประสงค เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนการบรหิารราชการแผนดนิ แผนหรอืยุทธศาสตรใดๆ ทีก่ําหนดเปน   
ยุทธศาสตรชาติหรอืวาระแหงชาติหรอืไม 

- ติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความคุมคาในการปฏิบัติงานหรือการจดัทําภารกิจของหนวยงานของรัฐ 

- สดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการ ของเจาหนาที่ของรฐัและประชาชน 

- แสวงหาขอเทจ็จริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณในพื้นที ่
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนอง  

น้ําหนัก : รอยละ 1 

คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนองจากหนวยรับ
ตรวจ เปรียบเทียบกับจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการทั้งหมด 

• การตรวจราชการ หมายถึง การตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงตามแผนการตรวจ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• ขอเสนอแนะจากการตรวจราชการ หมายถึง ขอเสนอแนะที่ผูตรวจราชการกระทรวง ใหแก
หนวยรับตรวจ ตามมาตรฐานการตรวจราชการ ที่ใชในระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการและมีการรายงาน
ผลการตรวจราชการในแตละครั้งตอปลัดกระทรวง 

• การตอบสนอง หมายถึง การที่หนวยรับตรวจนําขอเสนอแนะ ขอสังเกตจากการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการกระทรวง ไปดําเนินการเกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยสามารถรายงาน
ผลการดําเนินการดังกลาวกลับมายังสํานักงานปลัดกระทรวง ไดภายในปงบประมาณ 
 
สูตรการคํานวณ : 

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

75 80 85 90 95 
 

เงือ่นไข :  
1.  ในกรณีที่หนวยรับตรวจนําขอเสนอแนะ ขอสังเกตจากการตรวจราชการของผูตรวจราชการ

กระทรวง สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนรูปธรรมที่ชัดเจน ไดนอยกวา
รอยละ 60 ของจํานวนขอเสนอแนะทั้งหมด ใหปรับลดคะแนนของตัวชี้วัดนี้ 1.0000 คะแนน 

2. จํานวนขอเสนอแนะ ขอสังเกตจากการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง ที่สามารถ
ดําเนินการแกไขปรับปรุงภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนรูปธรรมที่ชัดเจน จะนับรวมทั้งในสวนที่มีการ
ปฏิบัติ หรือเริ่มปฏิบัติที่มีการเตรียมการตางๆ ซึ่งอาจไมสามารถดําเนินการไดเสร็จสิ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ก็ตาม โดยไมนับรวมถึงกรณีที่กําหนดเปนการดําเนินการในปตอไป 

จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนอง X 100 
จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการทั้งหมด 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 84

แนวทางการประเมินผล :  
 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 แผนการตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกระทรวง 
 หลักฐานขอมูลแสดงจํานวนและรายละเอียดของขอเสนอแนะที่ผูตรวจราชการกระทรวงรายงานผล 
การตรวจราชการในแตละครั้งตอปลัดกระทรวง 
 เอกสารสรุปรายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงในแตละครั้ง 
 หลักฐานขอมูลแสดงจํานวนและรายละเอียดของการดําเนินการแกไข ปรับปรุงจากหนวยรับตรวจ และ
รายงานผลการดําเนินการใหกับปลัดกระทรวง 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงการดําเนินการของหนวยรับตรวจตามขอเสนอแนะ หรือขอสังเกตของผูตรวจ
ราชการ 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  (ในกรณีที่จําเปน) 

 สัมภาษณผูตรวจราชการหรือคณะทํางานของผูตรวจราชการ ในประเด็นดงัตอไปนี้ 

 กระบวนการดําเนินงาน 

 ประสิทธิผลของการดําเนินการ 
 ปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงแกไข 

หมายเหตุ :  
การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให 
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ
อื่นๆ หรือเอกสาร/หลักฐานในลักษณะที่เปนฐานขอมูลของสวนราชการ และไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหจัดเตรียมไวที่สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุง
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

น้ําหนัก : รอยละ 1 

คําอธิบาย :    

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิ
ตามนโยบายของรัฐบาล พิจารณาจากการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการไดรับความ
เห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี ในสวนของโครงการ/กิจกรรมที่กระทรวงเปนผูรับผิดชอบ 

• แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล หมายถึง 
แผนการตรวจราชการรวมกันของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผูตรวจราชการกระทรวงจากทุก
กระทรวงที่มีผูตรวจราชการ โดยผูตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่กระทรวงคัดเลือก
บรรจุในแผนการตรวจราชการ และผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่มี
ผลกระทบสําคัญตอพื้นที่ หรือสวนที่เปนวาระงานสําคัญของรัฐบาล ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา 
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน/ขั้นตอนการดําเนนิงาน  

1 นําแผนงาน/โครงการสําคัญของกระทรวง มาพิจารณาวิเคราะหความเสี่ยงตามหลัก    
ธรรมาภิบาล และจัดลําดับความสําคัญ เพื่อใชในการพิจารณาจัดทํารางแผนการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล 

2 สัดสวนจํานวนแผนงาน/โครงการ ที่ไดรับการบรรจไุวในแผนการตรวจราชการแบบ 
บูรณาการ เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล สอดคลองตามเปาหมาย 

3 ผูตรวจราชการกระทรวงสามารถดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 
ไดครบถวน และมีความครอบคลุมทุกโครงการที่บรรจุไวตามแผนฯ 

4 ผูตรวจราชการกระทรวงสามารถรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ ภาพรวม ตอปลัดกระทรวง และสงรายงานใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจในแตละรอบ ไดครบถวน 

5 สรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุง
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในสวนที่กระทรวง
เปนผูรับผิดชอบไดเสร็จสิ้น พรอมนําเสนอสาํนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหลังสิ้นสุด
ปงบประมาณ 15 วัน 
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เงือ่นไข :  
1.  การประเมินผลการดําเนินงานในระดับขั้นตอนที่ 2 กําหนดจํานวนแผนงาน/โครงการไวในแผนการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยอิงกับ
จํานวนผูตรวจราชการกระทรวงไว  ดังนี้ 

- กระทรวงที่มผีูตรวจราชการ จํานวน 7–12 คน ใหเสนอแผนงาน/โครงการไมนอยกวา 5 แผนงาน/โครงการ 
- กระทรวงที่มผีูตรวจราชการ จํานวน 4-6 คน ใหเสนอแผนงาน/โครงการไมนอยกวา 3 แผนงาน/โครงการ 
- กระทรวงที่มผีูตรวจราชการ จํานวนนอยกวา 4 คน ใหเสนอแผนงาน/โครงการไมนอยกวา 2 แผนงาน/

โครงการ 
2.  การประเมินผลการดําเนินงานในระดับขั้นตอนที่ 4 และ 5 จะคิดคะแนนอิสระกับระดับขั้นตอนที่  

1-3 ดังนี้ 
- ระดับขั้นตอนที่ 4 คิดคะแนนเทียบกับจํานวนครั้งรวมจากผูตรวจราชการทั้งหมด 
- ระดับขั้นตอนที่ 5 คิดคะแนน 1-0 คะแนน เทียบกับระยะเวลาระหวาง 15-30 วัน คือหากเกิน  

30 วัน จะไมไดคะแนน 
3. รูปแบบและมาตรฐานในประเด็นตางๆ ที่ เกี่ยวของกับดําเนินการและการรายงานผล 

การตรวจราชการ ตามตัวชี้วัดนี้ ใหเปนไปตามที่สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กําหนด 

  
เหตุผล 

1. เพื่อใหกระทรวงใหญและสําคัญที่มีแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลจํานวน
มาก ซึ่งหมายถึง มีจํานวนผูตรวจราชการกระทรวงมาก เสนอแผนงาน/โครงการเขาไวในแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ ในจํานวนที่เหมาะสม ใหแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ มีจํานวนแผนงาน/โครงการ 
มากพอที่จะตอบนโยบายของรัฐบาลในแตละดาน ในระดับที่เชื่อถือได จึงกําหนดจํานวนแผนงาน/โครงการ 
ขั้นตํ่าที่ผูตรวจราชการกระทรวงเสนอเขารวมในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ไว 

2. เพื่อใหการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถรวบรวมขอมูลตางๆ จากการตรวจราชการของ 
ผูตรวจราชการกระทรวงตางๆ สําหรับเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางการปรับปรุงแผนการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการในอนาคต  
 

หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 ชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางชื่นชีวัน   ลิมปธีระกุล 0 2282 6041, 0 2282 5364, 08 1925 5129 
2. นางอารีย   ทีฆะพันธุ 08 1655 8024 
3. นางสาวผกาพรรณ   นันทรัตน 08 7773 9974 
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 
นําแผนงาน/โครงการ
สําคัญของกระทรวง  
มาพิจารณาวิเคราะห
ความเสี่ยงตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และจัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อใชใน 
การพิจารณาจัดทําราง
แผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อ 
มุงผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายของรฐับาล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 1 มี
ดังนี้ 

 รายชื่อแผนงาน/โครงการสําคัญทั้งหมดของกระทรวง 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงของ
โครงการสําคญัทั้งหมด 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงการสรุปรายชื่อแผนงาน/โครงการที่ผานการ
พิจารณา นําเสนอตอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

 2. หลักเกณฑการพิจารณาผลการดําเนนิการ 

  หลักเกณฑการคัดเลือกแผนงาน/โครงการสําคัญของกระทรวงเพื่อ
นํามาพิจารณา วิเคราะหความเสี่ยง 

 กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงอยางเปนระบบ 
 ความชัดเจนของแผนงาน/โครงการที่ผานการพิจารณา และนําเสนอ
ตอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

2 ขั้นตอนที่ 2 : 
สัดสวนจํานวนแผนงาน/
โครงการ ที่ไดรับการ
บรรจุไวในแผนการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการ 
เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายรัฐบาล สอดคลอง
ตามเปาหมาย 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 2 มี
ดังนี้ 

 เอกสารแสดงรายชื่อผูตรวจราชการทั้งหมดของกระทรวง 
 เอกสาร/หลักฐานแสดงการสรุปรายชื่อแผนงาน/โครงการที่ผานการ
พิจารณา นําเสนอตอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

 2. หลักเกณฑการพิจารณาผลการดําเนนิการ 

  จํานวนแผนงาน/โครงการที่ไดรับการบรรจุไวในแผนการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการ เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาลของ
แตละกระทรวง ตองเปนไปตามสัดสวนที่กําหนดในเงื่อนไขขั้นตํ่า 
กรณีเสนอแผนงาน/โครงการ เขารวมบูรณาการต่ํากวาเงื่อนไข  
ใหเปนไปตามสูตรการดําเนินการ ดังนี ้

 
จํานวนแผนงาน/โครงการที่ผูตรวจราชการประจํากระทรวงเสนอ 

จํานวนแผนงาน/โครงการขั้นตํ่าของกระทรวงตามเงื่อนไข 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

3 ขั้นตอนที่ 3 : 
ผูตรวจราชการกระทรวง
สามารถดําเนินการตาม
แผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ ได
ครบถวน และมีความ
ครอบคลุมทุกโครงการที่
บรรจุไวตามแผนฯ 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 มี
ดังนี้ 

 แผนการตรวจราชการแบบบรูณาการฯ 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการฯ 

 2. หลักเกณฑการพิจารณาผลการดําเนนิการ 

  ความครบถวนของการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการฯ 

4 ขั้นตอนที่ 4 : 
ผูตรวจราชการกระทรวง
สามารถรายงานผลการ
ตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ ภาพรวม 
ตอปลัดกระทรวง และสง
รายงานใหสํานักงาน 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจ
ในแตละรอบ ไดครบถวน 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 4 มี
ดังนี้ 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงการรายงานผลการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบรูณาการฯ ภาพรวม ตอปลัดกระทรวง 
ในแตละรอบการตรวจราชการ 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงการรายงานผลการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบรูณาการฯ ภาพรวม ใหกับสาํนักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในแตละรอบการตรวจราชการ 

 2. หลักเกณฑการพิจารณาผลการดําเนนิการ 

  ระยะเวลาของการรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการฯ ภาพรวม ทั้งตอปลัดกระทรวงและ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดภายใน 15 วัน โดยในกรณีที่
มีบางครั้งของการตรวจราชการของผูตรวจราชการไมสามารถ
ดําเนินการไดภายในระยะเวลา 15 วัน ใหคาํนวณคะแนนจากสูตร
การคํานวณ ดังนี ้

 
จํานวนครั้งที่สามารถรายงานไดภายในระยะเวลา 15 วัน 
จํานวนครั้งรวมทั้งหมดของผูตรวจราชการฯ กระทรวง 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

5 ขั้นตอนที่ 5 : 
สรุปรายงานผลการตรวจ
ราชการตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการ
เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายของรฐับาล 
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 ในสวนที่
กระทรวงเปนผูรับผิดชอบ
ไดเสร็จสิ้น พรอมนําเสนอ
สํานักงานปลัดสํานักนายก 
รัฐมนตรีหลังสิน้สุด
ปงบประมาณ 15 วัน 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 5 มี
ดังนี้ 

 เอกสารสรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรฐับาล ประจํา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในสวนที่กระทรวงเปนผูรับผิดชอบ 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงการรายงานผลสรุปรายงานผลการตรวจ
ราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ในสวนที่กระทรวงเปนผูรับผดิชอบ ใหกับสาํนักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

 2. หลักเกณฑการพิจารณาผลการดําเนนิการ 

  ระยะเวลาของการรายงานผลสรุปรายงานผลการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบรูณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
ของรฐับาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในสวนที่กระทรวง 
เปนผูรับผิดชอบใหกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได 
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 โดยในกรณทีี่ไมสามารถดําเนินการ
ไดภายในระยะเวลา 15 วัน ใหคํานวณคะแนนจากสูตรการคํานวณ 
ดังนี้ 

 
จํานวนวันที่สามารถสงผลสรปุฯไดหลัง 15 ตุลาคม 2553 

             15 
 

ซึ่งในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลา 30 วัน จะ
ไมไดคะแนนในระดับขั้นตอนนี้ 

 

 

1 -
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจ 

ตัวชี้วัดที่  4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ           

น้ําหนัก :   รอยละ 6 

คําอธิบาย :  

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใช
เจาหนาที่ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

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

ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

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

• หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 
1. เปนงานบริการ ที่เปนภารกิจหลักของสวนราชการ 
2. เปนงานบริการที่มีผูใชบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน 

 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

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

65 70 75 80 85 

เงื่อนไข :  

1. ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
2. กรณีงานบริการที่ถูกคัดเลือกมีจุดใหบริการหลายแหง หรือมีจุดใหบริการในสวนภูมิภาค 

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

”การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ  
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน 

 

หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

 ชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวอุษา ปญญาวดี   0 2356 9969 
2. นางสาวสุณี  มักผล 0 2356 9968 
3. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 0 2356 9999 ตอ 8860 

 
 

แนวทางการประเมินผล :  

แนวทางการประเมินผล 

ที่ปรึกษาประเมินผล สวนราชการ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ปรึกษาดาน
การประเมินผลจะใชผลการสํารวจความ 
พึงพอใจจากสํานักงานสถิติแหงชาติเปน
ขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการให
คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการฯ 

 การเตรียมการเพื่อการติดตามและ
ประเมินผล 

 กําหนดแผนงาน ผูรับผิดชอบ และนําแผนไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดใหดีขึ้น 

 สวนราชการสามารถดําเนินการสํารวจขอมูลผล    
การดําเนินงานควบคูไปได เพือ่ใชในการติดตาม
ผลการดําเนินงานของสวนราชการ ซึ่งเปนการ
ดําเนินงานภายในของสวนราชการและไมตอง
แสดงเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
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ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย 

น้ําหนัก : รอยละ 3 

คําอธิบาย :   

• ผูกําหนดนโยบาย หมายถึง หนวยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ต้ังขึ้นโดยกฎหมายซึ่ง
กําหนดนโยบายใหแกสวนราชการ เชน นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ/รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงที่สวนราชการสังกัด  

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบายแกสวนราชการ โดยสํานักงาน 
ก.พ.ร.  

• ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  
(1) ความพึงพอใจดานความเขาใจตอนโยบายที่มอบหมาย  
(2) ความพึงพอใจดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
(3) ความพึงพอใจดานการติดตามและนําเสนอผลใหทราบ 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

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

65 70 75 80 85 
 

เงื่อนไข : ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอสิระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลใหแก 
ผูกําหนดนโยบายทราบเพื่อสามารถปรับปรุงนโยบายใหเหมาะสมตอไป 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

 
 ชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวสุรุงลักษณ เมฆะอํานวยชัย  0 2356 9959 
2. นางสาวสาวิตรี เพ็งผาสุข 0 2356 9999 ตอ 8867 
3. นางสาวดารารัตน โฆษิตพิพัฒน 0 2356 9999 ตอ 8814 
4. นางสาวสุภลักษณ ขัมภรัตน 0 2356 9999 ตอ 8907 
5. นายอภิชาต กรรมสิทธิ์ 0 2356 9999 ตอ 8811 
6. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 0 2356 9999 ตอ 8860 
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แนวทางการประเมินผล:  

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากสํานักงาน ก.พ.ร. 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
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ประเด็นการประเมินผล : ความเปดเผย โปรงใส  

ตัวชี้วัดที่  6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต           

น้ําหนัก :   รอยละ 6 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

• ขอรองเรียน หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดและขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ังและไมมี 
ธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไวในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

• การตอบสนอง หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่ เกี่ยวของ การตรวจสอบและ 
นําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ  
ขอกฎหมาย พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ 
กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อและที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียน  
จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน 
ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา 
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 − ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) โดยพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พรอมทั้งนําผลการดําเนินการ 
ตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปที่ผานมา และ ขอมูลที่ได 
จากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  
ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม 
มาพิจารณาประกอบ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

 − ทบทวน / วิ เคราะหความเสี่ ยงต าง  ๆ  ที่ อาจกอ ให เกิดการทุจริต  การปฏิบั ติ  
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบ
ถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 

 1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาด 
หรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 

 2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม 
ความมีจริยธรรม 

 3) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน 
สวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 − วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สูงสุด 3 ลําดับแรก  

2  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดย
กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนินการตาม
แผนฯที่ใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เสนอผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบ พรอมทั้ง
เผยแพรผานทางเว็บไซตของสวนราชการ 

3  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไดแลวเสร็จครบถวน 

 ตัวชี้ วัดที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย 
ทุกตัวชี้วัด 

  สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผูมีสวนไดเสีย เกี่ยวกับสถานการณดานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ท.กําหนดเพื่อ
นําขอมูลจากสรุปผลการสํารวจดังกลาวมาใชประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ในปงบประมาณตอไป 

4  ตอบสนองตอขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
โดยมิชอบในหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดรอยละ 100 

 สรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเด็น
สําคัญ ไดแก  
- จํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการรองเรียนและผลการตอบสนองตอ 

ขอรองเรียนแยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกรองเรียนและหนวยงานที่ถูกรองเรียน  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

 - ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน ปญหา อุปสรรคของการตอบสนอง 
ขอรองเรียน และแนวทางการแกไข 

5  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 

 

เงื่อนไข : 
1. การดําเนินการในแตละระดับขั้นของความสําเร็จ  จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดําเนินการ เพื่อ

นํามาเปนประเด็นปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพดวย โดยในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ภาครัฐของสวนราชการ ตองประกอบดวย การเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนเรื่องการทุจริต  
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐที่สวนราชการไดจัดใหมีขึ้น ใหผูมีสวนได
เสียและประชาชนรับทราบ รวมทั้งการรณรงคสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียและประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และตระหนักถึงความสําคัญในการใหความรวมมือกับภาครัฐใน 
การสอดสองและแจงเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกลาว 

2. กรณีสวนราชการยังไมไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) ขอใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2555) ตามแนวทางที่สํานักงาน 
ป.ป.ท.กําหนด ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 

3. ขอใหส วนราชการจัดส งแผนปฏิบั ติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครั ฐ 
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ
จัดสงรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ 
หากไมสามารถจัดสงไดภายในกําหนดจะถูกพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ลง 0.2500 คะแนน  
 

หมายเหตุ :  

1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปใชเปนกรอบทิศทาง 
การประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ โดยกําหนดเพิ่มเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 

2. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 
ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรที่ 1  เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่ 2  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

3. สวนราชการสวนกลางจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของหนวยงานในสังกัดที่อยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหาร
สวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวา
ราชการจังหวัด  เชน สํานักงานสรรพากรภาค สํานกังานตํารวจแหงชาติ เปนตน 

4. หากตองการสอบถามหรือขอขอมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ โปรดติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสามารถดาวนโหลดขอมูลไดที่เว็บไซตของสํานักงาน ป.ป.ท. 
(www.pacc.go.th)   
 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
 

 ชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นายจิระเวศน  จีนาพันธ 02 502 8179 
2. นางสาวธิดารัตน  ภิภพ 02 502 8290 
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 − ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 
ของสวนราชการ 
(ปงบประมาณ พ.ศ.
2552-2555) โดย
พิจารณาความ
สอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ พรอมทั้งนําผล 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดมีการทบทวน
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)  ดังนี ้
 เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหทบทวน
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-
2555)  โดยประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณา ไดแก  
− ความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการฯ กับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ  

− ความเหมาะสมของมาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ระบุไวตามแผนปฏิบัติการฯ 

 การดําเนินการตาม
มาตรการในการปองกัน
และปราบปราม       
การทุจริตในปที่ 
ผานมาและ ขอมูล 
ที่ไดจากระบบการ 
รับฟงขอรองเรยีน 
ของสวนราชการ  

 กรณีสวนราชการยังไมไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) 
ขอใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2555) ตามแนวทางที่
สํานักงาน ป.ป.ท.กําหนด ใหแลวเสร็จภายในวันที่  
31 มกราคม 2553 

 ศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย   
ศูนยบริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีและศูนย
รับเรื่องรองเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
กระทรวงยุติธรรม  
มาพิจารณาประกอบ 

 เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหผลการ
ดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในปที่ผานมา  ซึ่งควรมีเนื้อหา 
เชน  
− ผลสําเร็จ/ผลลัพธของการดําเนินงาน 
− ขอดี ขอเสีย 
− ปญหาอุปสรรคที่พบและแนวทางการแกไข  

เปนตน 
 เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
ระบบการรับฟงขอรองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก 
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  
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  ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีศูนยรับเรื่องรองเรียน สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
กระทรวงยุติธรรม หรือชองทางอื่นๆที่สวนราชการจัดให
มีขึ้น โดยระบุเนื้อหา เชน  

− สรุปจํานวนขอรองเรียน และผลการตอบสนองตอ
ขอรองเรียน 

− ประเด็นปญหา หรอืสาเหตุสําคัญที่มีการรองเรียน 
− มาตรการ/แนวทางในการปองกันหรอืแกไขปญหา

ที่พบจากการวิเคราะหขอรองเรียน เปนตน 
 - ทบทวน/วิเคราะห 

ความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริต  
การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 

 เอกสาร/รายงานการวิเคราะหเพื่อใหทราบถงึปจจัย
ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจรติการ
ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งครอบคลุมปจจัยเสี่ยงที่อาจ
เปนเหตุทําให 

 ในการปฏิบัติราชการ 
โดยวิเคราะหเพื่อให
ทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่
อาจเปนเหตุทําให 

1) การปฏิ บั ติ ร าชการตามอํ านาจหน าที่ ข อ ง 
ขาราชการเปนไปในลักษณะที่ ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 

2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชน 
 1) การปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจหนาที่
ของขาราชการ
เปนไปในลักษณะ 
ที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม
เพียงพอ 

ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม 

3) การปฏิบั ติหนาที่ โดยการขาดการคํ านึ งถึ ง
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 2) การปฏิบัติหนาที่ไป
ในทางที่ทําให
ประชาชนขาด
ความเชื่อถือใน
ความมีคุณธรรม 
ความมีจริยธรรม 
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 3) การปฏิบัติหนาที่โดย
การขาดการคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชน
สวนตนและการ 
ยึดมั่นในหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

 − วิเคราะหความเสี่ยงที่
อาจจะกอใหเกิดการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของโครงการ 

 เอกสาร/หลักฐาน/แสดงถึงการวิเคราะหความเสี่ยงที่
อาจจะกอใหเกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน  
3 โครงการ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย 

 สําคัญที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 สูงสุด 3 ลําดับแรก 

 รายชื่อโครงการที่คัดเลือกเพือ่วิเคราะหความเสี่ยง
จํานวน  3 โครงการ พรอมระบุจํานวนหรือสดัสวน
ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเทียบกับ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรของทุกโครงการ 

   เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม หรือการประชุม 
เชิงปฏิบัติการในการวิเคราะหประเมินความเสี่ยง 
ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงฯ 
ของแตละโครงการ โดยระบุเนื้อหา ดังนี ้

  − ปจจัยเสี่ยงฯ  
− ระดับโอกาสของความเสี่ยงฯ  
− ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากการ

ทุจริตและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบใน
การดําเนินโครงการ  

− การจัดลําดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหระดับ
ความรุนแรงและโอกาสของการเกิด การทุจริตและ/
หรือที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตและ/หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการดําเนินโครงการ 

  ** การประเมินผลจะพิจารณาถึงคุณภาพของการวิเคราะห
ความเสี่ยงในแตละโครงการดวย** 
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2 ขั้นตอนที่ 2 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ และ 
การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 

  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอน
ที่ 1 มาประกอบการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐของ 
สวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดยกําหนดเปาหมาย
และตัวชี้วัดที่สะทอน
ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 
ของการดําเนินการตาม
แผนฯ ที่ใชวัดผลไดอยาง
เปนรูปธรรม เสนอ
ผูบริหารระดับสูงให
ความเห็นชอบ พรอมทัง้
เผยแพรผานทางเว็บไซต
ของสวนราชการ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานในขัน้ตอนที่ 2 ดังนี้ 
 เอกสาร/หลักฐานทีแ่สดงใหเหน็ถงึการนําขอมูลที่ไดจาก
ขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ/
หรอืสวนราชการสามารถอธิบายความเชือ่มโยงหรอื
สอดคลองอยางเปนเหตุเปนผลระหวางแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  กับขอมูลที่ไดจาก
การวิเคราะหทบทวนในขัน้ตอนที ่1 

 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ตองมีองคประกอบดงันี ้
− มีรูปแบบเปนไปตามแนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ท. 

กําหนด (ศึกษารายละเอียดไดจากคูมือการจดัทํา
แผนปฏิบัติการปองกนัและปราบปรามการทจุริต
ภาครฐัของหนวยงาน/ สวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 -2555)  

  − แผนปฏิบัติการฯ ไดกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่
สะทอนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนนิการ
ตามแผนฯ ที่ใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เชน  

− รอยละที่ลดลงของเรือ่งรองเรยีนเรือ่งการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรฐั 

− จํานวนเครือขายปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

− รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ทราบ
ขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 
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  − รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอ
การมี วินัย คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐ 

  − รอยละของบุคลากรที่ เกี่ยวของกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานการ
พัฒนาศักยภาพ 

− รอยละของกฎ ระเบียบหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เปนอุปสรรคตอการทํางานและ
เอื้อโอกาสตอการทุจริตที่ไดรับการปรับปรุง
แลวเสร็จ เปนตน 

  ตัวอยางตัวชี้วัดที่ใชวัดผลสําเร็จของมาตรการ/
กิจกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิด
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
โดยมิชอบของโครงการสําคัญ เชน 

− รอยละของเจาหนาที่ รัฐที่ เกี่ยวของกับ
โครงการที่มีความรูความเขาใจตอแนวทาง 
ขั้นตอนและระเบียบขอกําหนดของโครงการ 

  − รอยละของประชาชนผูมีสวนไดเสียที่ไดเขา
มามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบความ
โปรงใสของการดําเนินโครงการ 

  − ระดับความสําเร็จของการติดตามกํากับดูแล
ระบบการจัดซื้ อจัดจ างให เปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  − จํานวนเรื่องรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือ
ปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชน
ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความ
มีจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของกับ
โครงการ เปนตน 

  − แผนปฏิบัติการฯ มีกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ
ชองทางการรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ
หรื อละ เวนการปฏิบั ติหน าที่ โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐที่สวนราชการไดจัดใหมีขึ้น เชน  
ตูรับเรื่องรองเรียนการทุจริต สายดวนแจงทุจริต   
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  ศูนยบริการประชาชน เว็บไซต ตูไปรษณีย เปนตน 
เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย และประชาชนรับทราบผาน
ชองทางการประชาสัมพันธตางๆ เชน ใบปลิว 
แผนพับ จดหมายขาว จุลสาร บอรด
ประชาสัมพันธ เว็บไซต สปอตโฆษณา 
รายละเอียดเนื้อหาการประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียง ประกาศตางๆ เปนตน 

  − แผนปฏิบัติการฯ มีกิจกรรมการรณรงคสงเสริมให 
ผูมีสวนไดเสียและประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ของรัฐที่เขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 
และตระหนักถึงความสําคัญในการใหความรวมมือ
กับภาครัฐในการสอดสองและแจงเบาะแสเกี่ยวกับ
พฤติกรรมดังกลาว เชน 

  − การสงเสริมความรูความเขาใจโดยเผยแพร
ขอมูลผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต 
รายงานประจําป แผนพับ บอรดนิทรรศการ 
บทความ สารคดี เปนตน 

− การอภิปรายสาธารณะในเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น  
  − การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนในการปกปองทรัพยสินสาธารณะ 
  − การกระตุนสื่อมวลชน หรือหนวยงานที่มี

บทบาทสําคัญในการประชาสัมพันธ  
เฝาระวัง เกาะติดและเปนกระบอกเสียงใน
การเผยแพรขอมูลขาวสารการทุจริต  

  − การเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกเครือขาย 
ภาคประชาชน และผูแจงเบาะแสและขอมูล
ที่เปนประโยชนตอการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริต  เชน การมอบ
ประกาศเกียรติคุณ การยกยองชมเชยผาน
สื่อตางๆ การเลื่อนขั้นเงนิเดอืนหรือ
ตําแหนงแกผูบคุคลของรัฐทีแ่จงเบาะแส
และขอมูล เปนตน 
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  − การสงเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม เพือ่สรางคานิยม
รวมกันของขาราชการ เจาหนาที่รัฐ และ
ประชาชนในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย
สุจริต และรังเกียจการทุจริต เชน ประกวด
บทความ คําขวัญ เรื่องสั้นการตอตานการ
ทุจริต การตอตานทางสังคมและประจาน
บุคคลผูกระทําการทุจริตใหเปนที่นารังเกียจ
ของสังคม เปนตน 

  ทั้งนี้ เนื้อหาของการรณรงคสงเสริมใหผูมีสวน
ไดเสียและประชาชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การทุจริตฯ ควรประกอบดวย 

− ขอมูลความรูที่เกี่ยวกับการทุจริต เชน 
รูปแบบการทุจริต สถานการณทุจริต 
แนวโนมของการทุจริตของสวนราชการ
และประเทศ การตรวจสอบการทุจริต 
แนวทางในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เปนตน 

− ตัวอยางพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐ  
ที่แสดงถึงการปฏิบัติหนาที่ที่เขาขายการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ   

  − กฎหมายและระเบียบ ขอบังคบัที่เกี่ยวของ 
เชน กฎหมายสงเสริมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร 
กฎหมายคุมครองพยานในการชี้เบาะแส
การทุจริต กฎหมายเกี่ยวกับการใชอํานาจ
โดยมิชอบในการครอบครองทรัพยสิน
สาธารณะ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจาง ระเบียบขอบังคับการบริหารงาน
บุคคล กฎหมายและบทลงโทษผูติดสินบน
เจาหนาที่ของรฐั เปนตน 
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   บันทึก/หนังสือเสนอแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ผูบริหารระดับสูง 
(ผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการขึ้นไปหรือ
เทียบเทา) ลงนามใหความเห็นชอบ 

   เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงเผยแพรลงใน
เว็บไซตของสวนราชการ เชน เอกสารที่มีภาพพิมพ
หนาเว็บไซตที่มีขอมูล ชื่อเว็บไซตและ/หรอืลิงคที่
สามารถเขาเรียกดูหรือตรวจสอบการเผยแพร เปนตน 

   หนังสือนําสงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553  ไปยงัสํานักงาน ป.ป.ท.
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 

3 ขั้นตอนที่ 3 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ และ 
การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 

  ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1  และ 2  พรอมทัง้เอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที ่3 ดังนี ้

 ภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ไดแลวเสร็จ
ครบถวน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553  ดังนี ้

  − บันทึก/รายงานการประชุมทีแ่สดงความกาวหนา 
ตามระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนที่
ผูบังคับบัญชาลงนามรับทราบหรือให 
ความเห็นชอบ 

  − ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง
ความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่
กําหนดไวตามแผน 

− วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
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  − เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ทีแ่สดงใหเห็นวา 
การดําเนินการของกิจกรรมดังกลาวไดบรรลุผล 
ตามขอมูลที่แจงมาจริงหรอืเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไวในแผนฯ เชน ภาพถาย รายงานการ
ประชุม บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม
ตามแผน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของกิจกรรม เปนตน 

 

 ตัวชี้วัดที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 มีผลสําเร็จเปนไป
ตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลสําเร็จตามตัวชี้วัด
เปนไปตามเปาหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

 

 สํารวจความคิดเห็น 
ของประชาชน และ  
ผูมีสวนไดเสีย เกี่ยวกับ
สถานการณดานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในสวนราชการ ตาม
แบบฟอรมที่สาํนักงาน 
ป.ป.ท.กําหนดเพื่อนํา
ขอมูลจากสรุปผลการ
สํารวจดังกลาวมาใช
ประกอบการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการ 
ในปงบประมาณตอไป 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
เกี่ยวกับสถานการณดานการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในสวนราชการ ดังนี ้
− ตัวอยางเอกสารตอบแบบสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับสถานการณ
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ 
(ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ท.กําหนด)  

− การสํารวจ ใชจํานวนตัวอยางในการสํารวจ 
ไมนอยกวา 100 ชุด 

− รายงานสรุปผลการวิเคราะหผลสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย   
พรอมทั้งแสดงใหเหน็ถึงการนาํขอมูลที่ไดจาก 
ผลการสํารวจมาประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 
สวนราชการ ในปงบประมาณตอไป และ/หรือ 
สวนราชการสามารถอธิบายความเชื่อมโยงหรือ
สอดคลองอยางเปนเหตุเปนผลระหวางแนวทาง 
ในการปรบัปรงุแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการในป
ตอไปกับขอมูลที่ไดจากผลการสํารวจความคิดเหน็ 
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4 ขั้นตอนที่ 4 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ และ 
การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 

  ตอบสนองตอ 
ขอรองเรียนเกีย่วกับ 
การทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบใน
หนวยงานภาครัฐ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553  ไดรอยละ 100 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1  2  และ 3 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที ่4  ดังนี ้
 จํานวนเรื่องรองเรียนทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ.

2553 โดยแบงประเภทระหวางเรื่องรองเรียนที่มีชื่อ 
ที่อยู ชองทางที่จะติดตอกับผูรองและไมมี ซึ่งจัดกลุม 
ดังนี้ 
− ประเภท/สาเหตุของเรื่องทีร่องเรียน 
− หนวยงานที่ถูกรองเรียน 

   รายงานสรุปผลความคืบหนา/ผลการจัดการและ 
การตอบสนองตอขอรองเรียน มีเนื้อหา ดังนี ้

  − จํานวนเรื่องรองเรียนที่อยูระหวางการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 

  − จํานวนเรื่องรองเรียนที่ผลการตรวจสอบพบวา 
ไมมีมูลที่เขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 

  − จํานวนเรื่องรองเรียนอยูระหวางการพิจารณา
บทลงโทษ 

  − จํานวนเรื่องรองเรียนที่ผลการตรวจสอบพบวา 
มีมูลหรือเขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบฯ และมีผลการลงโทษ
แลว โดยแบงตามประเภทของบทลงโทษ เชน 
ตักเตือน การไลออก การใหออก การปลดออก  เปนตน 

   จํานวนเรื่องรองเรียนที่แจงผลการตรวจสอบหรือ
ความคืบหนาของการดําเนินการใหผูรองทราบไดทัน
ภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับเรื่องรองเรียน  
(กรณีผูรองมีการระบุชื่อ ที่อยู/ที่ติดตอได) 

   เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ทีแ่สดงถึงขั้นตอน วิธีการ
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนของสวนราชการ 
เชน  
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 − ผังขั้นตอน/วิธีการ/กระบวนการและรอบระยะเวลา
ในการดําเนินการกับเรื่องรองเรียนฯ  

− คําสั่ง/ประกาศแนวทางในการดําเนินการเรือ่ง
รองเรียนฯ เปนตน 

 

 สรุปผลการวิเคราะห 
ขอรองเรียนเรือ่งการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่โดย
มิชอบของเจาหนาที่ของ
รัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 โดยครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ ไดแก  
− จํานวนขอรองเรียนใน

แตละชองทางการ
รองเรียนและผลการ
ตอบสนองตอ 
ขอรองเรียนแยกตาม
ประเภทของเรือ่งที่ถูก
รองเรยีนและหนวยงาน
ที่ถูกรองเรียน  

− ผลการวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาขอรองเรียน 
ปญหา อุปสรรคของ
การตอบสนอง 
ขอรองเรียน และ
แนวทางการแกไข 

 รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนฯ  
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี ้
− สรุปผลการดําเนินงานของสวนราชการในการ

ตอบสนองตอขอรองเรียนฯ 
− สรุปจํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการ

รองเรียน 
− สรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียน แยกตาม

ประเภทของเรือ่งที่ถูกรองเรียน 
− สรุปผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน 
− ปญหา อุปสรรคของการตอบสนองขอรองเรยีน 
− ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา เพือ่ให

ปญหาขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ฯ 
ของรฐัไดรับการจัดการและแกไขอยางเปนระบบ 

 

5 ขั้นตอนที่ 5 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ และ 
การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 

 

 จัดทํารายงานสรุปผล 
การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐของ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1  2  3 และ 4 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงการดาํเนินงานในขัน้ตอนที่ 5  ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการดําเนินการฯ มีเนื้อหา

ประกอบดวย  
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สวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดยมีขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปตอไป 

 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่
กําหนดไว 

 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโดยเสนอผลเปรียบเทียบกับ
เปาหมาย 

 ปญหาอุปสรรคของการดําเนนิการ 
 ขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางสําหรับนําไปจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2554 โดยสอดคลองกับผลการดําเนินงานใน
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซึ่งไดแก 

 
 − ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและ 

ผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับสถานการณดานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ 

 

 − ผลการดําเนินการตามแผนฯและตัวชี้วัด 
รวมทั้งปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ควรปรับปรุง
ในปตอไป 

 

 − ผลการวิเคราะหขอรองเรียน ทั้งนี้ เพือ่ให
ปญหาขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ฯ ของรัฐไดรับการจดัการและ
แกไขอยางเปนระบบ 

 

  บันทึก/หนังสือเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ผูบริหารระดับสูง (ผูบริหาร
ระดับรองหัวหนาสวนราชการขึ้นไปหรือเทยีบเทา) 
ลงนามรับทราบหรือใหความเห็นชอบรายงานฯ 

 

  หนังสือนําสงรายงานสรุปผลการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. 
ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 
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หมายเหตุ : การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 
ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญ 
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่ 
สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 111

ตัวชี้วัดที่  7  ระดับความสําเร็จในการดาํเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ           

น้ําหนัก :   รอยละ 5 

คําอธิบาย :  

• เรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่ไดรับการประสานงานจากศูนยบริการ
ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีผานชองทางการรองเรียนตางๆ มาเพื่อทราบหรือพิจารณา
ดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่  

• การนับจํานวนเรื่องรองเรียนใหนับจํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยู (ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551-2552) และเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการจน
ไดขอยุติจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

• ดําเนินการจนไดขอยุติ ไดแก 
1. เรื่องที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองทั้งหมด และไดแจงใหผูรองทราบ 
2. เรื่องที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงานเจาของเรื่อง

ดําเนินการตามขอบเขตเต็มที่แลว) หรือไดบรรเทา เยียวยาปญหาความเดือดรอนของ 
ผูรองตามความเหมาะสม และไดแจงใหผูรองทราบ 

3. เรื่องที่ดําเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง (เชน พนวิสัยดําเนินการ) และ
ไดชี้แจงทําความเขาใจกับผูรอง 

4. เรื่องที่สงตอใหหนวยงานอื่นเพื่อทราบ หรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว และไดแจง 
ใหผูรองทราบหนวยงานที่รับดูแลเรื่องตอ  

5. เรื่องรองเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เชน บัตรสนเทห เรื่องที่อยู ใน
กระบวนการทางศาล เรื่องรองทุกขกลาวโทษแตไมมีหลักฐาน และไดแจงใหผูรองทราบ
ตามควรแกกรณี 

6. เรื่องเสนอขอคิดเห็นที่พนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีที่หนวยงานไดดําเนินการอยูแลว 
7. กรณีที่เปนการเสนอขอคิดเห็นที่มีผลตอสวนรวม ใหหนวยงานประมวลขอมูลและเสนอ

ขอคิดเห็นเชิงนโยบายตอผูบริหาร 
 
สูตรการคํานวณ :  
 

 
จํานวนเรือ่งรองเรียนในอดีตที่ยงัคางอยูและเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ดําเนินการจนไดขอยติุ x 100 

จํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยูและเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดใหเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

74 77 80 83 86 
 
เงื่อนไข :  

ในกรณีที่สวนราชการไมมีเรื่องรองเรียนรองทุกขที่แสดงไวในระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข
ของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัดนี้ไปเพิ่มใหกับตัวชี้วัดตางๆ
ดังนี้ 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 2 
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย รอยละ 2 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต รอยละ 1 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  

ระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 เหตุผล :  

เพื่อใหสวนราชการเรงดําเนินการจัดการเรื่องราวรองทุกขตาง ๆ ของประชาชน เพื่อใหประชาชนมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

 

 ชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางอัจจิมา จันทรสุวานิชย 02 283 1295 
2. นางมาลินี ภาวิไล 02 283 1291 
3. นางจุฑามาศ   ศิริชัยสุทธิกร 0 2281 4315 
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แนวทางการประเมินผล:  

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขของศูนยบริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

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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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

ตัวชี้วัดที่  8  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา           
การใหบริการ    

น้ําหนัก :   รอยละ 2 

คําอธิบาย :  

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการที่สวนราชการลดได และสามารถ
ดําเนินการไดจริง ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถึง 
1) กระบวนงานที่สวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดต้ังแตรอยละ 30 ขึ้นไป 

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และ/หรือ 
2) กระบวนงานใหมที่สวนราชการไมเคยแจงสํานักงาน ก.พ.ร. มากอน เนื่องจาก 

- มีการสํารวจกระบวนงานการใหบริการของสวนราชการใหม 
- มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจหนาที่ ของสวนราชการใหม เปนตน 

ทั้งนี้ สวนราชการตองคัดเลือกกระบวนงานหลักที่สําคัญ และ/หรือมีผูมารับบริการจํานวน
มาก และ/หรือมีผูรองเรียนจํานวนมาก และ/หรือมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง และ/
หรือสอดคลองกับงานบริการในตัวชี้วัดรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 อยางนอย 5 กระบวนงาน (หรือนอยกวากรณีสวนราชการมีกระบวนงานนอยกวา  
5 กระบวนงาน)  

 
ตารางและสูตรการคํานวณ  :    

 
                จาํนวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 

                     จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบรกิาร 
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งานบริการ 
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่
ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกบั

จํานวนผูรบับริการทั้งหมด 

คะแนน
ที่ได  
(Ci) 

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก     
(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

1 W1 80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1) 
2 W2 80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2) 
. . 80 85 90 95 100 . . 
i Wi 80 85 90 95 100 C i (Wi x Ci) 

น้ําหนักรวม Σ Wi 

=1 

คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 

 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

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

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

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุก
งานบริการ เทากับ 1  

C หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 

 i  หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ 
 
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 
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เงื่อนไข : 

1. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอเพื่อนําไป
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน 
หากไมระบุน้ําหนักใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน  

2. ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานที่เปนรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน 

3. ใหสวนราชการแจงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาหากมีการขอปรับแกไข/เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
รายละเอียดของกระบวนงานที่ไดคัดเลือกและรายงานใหสํานักงาน ก.พ.ร.ทราบแลว 
 
หมายเหตุ :  

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กําหนดใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง 9 เดือน 
คือ ต้ังแตเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2553 เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ โดยใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผูรับบริการทุกราย ตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด คือ สัปดาหละ 1 วัน เริ่มตนจากสัปดาหที่ 2 จนถึงสัปดาหที่ 40 ตามปฏิทินของป พ.ศ. 2553 รวม
ทั้งสิ้น 39 วัน กรณีวันที่กําหนดตรงกับวันหยุดราชการใหจังหวัดจัดเก็บขอมูลในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ หากมี
ผูรับบริการตอวันมากกวา 30 ราย ใหเก็บขอมูลเพียง 30 รายตอวัน หรือหากมีผูรับบริการตอวันไมถึง 30 ราย 
ใหเก็บขอมูลทุกราย หรือหากมีผูรับบริการตอปจํานวนนอยมากใหเก็บขอมูลผูรับบริการทุกราย หรือตาม 
ความเหมาะสมของลักษณะการใหบริการ เชน งานบริการที่ใหบริการเพียงชวงเวลาหนึ่งของป เปนตน 

2. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานที่
เปนรอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จาก
คะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 

3. หากสวนราชการไมสามารถแสดงทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการใหบริการตามวันในปฏิทินที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูลได จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับ
ของตัวชี้วัดนี้ 

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

 ชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล  0 2356 9943 
2. นางสาววิริยา เนตรนอย 0 2356 9942 
3. นางสาวอรญาณี สุนทรัช 0 2356 9999 ตอ 8915 
4. นางสาวพนรัตน สุวรรณสายะ 0 2356 9999 ตอ 8981 

 
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\เอกสารเผยแพร\คูมือ\
หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนประจําป 2550) ซึ่งสวนราชการ
สามารถนําหลักเกณฑและแนวทางฯ ดังกลาวมาใชประกอบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานใหสอดคลอง
กับความตองการ และความคาดหวังของประชาชน หรือผูรับบริการได อยางไรก็ตามในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 นี้ แนวทางการประเมินผลกําหนดใหสวนราชการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการตอไป  
เพื่อสรางความไววางใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐใหมากยิ่งขึ้น 

 
ตัวอยาง การรายงานวิธีการจัดเก็บขอมลูระยะเวลาการใหบริการ 

 
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
การคุมครองผูบรโิภค 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึก 
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตัวอยางแบบฟอรม 1 รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ที่สวนราชการนํามาประเมนิผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 

1. การแกไขปญหาขอรองทุกขของญาติ       
แรงงานไทย 

2550 0.20 3 วัน 

2. การขอคืนรถในคดีจราจร 2549 0.20 120 นาที 

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  

 
 

ตัวอยางแบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูรับบรกิารและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  

กระบวนงานลําดับท่ี 4 ชื่อกระบวนงาน  การขอใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับ  
                            ภาษีอยางยอ 

หนวยงานที่รับผิดชอบคือ กรมXXXXXXXX 
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล  นายอรรถพล  เทพคุมครอง  หมายเลขโทรศัพท 086-895-9969 
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด  7  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ 60 วัน 

ขอมูลผูรับบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ผูรับบริการ 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลามาตรฐาน 

1 นายบรรลอื  ผองอินทร ี 4 ม.ค. 2553 18 ก.พ. 2553 34 วัน 1 
2 นางสุดา  แจมวัย 5 ก.พ. 2553 1 เม.ย. 2553 40 วัน 1 
3 นายเกรยีง  บุญพิทักษ 4 มี.ค. 2553 26 พ.ค. 2553 61 วัน 0 
4 นางสาวสมใจ  สถิตดอยู 15 มี.ค. 2553 3 พ.ค. 2553 36 วัน 1 
5 นายคณิต  เพียงพอ 1 เม.ย. 2553 4 มิ.ย. 2553 47 วัน 1 
…     … 
…     … 
100 นางฤดี  มั่งคั่ง 23 ก.ค. 2553 24 ก.ย. 2553 46 วัน 1 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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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 คะแนนถวง
น้ําหนัก 

1. การแกไขปญหาขอรอง
ทุกขของญาติ แรงงานไทย 

0.20 3 วัน 145 150 96.66 4.3320 0.8664 

2. การขอคืนรถในคดีจราจร 0.20 120 นาท ี 569 682 83.43 1.6860 0.3372 
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 5.0000 1.0000 

 
รวม 1.00 

ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงนํ้าหนักของทุกงานบริการ) 2.6036 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตารางที่ 1  ตัวอยางปฏิทินการจัดเกบ็ขอมูลตามวันทีสํ่านักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

4 5 6 7 8 6 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5

11 12 13 14 15 7 8 9 10 11 12 11 8 9 10 11 12

18 19 20 21 22 8 15 16 17 18 19 12 15 16 17 18 19

25 26 27 28 29 9 22 23 24 25 26 13 22 23 24 25 26

14 29 30 31

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

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

5 6 7 8 9 20 10 11 12 13 14 24 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 21 17 18 19 20 21 25 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 22 24 25 26 27 28 26 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 23 31 27 28 29 30

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1 2 32 2 3 4 5 6 36 1 2 3

5 6 7 8 9 33 9 10 11 12 13 37 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 34 16 17 18 19 20 38 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 35 23 24 25 26 27 39 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30 36 30 31 40 27 28 29 30

สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

มีนาคม พ.ศ. 2553

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สิงหาคม พ.ศ. 2553 กันยายน พ.ศ. 2553

สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

มิถุนายน พ.ศ. 2553

มกราคม พ.ศ. 2553

เมษายน พ.ศ. 2553

กุมภาพันธ พ.ศ. 2553

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สัปดาห

ท่ี

 
 
 

แบบฟอรม 1 จํานวนและรายชื่อกระบวนงาน น้ําหนกั และรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ที่สวนราชการนํามาประเมนิผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

รวม 1.00  

 
หมายเหตุ 

 ระยะเวลามาตรฐานการใหบริการตองรวมระยะเวลารอคอย 
 งานบริการใดสามารถใหบริการไดเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน ใหระบุเวลาเปนชั่วโมง หรือนาที ทั้งนี้ 

กําหนดให 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมง 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แบบฟอรม 2 การจัดเกบ็ขอมูลผูรับบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  

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

ขอมูลผูรับบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ผูรับบริการ 

 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลามาตรฐาน 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

…      

i      

 
หมายเหตุ  
คอลัมน (2)   ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชน หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ในหนวยงาน 

    : ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผูรับบริการทุกรายในวันที่กําหนด พิจารณาตารางที่ 1 ปฏิทินการ
จัดเก็บขอมูลตามวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

    : ในกรณีที่มีผูรับบริการในแตละวันจํานวนมาก ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูล โดยวิธีการสุม และตอง
สุมผูรับบริการไมนอยกวา 30 รายตอวัน  

     : กรณีมีผูรับบริการไมถึง 30 รายตอวัน ใหเก็บขอมูลทุกรายตามวันที่กําหนดในปฏิทิน 
     : กรณีมีผูรับบริการตอป จํานวนนอยมากใหเก็บขอมูลทุกราย 
     : กรณีวันที่กําหนดในปฏิทินไมมีผูมารับบริการใหเก็บขอมูลในวันถัดไปที่มีผูมารับบริการ 

: กรณีงานบริการใดมีลักษณะการใหบริการเพียงชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของป เชน การชําระภาษี
รายไดบุคคลธรรมดา เปนตน ใหเก็บขอมูลอยางนอย 3 วันตอสัปดาห โดยวิธีการสุม 30 รายตอวัน 
(หากมีผูรับบริการมาก) หรือเก็บขอมูลตามความเหมาะสมของลักษณะการใหบริการ 

คอลัมน (6)  ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้ 
 1 แทน ผูรับบริการไดรับบรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
 0 แทน  ผูรับบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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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) 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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แนวทางการประเมินผล :   

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี ้
 รายชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการที่สวนราชการเสนอนํามาประเมินเพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลา 
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหสวนราชการ 
แจงสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบลวงหนาโดยระบุมาพรอมกับรายละเอียดตัวชี้วัด (ตามแบบฟอรม 1 รายชื่อ
กระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่สวนราชการคัดเลือกนํามาประเมินผลในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553) 
 แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละกระบวนงานหรือ 
งานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หรอืขอมูลลาสุดที่สามารถจัดเก็บได 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี ้
 รายชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการ และระยะเวลามาตรฐานที่นํามาประเมินเพื่อรักษามาตรฐานรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการที่เสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร.)  
 ตารางการจัดเก็บขอมูลที่แสดงจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวน
ผูรับบริการทั้งหมดของแตละงานบริการที่เกดิขึ้นจริง ตามปฏิทินการจัดเก็บขอมูลตามวันที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบฟอรม 2 การจดัเก็บขอมูลผูรบับริการและระยะเวลาใหบริการราย
กระบวนงาน ) 
 วิธีการที่สวนราชการใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงานบริการอยาง
ชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน (ตามตารางตัวอยางการ
รายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ)  
 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงานที่แสดงผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุก
กระบวนงาน (แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน) 
 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการดําเนินการรักษามาตรฐานรอบ
ระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการทั้งหมดของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ 
ขอใหสวนราชการระบุจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการ
ทั้งหมดของ แตละสาขาแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน 

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report)               
ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญ
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่
จังหวัดเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
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แนวทางการประเมินผล 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูรับบริการ  เจาหนาที่ผูใหบริการ 

 

 

3. การสังเกตการณ  

 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผดิชอบในการสอบถามขอมูลตางๆจากเจาของขอมูล 
ทุก 1 เดือน 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได 
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งทีข่อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 
ลงในระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

 สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทนุภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแขง็ 2555 

น้ําหนัก : รอยละ 2 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน 4 กรณี  

กรณีที่ 1 สวนราชการไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุนแตไมไดรับเงินโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 วัดผล 2 ตัวชี้วัด 

 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
9.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 1 
9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 1 

 
กรณีที่ 2 สวนราชการไดรับงบประมาณรายจายลงทุน และไดรับเงินโครงการลงทุนภายใตแผน         
ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 วัดผล 3 ตัวชี้วัด 

 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
9.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 0.50 
9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 0.50 
9.3 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

2555 
1 

 
กรณีที่ 3 สวนราชการไมไดรับงบประมาณรายจายลงทุน และเงินโครงการลงทุนภายใตแผน         
ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 วัดผล 1 ตัวชี้วัด 

 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 2 

 
กรณีที่ 4 สวนราชการไมไดรับงบประมาณรายจายลงทุน แตไดรับเงินโครงการลงทุนภายใตแผน         
ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 วัดผล 2 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 1 
9.3 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

2555 
1 
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กรณีที่ งบประมาณประจําป งบไทยเขมแขง็ 
รายจายลงทุน รายจายภาพรวม 

กรณีที่ 1 1 1 - 
กรณีที่ 2 0.50 0.50 1 
กรณีที่ 3 - 2 - 
กรณีที่ 4 - 1 1 

 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 รอยละของการเบิกจายเงนิงบประมาณรายจายลงทุน 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการ         
เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณ         
ที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  
ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํา            
ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ     
โดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจาก
รหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 
 
สูตรการคํานวณ : 

 
                  เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการเบิกจาย    x 100 
                      วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

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

69 72 75 78 81 
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หมายเหตุ :  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 75 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจาย        

เงินงบประมาณรายจายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการ
ประหยัดได และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

3. กรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชใน
โครงการอื่นๆ การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 

4. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนผานทางเว็บไซต
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ 
 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 
 
เหตุผล :   

เนื่องจากสถานการณในปจจุบันที่ประเทศไทยกําลังเผชิญปญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลไดให
ความสําคัญกับการใชจายงบประมาณภาครัฐ  เพื่อเรงรัดฟนฟูเศรษฐกิจและกระจายไปสูเศรษฐกิจทุกภาคสวน                
หนวยงานภาครัฐเปนกลไกที่สําคัญของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจผานการใชจายงบประมาณ ชวยกันเรงรัด
การใชจายงบประมาณเพื่อใหเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ อันจะชวยสรางงานสรางรายไดใหกับประชาชน 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก: สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
    

 ชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นายณพงศ  ศิริขันตยกุล 0 2273 9807 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข 0 2271 0686-90 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ตอ 4206 และ 4617 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สวนราชการ 

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึง่จะใช
ขอมูลผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุนของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค จากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และ
ประเมินผล 

 กรณีที่สวนราชการมีเงินงบประมาณรายจายลงทุน
เหลือจาย หมายถึง สวนราชการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ 
ตามที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อ
จัดจางแลวนั้น เงินงบประมาณในสวนที่เหลือจายจะ
ถือวาเปนเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได ทั้งนี้ 
หากสวนราชการไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใช
จายในภารกิจ/โครงการอื่น ๆ ตอ ขอใหสวนราชการ
รายงานวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดได
ดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการ
ประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

 - วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดได 
พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย 
และรายการของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได 

 - เอกสารการรายงานการใชเงินงบประมาณของ 
สวนราชการที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

 1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่จัดสรรเงิน
งบประมาณในงบลงทุน ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 (แบบ สงป. 302/1) 

 2) เอกสาร หลกัฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

 3) เอกสาร หลกัฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับการอนุมัติจาก 
ผูมีอํานาจ        

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตัวชี้วัดที่ 9.2 รอยละของการเบิกจายเงนิงบประมาณรายจายภาพรวม 

คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตรา           
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปน
ตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร   
เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม  
ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํา            
ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
 
สูตรการคํานวณ : 

 
                  เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการเบิกจาย    x 100 
                      วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรบั 

 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

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

92 93 94 95 96 
 
หมายเหตุ :  

1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 94 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือ
โครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) 
เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

3.  กรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่นๆ              
การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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4. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทางเว็บไซต
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ 
 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก: สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
    

 ชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นายณพงศ  ศิริขันตยกุล 0 2273 9807 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข 0 2271 0686-90 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ตอ 4206 และ 4617 

 
เหตุผล :   

เนื่องจากสถานการณในปจจุบันที่ประเทศไทยกําลังเผชิญปญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลไดให
ความสําคัญกับการใชจายงบประมาณภาครัฐ  เพื่อเรงรัดฟนฟูเศรษฐกิจและกระจายไปสูเศรษฐกิจทุกภาคสวน                
หนวยงานภาครัฐเปนกลไกที่สําคัญของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจผานการใชจายงบประมาณ ชวยกันเรงรัด
การใชจายงบประมาณเพื่อใหเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ อันจะชวยสรางงานสรางรายไดใหกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สวนราชการ 

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึง่จะใช
ขอมูลผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวมของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 

 กรณีที่สวนราชการมีเงินงบประมาณรายจาย
เหลือจาย หมายถึง สวนราชการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ 
ตามที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือจากการ
จัดซื้อจัดจางแลวนั้น เงนิงบประมาณในสวนที่เหลือ
จายจะถือวาเปนเงินงบประมาณที่สามารถประหยัด
ได ทั้งนี ้หากสวนราชการไมไดนําเงินงบประมาณ
สวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่น ๆ ตอ ขอให    
สวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได
ดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบ   
การประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

 - วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุ
ภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการ
ของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได 

 - เอกสารการรายงานการใชเงินงบประมาณของ 
สวนราชการที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

 1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจาย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตาม
งบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(แบบ สงป. 302) 

 2) เอกสาร หลกัฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

 3) เอกสาร หลกัฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับการอนุมัติจาก 
ผูมีอํานาจ        

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตัวชี้วัดที่ 9.3 รอยละของการเบิกจายเงนิโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

การประเมินผล แบงเปน 2 กรณีดังนี้  

กรณีที่ 1  สวนราชการไดรบัจัดสรรเงินโครงการลงทนุภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555       
   (โครงการปเดียว) 
 

คําอธิบาย : 

• โครงการปเดียว  หมายถึง โครงการที่ดําเนินการและเบิกจายแลวเสร็จภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
2555 (โครงการปเดียว) จะใชอัตราการเบิกจายเงินตามแผนที่สวนราชการไดรับอนุมัติใหดําเนินการ             
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการ       
เบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ของสวนราชการ โดยจะใชขอมูลการ
เบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่ เบิกจายเทียบกับวงเงินตามแผนที่ไดรับจัดสรรใหดําเนินการ                
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

สูตรการคํานวณ 
 

 
 เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่เบิกจาย  x 100 

                 วงเงินตามแผนที่ไดรับจัดสรรใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน   

1 เบิกจายรอยละ 80 

2 เบิกจายรอยละ 90 

3 เบิกจายรอยละ 100 ภายในเดือนกันยายน 2553 

4 - 

5 เบิกจายรอยละ 100 กอนเดือนกันยายน 2553 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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หมายเหตุ :   
 1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับเบิกจายรอยละ 100 ภายในเดือนกันยายน 2553 ซึ่งเปน         

คาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบั ติการไทยเขมแข็ง 2555               
ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และระดับคะแนน 5 เทากับเบิกจายรอยละ 100 กอนเดือนกันยายน 2553 

2. การคํานวณวงเงินไมรวมที่สวนราชการประหยัดได ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน         
ที่ประหยัดไดดังกลาว (เงินเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

3. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการ        
ไทยเขมแข็ง 2555 ผานทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

 
ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นายณพงศ  ศิริขันตยกุล 0 2273 9807 
2. นางสาวทิวาพร   ผาสุข   0 2271 0686 - 90 

ตอ 4206 และ 4617 3. นางสาวจุลลิกา   พานิชเจริญ   
 
เหตุผล :   
  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติกรอบ          
การจัดสรรวงเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงินทั้งสิ้น 350,000 ลานบาท สําหรับโครงการลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ           
ที่รัฐบาลรับภาระการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เพื่อสรางงานและสรางรายไดโดยการ
ลงทุนในโครงการภาครัฐจะสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สวนราชการ 

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึง่จะใช
ขอมูลผลการเบิกจายเงินโครงการลงทุน
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 
ของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลาง
และสวนภูมิภาคจากระบบการบริหารการเงนิ
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 

 กรณีที่สวนราชการมีเงินโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เหลือจาย 
หมายถึง สวนราชการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับ
จัดสรรหรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น เงินในสวนที่
เหลือจายจะถือวาเปนเงินที่สามารถประหยัดได          
ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินที่ประหยัดได
ดังกลาว (เงินเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการ
ประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

 - วงเงินที่ประหยัดได พรอมทัง้ระบุภารกิจ/โครงการ 
ประเภทงบรายจาย และรายการของเงินที่สามารถ
ประหยัดได 

 - เอกสารการรายงานการใชเงินของสวนราชการที่สง
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน แบบจัดทํา
รายงานแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ 
ที่ดิน สิ่งกอสราง ที่จัดสรรโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแขง็ (เฉพาะเงินกู SP)        
งบลงทุน (แบบ สงป. 302/1 (SP) / พรก.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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กรณีที่ 2  สวนราชการไดรับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555  
   (โครงการผูกพันขามปงบประมาณ) 
 

คําอธิบาย : 

• โครงการผูกพันขามปงบประมาณ  หมายถึง โครงการที่จะตองทําสัญญากอหนี้ผูกพันและ 
มีระยะเวลาการดําเนินการมากกวา 1 ป           

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
2555 (โครงการผูกพันขามปงบประมาณ) จะใชอัตราการเบิกจายเงินของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลาง    
และสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
2555 ของสวนราชการ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่ เบิกจายเทียบกับวงเงินตามแผนที่ไดรับจัดสรรใหดําเนินการ                
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
สูตรการคํานวณ   
 

 
 เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่เบิกจาย  x 100 

              วงเงินตามแผนที่ไดรับจัดสรรใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 
          
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 เบิกจายรอยละ 80 

2 เบิกจายรอยละ 90 

3 เบิกจายรอยละ 100 

4 เบิกจายรอยละ 110 

5 เบิกจายรอยละ 120 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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หมายเหตุ : 
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 100 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจาย        

เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด สําหรับระดับคะแนน 4 
และ 5 เปนดังนี้ 
  -  ระดับคะแนน 4 เทากับรอยละ 110 หมายถึง สวนราชการดําเนินโครงการและเบิกจายเงิน
ตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แลวเสร็จ รวมทั้งสามารถดําเนินงานและเบิกจายเงินตามแผนปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ไดรอยละ 10 ของวงเงินที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2553     
  -  ระดับคะแนน 5 เทากับรอยละ 120 หมายถึง สวนราชการดําเนินโครงการและเบิกจาย      
เงินตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แลวเสร็จ รวมท้ังสามารถดําเนินงานและเบิกจายเงินตามแผน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรอยละ 20 ของวงเงินที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2553   
 
ตัวอยางเชน สวนราชการไดรับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 (โครงการ
ผูกพันขามปงบประมาณ) ดังนี้ 
 

เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง 2555 ปงบประมาณ พ.ศ. (ลานบาท) 
2553 2554 2555 
120 250 300 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรับจัดสรรเงินตามแผน 120 ลานบาท และเบิกจายไดรอยละ 100 นอกจากนี้             
ยังสามารถเบิกจายเงินของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดอีกรอยละ 10 ของวงเงินจัดสรรปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ดังนั้น เบิกจายไดทั้งสิ้น 132 ลานบาท คิดเปนรอยละ 110  

2. การคํานวณวงเงินไมรวมที่สวนราชการประหยัดได ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน         
ที่ประหยัดไดดังกลาว (เงินเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

3. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการ        
ไทยเขมแข็ง 2555 ผานทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 137

หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

 
ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นายณพงศ  ศิริขันตยกุล 0 2273 9807 
2. นางสาวทิวาพร   ผาสุข   0 2271 0686 - 90 

ตอ 4206 และ 4617 3. นางสาวจุลลิกา   พานิชเจริญ   
 
เหตุผล :   

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติกรอบ          
การจัดสรรวงเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงินทั้งสิ้น 350,000 ลานบาท สําหรับโครงการลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ           
ที่รัฐบาลรับภาระการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เพื่อสรางงานและสรางรายไดโดย 
การลงทุนในโครงการภาครัฐจะสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สวนราชการ 

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึง่จะใช
ขอมูลผลการเบิกจายเงินโครงการลงทุน
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 
ของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลาง
และสวนภูมิภาคจากระบบการบริหารการเงนิ
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 

 กรณีที่สวนราชการมีเงินโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เหลือจาย 
หมายถึง สวนราชการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับ
จัดสรรหรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น เงินในสวนที่
เหลือจายจะถือวาเปนเงินที่สามารถประหยัดได          
ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินที่ประหยัดได
ดังกลาว (เงินเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการ
ประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

 - วงเงินที่ประหยัดได พรอมทัง้ระบุภารกิจ/โครงการ 
ประเภทงบรายจาย และรายการของเงินที่สามารถ
ประหยัดได 

 - เอกสารการรายงานการใชเงินของสวนราชการที่สง
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน แบบจัดทํา
รายงานแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ 
ที่ดิน สิ่งกอสราง ที่จัดสรรโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแขง็ (เฉพาะเงินกู SP)        
งบลงทุน (แบบ สงป. 302/1 (SP) / พรก.) 
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ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

น้ําหนัก : รอยละ 1 

คําอธิบาย :   

• ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทํา
บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหาร
ทรัพยากร 
 
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 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
และปงบประมาณ พ.ศ. 2552 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้ง
วิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ และเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

3 สวนราชการมีการระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรมยอยหรือศูนยตนทุนในระบบ GFMIS 

และสงมอบใหหนวยงานในองคกรรวมตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม สําหรับขอมูล

คาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาจากผลการคํานวณ
ตนทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งแผนดังกลาวตองสอดคลองกับผลการวิเคราะหตนทุนผลผลิตตอ
หนวยขององคกร พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ใหชัดเจน และแผนฯ ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของ 
สวนราชการ  

5  ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ไดแลวเสร็จครบถวน 

  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา 
สวนราชการ  

 
เงื่อนไข :   

1. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 และ 2 ถึงสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 

2. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 3 และ 5 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2553 

3. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่  
31 มีนาคม 2553 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก: สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
    

 ชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางพรกมล  ประยูรสิน   0 2271 2945 
2. นางสาวนภาทิพย  ปญจศิริ  0 2271 9024 ตอ 6220 
3. นางอรพรรณ  นาคมหาชลาสินธุ   0 2298 6288 
4. นางสาวอุไรวรรณ  รุกขวัฒนกุล 0 2298 6288 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหมีขอมูลทางการเงินที่นําไปใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน นําไปสูการบริหารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพ และมีฐานขอมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 
ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนดได
แลวเสร็จ และรายงานผล
การคํานวณตนทุนตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสํานัก
งบประมาณ 
กรมบัญชีกลางและ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยทุกกิจกรรมยอยและผลผลิตยอย ดังนี้ 
• รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยกิจกรรม  

ผลผลิต กิจกรรมยอย และผลผลิตยอยของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความ
เห็นชอบจาก  ผูมีอํานาจ  

• ทั้งนี้ วันทีแ่ลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณ  
ตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจ
ลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

• การกําหนดเกณฑการปนสวนคาใชจายของแตละ
กิจกรรมยอยเขาสูผลผลิตยอย 

• สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 

• ในการจัดทําบัญชีตนทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ตองใชขอมูลทางบัญชต้ัีงแต 1 ตุลาคม 2551 
– 30 กนัยายน 2552   

2 ขั้นตอนที่ 2 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  วิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิตและ 
กิจกรรมระหวาง  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1 พรอมทั้งรายละเอียดการวิเคราะหผล
การคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ไดจัดทําแลวเสร็จ 
ดังนี้ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 และปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 วามีการ  

 รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต   
ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ โดยเนื้อหาของ
รายงานฯ ดังกลาว ประกอบดวย 

 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
หรือลดลงอยางไร 
พรอมทั้งวิเคราะหถึง
สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว  

- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการ  
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปงบประมาณ     
พ.ศ. 2552 ในตนทุนผลผลิตภาพรวม พรอมทั้ง
เปรียบเทียบและวิเคราะหตนทุนผลผลิตกิจกรรม  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 จัดทํารายงาน สรุปผล
การวิเคราะห 

ตามหนวยงาน (หนวยงานหลกัและหนวยงาน
สนับสนุน) 

 ตนทุนตอหนวย     
ผลผลิตไดแลวเสร็จ 
และเสนอใหสํานัก
งบประมาณ  

- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนทนุ
ผลผลิตภาพรวม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในตนทุนผลผลิต กิจกรรมตามหนวยงาน 
(หนวยงานหลกัและหนวยงานสนับสนุน 

 กรมบัญชีกลางและ
สํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ              

 ทั้งนี้ วันทีแ่ลวเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจ     
ลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

   สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 

3 ขั้นตอนที่ 3 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สวนราชการมีการระบุ
ตนทุนทางตรงเขาสู
กิจกรรมยอยหรือศูนย
ตนทุนในระบบ GFMIS 
และสงมอบใหหนวยงานใน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1 และ 2 พรอมทั้ง เอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงการระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรมยอยหรือ
ศูนยตนทุนในระบบ GFMIS สําหรับขอมูลคาใชจายของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 องคกรรวมตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสม สําหรับ
ขอมูลคาใชจายของ  

 สําเนาหนังสือแจงเวียนใหหนวยงานภายใน            
สวนราชการตรวจสอบรายละเอียดความถูกตองของ
คาใชจาย 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  หลักฐานแสดงการตรวจสอบจากผูรับผิดชอบ           
ศูนยตนทุนของแตละสวนงานภายในสวนราชการ
เกี่ยวกับความถูกตองของศูนยตนทุนและกิจกรรมยอย 

   สําเนาหนังสือนําสงใหกับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่   
1 พฤศจิกายน 2553 

4 ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 จัดทําแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดยพิจารณาจากผลการ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้งแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ดังนี้ 

 คํานวณตนทุนที่เกิดขึ้นซึ่ง
แผนดังกลาวตองสอดคลอง
กับผลการวิเคราะหตนทุน 

• รายงานผลการวิเคราะหรายละเอียดของตนทุนคงที่ 
หรือตนทนุผันแปรที่มีผลทําใหตนทุนตอหนวย
ลดลงหรือทําใหผลผลิตเพิ่มขึน้ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 ผลผลิตตอหนวยของ
องคกร พรอมทั้งกําหนด
เปาหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน 

• แผนเพิ่มประสทิธิภาพการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดเปาหมาย       
การเพิ่มประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
อยางชัดเจน (สามารถวัดผลได) 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ใหชัดเจน และแผนฯ
ดังกลาวไดรับความ 

• ทั้งนี้ วันทีแ่ลวเสร็จของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 อางองิจาก
วันที่ผูมีอํานาจ ลงนามเห็นชอบตอแผนฯ ดังกลาว 

 เห็นชอบจากผูบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการ 

 สําเนาหนังสือนําสงใหกับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่  
31 มีนาคม 2553 

5 ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  ดําเนินการตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
ไดแลวเสร็จครบถวน  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐาน
ที่แสดงถึงการดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ        
การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี ้
 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ โดยมีเนื้อหาที่ระบุ 

  จัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงาน และ
ผลสําเร็จตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ          
การดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 และไดรบัความ
เห็นชอบจากหวัหนา
สวนราชการ 

- ผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จที่เกิดจากการ
ดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน/อุปสรรคตอ
การดําเนินงาน 

- แนวทางหรอืขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิการ
ในปตอไป 

- วันที่แลวเสร็จของรายงานสรปุผลการดําเนินงาน
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ อางอิงจากวันที่ผูมี
อํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

   สําเนาหนังสือนําสงใหกับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่  
1 พฤศจิกายน 2553 
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ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 

ตัวชี้วัดที่ 11  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

น้ําหนัก : รอยละ 1    

คําอธิบาย : 

••  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะ
พิจารณาจากความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการ
จัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และ
พิจารณาปริมาณพลังงานที่สวนราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควร
จะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บใน
ฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

••  พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ดานไฟฟา   
2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง   

 
สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 

 
คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

                     คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

••  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของ
หนวยงานในสังกัดทั้งหมด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน ดังนี้ 
 

 1.  ดานไฟฟา รวม 2.5 คะแนน 
  เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา มีรายละเอียด ดังนี ้

ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ดานไฟฟาของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

0.50 

2 2.1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 0.25 

 2.2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25 

3 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
โดยอยูในชวงต้ังแตรอยละ 25 ถึง รอยละ 50 ของปริมาณการใชไฟฟา
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.50 
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ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

4 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
โดยอยูในชวงต้ังแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชไฟฟา
มาตรฐาน หรอื มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.091 ถงึ -0.199 

0.50 

5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรอื มีคาดัชนีการใช
พลังงานไฟฟาอยูในชวง 0 ถงึ -0.090  
 

ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริง นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนกีารใชพลังงานไฟฟา มากกวา 0  
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

0.50 

 
 2.  นํ้ามันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน  
  เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานน้าํมันเชื้อเพลิง มีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ดานน้ํามันเชื้อเพลิงของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 
12 เดือน 

0.50 

2 2.1 ขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน 0.25 
2.2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25 

3 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวา ปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
โดยอยูในชวงต้ังแตรอยละ 25 ถึง รอยละ 50 ของปริมาณการใชน้ํามัน
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.50 

4 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
โดยอยูในชวงต้ังแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชน้ํามัน
มาตรฐาน หรอื มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามนัอยูในชวง -0.091 ถงึ -0.199 

0.50 

5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนกีารใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง 0 ถึง -0.090 
 

กรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจริง นอยกวา ปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง มากกวา 0  
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ํามันเชื้อเพลิง (2.5 คะแนน) 

0.50 
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แผนภาพแสดงการใหคะแนนในระดบัคะแนน 3 ถึง 5 
(หนวยงานที่จะไดรับการประเมินดัชนีการใชพลังงานในขั้นที่ 2 ตองไดรับคะแนนเต็ม) 

 
 
 

 

เงื่อนไข : 
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ สํานักงาน 

ก.พ.ร. จะใชขอมูลที่สวนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน 

2. สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนีการ
ใชพลังงาน ในขั้นตอนที่ 3-5 

3. หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใช
พลังงานจริงเปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 ซึ่งจาก
ขอมูลของป 2551 จะมีหนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณรอยละ 10 ของหนวยงานราชการทั้งประเทศ 

4. การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
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สวนราชการ หมายถึง สวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงสวนราชการที่ต้ังขึ้นเปนหนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏใน
กฎกระทรวง สําหรับสวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรม ซึ่งจัดต้ังขึ้นตาม
กฎกระทรวง แตปฏิบัติงานอยูในภูมิภาค การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลของ 
สวนราชการนั้น ๆ ใหพิจารณาจากสถานที่ต้ังของสวนราชการวา ต้ังอยู ณ จังหวัดใด ให
รายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ต้ังอยูนั้น 

สวนราชการที่มีจํานวนหนวยงานในสังกัดและหรือในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบมารวมในการประเมินผล
การประหยัดพลังงาน มากกวา 30 หนวยงาน จะไดรับคะแนนสวนเพิ่มอีก 0.05 เทาของ
คะแนนที่ ไดรับ  โดยสวนราชการนั้น  จะตองมีหนวยงานที่ รายงานขอมูลผาน  
www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนหนวยงานทั้งหมด 

เชน สวนราชการ A มีหนวยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หนวยงาน รายงานขอมูลครบทุกขั้นตอน 
 55 หนวยงาน (เทากับ 84%) ไดรับคะแนนตั้งตนเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และไดคะแนนสวนเพิ่ม
อีก 0.05 * 4.2634 เทากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของสวนราชการ A เทากับ 4.4766 
คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 

เหตุผล :  

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

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล: 
 

 ขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณคะแนนขั้นที่ 3 - 5  

 (1) ขอมูลที่ใชในการคํานวณปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
 

 เปนขอมูลของตัวแปรที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง  
30 กันยายน 2553 รวม 12 เดือน แบงออกเปน 2 สวนคือ 

(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน  จํานวนบุคลากร พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร  
เวลาการทํางาน จํานวนผูเขามาใชบริการ การออกใหบริการ เปนตน 
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(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดที่ต้ัง พื้นที่ของอําเภอ
ที่ต้ัง พื้นที่ของจังหวัดที่ต้ัง เปนตน 

โดยสวนราชการจะตองรายงานขอมูลตัวแปรตามรายการที่ปรากฏในหนาดัชนีการใชพลังงานของ
สวนราชการ บน www.e-report.energy.go.th ใหครบทุกรายการ โดยเปนขอมูลที่เกิดขึ้นจริงใน
แตละเดือน ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 ใหครบ 12 เดือน 
  

(2) ขอมูลที่ใชในการคํานวณคาการใชพลังงานไฟฟาจริง  

คือปริมาณการใชไฟฟาที่ใชจริงในกิจการของสวนราชการ ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง  
30 กันยายน 2553 รวม 12 เดือน โดยรวบรวมจํานวนหนวยไฟฟาที่ปรากฏในใบแจงหนี้การใช
ไฟฟ าที่ ก า ร ไฟฟ า เ รี ยก เก็ บแต ล ะ เดื อน  นํ า ไปรายงานปริ ม าณการ ใช ไฟฟ าผ าน  
www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 
 

(3) ขอมูลที่ใชในการคํานวณคาการใชพลังงานน้ํามันจริง  

คือปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ใชไปจริงในยานพาหนะของสวนราชการ ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2552 ถึง 30 กันยายน 2553 รวม 12 เดือน ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันแกสโซฮอล 
น้ํามันไบโอดีเซล และกาซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจํานวนหนวยของเชื้อเพลิงที่ปรากฏใน
ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สวนราชการไดซื้อและใชไปกับยานพาหนะของสวนราชการทุกคันใน
แตละเดือน แลวนําไปรายงานปริมาณการใชไฟฟาผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ  
12 เดือน 

กรณีที่สวนราชการใชน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือก ไดแก แกสโซฮอล (ใน 1 ลิตร มีน้ํามันเบนซินอยู 
90%) น้ํามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ํามันดีเซลอยู 95%) และกาซธรรมชาติ (NGV) ที่ใชแทน
เบนซินหรือดีเซล 100% นั้น การคํานวณปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจะประมวลผล
เฉพาะจํานวนปริมาณน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล เทานั้น ตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี้: 

คาการใชน้ํามนัจรงิ = ปริมาณน้ํามันเบนซนิ + ปริมาณน้ํามันดีเซล + (0.90 x ปริมาณน้าํมันแกส 
โซฮอล) + (0.95 x ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 
 

 การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5  

- เมื่ อทราบคาดัชนีการใช ไฟฟา /น้ํ ามันของสวนราชการแลว  จะนําคาดัชนีที่ ได ไปเทียบ
บัญญัติไตรยางศเพื่อประเมินคะแนน 

- กรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริง นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคา
ดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในขั้นที่ 3 – 5 (1.5 คะแนน) 

 การประมวลคะแนนกรณีสวนราชการมีหนวยงานในสังกัดมารวมในการประเมินผล 

1) ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน  
2) พิจารณาใหคะแนนของสวนราชการ โดยคิดคาเฉล่ียจากคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด / จาํนวนหนวยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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วิธีการจัดเก็บขอมูล: 
 สวนราชการรายงานขอมูลทุกขั้นตอนผาน www.e-report.energy.go.th 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน   โทร.  0 2612 1555 ตอ 361, 362, 364  
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 มีการรายงานผลการ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 ติดตามการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัด
พลังงานดานไฟฟาและ
ดานน้ํามันเชื้อเพลิงของ
คณะทํางานลดการใช
พลังงาน รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดอืน 
(1 คะแนน) 

 ใชขอมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟาและ
ดานน้ํามันเชื้อเพลิงของคณะทํางานลดการใชพลังงาน  
ที่สวนราชการบันทึก ใน www.e-report.energy.go.th 
ตามที่ สนพ. ออกแบบไว เชน ไดมีการประชมุ
คณะทํางาน ครั้งที่ ... ที่ประชุมมีมติวา ...... หรือ  
ที่ประชุมเห็นวาผลการดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สามารถทําใหหนวยงานใช
พลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสมโดย
ใชไฟฟาและน้าํมันเชื้อเพลิงไมเกินคามาตรฐาน เปนตน 

  การสังเกตการณ 

   สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือ
โครงการหลัก 

 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงในสวนราชการ 
  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 1 คะแนน 

  
 

การติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะทํางาน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ไมมีการรายงานผลการติดตามการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางาน
ลดการใชพลังงาน 

0.0 
คะแนน 

0.0 
คะแนน 

มีการรายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟาและดาน
นํ้ามันเชื้อเพลิงของคณะทํางานลดการใช
พลังงาน 

0.5 
คะแนน 

0.5 
คะแนน 

 
2 ขอมูลในฐานขอมูลการ

ประหยัดไฟฟา/น้ํามัน
ครบถวน และขอมูลที่ใช
สําหรับประเมินคาดัชนี
การใชพลังงานครบถวน 

แบงเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลในฐานขอมูลการ
ประหยัดไฟฟา/น้ํามัน และสวนที่ 2 ขอมูลที่ใชสําหรับ
ประเมินคาดัชนีการใชพลังงาน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สวนที่ 1 ขอมลูใน 
ฐานขอมูลการประหยัด
ไฟฟา/น้ํามัน 
(0.5 คะแนน) 

 ใชขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของหนวยงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่หนวยงานภายในสวน
ราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th 
ของสวนอนรุักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

 
  การสังเกตการณ 
   กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด

ควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้
   ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการ
จัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของ
ขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน 
สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได 
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบใน
การจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลให
เปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมกีารเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการ
มีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการอื่น 
ภาคเอกชนและประชาชน ตรวจสอบขอมูลได 

 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  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.thปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  
 

ความครบถวน ดานไฟฟา ดานน้ํามัน 

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

  หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลปริมาณการใช
ไฟฟา/น้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครบถวน 12 เดือน 

 สวนที่ 2 ขอมลูที่ใช
สําหรับประเมินคาดัชนี  

จําแนกหนวยงานราชการ โดยแบงกลุมตามลักษณะการ
ปฏิบัติงาน 

 การใชพลังงาน 
(0.5 คะแนน) 

2.1 ดัชนีการใชพลงังาน จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานราชการ 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 ใชขอมูลการทํางานและขอมูลอืน่ๆ ที่เปนคาตัวแปรใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เชน การใหบริการ กิจกรรม 
จํานวนบุคลากร จํานวนนักเรยีน จํานวนเตียงคนไข  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

          งบประมาณที่ไดรับพื้นที่ของอาคารทีม่ี พื้นที่การใหบริการ 
และขอมูลการใหบริการ เปนตน ที่สวนราชการไดรายงาน
ผาน www.e-report.energy.go.th โดยแตละกลุมมีคา 
ตัวแปรที่ตองรายงานแตกตางกัน ดังปรากฏใน   
www.e-report.energy.go.th 

       คาตัวแปรตางๆ จะถูกนาํไปหาคาดัชนีการใชพลังงาน
ของแตละหนวยงาน โดยมีแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
ซึ่งสมการจะมีคาที่ขึ้นอยูกบัตัวแปรในแตละกลุม เมื่อ
ปอนขอมูลเขาไปในแบบจําลองฯ ก็จะไดคาการใช
พลังงานมาตรฐานของแตละหนวยงาน จากนั้นจะนํา
คาที่ไดไปเปรียบเทียบกับคาการใชพลังงานจริงของ 
แตละหนวยงาน ซึง่จะทราบคาดัชนีการใชพลังงานของ
แตละหนวยงานที่จะนําไปใชประเมินผล 

  

 
  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 2 (สวนที่ 2)  = 0.5 

คะแนน 
  วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
   พิจารณาความครบถวนของขอมูลสําหรับประเมิน

ดัชนีการใชพลังงาน ในwww.e-report.energy.go.th
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

  
 

ความครบถวน คะแนน 

ไมครบรอยละ 100 0.0 คะแนน 
ครบรอยละ 100 0.5 คะแนน  

  หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลที่ใชสําหรับ
ประเมินดัชนีการใชพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ครบถวนทั้ง 12 เดือน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

3 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 น้ํามันอยูในชวง 
-0.200 ถึง -0.333 

 ขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของหนวยงานในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ที่ไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-5 (ดัชนีการใช
ไฟฟา/น้ํามัน) = 3 คะแนน 

  พิจารณา 2 สวน คือ  
(1) ดัชนีการใชไฟฟา   = 1.5 คะแนน  

        (2) ดัชนีการใชน้ํามัน   = 1.5 คะแนน 
4 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/  วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
 น้ํามันอยูในชวง 

-0.091 ถึง -0.199 
 หนวยงานจะไดรับการประเมินในขั้นตอนที่ 3-5 ตอง
ไดรับคะแนนในเกณฑการใหคะแนนระดับที่ 2  
(ความครบถวนของฐานขอมลู)  

 วิธีใหคะแนน 
5 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/

น้ํามันอยูในชวง 
0 ถึง -0.090 

(1) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้าํมันมาตรฐาน 
แบบจําลองทางคณิตศาสตรไดจากการวิเคราะห 

ทางสถิติโดยใชการวิเคราะหการถดถอย (Regression 
Analysis) โดยแยกการวิเคราะหในแตกลุมของหนวยงาน 
โดยสามารถดูรายละเอียดของแตละกลุมหนวยงานไดใน 
www.e-report.energy.go.th โดยในการวิเคราะหนั้นจะ
พิจารณาตัวแปรที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน  

(2) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้าํมัน (จริง) 
ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ที่หนวยงานรายงานผาน 

www.e-report.energy.go.th ครบ 12 เดือน 
(3) คาดัชนีการใชพลังงาน 
      = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจรงิ 
                                  คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

  ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการ
ใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน
มากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา/
น้ํามัน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑการใหคะแนน 
  

 

การใหคะแนนแบงเปน 3 ขั้นตอน ไฟฟา น้ํามัน 

ขั้นที่ 3 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/
น้ํามันอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

ขั้นที่ 4 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/
น้ํามันอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

ขั้นที่ 5 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/
น้ํามันอยูในชวง 0 ถึง -0.090 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

รวม 3 ชวง คะแนนเต็ม 1.5 
คะแนน 

1.5 
คะแนน  

  หมายเหตุ: การประเมินคะแนนในขัน้ตอนที่ 3 4 และ 5 หาก
คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันที่ไดจริงอยูระหวางคาขอบเขตให
ใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ 

  ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการ
ใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน
มากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในขั้นที่ 3-5  (1.5 คะแนน) 

  วิธีและเกณฑการใหคะแนนของสวนราชการที่มีหลาย
หนวยงาน 

  ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานของสวนราชการ
ตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน แลวนํามา
พิจารณาใหคะแนนของสวนราชการนั้น โดยคิดจากคาเฉล่ีย
ของหนวยงานในสวนราชการทั้งหมด 

  = ผลรวมของคะแนนของหนวยงานของสวนราชการทั้งหมด 
                     จํานวนหนวยงานของสวนราชการทั้งหมด 

หมายเหตุ :   

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสวนราชการสรุปผลการ
ดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวของอื่นทีไ่มไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมให
ผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
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ประเด็นการประเมินผล : การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 

น้ําหนัก :   รอยละ 1.50 

คําอธิบาย :  

••  การควบคุมภายใน หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ
บุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่ง
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ  ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

••  ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหนวยงาน
ในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่ไดกําหนดเปนแนวทางไว 

เกณฑการใหคะแนน :  

พิจารณาจาก 2 สวน คือ 

 น้ําหนัก เกณฑการพิจารณา 

สวนที่ 1 0.5  มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ คิดเปนรอยละ 100  
สวนที่ 2 1.0  มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินกําหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6)) 

 

หมายเหตุ : 
กรณีสวนราชการที่ไมมีการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 14 "ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ" ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัดดังกลาวรอยละ 0.5 มารวมไวในตัวชี้วัดที่ 12 
"ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน" จึงมีผลทําใหน้ําหนักตัวชี้วัดที่ 12 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2 ซึ่งแบง
เกณฑการใหคะแนนเปน 2 สวน โดยกําหนดน้ําหนักคะแนน 0.5 ไปไวในสวนที่ 1 จึงทําใหสวนที่ 1 มีน้ําหนัก
รอยละ 1 และสวนที่ 2 กําหนดใหมีน้ําหนักรอยละ 1 
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สวนที่ 1 : มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ 

สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนหนวยรบัตรวจและสวนงานยอย ที่จดัสงรายงานการควบคุมภายใน X 100  
 จํานวนหนวยรบัตรวจและสวนงานยอยทั้งหมดของสวนราชการ  

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

60 70 80 90 100 
 
สวนที่ 2 : กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาวาสวนราชการทุกระดับไดมีระบบการ

ควบคุมภายในที่เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
(ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
(ขอ 6)) ดังนี้  

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน 

1 หนวยรับตรวจมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการประเมินผล
ควบคุมภายในตามระเบียบฯ พรอมระบุถึงบทบาท ความรับผิดชอบในการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการติดตามการควบคุมภายใน 

2 มีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  

3 หนวยรับตรวจมีรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 
องคประกอบ (แบบ ปอ.2) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมินของระดับสวนงานยอย 
(แบบ ปย.1) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4 หนวยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทํา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ซึ่งมาจากการประมวลผลการ
ประเมินกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับสวนงานยอย (แบบ ปย.2) 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

5 พิจารณาผลการประเมินที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อจัดทําหนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) สําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ การประเมินผลการควบคุมภายในดังกลาวตองไดรับการประเมินผล  
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ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน 

 จากผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง ภายในเกาสิบวัน
นับจากวันสิ้นปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) 

 
หมายเหตุ : 

1. การควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ หมายถึง  
1.1 การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (ระดับองคกร) ไดแก สวนราชการระดับกรม  
1.2 การควบคุมภายในระดับสวนงานยอย ไดแก ทุกหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง

และราชการบริหารสวนกลางที่ต้ังอยูในภูมิภาค ที่ปรากฏตามโครงสรางของกฎกระทรวง
แบงสวนราชการ ทั้งนี้ยกเวน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไมตอง
ดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ แตยังคงตองดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

2. การประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด มี 5 องคประกอบ ดังนี้ 

(1)  สภาพแวดลอมของการควบคุม 
(2)  การประเมินความเสี่ยง 
(3)  กิจกรรมการควบคุม 
(4)  สารสนเทศและการสื่อสาร 
(5)  การติดตามประเมินผล 

3. รายงานการควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6 ประกอบดวย 
3.1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ มีดังนี้ 

3.1.1 รายงานการประเมินผลระดับหนวยรับตรวจ (ระดับองคกร : กรม) ไดแก 
1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) 
2) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) 
3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 

3.1.2 รายงานการประเมินผลระดับสวนงานยอย ไดแก 
1) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
2) รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 

3.2 รายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน ในฐานะผูประเมิน
อิสระ เพื่อรายงานตอหัวหนาสวนราชการ วาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไป
อยางสมเหตุสมผลและระวังอยางรอบคอบ ทั้งนี้โดยใชแบบรายงานผลการสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 
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เงื่อนไข : 

ขั้นตอนที่ 2 (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 
1. เอกสารหลักฐานของหนวยรับตรวจที่แสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยใหคิดคะแนนจากจํานวนสวนงานยอย
ที่มีเอกสารหลักฐาน (0.50 คะแนน) 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงที่นําเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ 
และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงโดยจัดสงไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 (0.50 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 3 (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 
1. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ. 2) 

(0.50 คะแนน) 
2. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย (แบบ ปย. 1)

โดยใหคิดคะแนนจากจํานวนสวนงานยอยที่มีรายงาน (0.50 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 4 (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 
1. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) (0.50 คะแนน) 
2. รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) โดยใหคิดคะแนนจาก

จํานวนสวนงานยอยที่มีรายงาน (0.50 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 5 (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 
1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) (0.33 คะแนน) 
2. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน  

(แบบ ปส.) (0.33 คะแนน) 
3. สงแบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํา

กระทรวง โดยจัดสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
(30 ธันวาคม 2553) (0.17 คะแนน) สําหรับการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ใหรายงานเฉพาะ แบบ ปอ.1 เพียงฉบับเดียวเทานั้น โดยจัดสงไปยังสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) (0.17 คะแนน)  
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เหตุผล :  
1. เพื่อเปนเครื่องมือที่ผูบริหารนํามาใชเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะ

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
2. เพื่อเปนขอมูลที่ชวยสนับสนุนและเปนประโยชนอยางมากแกผูบริหารของหนวยราชการใน          

การบริหารงานและประกอบการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานภายในหนวยงานใหดียิ่งขึ้น 
3. เพื่อใหผูบริหารของหนวยราชการใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน 
 

หนวยงานผูรบัผิดชอบ :  สํานักงาน ก.พ.ร.   

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวกนกอร จริะนภารัตน 0 2356 9999 ตอ 8937 
2. นางสาวเพ็ญนภา  ปานชืน่ 0 2356 9999 ตอ 8868 
3. นางวาสนา  จัตุพร 0 2356 9999 ตอ 8931 
4. นายอภิศักดิ์  หัตถะแสน 0 2356 9999 ตอ 8816 
5. นางสาวปณิตา  ปยะพุทธิชัย 0 2356 9999 ตอ 8838 
6. นายพูนลาภ  แกวแจมศร ี 0 2356 9999 ตอ 8862 
7. นางกิตติยา  คัมภีร 0 2356 9999 ตอ 9945 
8. นางสาวอารีวรรณ ขจรวานชิไพบูลย 0 2231 3011 ตอ 327   
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แนวทางการประเมินผล :  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 
หนวยรับตรวจมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ พรอมระบุถึงบทบาท ความ
รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการติดตามการควบคุมภายใน 

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 

คําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบ หรอืหนังสือ
มอบหมายผูรบัผิดชอบ 

  

2 ขั้นตอนที่ 2 : 
มีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 

หนวยรับตรวจมีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
กระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 เชน  มีคณะทํ างานในการติดตาม
แผนการปรับปรุง มีรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงที่นําเสนอตอหัวหนา
สวนราชการเพื่อสั่งการ โดยใหหนวยรับตรวจ
สงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจํากระทรวง ภายในวันที่ 
30 เ มษ า ยน  2553 ทั้ ง นี้  ใ ห จั ดส ง ไปที่
สํานักงาน ก.พ.ร. ในรูปของแผนบันทึกขอมูล 
(CD) จํานวน 2 ชุด 

3 ขั้นตอนที่ 3 : 
มีรายงานผลการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ครบทั้ง 5 
องคประกอบ (แบบ ปอ .  2) ซึ่งมาจากการ
ประมวลผลการประเมินของระดับสวนงานยอย 
(แบบ ปย. 1) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 

มีรายงานผลสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี ้

 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ. 2) 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายในระดับสวนงานยอย (แบบ ปย. 1) 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

4 
 

ขั้นตอนที่ 4 : 
หนวยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทํารายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) 
ซึ่ ง ม า จ ากก า รป ร ะมวลผลก า รป ร ะ เ มิ น
กระบวนการในการประเมินผลการควบคุม
ภายในของระดับสวนงานยอย (แบบ ปย. 2)
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 

มีรายงานผลสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี ้

 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ. 3)  

 
รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 

 
 

5 ขั้นตอนที่ 5 : 
พิจารณาผลการประเมินที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 
และ 4 เพื่อจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) 
สําหรับปงบประมาณ พ .ศ . 2553 ทั้งนี้ การ
ประเมินผลการควบคุมภายในดังกลาวตองไดรับ
การประเมินผลจากผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 
และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน  ผู กํ ากับดูแล  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง 
ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
(30 ธันวาคม 2553) 
 

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1)  
รายงานผลการสอบทานการประเมินผล 
การควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปส.)  

      ทั้งนี้ แบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ให
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจํากระทรวงภายในเกาสิบวัน
นับจากวันสิ้นปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) 
ทั้งนี้ใหหนวยรับตรวจจัดสงไปที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. ในรูปของแผนบันทึกขอมูล (CD) 
จํานวน 2 ชุด และใหรายงานเฉพาะ แบบ ปอ.
1 ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเพียงฉบับ
เดียวเทานั้น  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 163

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 

น้ําหนัก : รอยละ 1.50 

คําอธิบาย :   

• การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยง
ธรรมและเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น  
การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมิน 
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

• ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ                  
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็น
รายละเอียด ดังนี้ 

 - ปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใช 
 - การวิเคราะหความเสี่ยง 
 - การจัดลําดับความเสี่ยง 

2 และ 3 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป              
โดยจะตองแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี ้

 - วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
 - ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 - การจัดสรรทรัพยากร 
 - แนวทางการปฏิบัติงาน 
4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอ

หัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะที่มีในรายงานฯ 

5 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงาน 
โดยวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน รวมทั้ง
มีการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของหนวยงาน 
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การพิจารณาระดับคะแนนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 4 ขั้นตอน โดยมรีะดับคะแนน ดังนี้ 
ขั้นตอน คะแนนเต็ม 

1 1.00 คะแนน 
2 2.00 คะแนน 
3 1.00 คะแนน 
4 1.00 คะแนน 

รวม 5.00 คะแนน 
 

 
ขั้นตอนที่ 1 (1.00 คะแนน) 
จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 มีการระบุปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใชในการประเมินความเสี่ยง (0.25 คะแนน) 
1.2 มีการแสดงรายละเอียดใหเห็นถึงการวิเคราะหความเสี่ยง (0.25 คะแนน) 
1.3 มีการจัดลําดับความเสี่ยงและผลสรุปที่ไดใชในการวางแผนการตรวจสอบ (0.50 คะแนน) 

 
ขั้นตอนที่ 2 (2.00 คะแนน) 
จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป โดยจะตองแสดงใหเห็น
รายละเอียด ดังนี้ 

- วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน 

- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรัพยากร 

- แนวทางการปฏิบัติงาน 
โดยเรื่องที่จะตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปที่วางไวใหจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 2.1 การตรวจสอบดานการเงนิและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบงัคับ (อยางนอย 1 เรื่อง)                 
(0.70 คะแนน) 
 2.2 การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อยางนอย 2 เรือ่ง) (1.30 คะแนน) 
 

ขั้นตอนที่ 3 (1.00 คะแนน) 

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบประจําป 

3.1 มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ
ครบถวนตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป (0.20 คะแนน) 

3.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนนิงานครบถวนตามที่กําหนด
ไวในแผนการตรวจสอบประจําป (0.40 คะแนน) 
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3.3 เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะที่มีในรายงาน ฯ (0.40 คะแนน) 
 
ขั้นตอนที ่4 (1.00 คะแนน) 

4.1 มีการวิเคราะหใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไวในรายงานผลการ
ตรวจสอบ (0.30 คะแนน) 

4.2 มีการวิเคราะหใหเห็นถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไวในรายงานผลการ
ตรวจสอบ (0.30 คะแนน) 

4.3 มีการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานใหแกผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานของหนวยงานในรายงานผลการตรวจสอบ (0.40 คะแนน) 
 
เงื่อนไข :  

หนวยงานในสวนราชการ ใหรวมถึง หนวยงานในราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือ         
มีสํานักงานที่ต้ังอยูในภูมิภาค 

ทั้งนี้  ใหสวนราชการจัดสงเอกสารขอมูล เพื่อใชเปนหลักฐานในการประเมินผลตามเกณฑตัวชี้วัดนี้
มายัง สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

 
เอกสารที่ตองจัดสง กําหนดสง 

1. แผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับการอนุมัติแลว พรอมทั้ง
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

ภายในเดือนธันวาคม 2552 

2. แผนการปฏบิัติงานในแตละเรื่องตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปที่วางไว ดังนี ้

ภายในเดือนมีนาคม 2553 

2.1) การตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และขอบังคับ (อยางนอย 1 เรือ่ง) 

 

2.2) การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน 
(อยางนอย 2 เรื่อง) 

 

3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ยกเวน การตรวจสอบที่ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 
2553 เมื่อเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือสั่งการแลว ใหจัดสงภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 

จัดสงทันทีหลังจากที่นําเสนอ 
หัวหนาสวนราชการพิจารณาให
ความเห็นชอบหรือสั่งการแลว 
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หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก: กรมบัญชีกลาง  
    

 ชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบ 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 ภัทรเปรมเจริญ 0 2270 0427 

 
เหตุผล :  

เพื่ อ ใหผู ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบั ติ งานอย างมีประ สิทธิภาพและประสิทธิผล                
เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

เพื่อใหสวนราชการมีขอมูลการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดในยุทธศาสตรของสวนราชการ อีกทั้งเปน
การปองกันการทุจริตไดอีกทางหนึ่ง 

เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดเห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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แนวทางการประเมินผล :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 จัดทํากระดาษทําการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อวาง
แผนการตรวจสอบ       
โดยแสดงใหเหน็
รายละเอียด ดังนี ้

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการไดจัดทํากระดาษทําการประเมิน  
ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็น
รายละเอียด ดังนี้ 
 มีการระบุปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใช 

 - ปจจัยเสี่ยงและเกณฑ
ความเสี่ยงที่นํามาใช 

 มีการแสดงรายละเอียดให เห็นถึงการวิ เคราะห 
ความเสี่ยง 

 - การวิเคราะหความเสี่ยง 
- การจัดลําดับความเสี่ยง 

 มีการจัดลําดับความเสี่ยงและผลสรุปที่ไดใชในการวาง
แผนการตรวจสอบ 

   เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการประเมิน  
ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

   สําเนาแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับการอนุมัติแลว 
2 และ 3 ขั้นตอนที่ 2 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) ตาม
แผนการตรวจสอบประจําป 
โดยจะตองแสดงใหเห็น
รายละเอียด ดังนี ้

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ  
ระดับคะแนน 1 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงวา 
หนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการไดจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําป  
โดยแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 

 - วัตถุประสงคของการ
ปฏิบัติงาน 
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรัพยากร 

 วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 การจัดสรรทรัพยากร 
 แนวทางการปฏิบัติงาน 

 - แนวทางการปฏิบัติงาน  แผนการปฏิบัติงานในแตละเรื่องตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปที่วางไว โดยใหมี 

  1) แผนการปฏิบั ติงานการตรวจสอบดานการเงินและ  
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ (อยางนอย  
1 เรื่อง) 

  2) แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือ
การดําเนินงาน (อยางนอย 1 เรื่อง) 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

4 ขั้นตอนที่ 3 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 จัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบครบถวนตามที่
กําหนดในแผนการ
ตรวจสอบ และเสนอ
หัวหนาสวนราชการ
พิจารณาใหความเห็นชอบ 
หรือสั่งการใหหนวยงานที ่

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ  
ระดับคะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่
แสดงวาหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการมี
การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนทุกเรื่อง
ตามที่กําหนด ในแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ โดยเนื้อหาสาระของ
รายงานผลการตรวจสอบ ประกอบดวย 

 เกี่ยวของปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะที่มีในรายงาน
ฯ 

1) วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
2) ขอบเขตของการตรวจสอบ 
3) สรุปผลการตรวจสอบ  ความคิด เห็นและหรื อ

ขอเสนอแนะ 
   รวมทั้งมีการเสนอใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาให

ความเห็นชอบหรือสั่งการตามขอเสนอแนะที่มีใน
รายงานผลการตรวจสอบ 

   รายงานผลการตรวจสอบทุกเรื่องที่กําหนดไวในแผนการ
ตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ 

   เอกสารหรือหลักฐานแสดงการพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือสั่งการของหัวหนาสวนราชการตามรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

5 ขั้นตอนที่ 4 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
หรือการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน โดยวิเคราะห
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานหรือการ
ดําเนินงาน รวมทั้งมีการ
แสดงความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะใหแกผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ  
ระดับคะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐาน  
ที่แสดงวาหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ  
ไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน
หรือการดําเนินงาน โดยผลของการตรวจสอบไดแสดง
การวิเคราะหและประเมินผลวา การปฏิบัติงานหรือการ
ดําเนินงานในเรื่องที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของการ
ปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานในเรื่องนั้นๆ หรือไม  
อยางไร รวมทั้งมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือแกไข
การปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานใหแกผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานของหนวยงานหรือไม อยางไร 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

   รายงานผลการตรวจสอบดานการปฏิบัติงานการ
ดําเนินงาน (อยางนอย 2 เรื่อง) ที่มี เนื้อหาการ
ตรวจสอบที่วิเคราะหถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงาน รวมทั้งมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหรือแกไขการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน
ใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของหนวยงาน 
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ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 14  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

น้ําหนัก : รอยละ 1    
 

อยูระหวางการหารือเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑการใหคะแนน 
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มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคการ 

ตัวชี้วัดที่   15   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

น้ําหนัก :   รอยละ 20   

คําอธิบาย :  

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวชี้วัดในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552  ที่ผานมา  สวนราชการไดยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) จํานวน 2 หมวด ซึ่งหนวยงานดานนโยบายไดดําเนินการในหมวด  
2  (หมวดบังคับ)  และหมวดสมัครใจอีกหนึ่งหมวด  สําหรับหนวยงานดานบริการไดดําเนินการในหมวด 3 
(หมวดบังคับ)  และหมวดสมัครใจอีกหนึ่งหมวดเชนกัน 

• สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.2553 สํานักงาน ก.พ.ร. ยังคงมุงเนนเพื่อผลักดันให 
สวนราชการปรับปรุงองคการอยางตอเนื่อง  โดยวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานตอไป  

• สาระสําคัญของแนวทางดําเนินการในปงบประมาณพ.ศ. 2553  สวนใหญใกลเคียงกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีความแตกตางเพียง  2 ประการ  ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดผลลัพธของหมวดที่ดําเนินการ  สวนราชการจะเลือกตัวชี้วัดที่สํานักงาน  ก.พ.ร. 
กําหนดใหแทนการที่สวนราชการเลือกตัวชี้วัดเอง เนื่องจาก เพื่อใหเกิดความเปนมาตรฐานในการวัดความสําเร็จและ
สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของหมวดนั้น ๆ   ไดอยางแทจริง รวมทั้งสามารถผลักดันการยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมไดอยางชัดเจน  แตอยางไรก็ตาม ยังเปดโอกาสสําหรับสวนราชการที่จะ
กําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมไดเอง เพื่อความสอดคลองกับภารกิจบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ และสงเสริมใหเกิด
นวัตกรรม 

2)  ใหความสําคัญกับการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อเปนการผลักดัน 
ใหดําเนินการผานเกณฑฯ ไดอยางครบถวน โดยกําหนดน้ําหนักเพื่อการ “ซอม” ซึ่งหมายถึง คาน้ําหนักคะแนนนี้จะใช
ตรวจประเมินในหมวดที่ดําเนินการไปแลว หากสวนราชการใดไมผานเกณฑฯ ในหมวดนั้น ๆ ก็จะตองดําเนินการ 
ใหผานเกณฑฯ ดังกลาว สําหรับสวนราชการที่ผานเกณฑฯอยางครบถวนแลวจะไดคาคะแนนนี้โดยปริยาย 

• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหองคการไดปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการใหไดมาตรฐานและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น แมในหมวดที่สวนราชการ
ไดดําเนินการผานเกณฑฯ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปแลวก็ตาม สวนราชการควรใหความสําคัญกับการ 
“รักษา” ระบบบริหารจัดการที่ดีดังกลาวใหตอเนื่อง เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการในขั้น Successful Level  ที่จะตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอไป 

• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแบงวิธีการดําเนินการออกเปน 2 แนวทาง 
แยกจากกันอยางชัดเจน กลาวคือ แนวทางที่ 1 เปนการดําเนินการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
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ราชการ ซึ่งถือวาเปนภาคบังคับที่ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให
ไดมาตรฐาน ซึ่งจะกําหนดวิธีการดําเนินการตามเอกสารคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  นอกจากนั้น สวนราชการอาจสามารถดําเนินการตามแนวทางที่ 2   
การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งถือวาเปนภาคสมัครใจ ทั้งนี้ การดําเนินการตาม
แนวทางที่ 2 นี้จะอยูนอกเหนือจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะมีหลักเกณฑและกลไกที่แตกตางจาก 
แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัด ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเผยแพรแนวทางการบริหารรางวัลให 
สวนราชการตาง ๆ ทราบแลว 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมายถึง ความสําเร็จที่
สวนราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใช
เปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคการและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ
สวนราชการสูระดับมาตรฐานเทียบเทาสากล 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือซึ่งมีรายละเอียด
สําหรับสวนราชการใชในการดําเนินการ  

• ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” น้ําหนัก รอยละ 20 
แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก  
(รอยละ) 

15.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 

12 

15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)  

4 

15.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4 

รวม 20 
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ตัวชี้วัดที่ 15.1   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน 

น้ําหนัก : รอยละ 12 

คําอธิบาย : 

• การดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานจํานวน 2 หมวด ซึ่ง 
แตละหมวดแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
                                        
                                  ตัวชี้วัด            

น้ําหนัก (รอยละ) 

หมวดบังคับ หมวดสมัครใจ 

15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน  
(วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองคการในหมวดที่
ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2553) 

4 4 

15.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการพัฒนา
องคการ 
(วัดผลลัพธของการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

1 1 

15.1.3 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวดที่สวนราชการดําเนินการไม
ผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

1 1 

รวม 12 
 

 
ตัวชี้วัดยอย 15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  

 (วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2553)  
น้ําหนัก   รอยละ 8 (น้ําหนักหมวดรอยละ 4 จํานวน 2 หมวด) 

• สวนราชการจะดําเนินการเพื่อใหผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
จํานวน 2 หมวด (แผน) ซึ่งสวนราชการจะใชแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดจัดทําขึ้น
เปนเครื่องมือในการกํากับติดตามเพื่อใหผานเกณฑฯ ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. 
ไดกําหนดหมวดที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไวดังนี้ 

 หมวดภาคบังคับ    :    หนวยงานดานนโยบาย  หมวด 1 หรือ หมวด 4 
                                  หนวยงานดานบริการ    หมวด 1 หรือ หมวด 6   

 หมวดภาคสมัครใจ  :   หมวดใดก็ไดที่ยังไมไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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เกณฑการใหคะแนน : 
วัดความสําเร็จของกระบวนการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานใน

หมวดที่ดําเนินการ โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้    

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพืน้ฐาน  

 

4 
 

60 
 

70 
 

80 
 

90 
 

100 

ทั้งนี้ เกณฑการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดังกลาวจะมีรายละเอียดในคูมือ
คําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 
 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ  
 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 ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
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แนวทางการประเมินผล 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

 
ตัวชี้วัดยอย 15.1.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ

ผลลัพธในการดําเนินการพัฒนาองคการ 
 (วัดผลลัพธของการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

น้ําหนัก   รอยละ 2 (น้ําหนักหมวดรอยละ 1 จํานวน 2 หมวด) 

• สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธในแตละหมวดซึ่งเปนตัวชี้วัดแนะนําโดยให 
สวนราชการเลือกตัวชี้วัดดังกลาวจํานวน 2 ตัวชี้วัดเพื่อวัดผลลัพธของการดําเนินการ (โดยกําหนดน้ําหนัก
ตัวชี้วัดละ 0.5) ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนมาตรฐานในการวัดความสําเร็จและสามารถสะทอนผลการดําเนินงาน
ของหมวดนั้น ๆ ไดอยางแทจริง รวมท้ังสามารถผลักดันการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน
ภาพรวมไดอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม ยังเปดโอกาสสําหรับสวนราชการที่จะกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมไดเอง 
เพื่อความสอดคลองกับภารกิจบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม รายละเอียดตัวชี้วัด
ผลลัพธดังกลาวอยูในคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

• กรณีที่สวนราชการตองการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธตามแผนพัฒนาองคการในแตละหมวด
เพิ่มเติม สวนราชการสามารถกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธในแตละหมวดเพิ่มเติมได จํานวนไมเกิน 2 ตัวชี้วัด 
(น้ําหนักรวมกันไมเกิน 0.2) และกําหนดใหเลือกตัวชี้วัดผลลัพธแนะนําอีกจํานวน 2 ตัวชี้วัด (โดยกําหนด
น้ําหนักตัวชี้วัดละ 0.4) รวมทั้งสิ้นไมเกิน 4 ตัวชี้วัด และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัดเทากับ 1 ทั้งนี้ 
ตัวชี้วัดผลลัพธที่สวนราชการกําหนดเพิ่มเติม ตองเปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่สามารถวัดแนวโนมผลการ
ดําเนินการได และเปนตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพธการดําเนินการของหมวดนั้น ๆ (ไมใชวัดผลผลิตหรือกิจกรรม) 
 

ตารางและสูตรการคํานวณสําหรับแผนที ่1 และแผนที่ 2  

ตัวชี้วัด (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ          
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

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

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

. . … … … … … . . 
KPIi WI … … … … … . . 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 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 น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชีวั้ดเทากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
1.1-1.3 หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 
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 :  

ตัวชี้วัดผลลัพธ คาน้ําหนัก วิธีการวัด และการประเมินผล ใหเปนไปตามแนวทางที่สํานักงาน 
ก .พ .ร .  กําหนด สําหรับกรณีที่สวนราชการกําหนดตัวชี้ วัดผลลัพธเพิ่มเติม วิ ธีการวัด และเกณฑ 
การประเมินผล ใหเปนไปตามแนวทางการประเมินผล (KPI Template) ที่สวนราชการกําหนด สําหรับคา
น้ําหนักใหเปนไปตามเงื่อนไขที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ซึ่งไดกําหนดไวแลวขางตน  
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้น ๆ 

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  15.1.3   รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวดที ่
สวนราชการดําเนินการไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

น้ําหนัก   รอยละ 2 (น้ําหนักรอยละ 1 ตอ 1 หมวด จํานวน 2 หมวด) 

• การดําเนินการในตัวชี้วัดยอยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหสวนราชการดําเนินการเพื่อ 
ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานอยางครบถวน ซึ่งแนวทางดําเนินการในตัวชี้วัดยอย
นี้จะมี 2 แนวทาง  คือ 

 สวนราชการที่ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว จะไดคาคะแนนนีโ้ดยปริยาย โดยจะใชผล
การตรวจประเมินปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

 สวนราชการที่ไมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  จะตองดําเนินการใหผานเกณฑฯ  

ทั้งนี้  สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงผลยืนยันใหสวนราชการทราบในประเด็นที่สวนราชการ 
ไมผานเกณฑฯ  ภายหลังการตรวจประเมินรอบ 12 เดือนตอไป 
 
เกณฑการใหคะแนน 

วัดความสําเร็จของการดําเนินการในประเด็นที่ไมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐานในหมวดที่ดําเนินการ  โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้    

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพืน้ฐาน ในหมวดที่สวนราชการดําเนินการ
ไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ  
 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 15.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 

น้ําหนัก : รอยละ 4 

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ
การดําเนินการของสวนราชการ หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (หมวด 7) ของสวน
ราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน นอกเหนือจากการวัดความสําเร็จของ
ผลลัพธการดําเนินการพัฒนาองคการ 2 หมวด (ตัวชี้วัดที่ 15.1.2) 

• สําหรับตัวชี้วัดหมวด 7 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนการสะทอนผลลัพธของการ
ปรับปรุงองคการในหมวดที่ไมไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อใหสวนราชการใหความสําคัญกับ
การดําเนินการที่ครอบคลุมทุกหมวด โดยไดกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญที่ควรสะทอนผลลัพธในแตละหมวด ดังนี้  

หมวด ตัวชี้วัด 

1 RM 1 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 
2 RM 2 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
3 RM 3 : รอยละความสําเร็จของผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ/โครงการที่เปดโอกาสใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ  
4 RM 4.1 : รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  

ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 RM 4.2 : ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ (statXchange)  
 RM 4.3 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรมตาม 

แผนการจัดการความรูอยางนอย 3 องคความรู 
5 RM 5: รอยละของบุคลากรทีไ่ดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของ

บุคลากรหรือแผนพัฒนาบุคลากร 
6 RM 6 : จํานวนกระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงใหผลดําเนินการดีขึ้น 

• จากตัวชี้วัดดังกลาว ใหสวนราชการเลือกตัวชี้วัดในหมวดที่ไมไดดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 จํานวน 4 หมวด 

• ตัวอยางการเลือกตัวชี้วัด เชน กรมบริการ ก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เลือกดําเนินการ 
หมวด 5 และหมวด 6 ดังนั้น การเลือกตัวชี้วัดหมวด 7 กรม ก ตองเลือกตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพธการ
ดําเนินการในหมวด 1, 2, 3 และหมวด 4 เปนตน ซึ่งหมายความวาสวนราชการจะเลือกตัวชี้วัดจากตาราง
ดังกลาวขางตนทั้งหมด 6 ตัว คือ RM 1 , RM 2, RM 3, RM 4.1, RM 4.2 และ RM 4.3 เนื่องจากหมวด 4 
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ตองเลือกดําเนินการ 3 ตัวชี้วัด รายละเอียดเกณฑการประเมินผล และคาน้ําหนักตัวชี้วัดปรากฏในคูมือ
คําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ ขอใหสวนราชการรายงาน
ผลวาสามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ          
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนที่
ได 

(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก      
(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) 

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

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

               (Wi)                  W1+ W2 +...+ Wi 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชีวั้ดเทากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
1.1-1.3 หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 
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 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้น ๆ 

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 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตัวชี้วัดที่ 15.3  ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

น้ําหนัก : รอยละ 4 

คําอธิบาย : 

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น ใหสวนราชการประเมิน
องคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ในหมวดที่ยังไมไดดําเนินการตามตัวชี้วัดของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 
2553 

• นอกเหนือจากการดําเนินงานที่มุงเนนไปที่แผนพัฒนาองคการ 2 หมวดแลว สวนราชการควร
พัฒนาการบริหารจัดการองคการในหมวดอื่น ๆ ควบคูไปดวย เพื่อใหเกิดผลลัพธในหมวด 7 ของเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
              การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 แบงเปนตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

15.3.1 ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะ  1 3 6 9 12 15 
สําคัญขององคกร (15 คําถาม)       
15.3.2 ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมิน 1 3 4 5 6 7 
องคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

      

15.3.3 ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําป 2 0 - 1 - 2 
งบประมาณ พ.ศ. 2554* (2 แผน)       

รวม 4  

หมายเหตุ : * เปนการจัดทําแผนพัฒนาองคการรายหมวด โดยใชแนวทางการจัดทําของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
รวมทั้ง ใหสวนราชการคัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธหรือกําหนดตัวชี้วัดไดเอง รายละเอียดเงื่อนไขปรากฏในคูมือ
คําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
               * กรณีที่สวนราชการใดยังไมผานเกณฑฯ บางขอที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ใหจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มเติมมาดวย 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แนวทางการประเมินผล  :  

แนวทางการประเมินผล 

ประเด็นที่พิจารณา ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนกั
ของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

  พิจารณาจากความครบถวนของการประเมินองคกรเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งหมายถึง ความ
ครบถวนของเนื้อหาและรูปแบบของรายงานการประเมินองคกรฯ ของ
สวนราชการตามรายละเอียดที่กําหนดไวในคูมือ  
1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร 
    (15 คําถาม) 
2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวย

ตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน 

3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ  
    2554 จํานวน 2 แผน (กรณีสวนราชการที่ยังไมผานเกณฑฯ ใน 
    ปงบประมาณ 2553 จะตองจัดทําแผนฯเพิ่มเติมมาดวย )  

 
เหตุผล :  

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เห็นชอบใหนําการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐมาใช ตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเปนเครื่องมือผลักดันใหการพัฒนาระบบ
ราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 

• เพื่อใหสวนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเองเปรียบเทียบกับการบริหาร
จัดการของสวนราชการที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐใหอยูในระดับเทียบเทามาตรฐานสากล  ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 
2551-2555  ที่มุงใหหนวยงานของรัฐเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและความสามารถ
ในการเรียนรู คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ  
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก: กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 4 สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร 
    

 ชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นายณรงค  บุญโญ  02-356-9930 
2. นายอนุสรณ  จิรพิทักษ 02-356-9999 ตอ 8830 
3. นางขนิษฐา  งามวงศสถิต 02-356-9999 ตอ 8985 
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