
    15 

ยละเอียดตวัช้ีวดัประกอบค ำรบัรองกำรปฏิบติัรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2551 

3. ระดบัควำมส ำเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้ ำหนกัในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร  ์
 
ตัวช้ีวัดที่  3.1   ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน า้หนักของความส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ

ส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ) 
หน่วยวัด  : ร้อยละ 
น ้ำหนกั : ร้อยละ 5 

ค ำอธิบำย : วัดผลส าเรจ็จากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการท าได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทยีบกบัเป้าหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณส าหรับปีงบประมาณ   พ.ศ. 2551 ที่
ก าหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551”   
 
ตำรำงและสูตรกำรค ำนวณ : 

 

เป้ำหมำยผลผลิต  
(i) 

น ้ำหนกั

(Wi) 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนเทียบกบั                                                 

รอ้ยละของเป้ำหมำยผลผลิต คะแนนท่ีได ้

(Ci) 

คะแนน

เฉลีย่ถว่ง

น ้ ำหนกั         
(Wi x Ci) 

1 2 3 4 5 

เป้าหมายผลผลิต

ที่1 จ านวนรายที่
ถูกด า เนนิการกบั

ทรัพย์สนิที่เกี่ยว 

กบัการกระท า

ความผดิ ( ถูกด า 
เนนิคด ี50 ราย) 

W1 80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1) 

จ านวนการบริหาร

จัดการทรัพย์สนิที่

ยึดหรืออายัดไว้ 

(20 คร้ัง) 

 80 85 90 95 100 .  

จ านวนรายที่ถูกด า 

เนนิการกบัทรัพย์ 

สนิที่เกี่ยวกบัการ

กระท าความผดิ 
(ยาเสพตดิ ถูกด า 

เนนิคด ี100ราย) 
 
 
  

 80 85 90 95 100 .  
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เป้ำหมำยผลผลิต  
(i) 

น ้ำหนกั

(Wi) 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนนเทียบกบั                                                 

รอ้ยละของเป้ำหมำยผลผลิต 

คะแนนท่ี

ได ้(Ci) 
คะแนน

เฉลีย่ถว่ง

น ้ ำหนกั         
(Wi x Ci) 

1 2 3 4 5 

เป้าหมายผลผลิต

ที่2 จ านวนการ
พิจารณา กฎ 

ระเบยีบมาตรการ

และแนวทางด า 

เนนิการ(12 ครั้ง) 

W2 80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2) 

จ านวนคร้ังของ

การเผยแพร่ความ 

รู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

(30 คร้ัง) 

 80 85 90 95 100 C3 (W3 x C3) 

จ านวนประสาน

ความร่วมมอืใน

การป้องกนัและ

ปราบ ปรามการ

ฟอกเงิน (20 

คร้ัง) 

 80 85 90 95 100 C4 (W4 x C4) 

น ้ำหนกัรวม  Wi =1 ค่ำคะแนนของตวัช้ีวดันี้ เท่ำกบั  (Wi x Ci) 

 
ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงน า้หนัก เท่ากบั 

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

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

 
โดยท่ี : 

W หมายถึง น า้หนักความส าคัญที่ให้กบัแต่ละเป้าหมายผลผลิต และผลรวมของน า้หนักของทุกเป้าหมาย

ผลผลิต เท่ากบั 1 
C หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทยีบกบัร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 

i  หมายถึง ล าดับที่ของเป้าหมายผลผลิต ;  1, 2,…, i  
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เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  :  
ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี้  
 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

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

 

เงื่อนไข :  
กรณีส่วนราชการเปล่ียนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่ก าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2551 ต้องได้รับความเหน็ชอบจากส านักงบประมาณ 

หมำยเหตุ : 
การก าหนดน ้าหนักที่จัดสรรให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตให้ถ่วงน ้าหนักตามล าดับความส าคัญของ

เป้าหมายผลผลิต หากไม่ระบุน า้หนัก ให้ถือว่าทุกเป้าหมายผลผลิตมีน า้หนักเท่ากนั 

 

รำยละเอียดขอ้มูลพื้ นฐำน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตวัชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนนิงานในอดตี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

  254 8 2549 2550 
ผลผลิตที่ 1     
จ านวนรายงานที่ถูกด าเนนิการกบัทรัพย์สนิที่

เกี่ยวกบัการกระท าความผดิ( 50 ราย) 
ราย - 58 16 

2.จ านวนการบริหารจัดการทรัพย์สนิที่ยึดหรือ

อายัดไว้(20 ครั้ง) 
คร้ัง - 22 16 

จ านวนรายที่ถูกด าเนินการกบัทรัพย์สนิที่เกี่ยวกบั

การกระท าความผดิ(ยาเสพตดิถูกด าเนิคด ี100

ราย) 

ราย - 156 118 

ผลผลิตที่ 2     
1.จ านวนการพิจารณากฎ ระเบยีบ มาตรการและ

แนวทางการด าเนินการ( 12 ครั้ง) 

คร้ัง - 15 13 

2. จ านวนคร้ังของการเผยแพร่ความรู้แก่

กลุ่มเป้าหมาย(30 ครั้ง) 

คร้ัง - 43 86 

3.จ านวนประสานความร่วมมอืในการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (30 ครั้ง) 

คร้ัง - 47 27 
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แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 
1. ก าหนดให้ กองนโยบายและมาตรการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเกบ็ข้อมูล 

2. ความถี่ในการจัดเกบ็ข้อมูล กองนโยบายและมาตรการ จัดเกบ็เป็นรายเดือน รายงานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
 
 
ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั :    พ.ต.อ. ปสพกรณ์  โพธสิขุ   นางอจัฉรา  ปรียาจิตต ์

เบอรติ์ดต่อ          : 0-2219-3600  ต่อ  4009, 4005   
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล       : นางสาวชนิกา   มหาวีระพจน์      
เบอรติ์ดต่อ          : 0-2219-3600  ต่อ 4017 
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ตวัช้ีวดัที ่ 3.2   ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกนัและปราบปราม 
                    การฟอกเงินแก่กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยวดั    :   ระดับ  
น ้ำหนกั       :   ร้อยละ  10 

ค ำอธิบำย    : ด้วยส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
ประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นยุทธศาสตร์หลักในแผนปฏบัิติราชการ

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยมีเป้าประสงค์ที่ส าคัญ
เพ่ือให้ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อันเป็นการ

สอดคล้องตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  มาตรา 40 ที่ก  าหนดให้

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ ให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

จึงจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนาตามแผนเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยแต่ละโครงการมีการ

ประเมินความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงประเมินผลโดยกลุ่มเป้าหมายที่จะด าเนินการทั้งหมด 2 กลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มที่ 1) หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้แก่ 
      1.1  หน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กรมการปกครอง  

กรมศุลกากร  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ส านักงาน ป.ป.ช.  ส านักงาน ป.ป.ส. กรมสรรพสามิต 

      1.2  หน่วยงานภาคภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  ได้แก่  คณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ ฯ  
ประชาชนทั่วไป 

กลุ่มที่ 2) สถาบันการเงิน ได้แก่  ธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคารพาณิชย์  จ านวน 37 แห่ง  
บริษัทประกนัภัย 

สูตรกำรค ำนวณ : 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและผ่านเกณฑก์ารทดสอบ 

x 100 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่เข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

  

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑก์ารให้+/- 1 ระดับ  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนดังน้ี 

ระดับ

ที่ 1   
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและก าหนดเน้ือหาด้านการป้องกันและปราบปราม    

การฟอกเงินที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือใช้พัฒนาหลักสตูรการอบรม

มาตรฐานด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

เทา่กบั  1  
คะแนน 

ระดับ

ที่ 2 
จัดท าหลักสูตรมาตรฐาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ครอบ 

คลุมส่วนที่เป็นความรู้ทั่วไปและการมุ่งเน้นการเพ่ิมความสามารถในการให้ 

ความร่วมมือกบัส านักงาน ปปง. ตามกฎหมายฟอกเงิน โดยในแต่ละหลัก สตูร

ต้องระบุวิธกีารประเมินผลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการให้ความร่วมมือ

เทา่กบั  2  
คะแนน 
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ด้านการฟอกเงินของทุกกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนและใช้ประเมิน ผลได้ 

อย่างเป็นรูปธรรม      

ระดับ

ที่ 3 
จัดอบรมตามหลักสตูรมาตรฐานที่จัดท าข้ึนให้กบัทุกกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว

เสรจ็ครบถ้วนและมีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจและความสามารถใน

การ ให้ความร่วมมือด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกบัส านัก 

งาน ปปง. ได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย         

เทา่กบั  3  
คะแนน 

ระดับ

ที่ 4 
มีผลคะแนนเฉล่ียถ่วงน า้หนักจากการประเมินผลความรู้ความเข้าใจและความ 

สามารถในการให้ความร่วมมือฯ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 

เทา่กบั  4  
คะแนน 

ระดับ

ที่ 5 
มีผลคะแนนเฉล่ียถ่วงน า้หนักจากการประเมินผลความรู้ความเข้าใจและความ 

สามารถในการให้ความร่วมมือฯ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 95 

เทา่กบั  5 
คะแนน 

 
เง่ือนไขการประเมินผล :  
  1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องด าเนินการทั้งหมด 2 กลุ่ม ดังน้ี  กลุ่มที่ 1) หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปกลุ่มที่ 2) สถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัย (ตามกฎหมายฟอกเงิน) 
หากด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน  จะพิจารณาปรับลดคะแนนลงหลักสตูรละ 0.15 
  2. หากในหลักสูตรที่จัดท าข้ึน  ไม่มีการระบุแนวทาง/วิธีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจและ
ความ สามารถในการให้ความร่วมมือกับส านักงาน ปปง. ตามกฎหมายฟอกเงินหรือระบุ แต่แนวทาง/วิธกีาร

ที่ก  าหนดไว้ ไม่สามารถ        ใช้ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม หรือไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการมี

ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการให้ความร่วมมือให้เห็นได้ชัดเจนและมีคุณภาพ    จะปรับลด

คะแนนในข้ันตอนที่ 2  ลง 0.50 คะแนน 

  3. ส่วนราชการต้องจัดท ารายงานสรุปผลความส าเรจ็ของการจัดอบรม  ตามหลักสตูรมาตรฐาน ซ่ึง
ระบุผล การวิเคราะห์จุดดี จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค และประเดน็ที่ต้องแก้ไขปรับปรุงของแต่ละหลักสูตร         

พร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงไว้อย่างครบถ้วน พร้อมส าหรับการน าไปใช้ปรับปรุง

หลักสตูรก่อนน าไปใช้งานในปีต่อไปทั้งน้ี หากจัดท าไม่แล้วเสรจ็หรือจัดท าแล้วเสรจ็แต่มีเน้ือหา ไม่ครบถ้วน

จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ได้รับของตัวช้ีวัดลงไม่เกนิ 0.50 คะแนน 
รำยละเอียดขอ้มูลพื้ นฐำน :  

ขอ้มูลพื้ นฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2548 2549 2550 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมและ

ผ่านเกณฑก์ารอบรม 

คน 2,354 4,020 5,068 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด คน ... 4,160 5,202 

คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 96.43 96.63 97.42 
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แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 
1. ก าหนดให้กองนโยบายและมาตรการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเกบ็ข้อมูล 

2. ความถี่ในการจัดเกบ็ข้อมูล  จะจัดเกบ็เป็นรายเดือนและส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารรายงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั : พ.ต.อ.ปสพกรณ์  โพธสิุข ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพานิช                 
เบอรติ์ดต่อ         : 0-2219-3600  ต่อ  4000, 4003                                                                                                                    

ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล       : นางสาวกมลเนตร   ภควากร          
เบอรติ์ดต่อ : 0-2219-3600  ต่อ 4009 
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ตวัช้ีวดัที่  3.3   ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการตาม Roadmap ของส านักงาน ปปง. ในการพัฒนา
กระบวนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินให้ได้มาตรฐานสากล 

หน่วยวดั    :   ระดับ  
น ้ำหนกั       :   ร้อยละ  5 

ค ำอธิบำย    : การด าเนินการพัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ เป็นไปตาม

มาตรฐาน สากล  ของส านักงาน ปปง. หมายถึง การด าเนินการจัดท า Roadmap เชิงแผนปฎิบัติการของ
ส านักงาน ปปง.  ในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตาม

ข้อแนะน า  40 ข้อ และข้อแนะน าพิเศษอีก 9 ข้อของคณะท างานเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับ

การฟอกเงิน (Financial Action Task Force, FATF) ในระยะเวลา 2 ปี โดยจะก าหนดเป็นความเร่งด่วนตาม
ภารกิจในแต่ละกระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือให้เป็นแนวทางที่แต่ละหน่วยงาน

รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑก์ารให้+/- 1 ระดับ  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนดังน้ี 
 

ระดับที่ 1   มีรายงานการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนากระบวนการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

สากลส าหรับใช้ประกอบการจัดท า Roadmap การพัฒนา
กระบวนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลฯ    

เทา่กบั  1  คะแนน 

ระดับที่ 2 มี Roadmap ในการพัฒนากระบวนการป้องกนัและปราบ ปราม
การฟอกเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของส านักงาน ปปง. 

โดย ระบุตัวช้ีวัดระดับผล ผลิต/ ผลลัพธ/์ความคืบหน้า และ 

เป้าหมายที่ใช้วัดหรือประเมินผลความส าเรจ็ของการด าเนินการ

ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

เทา่กบั  2  คะแนน 

ระดับที่ 3 มีแผนปฏบัิติงาน 2 ปีของส านักงาน ปปง. ในการด าเนินการตาม 

Roadmap ที่ก  าหนดไว้ ซ่ึงแผนปฏบัิติการดังกล่าว ต้องระบุ
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/ ผลลัพธ/์ ความคืบหน้า  และเป้า หมายที่

ใช้วัดหรือประเมินผลความส าเรจ็ของการด าเนินการได้อย่าง

ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

เทา่กบั  3  คะแนน 

ระดับที่ 4 มีความคืบหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏบัิติการฯ เฉพาะ

ส่วนที่ด าเนินการในปีฯ 51 ร้อยละ 100 และมีรายงานความ 

ก้าวหน้า/ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน   รอบ 1 ปี ซ่ึงมีผลการ

ประเมินฯ ในแต่ละตัวช้ีวัด ที่ก  าหนดเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 
 

เทา่กบั  4  คะแนน 



    23 

ระดับที่ 5 มีรายงานความก้าวหน้า/ รายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม 

Roadmap ซ่ึงแสดงให้เหน็ได้ว่า มีความคืบหน้าในการด าเนิน  
งานตาม Roadmap ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่   ตั้งไว้ และแสดง 
ผลการด าเนินงานเทยีบกบัเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เป็นรูป 

ธรรม 

เทา่กบั  5 คะแนน 

เง่ือนไขการวัดผล :  
1.หากไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานของผลลัพธต์ามเกณฑก์ารให้คะแนนแต่ละระดับจะ

พิจารณาปรับลดคะแนนลง 0.50 คะแนนของคะแนนที่ได้รับในระดับน้ันๆ *  
2. ผลการด าเนินงานต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ จึงวัดผลได้ 

รำยละเอียดขอ้มูลพื้ นฐำน :  

ขอ้มูลพื้ นฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2548 2549 2550 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม 
Roadmap ของส า นั กงาน  ปปง. ในการ
พัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินให้ได้มาตรฐานสากล 

 - - - 

แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 

 
ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั  :   นายอภิชาติ  ถนอมทรัพย์ ร.ต.อ. หญิงสวุนีย์ แสวงผล นายชาญชัย  พงศ์ภัสสร 
                              นางชลธชิา  ดาวเรือง   นางสวุรรณนา  ชุมมานนท ์  นายว่ีคุณ  นิธมุิทรากุล 
                              พ.ต.อ.ปสพกรณ์ โพธิสขุ นางสาวปราณี  เก้าเอี้ยน นางสาววรรณดี  คีตะนิธนัินท์ 
เบอรติ์ดต่อ           :     0-2219-3600  ต่อ  8000,1051, 8008,4008, 6002,4009, 2031, 
                              4002 ,1013         
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล         :   นางกฤชรัตน์   ไวยสุระสงิห์  นายธรรมนูญ  คงรัตน์ นายสรรเพชญ  แสงเนตรสว่าง   
                              นางสาวสปุราณี  สถิตชัยเจริญ นางวิภารัตน์ ธรรมสโรช นางสาวบัณฑติา  
                                         ขาวสอาด นางสาวกฤติยา  จิตรสงวน 

เบอรติ์ดต่อ              : 0-2219-3600  ต่อ  1057,7014, 4010,1012, 1070,1060 

 
 

1. ก าหนดให้ส านักตรวจสอบและวเคราะห์ ส านักคดี ส านักภารกจิพิเศษ ส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศและสบืสวนทางการเงิน กองนโยบายและมาตรการ ส านักบริหารจัดการทรัพย์สนิ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเกบ็ข้อมูล 

2. ความถี่ในการจัดเกบ็ข้อมูล   
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ตวัช้ีวดัที ่ 3.4   ระดับความส าเรจ็ของการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนามาตรฐานการป้องกนัและปราบ 

                     ปรามการฟอกเงินของประเทศ 
หน่วยวดั    :   ระดับ  
น ้ำหนกั       :   ร้อยละ  15 

ค ำอธิบำย    : การจัดท านโยบายการพัฒนามาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมายถึง 

ส านักงาน ปปง. จะด าเนินการจัดท านโยบายในเชิงแนวทางที่ต้องปฎิบัติ  ข้อแนะน า เพ่ือเป็นข้อเสนอในการ

ด าเนินการที่ เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  ตามที่คณะท างานเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกบัการฟอกเงิน (Financial 
Action Task Force, FATF) ได้มีข้อแนะน า  40 ข้อ และข้อแนะน าพิเศษอีก 9 ข้อ  ซ่ึงแต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องน านโยบายดังกล่าวไปด าเนินการในเชิงปฎิบัติตามภารกิจที่มีกฎหมายรองรับของแต่ละ

หน่วยงานต่อไป  

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑก์ารให้+/- 1 ระดับ  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนดังน้ี 

ระดับที่ 1   มีรายงานสรุปสถานะด้านมาตรฐานการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน  ของประเทศ ที่ได้จากการศึกษาผลการประเมิน

มาตรฐานด้านการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงินของประ 

เทศไทยโดยองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เทา่กบั  1  คะแนน 

ระดับที่ 2 มีร่างนโยบายการพัฒนามาตรฐานการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

เทา่กบั  2  คะแนน 

ระดับที่ 3 จัดประชุมรับฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน 

เพ่ือน ามาใช้เป็นปรับปรุงนโยบายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ

ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน 

เทา่กบั  3  คะแนน 

ระดับที่ 4 น าส่งร่างนโยบายแก่ส านักงานเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี เพ่ือน า 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ได้ 

เทา่กบั  4  คะแนน 

ระดับที่ 5 มีร่างโครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนามาตรฐานการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ พร้อมรองรับนโยบายที่

ได้รับความเหน็ชอบส าหรับด าเนินการต่อไปในปีฯ 2552 

เทา่กบั  5 คะแนน 
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รำยละเอียดขอ้มูลพื้ นฐำน :  
 

ขอ้มูลพื้ นฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2548 2549 2550 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนแม่บท

การพัฒนามาตรฐานการป้องกันและปราบ 

ปรามการฟอกเงินของประเทศ   

 - - - 

 
แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 
 
1. ก าหนดให้ส านักคดี ส านักภารกจิพิเศษ ส านักตรวจสอบและวิเคราะห์ ส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสบืสวนทางการเงิน  กองนโยบายและมาตรการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเกบ็ข้อมูล 

2. วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล  
 
ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั  : นายอภิชาติ  ถนอมทรัพย์ ร.ต.อ.หญิงสวุนีย์  แสวงผล นายชาญชัย  พงศ์ภัสสร 
                            นางชลธชิา  ดาวเรือง   นางสวุรรณนา ชุมมานนท ์นายว่ีคุณ  นิธมุิทรากุล  
                            พ.ต.ท.ปสพกรณ์  โพธิสขุ  นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน  นางสาววรรณดี  คีตะนิธนัินท์ 

เบอรติ์ดต่อ           : 0-2219-3600  ต่อ  8000, 1057,8008,4008,6002,4009, 2031,4002,  
                           1013         
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล         : นางกฤชรัตน์   ไวยสรุะสงิห์  นายธรรมนูญ  คงรัตน์ นายสรรเพชญ  แสงเนตรสว่าง   
                            นางสาวสปุราณี  สถิตชัยเจริญ นางวิภารัตน์ ธรรมสโรช  นางสาวบัณฑติา  
                                      ขาวสอาด นางสาวกฤติยา  จิตรสงวน 

เบอรติ์ดต่อ           : 0-2219-3600  ต่อ 1057, 7014, 4010,1012,1070,1060 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.5.1 ร้อยละของจ านวนเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับภารกจิหลัก  ที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มเป้าหมายและ 

                     น าไปใช้งานได้ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น ้ำหนกั   :  3 
ค าอธบิาย :  1. เบาะแสที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องกบัภารกจิหลักหมายถึงเบาะแส
ที่สายลับ ปปง. รายงานมา และมีความน่าเช่ือว่าจะเกี่ยวข้องกบัความผิดมูลฐาน  
               2. เบาะแสที่น าไปใช้งานได้ หมายถึงเบาะแสที่มีคุณภาพ มีความน่าเช่ือถือ มีประโยชน์สามารถ
น าไปอ้างองิเป็นฐานข้อมูลได้ หรือด าเนินการขยายผลการสบืสวนสอบสวนได้ 

สตูรการค านวณ :  

(จ านวนแจ้งเบาะแสที่มีความเกี่ยวข้องกบัภารกจิหลักที่น าไปใช้งานได้ *100) 
จ านวนเบาะแสที่มีความเกี่ยวข้องกบัภารกจิหลักทั้งหมด 

 

 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน :  
     ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนดังน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

60 70 80 90 90 ขึ้นไป 

 
รำยละเอียดขอ้มูลพื้ นฐำน :  
 

ขอ้มูลพื้ นฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2548 2549 2550 

จ านวนเบาะแสที่ได้รับแจ้งเฉพาะที่ได้รับแจ้ง

จากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องกบั

ภารกจิหลักที่น า ไปใช้งานได้  

เรื่อง - N/A 
(872 เร่ือง) 

N/A 
(598 เร่ือง) 

 
หมำยเหตุ ปี 2548  ไม่มีขอ้มูล 
แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 
 
1. ก าหนดให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและสบืสวนทางการเงนิเป็นหน่วยงานที่รับผดิชอบในการจดัเกบ็ข้อมูล 

2. จัดเกบ็ข้อมูลโดยระบบสารสนเทศ และจากผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   

 
ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั :  นายวี่คุณ  นิธมุิทรากุล           เบอรติ์ดต่อ :  02-2193600  ต่อ 6002 
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล       : นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง   เบอรติ์ดต่อ :02-2193600  ต่อ 7014  
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ตวัช้ีวดั 3.5.2  จ านวนข้อมูล/รายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมของหน่วยงานด้านข่าวกรอง (FIU) ที่ 
                    น าไปใช้งานได้ 
หน่วยวดั : รอ้ยละ 
น ้ำหนกั :  3 

 ค ำอธิบำย : 1. จ านวนข้อมูล/รายงานการวิเคราะห์ธุรกรรม หมายถึง เร่ืองที่ศูนย์สารสนเทศและติดตาม

ประเมินผลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลหรือธุรกรรม จากฐานข้อมูลที่มีเหตุอนัควรสงสัยว่ากระท าความผิด

ตามกฎหมายฟอกเงินในเบ้ืองต้น  เพ่ือส่งให้ส านักตรวจสอบและคดีด าเนินการสบืสวน สอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

      2. เร่ืองที่น าไปใช้งานได้ หมายถึง เร่ืองที่ศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผลส่งให้ส านัก

ตรวจสอบและคดี และได้มีการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ตำรำงและสูตรกำรค ำนวณ : 
 

ข้อมูล/รายการงานวิเคราะห์ธุรกรรมที่จัดท าแล้วเสรจ็ทั้งหมดในปีฯ 51 และน าไปใช้งานได้  
 

 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน :  
     ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- เร่ือง    ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนดังน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

- 1 เร่ือง  2 เร่ือง 3 เร่ือง 4 เร่ืองข้ึนไป 

 
รำยละเอียดขอ้มูลพื้ นฐำน :  

ขอ้มูลพื้ นฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
2548 2549 2550 

จ านวนข้อมูล/รายงานการวิเคราะห์ธุรกรรม

ของหน่วยงานด้านข่าวกรอง (FIU) ส่งให้
ส านักตรวจสอบและคดีพิจารณาด าเนินการ 

เรื่อง N/A N/A 
 

N/A 
(2 เร่ือง) 

 
แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 
1. ก าหนดให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและสบืสวนทางการเงนิเป็นหน่วยงานที่รับผดิชอบในการจดัเกบ็

ข้อมูล 

2. จัดเกบ็ข้อมูลโดยระบบสารสนเทศ และจำกธุรกำรส ำนกัตรวจสอบและวิเครำะห ์

 
ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั :  นายวี่คุณ  นิธมุิทรากุล                       เบอรติ์ดต่อ :  02-2193600 ต่อ 6002 
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล       : นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง               เบอรติ์ดต่อ :02-2193600  ต่อ 7014  
 



    28 

ตวัช้ีวดัที ่3.5.3  ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่มีการแลกเปล่ียนข้อมูลกบัหน่วยงาน ด้านข่าวกรอง (FIU) ของ 
                      ต่างประเทศ 
หน่วยวดั : รอ้ยละ 
น ้ำหนกั :  3 
ค ำอธิบำย : จ านวนเร่ืองที่มีการแลกเปล่ียนข้อมูลกบัหน่วยงาน หมายถึงเร่ืองที่มีการรับแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารด้านข่าวกรองกบัหน่วยงานต่างประเทศที่ผ่านระบบงานสารบรรณของศูนย์สารสนเทศและติดตาม

ประเมินผล 

  
ตำรำงและสูตรกำรค ำนวณ : 

(จ านวนเร่ืองที่ให้ข้อมูลต่อหน่วยข่าวกรองของต่างประเทศได้ตามที่ได้รับการร้องขอ+จ านวนเร่ืองที่ 
  ส านักงานฯ ได้รับข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของต่างประเทศตามที่ร้องขอ) ในปีฯ 51 x100 
จ านวนเร่ืองที่หน่วยข่าวกรองของต่างประเทศร้องขอแลกเปล่ียนข้อมูลกบัส านักงาน ปปง.+จ านวน

เร่ืองที่ส านักงานฯ ขอแลกเปล่ียนข้อมูลกบัหน่วยข่าวกรองของต่างประเทศ) ในปีฯ 51 

 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน : 
     ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- คร้ัง    ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนดังน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

60 70 80 90 91 ขึ้นไป 

รำยละเอียดขอ้มูลพื้ นฐำน :  

ขอ้มูลพื้ นฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2548 2549 2550 

จ านวนคร้ังที่มีการแลกเปล่ียนข้อมูลกบั

หน่วยงาน ด้านข่าวกรอง (FIU) ของต่าง 
ประเทศ 

คร้ัง N/A 
(191 เร่ือง) 

N/A 
(184 เร่ือง) 

N/A 
(198 

เร่ือง) 

แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 
1. ก าหนดให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและสบืสวนทางการเงินเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการจัดเกบ็ข้อมูล 

2. มีการจัดเกบ็ข้อมูลในรูปแบบงานสารบรรณ  
ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั :  นายว่ีคุณ  นิธิมุทรากุล           เบอรติ์ดต่อ :  02-2193600  ต่อ 6002 
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล       : นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง    เบอรติ์ดต่อ :02-2193600  ต่อ 7014  
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ตัวช้ีวัดที่  3.6.1 ร้อยละของจ านวนค าสั่งที่ด าเนินการแล้วเสรจ็และส่งให้พนักงานอยัการได้ภายใน 90 วัน 
                     หลังจากมีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ 
หน่วยวดั :     ร้อยละ 
น ้ำหนกั  :      ร้อยละ  3 

ค ำอธิบำย :  จ านวนค าสั่งที่ส านักงาน ปปง. มีค าสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินแล้ว  สามารถส่งค าสั่งน้ัน ๆ ให้
พนักงานอัยการพิจารณาได้ภายใน 90 วัน : หมายถึง จ านวนค าสั่งที่ส านักงานปปง.มีค าสั่งยึดและหรืออายัด
ทรัพย์สิน ในรอบระยะเวลำตั้งแต่ 1 กรกฎำคม ถึง 30 มิถุนำยน ของปีถัดไป เฉพาะค าสั่งหลักของแต่ละเร่ือง 

(เพ่ือให้สามารถเกบ็ข้อมูลจริงได้ภายในปีงบประมาณน้ันๆ เน่ืองจากเร่ือง/คดีสุดท้ายที่ยึด/อายัดในเดือน

มิถุนายน เมื่อนับจ านวนวัน 90 วันแล้วมีผลถึงประมาณสิ้นเดือนกันยายนโดยประมาณ) โดยค านวณวันตั้งแต่

วันที่มีผลในค าสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินฯ จนถึงวันที่ที่มีหนังสือน าส่งค าสั่งน้ัน ๆ ให้พนักงานอัยการพิจารณา  

แล้วนับจ านวนค าสั่งที่อยู่ในระยะเวลา 90 วัน มีจ านวนกี่ค าสั่ง จ านวนค าสั่งที่ใช้เป็นฐานในการค านวณผลงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รวมกรณีการยึดเพ่ิมเติมด้วย 

สูตรกำรค ำนวณ : 
จ านวนค าสั่งยึดหรืออายัดฯ ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2550  ถึง 30 มิ.ย. 2551ที่

ด าเนินการได้แล้วเสรจ็และส่งพนักงายอัยการได้ภายใน  90 วันหลังจากมีค าสั่งยึดหรือ

อายัดฯ (นับผลงานถึง 30 ก.ย.51) x 100 

จ านวนค าสั่งยึดหรืออายัดฯ ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2550  ถึง 30 มิ.ย. 2551 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ดังน้ี 
 

   จ านวนค าสั่งที่ส านักงาน  ปปง.มีค าสั่งยึด/อายัดทรัพย์สิน  ส่งให้พนักงาน
อยัการได้ภายใน 90 วันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96                         

เทา่กบั   1 
คะแนน 

   จ านวนค าสั่งที่ส านักงาน  ปปง.มีค าสั่งยึด/อายัดทรัพย์สิน  ส่งให้พนักงาน
อยัการได้ภายใน 90 วันไม่น้อยกว่า ร้อยละ  97      

เทา่กบั   2 
คะแนน 

   จ านวนค าสั่งที่ส านักงาน  ปปง.มีค าสั่งยึด/อายัดทรัพย์สิน  ส่งให้พนักงาน
อยัการได้ภายใน 90 วันไม่น้อยกว่า ร้อยละ  98 

เทา่กบั   3 
คะแนน 

   จ านวนค าสั่งที่ส านักงาน  ปปง.มีค าสั่งยึด/อายัดทรัพย์สิน  ส่งให้พนักงาน
อยัการได้ภายใน 90 วันไม่น้อยกว่า ร้อยละ  99 

เทา่กบั   4 
คะแนน 

   จ านวนค าสั่งที่ส านักงาน  ปปง.มีค าสั่งยึด/อายัดทรัพย์สิน  ส่งให้พนักงาน
อยัการได้ภายใน 90 วันไม่น้อยกว่า ร้อยละ  100 

เทา่กบั   5 
คะแนน 
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รำยละเอียดขอ้มูลพื้ นฐำน :  
 

ขอ้มูลพื้ นฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
2548 2549 2550 

- จ านวนค าสั่งที่ส านักงาน  ปปง. ส่งให้ 
   พนักงานอัยการภายใน 90 วัน  

เร่ือง 84 
 

82 80 

- จ านวนค าสั่งที่ส านักงาน ปปง.มีค าสั่งยึด/

อายัดทรัพย์สนิ  
เร่ือง 97 

 
82 80 

คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 86.60 100 100 

 
หมำยเหตุ    ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2550 ใช้ข้อมูล  “ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่
ส านักงาน  ปปง. ส่งให้พนักงานอยัการและจ านวนเร่ืองที่ส านักงาน ปปง. มีค าสั่งยึด/อายัดทรัพย์สนิในแต่ละ

ปี” เป็นจ านวนเร่ืองที่ไม่รวมกรณีการยึดเพ่ิมเติมด้วย 
 
แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 
 
1. แหล่งข้อมูล : ก าหนดให้ ส านักคดแีละส านักภารกจิพิเศษเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเกบ็

ข้อมูล 

2. วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูลส าหรับปีงบประมาณ 2550 :  เกบ็ข้อมูลจากจ านวนเร่ืองที่ส านักงาน  ปปง.  
มีค าสั่งยึด/อายัดทรัพย์สนิ  และ ส่งให้พนักงานอยัการได้ภายใน 90 วันในเร่ืองเดียวกนั 

 
ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั : นายอภิชาติ   ถนอมทรัพย์ ร.ต.อ.หญิง สวุนีย์  แสวงผล นายชาญชัย พงศ์ภัสสร 
                            นางชลธชิา ดาวเรือง  
เบอรติ์ดต่อ           :  02 - 2193600  ต่อ 8000, 1051,8008 
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล         :   นายธรรมนูญ  คงรัตน์    นางกฤชรัตน์   ไวยสรุะสิงห์                                 
เบอรติ์ดต่อ           : 02 – 2193600 ต่อ 1057 
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ตวัช้ีวดัที ่3.6.2 ร้อยละของจ านวนเร่ือง ที่พนักงานอยัการย่ืนค าร้อง ต่อศาลแพ่งเทยีบกบัจ านวนเร่ืองที่ 
                    ส านักงาน ปปง. ส่งให้พนักงานอยัการพิจารณา 
หน่วยวดั :  เร่ือง 
น ้ำหนกั  : ร้อยละ 3 
ค ำอธิบำย :  ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่พนักงานอัยการย่ืนค าร้องต่อศาลแพ่งเทียบกับจ านวนเร่ืองที่ 
ส านักงาน  ปปง. ส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 หมำยถึง จ านวนเร่ืองที่ส านักงาน 

ปปง.มีหนังสอืส่งให้พนักงานอยัการพิจารณาย่ืนค าร้องขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยนับ

จ านวนที่ส่งพนักงานอัยการในแต่ละเดือน ในรอบระยะเวลำตั้งแต่  1  ตุลำคม ถึง 30 กนัยำยน ของปี

ถัดไป เทยีบกบัจ านวนเร่ืองที่ส านักงาน ปปง.ส่งให้พนักงานอยัการและพนักงานอยัการพิจารณาแล้ว 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 

จ านวนเร่ืองที่พนักงานอยัการพิจารณาแล้วและได้ย่ืนค าร้องต่อศาลแพ่งในปีฯ 51  
เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

x 100 
จ านวนเร่ืองที่ส านักงาน ปปง. ส่งให้พนักงานอยัการและพนักงานอยัการพิจารณาแล้ว

ทั้งหมด 
 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังน้ี 

   จ านวนเร่ืองที่พนักงานอยัการย่ืนค าร้องฯ เทยีบกบัจ านวนเร่ืองที่

ส านักงาน  ปปง.  ส่งให้อัยการ ร้อยละ 96                        
เทา่กบั   1   คะแนน 

   จ านวนเร่ืองที่พนักงานอยัการย่ืนค าร้องฯ เทยีบกบัจ านวนเร่ืองที่ 

ส านักงาน  ปปง.  ส่งให้อัยการ ร้อยละ  97     
เทา่กบั   2   คะแนน 

   จ านวนเร่ืองที่พนักงานอยัการย่ืนค าร้องฯ เทยีบกบัจ านวนเร่ืองที่ 

ส านักงาน  ปปง.  ส่งให้อัยการ ร้อยละ  98 

เทา่กบั   3   คะแนน 

   จ านวนเร่ืองที่พนักงานอยัการย่ืนค าร้องฯ เทยีบกบัจ านวนเร่ืองที่ 

ส านักงาน  ปปง.  ส่งให้อัยการ ร้อยละ  99 
เทา่กบั   4   คะแนน 

   จ านวนเร่ืองที่พนักงานอยัการย่ืนค าร้องฯ เทยีบกบัจ านวนเร่ืองที่ 

ส านักงาน  ปปง.  ส่งให้อัยการ ร้อยละ  100 
เทา่กบั   5   คะแนน 
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รำยละเอียดขอ้มูลพื้ นฐำน :  

ขอ้มูลพื้ นฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
2548 2549 2550 

-  จ านวนเร่ืองที่พนักงานอัยการย่ืนค าร้อง 
ต่อศาล ฯ 

เร่ือง 97 80 74 

-   จ านวนเร่ืองที่ส่งให้พนักงานอยัการ เร่ือง 97 80 74 
คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 100 100 100 

 
แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 
 

1. แหล่งข้อมูล : ก าหนดให้ ส านักคดแีละส านักภารกจิพิเศษเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การจัดเกบ็ข้อมูล 

2. วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล :  เกบ็ข้อมูลจากจ านวนเร่ืองที่ส านักงาน  ปปง.  ส่งให้พนักงาน
อยัการและจ านวนเร่ืองที่พนักงานอยัการไม่ย่ืนค าร้อง 

 
ก ำกบัดูแลตวัช้ีวดั :   นายอภิชาต ถนอมทรัพย์  ร.ต.อ หญิงสุวนีย์  แสวงผล นายชาญชัย  พงศ์ภัสสร 
                           นางชลธชิา ดาวเรือง   
เบอรติ์ดต่อ         :   02 - 2193600  ต่อ 8000,1051, 8008,1913 
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล     :   นายธรรมนูญ  คงรัตน์   นางกฤชรัตน์   ไวยสรุะสิงห์                                 
เบอรติ์ดต่อ         :   02 – 2193600 ต่อ  1057,1913            
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ตัวช้ีวัดที่4    ระดับความส าเรจ็ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ 

และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏบัิติราชการ 

น า้หนัก : ร้อยละ 6 
ค ำอธิบำย :   

 พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏบัิติราชการของส่วนราชการ เพ่ือกระตุ้น    

การปรับระบบราชการสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา

ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง  กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้     

เข้าร่วมในการรับรู้  เรียนรู้ ท าความเข้าใจ  ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเดน็ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง       

ร่วมคิดแนวทาง  ร่วมการแก้ไขปัญหา  ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ

หุ้นส่วนการพัฒนา 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน :  

 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี  

ระดบัคะแนน 
ระดบัขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 
1      

2      

3      
4      
5      
 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- 1 ระดับ  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนดังน้ี 
ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 

ข้ันตอนที่ 1  ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและเหมาะสม          
ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

 ส่วนราชการมีการแต่งตั้งคณะท างานภาคประชาชน โดยเป็นคณะท างานร่วม

ระหว่างภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสยี(Stakeholder)ที่เกี่ยวข้อง 
 ส่วนราชการกบัคณะท างานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือ เพ่ือเลือกประเดน็     

การพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏบัิติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่

เหน็ว่าเหมาะสมที่จะน ามาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยประเดน็

การพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏบัิติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่

เลือกต้องเป็นประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัภารกจิหลัก (Core Function)ของส่วน
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ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 

ราชการหรือเป็นเร่ืองที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและต้องมีฉันทามติ

หรือมีการยอมรับร่วมกนั        ในการเลือก 
ข้ันตอนที่ 2  ส่วนราชการมีช่องทาง/กระบวนการการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนและผู้

ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆเพ่ือน าความคิดเหน็และข้อเสนอแนะที่ได้ มา

ประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการตามประเดน็ที่เลือก    
 ส่วนราชการกบัคณะท างานภาคประชาชนร่วมกนัจัดท าแผนงาน/โครงการ

แบบมีส่วนร่วมตามประเดน็ฯ ที่เลือก โดยเป็นแผนระยะสั้นหรือระยะยาว ซ่ึง

ต้องระบุกจิกรรมการด าเนินงาน โดยให้ผู้มีส่วนได้เสยี(Stakeholder)ที่
เกี่ยวข้อง(ในประเดน็ที่เลือก) เข้ามามีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ ระยะเวลา

ด าเนินการ เป้าหมาย/ผลส าเรจ็ ตัวช้ีวัด วิธกีารด าเนินการ วิธกีารวัดผล ระบบ

หรือวิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล และวิธกีารติดตามประเมินผล งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 

ข้ันตอนที่ 3   ส่วนราชการและคณะท างานภาคประชาชนร่วมกนัด าเนินการตามแผนงาน/

โครงการแบบมีส่วนร่วมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้แล้วเสรจ็

ครบถ้วน โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนฯ
ร่วมกนั  ตามวิธกีารที่ก  าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมฯพร้อม

ทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าเสนอต่อผู้บริหารของ ส่วน

ราชการอย่างสม ่าเสมอ   (รายเดือน/รายไตรมาส) 
ข้ันตอนที่ 4  ส่วนราชการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมี

ส่วนร่วมฯได้แล้วเสร็จ โดยระบุ ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค  และ
ข้อเสนอแนะส าหรับ  การด าเนินการในปีต่อไป พร้อมทั้งน าเสนอต่อผู้บริหาร

ของส่วนราชการและคณะท างานภาคประชาชน 
 ส่วนราชการเผยแพร่รายงานสรุปผลการด าเนินการดังกล่าวให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสยี

(Stakeholder)ที่เกี่ยวข้อง  ได้รับทราบ  โดยผ่านกระบวนการหรือกลไกที่ส่วนราชการ
จัดให้มีข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ข้ันตอนที่ 5  ส่วนราชการน าข้อมูลที่ได้จากสรุปผลการด าเนินการฯ ในระดับคะแนนที่ 4 ไป

ก าหนดแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 
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รำยละเอียดขอ้มูลพื้ นฐำน :  

 

ขอ้มูลพื้ นฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
2548 2549 2550 

ระดบัควำมส ำเร็จในกำรเปิดโอกำสให้

ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรแสดง 

ควำมคิดเห็นและร่วมติดตำมตรวจสอบผล

กำรปฏิบติัรำชกำร 

ระดับ 5 5 N/A 

  
 แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 

  
1. แหล่งขอ้มูล :ประชาชนที่แสดงความคิดเหน็มายังส านักงาน ปปง. และจากคณะกรรมการ 

                 ภาคประชาชนระดับชาติฯ 

2. วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล :จัดเกบ็แบบสอบถามจากคณะกรรมการภาคประชาชนและเกบ็ข้อมูล 
                           ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ 

 
ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั :  พ.ต.อ. ปสพกรณ์  โพธิสขุ    เบอร์ติดต่อ : 0-2219-3600 ต่อ 4009  

:  ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพานิช       เบอร์ติดต่อ : 0-2219-3600  ต่อ  4003  
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล         :  นางสาวมนพร  พันธุมชัย      เบอร์ติดต่อ : 0-2219-3600  ต่อ  4014 
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ตวัช้ีวดัที ่5  ระดบัควำมส ำเร็จในกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร   
หน่วยวดั : ระดับ 

น ้ำหนกั : ร้อยละ 3 
ค ำอธิบำย : ความส าเรจ็ของการด าเนินการเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยส่วนราชการ
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
28 ธนัวาคม  พ.ศ.2547  เกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และการจัดซ้ือจัด
จ้างของหน่วยงานราชการ ซ่ึงพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ในแต่
ละระดับ 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน :  

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี  
ระดบัคะแนน ระดบัขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 
1 √     
2 √ √    
3 √ √ √   
4 √ √ √ √  
5 √ √ √ √ √ 

โดยที ่

      ระดบัคะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 
1 ด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังน้ี 

 จัดสถานที่/ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกบัการให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นการเฉพาะ 

 มีป้ายแสดงสถานที่ต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ส าหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่
เข้าใจได้ง่ายและมองเหน็ได้ชัดเจน 

2 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังน้ี 
 มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 มีการจัดท าดัชนีข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการไว้อย่างชัดเจนสามารถสบืค้นได้อย่าง

สะดวกรวดเรว็ 
3  บริหารจัดการเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการด าเนินการ ดังน้ี 

 มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏบัิติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ

ราชการไว้เป็นการเฉพาะ 
 ผู้บริหารของส่วนราชการให้ความส าคัญและควบคุมดูแลให้มีการปฏบัิติตามกฎหมาย
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      ระดบัคะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด เช่น มีการประชุมเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจใน
การปฏบัิติตามกฎหมาย เป็นต้น 

 จัดเกบ็สถิติและสรุปผลการมาใช้บริการรายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่าง

สม ่าเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส)                        
4 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัสทิธกิารรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ดังน้ี 

 จัดอบรม ให้ความรู้ และพัฒนาความรู้เกี่ยวกบักฎหมายข้อมูลข่าวสาร และมีการ
ด าเนินการตามกจิกรรม/มาตรการ/วิธกีารในการสร้างจิตส านึกและทศันคติที่ดีต่อ

การเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรในส่วนราชการอย่างสม ่าเสมอ 
 ประชาสมัพันธเ์ผยแพร่เกี่ยวกบักฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชน

รับทราบถึงสทิธใินการตรวจสอบการด าเนินงานของส่วนราชการ ผ่านช่องทางต่างๆ 
อย่างน้อย 5 ช่องทางโดย 1 ใน 5 ช่องทางจะต้องเป็นการเผยแพร่ประชาสมัพันธผ่์าน
ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

 รับฟังความคิดเหน็ของประชาชนที่เกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทาง

ต่างๆและมีการน าความคิดเหน็ของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการ

ด้านการเปิดเผยหรือให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
5  น าข้อมูลเกี่ยวกบัการประกวดราคาประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนาม

แล้วเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของส่วนราชการ 
 จัดท าสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือนและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของส่วนราชการทุก

เดือน 
หมายเหตุ  

1. ให้ส่วนราชการส่วนกลางรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการหน่วยงานใน

สังกัดที่ต้ังอยู่ในส่วนกลางและส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏบัิติราชการหรือมีส านักงานต้ังอยู่ในส่วนภมิูภาคที่

ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการไม่ได้มอบอ านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  
 2.มาตรา  9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ บัญญัติไว้ดังน้ี   
มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ

อย่างน้อยดังต่อไปน้ีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่คณะกรรมการก าหนด 
 (1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่ มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกจิจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) 
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก  าลังด าเนินการ 
 (4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน 

(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
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 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดท าบริการสาธารณะ 
 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี 
ให้ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเทจ็จริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหน่ึง  ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย ตาม

มาตรา 14 หรือมาตรา 15     อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารน้ัน 
 บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสยีเกี่ยวข้องหรือไม่กต็าม ย่อมมีสิทธเิข้าตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค า

รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียม ในการน้ันกไ็ด้ ในการน้ีให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มี

รายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งน้ี เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
 คนต่างด้าวจะมีสทิธติามมาตราน้ีเพียงใดให้เป็นไปตามที่ก  าหนดโดยกฎกระทรวง 

 3.มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงาน

ของรัฐ ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยต้องถือปฏิบัติ   เมื่อประชาชนขอ

ข้อมูลข่าวสาร ดังน้ี 
 3.1 กรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ และข้อมูลข่าวสารน้ันหน่วยงาน
ของรัฐมีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็โดยเรว็หรือภายในวันที่รับค าขอ 

 3.2 ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจ านวนมาก หรือไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน 15 วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน  รวมทั้งแจ้งก าหนดวันที่จะด าเนินการแล้วเสรจ็

ให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย 
 3.3 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอ จะต้องแจ้งค าสั่งมิให้

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับค าขอ 

 4.ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลด พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้จากเว็บไซต์ 

www.oic.go.th ของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 5.ส่วนราชการสามารถขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสานของราชการจากส านักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ 
 
รำยละเอียดขอ้มูลพื้ นฐำน :   

ขอ้มูลพื้ นฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 

2548 2549 2550 

ระดบัควำมส ำเร็จในกำรเปิดเผยขอ้มูล

ข่ำวสำรของรำชกำร   
ระดับ - - N/A 

 
 

http://www.oic.go.th/
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แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 
 

1. แหล่งขอ้มูล :ก าหนดให้กลุ่มงานนโยบายและแผน  กองนโยบายและมาตรการเป็นหน่วย  
                 งานที่รับผิดชอบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยความร่วมมือใน 
                 การจัดท ารายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล :ความถี่ในการจัดเกบ็ข้อมูล  โดยให้มีการรายงานเป็นประจ าทุกเดือน 
                           และกลุ่มนโยบายและแผนสรุปรายงานทุกเดือน 

ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั :  พ.ต.อ. ปสพกรณ ์ โพธิสุข  นางอจัฉรา  ปรียาจิตต์     นางนวลจันทร์  โพธิ์ช่วย
เบอรติ์ดต่อ           : 0-2219-3600 ต่อ  4000, 4005, 4007 
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล         :  นางเจิดธรีา  คงเจริญ  
เบอรติ์ดต่อ              : 0-2219-3600  ต่อ 4020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวดัท่ี 6.1 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร/แผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริต กำร

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล 
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น ้ำหนกั :  รอ้ยละ 3 
ค ำอธิบำย :  

 พิจารณาจากระดับขั้นของความส าเร็จในการด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ

ป้องกนั        การทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน :   
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเรจ็ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา

จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน ตามเป้าหมายแต่ละระดับดังน้ี 

ระดบัคะแนน 
ระดบัขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 
1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยที ่: 
ระดบัคะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

1  ทบทวนผลการด าเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม     
การทุจริตที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกดิการทุจริต การปฏบัิติและ/หรือละเว้น     

การปฏบัิติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏบัิติราชการ  
 สรุปข้อมูลที่ ได้จากระบบการรับฟังข้อร้องเรียนของส่วนราชการหรือที่ มีการ

ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนย์บริการประชาชน 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้การปฏิบัติราชการ

ตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่

เพียงพอ การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท  าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมี

คุณธรรม    ความมีจริยธรรม การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตนและการ  ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

2  น าข้อมูลที่ ได้จากข้ันตอนที่  1 มาใช้ประกอบการจัดท าแนวทาง/มาตรการ/

แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างให้

เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มี

คุณธรรม จริยธรรม         การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ต้ังและมีธรร

มาภิบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ให้แล้วเสร็จ โดยต้องค านึงถึงระดับ
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ความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาครัฐและ

เครือข่ายภาคประชาชน และในมาตรการ/แผนปฏบัิติการ จะต้องระบุถึง 

 - การก าหนดหรือปรับปรุงแก้ไข หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการที่เอื้ อต่อการปฏิบัติงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

และประชาสัมพันธ์ ให้ภาครัฐและภาคประชาชน และ/หรือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้

รับรู้ 
- ก าหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

เป็นที่ต้ังและมีธรรมาภิบาล 
- กิจกรรมการสร้างความเข้มแขง็ในด้านการป้องกันการทุจริต/การให้ความรู้ กับ
ภาครัฐและภาคประชาชน ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันการ

ทุจริต 

3  ด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หรือการปฏบัิติหรือละ

เว้น    การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด รวมทั้ งการ

เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อ

ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม    การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ต้ังและ

มีธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้แล้วเสรจ็ครบถ้วน 

4  ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเร่ือง “การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่มี
การร้องเรียนผ่านระบบการรับฟังข้อร้องเรียนของส่วนราชการ ศูนย์ด ารงธรรม 

กระทรวงมหาดไทย ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

อย่างครบถ้วน 
 ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม การไม่ค านึงถึงประโยชน์

ส่วนรวมเป็นที่ ต้ังและไม่มีธรรมาภิบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่มี

กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยครบถ้วน 

5  สรุปผลการด าเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏบัิติ

การป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม 

การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ต้ังและมีธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 โดยระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานและสรุปผลการ

ตอบสนองต่อ       ข้อร้องเรียนเร่ือง “การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด” รวมทั้งการเสริมสร้างให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มี

คุณธรรม จริยธรรม การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ังและมีธรรมาภิบาล ใน
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ข้ันตอนที่ 4 พร้อมทั้งก าหนดแนวทางหรือมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทาง/

มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏบัิติการป้องกนัการทุจริต การเสริมสร้าง

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มี

คุณธรรม จริยธรรม การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ต้ังและมีธรรมาภิบาล

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

เงือ่นไข : 

การด าเนินการในแต่ละระดับจะพิจารณาคุณภาพของการจัดท าข้อมูลเพ่ือน ามาเป็นประเดน็ปรับ

คะแนนเชิงคุณภาพด้วย 

หมำยเหตุ :  
1. ส่วนราชการส่วนกลางจัดท ามาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในส่วนกลาง และ

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางหรือส านักงานตั้งอยู่   ในส่วนภูมิภาคที่ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ

ไม่ได้มอบอ านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  (เช่น ส านักงานอัยการสงูสุด ส านักงานสรรพากรภาค ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น)  

2. จังหวัดจัดท ามาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ     

ธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคและหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนกลางที่ปฏบัิติราชการหรือมีส านักงานต้ังอยู่ในส่วนภมิูภาคที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอ านาจ

จากผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2546 
3. ไม่รวมหน่วยงานราชการสงักดัราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  

 
รำยละเอียดขอ้มูลพื้ นฐำน :  
 

ขอ้มูลพื้ นฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
2548 2549 2550 

ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการตาม

มาตรการ/แผนปฏบัิติการป้องกนัการ

ทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ระดับ 5 4.4 4.2633 

 
 
แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 
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1. แหล่งขอ้มูล :  ก าหนดให้กลุ่มงานนโยบายและแผน  กองนโยบายและมาตรการเป็นหน่วย 
                   งานที่รับผิดชอบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยความร่วม มือในการ 
                   จัดท ารายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานในส านักงาน ปปง.  
                   คณะกรรมการ กปช.ปปง. (เครือข่ายภาคประชาชน) 

2. วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : ความถี่ในการจัดเกบ็ข้อมูล  โดยให้มีการรายงานเป็นประจ าทุกเดือน  
                                   และกลุ่มนโยบายและแผนสรุปรายงานทุกเดือน 

 
ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั :  พ.ต.อ. ปสพกรณ์  โพธิสขุ  นางอัจฉรา  ปรียาจิตต์                   
เบอรติ์ดต่อ : 0-2219-3600 ต่อ  4000,4005 
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล      :  นางเจิดธรีา  คงเจริญ            เบอรติ์ดต่อ : 0-2219-3600  ต่อ  4020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัช้ีวดัที่ 6.2 กำรจัดท ำขอ้มูลเรื่องกล่ำวหำ/ขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกบักำรทุจริตหรือกำรปฏิบติัหรือละเวน้

กำรปฏิบติัหนำ้ทีโ่ดยมิชอบของเจำ้หนำ้ทีข่องรฐัและขอ้มูลกำรจัดซ้ือจดัจำ้ง 
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น ้ำหนกั : รอ้ยละ 1 

ค ำอธิบำย :  

 พิจารณาจากความส าเรจ็ของการจัดท าข้อมูลเร่ืองกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

หรือการปฏบัิติหรือละเว้นการปฏบัิติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือใช้

เป็นฐานข้อมูลการทุจริตในระดับชาติ 
 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน :  

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเรจ็ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี  

ระดบัคะแนน 
ระดบัขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 
1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยที ่: 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

1 จัดท าข้อมูลเร่ืองกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละ

เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรูปแบบ รายการ และ

วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) ก าหนด (ตามแบบฟอร์ม ขท 01 แบบข้อมูลเร่ืองกล่าวหา/ข้อ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏบัิติหรือละเว้นการปฏบัิติหน้าที่โดยมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน และมีการปรับปรุงสถานะของ

ผลการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
2 มีการประมวลผลข้อมูลที่จัดท าตามข้ันตอนที่ 1 ให้อยู่ในรูป Information และ

น าเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ

ตัดสนิใจของผู้บริหารของส่วนราชการ ในการเฝ้าระวังและติดตามการปฏบัิติงาน

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 
3   เกบ็รวบรวมข้อมูล การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูลด้วย

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของส่วนราชการ แล้วบันทึกข้อมูลตามรูปแบบที่ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนด ได้

อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน (ตามแบบฟอร์ม ขท 02 แบบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง) 
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

4   มีการรายงานข้อมูลตามข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่

ก าหนด 
(หมายเหตุ : ข้อมูลตามข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3  ไม่รวมถึงข้อมูล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

5 มีการรายงานข้อมูลตามข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด   

 
เงือ่นไข :  

การด าเนินงานตามข้ันตอนที่ 4 และข้ันตอนที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะพิจารณาคุณภาพของการจัดท าข้อมูลเพ่ือน ามาเป็นประเดน็ปรับคะแนน

เชิงคุณภาพด้วย 

หมำยเหตุ :  
1. ก าหนดการรายงานข้อมูล : ก าหนดให้ส่วนราชการรายงาน 3 คร้ัง คือ  
คร้ังที่ 1 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏบัิติราชการฯ รอบ 6 

เดือน (ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2551) 
คร้ังที่ 2 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏบัิติราชการฯ รอบ 9 

เดือน (ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551) 
คร้ังที่ 3 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏบัิติราชการฯ รอบ 12 

เดือน (ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551) 
2. การส่ง File ข้อมูลต้องท าเป็น Zip File เทา่นั้น และตั้งช่ือ File ที่ Zip ไว้ โดยใช้รหัส

หน่วยงานเป็นช่ือ File เช่น ตช0014 และจัดส่งไปยัง E-mail Address : infonccc@nccc.go.th 
 
แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 
 

1. แหล่งขอ้มูล :  ก าหนดให้ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   

2. วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : ความถี่ในการจัดเกบ็ข้อมูล  โดยให้มีการรายงานเป็นประจ าทุกเดือน  
                                    

 
 
ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางสาวรงรอง คล้ายสุวรรณ  นางสาวชไมพร  ช่างจักร์ 
เบอรติ์ดต่อ           : 0-2219-3600 ต่อ  1001, 1039 
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ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล         :  นางสาวมนต์สนีิ  เหน็พร้อม                    
เบอรติ์ดต่อ           : 0-2219-3600  ต่อ  1031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัช้ีวดัที ่6.3 รอ้ยละของจ ำนวนส ำนวนกำรสอบสวนทีด่ ำเนนิกำรไดค้รบถว้นสมบูรณภ์ำยในระยะเวลำที่

ก ำหนด 
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น ้ำหนกั : รอ้ยละ 2 
ค ำอธิบำย : 

 พิจารณาจากร้อยละของจ านวนส านวนการสอบสวนที่ด าเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม

ประเดน็ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอให้

ด าเนินการ  โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพร้อมให้วินิจฉัยได้ และสามารถจัดส่ง

ส านวนการสอบสวนและเอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด เทียบกับจ านวนส านวนการสอบสวนที่

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอให้ด าเนินการ

ทั้งหมด 
 

สูตรกำรค ำนวณ : 
จ านวนส านวนการสอบสวนที่ด าเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์และจัดส่ง 

ไปยังส านักงาน ป.ป.ช. ได้ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด   x 100 

จ านวนส านวนการสอบสวนที่ส านักงาน ป.ป.ช. ขอให้ด าเนินการทั้งหมด 
 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดังน้ี 
ระดบัคะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

1 ร้อยละ 40 

2 ร้อยละ 50 
3 ร้อยละ 60 
4 ร้อยละ 70 
5 ร้อยละ 80 

 
หมำยเหตุ : 

1. กรณีส่วนราชการไม่มีส านวนการสอบสวนที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ ให้น ำน ้ ำหนกัตวัช้ีวดัรอ้ยละ 2 ไปเพิ่มให้ตวัช้ีวดัที่ 6.1 ระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
2. ให้ส่วนราชการส่วนกลางมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏบัิติหรือละเว้น

การปฏบัิติหน้าที่โดยมิชอบ หน่วยงานในสงักัดที่ต้ังอยู่ในส่วนกลาง และหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่

ปฏบัิติราชการหรือมีส านักงานต้ังอยู่ในส่วนภมิูภาค ที่ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการไม่ได้มอบอ านาจให้แก่

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
3. ให้จังหวัดมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่โดยมิชอบ หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคและหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติ
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ราชการหรือมีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภมูิภาคและผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอ านาจจากผู้บังคับบัญชาของ

ส่วนราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2546  ทั้งน้ี ไม่รวมหน่วยงาน

ราชการสงักัดราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏบัิติราชการหรือมีส านักงาน

ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้รับมอบอ านาจจากผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ เช่น 

ส านักงานอยัการสงูสดุ ส านักงานสรรพากรภาค ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น  
 

แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 
1. แหล่งขอ้มูล :  ก าหนดให้ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   

2. วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : ความถี่ในการจัดเกบ็ข้อมูล  โดยให้มีการรายงานเป็นประจ าทุกเดือน  
                                    

ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางสาวรงรอง  คล้ายสวุรรณ นางสาวชไมพร  ช่างจักร 
เบอรติ์ดต่อ           : 0-2219-3600 ต่อ  1001, 1039 
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล         :  นางสาวมนต์สนีิ  เหน็พร้อม    เบอรติ์ดต่อ           : 0-2219-3600  ต่อ  1031 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัช้ีวดัที ่7 รอ้ยละของระดบัควำมพงึพอใจของผูร้บับริกำร  
น ้ำหนกั : รอ้ยละ 5 
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ค ำอธิบำย :   

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการ

จากส่วนราชการ 
 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยส านักงาน ก.พ.ร. 

จะเป็นผู้จัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมินอสิระภายนอกมาด าเนินการส ารวจ  
 ประเดน็การส ารวจประกอบด้วยประเดน็ส าคัญๆ ดังน้ี  

(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(5) ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม          

ธรรมาภิบาล และการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 ส านักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้ส ารวจ วิเคราะห์ และคัดเลือกงานบริการหลักของส่วนราชการ

ไม่เกิน 3 งานบริการ ตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนด และแจ้งให้ส่วนราชการทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
ส ารวจความพึงพอใจ 

 หลักเกณฑใ์นการคัดเลือกงานบริการ 
1. เป็นงานบริการ ที่เป็นภารกจิหลักของส่วนราชการ 
2. เป็นงานบริการที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก มีผลกระทบสูงต่อประชาชน  

ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมีงานบริการ 2 งานได้แก่ 

   1. งานส่งมอบทรัพย์สนิที่ขายทอดตลาดให้กบัผู้ซ้ือทรัพย์สนิได้   

  2. งานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

สูตรกำรค ำนวณ :  

 
ค านวณเป็นร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

 
 
 
 
 
 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน : 
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ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังน้ี 

 

   ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียร้อยละ 65 เทา่กบั   1   คะแนน 
   ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียร้อยละ 70 เทา่กบั   2   คะแนน 
   ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียร้อยละ 75 เทา่กบั   3   คะแนน 

   ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียร้อยละ 80 เทา่กบั   4   คะแนน 
   ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียร้อยละ 85 เทา่กบั   5   คะแนน 

เงือ่นไข :  
1. ประเดน็ข้อสงัเกตของผู้ประเมินอสิระ จะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
2. กรณีงานบริการที่ถูกคัดเลือกมีจุดให้บริการหลายแห่ง ผู้ประเมินอิสระขอสงวนสิทธิ์ในการ

สุ่มจุดบริการในการส ารวจความพึงพอใจ 
รำยละเอียดขอ้มูลพื้ นฐำน :  
 

ขอ้มูลพื้ นฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
2548 2549 2550 

-งานส่งมอบทรัพย์สนิที่ขายทอดตลาด

ให้กบัผู้ซ้ือทรัพย์สนิได้   
-งานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

ร้อยละ 72. 70 
 

72. 70 
 

85. 80 
 
- 

88.91 
 
- 

 
แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 
 

1. แหล่งข้อมูล : ผู้ประเมินสามารถขอข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบงานบริการ  คือ  
                 ส านักบริหารจัดการทรัพย์สนิ กองนโยบายและมาตรการและหน่วยงาน 
                 ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม รายละเอยีดตัวช้ีวัดที่แนบ 

2. วิธจัีดเกบ็ข้อมูล : หน่วยงานผู้ประเมินอสิระภายนอกมาด าเนินการส ารวจ 

 
ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั :  พ.ต.อ. ปสพกรณ์  โพธิสขุ นายพนพภณษฎ์  ทองค า ร.ต.อ.ไพรัตน์  เทศพานิช              
เบอรติ์ดต่อ           : 02-2193600  ต่อ  4009,2031, 4003 
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล      :  นางสาวกมลเนตร  ภควากร นายปวิช  พันวิไล                              
เบอรติ์ดต่อ        : 02-2193600  ต่อ  4009,2036 

ตวัช้ีวดัที ่8 รอ้ยละของอตัรำกำรเบกิจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 
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น ้ำหนกั : รอ้ยละ 3 
ค ำอธิบำย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิก จ่าย                       

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทั้งที่ เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวช้ีวัด

ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งน้ีไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง

ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS)  
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเมื่อเทยีบกับวงเงินงบประมาณ

ที่ได้รับ 
 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน

และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ

โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้

จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณ

ก าหนดให้ 
 หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหว่างปี(รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือ

รายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า)จะน ายอดงบประมารหลังดอนเปล่ียนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

สูตรกำรค ำนวณ : 

 
                                เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย    x 100 
                                            วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ 

 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 
ดังน้ี 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

1 ร้อยละ 68 

2 ร้อยละ 71 
3 ร้อยละ 74 
4 ร้อยละ 77 
5 ร้อยละ 80 

หมำยเหตุ :  
 1.ระดับคะแนน 3 เทา่กบั ค่าเป้าหมายร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
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 2.การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะไม่รวมงบประมาณที่ส่วนราชการประหยัดได้  

และไม่ได้น าเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ต่อ ทั้งน้ี ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงิน

งบประมาณที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผล 
 3.ในกรณีส่วนราชการน าเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่น ๆ   

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะน ามาใช้ค านวณอตัราการเบิกจ่ายด้วย 
 4.สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ของ

กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

แหล่งขอ้มูลอำ้งอิง :  

ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั :  พ.ต.อ.ปสพกรณ์  โพธสิุข      นางอจัฉรา  ปรียาจิตต์    นางสาวรงรอง  คล้ายสวุรรณ                                   
เบอรติ์ดต่อ           : 0-2219-3600  ต่อ  4009,4005,1001 

ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล        :  นางสจิุตรา  แก้วละออ  นางสาวชนิกา  มหาวีระพจน์ นายวิชัย  ค าพันธ์                                     
เบอรติ์ดต่อ             : 0-2219-3600 ต่อ  4022,4017,1008 
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ตวัช้ีวดัที ่9  ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำนของส่วนรำชกำร 
น ้ำหนกั : รอ้ยละ 3  
ค ำอธิบำย : 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ จะ

พิจารณาจาก ความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ข้อมูลปริมาณการ
ใช้น า้มันเช้ือเพลิง (ลิตร) ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการจัดท าดัชนีการใช้พลังงาน เช่น เวลาที่ให้บริการ จ านวน

บุคลากร พ้ืนที่ของอาคารที่การให้บริการ เป็นต้น และพิจารณาปริมาณพลังงานที่ส่วนราชการใช้จริง โดย

เปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หน่วยงานควรจะใช้อย่างเหมาะสมตามปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
พลังงานของหน่วยงาน โดยใช้ข้อมูลตามที่รายงานและจัดเกบ็ในฐานข้อมูล www.e-report.energy.go.th 
ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

 พิจารณาจากร้อยละเฉล่ียถ่วงน า้หนักของพลังงาน  2 ชนิด คือ 
  1. ไฟฟ้า   
  2. น า้มัน   
 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน :  
 1.  ไฟฟ้ำ คะแนนการประเมินผลด้านไฟฟ้าของส่วนราชการ คิดจากคะแนนเฉล่ียของหน่วยงาน

ในสงักดัทั้งหมด โดยเกณฑก์ารให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังน้ี 
ระดบั

คะแนน 

คะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

ระดับที่ 1 0.5 ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ครบถ้วน 
ระดับที่ 2 0.5 ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการจัดท าดัชนีการใช้พลังงานครบถ้วน 

ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง มากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน โดยอยู่

ในช่วงตั้งแต่ 1.5 เทา่ ถึง 2 เทา่ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน หรือ มีค่า

ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง -0.500 ถึง -0.334   
ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง มากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน โดยอยู่

ในช่วงตั้งแต่ 1.2 เทา่ ถึง 1.5 เทา่ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน หรือ มี

ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง -0.333 ถึง -0.167  
ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง เทา่กบัหรือมากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

โดยอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 เทา่ ถึง 1.2 เทา่ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

หรือ มีค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.166 
ในกรณีที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงน้อยกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

หรือ มีค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 0 จะได้คะแนนเตม็ในการ

ประเมินผลด้านไฟฟ้า (2.5 คะแนน) 
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2.น ้ ำมนั คะแนนการประเมินผลด้านน า้มันของส่วนราชการ คิดจากคะแนนเฉล่ียของหน่วยงาน
ในสงักดัทั้งหมด โดยเกณฑก์ารให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังน้ี 

ระดบั

คะแนน 

คะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

ระดับที่ 1 0.5 ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานน า้มัน (kWh) ครบถ้วน 
ระดับที่ 2 0.5 ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการจัดท าดัชนีการใช้พลังงานครบถ้วน 

ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใช้น า้มันจริง มากกว่าปริมาณการใช้น า้มันมาตรฐาน โดยอยู่

ในช่วงตั้งแต่ 1.5 เทา่ ถึง 2 เทา่ของปริมาณการใช้น า้มันมาตรฐาน หรือ มี

ค่าดัชนีการใช้พลังงานน า้มันอยู่ในช่วง -0.500 ถึง -0.334   
ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใช้น า้มันจริง มากกว่าปริมาณการใช้น า้มันมาตรฐาน โดยอยู่

ในช่วงตั้งแต่ 1.2 เทา่ ถึง 1.5 เทา่ของปริมาณการใช้น า้มันมาตรฐาน หรือ มี

ค่าดัชนีการใช้พลังงานน า้มันอยู่ในช่วง -0.333 ถึง -0.167  
ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใช้น า้มันจริง เทา่กบัหรือมากกว่าปริมาณการใช้น า้มันมาตรฐาน 

โดยอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 เทา่ ถึง 1.2 เทา่ของปริมาณการใช้น า้มันมาตรฐาน 

หรือ มีค่าดัชนีการใช้พลังงานน า้มันอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.166 
ในกรณีที่ปริมาณการใช้น า้มันจริงน้อยกว่าปริมาณการใช้น า้มันมาตรฐาน 

หรือ มีค่าดัชนีการใช้พลังงานน า้มันมากกว่า 0 จะได้คะแนนเตม็ในการ

ประเมินผลด้านน า้มัน (2.5 คะแนน) 
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SEU = ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น า้มันมาตรฐาน 

หน่วยงานที่จะได้รับการประเมินดัชนีการใช้พลังงานต้องได้รับคะแนนเตม็ในข้ันที่ 1-2 
 

แผนภาพแสดงการใหค้ะแนนในระดบัคะแนน 3-5 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานทีไ่ด ้
0.5 - 1 คะแนน 

ช่วงที ่1 ระดบัคะแนนที ่3 

ช่วงที ่2 ระดบัคะแนนที ่3-4 

ช่วงที ่3 ระดบัคะแนนที ่3-5 

หน่วยงานทีไ่ด ้0 คะแนน 

หน่วยงานทีไ่ด ้1.5 คะแนน 

หน่วยงานทีไ่ด ้
0 - 0.5 คะแนน 

หน่วยงานทีไ่ด ้
1 – 1.5 คะแนน 

ช่วงที ่4 ไดค้ะแนนเตม็ในขัน้ 3-5 

ช่วงที ่5 ไมไ่ดค้ะแนนในขัน้ 3-5 



    56 

ปัจจยัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณคะแนนขั้นที่3 - 5  : 

 (1) ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ/น ้ ำมนัมำตรฐำน 

ค านวณจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากการวิเคราะห์ผลของข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐาน

ต่อปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานในแต่กลุ่ม โดยในการวิเคราะห์น้ันจะพิจารณาตัวแปรที่

มีผลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
(ก) ตัวแปรจากลักษณะการท างาน เช่น เช่น จ านวนบุคลากร พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร เวลา

การท างาน จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการ การออกให้บริการ เป็นต้น 
(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภมิู ระยะห่างจากตัวจังหวัดที่ต้ัง พ้ืนที่ของอ าเภอที่ต้ัง 

พ้ืนที่ของจังหวัดที่ต้ัง เป็นต้น 
(รายละเอยีดของการค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น า้มันมาตรฐานของแต่ละกลุ่มอยู่ใน 
www.e-report.energy.go.th) 

(2)    ค่ำกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำ/น ้ำมนัจริงทีร่ำยงำนแก่ สนพ. 
คือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น ้ามัน ที่หน่วยงานรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th    

ครบ 12 เดือน 

สูตรกำรค ำนวณค่ำดชันกีำรใชพ้ลงังำน : 
ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า/น า้มัน = ค่าการใช้ไฟฟ้า/น า้มันมาตรฐาน – ค่าการใช้ไฟฟ้า/น า้มันจริง 

                     ค่าการใช้ไฟฟ้า/น า้มันจริง 

เงือ่นไข :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ส านักงาน 

ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ ส่วนอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานหมุนเวียน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเตม็ในข้ันตอนที่ 1 และ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลค่าคะแนนดัชนี

การใช้พลังงาน ในข้ันตอนที่ 3-5  
หน่วยงานที่มีค่าดัชนีการใช้พลังงานต ่ากว่า -0.500 หรือเป็นหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้พลังงาน

จริงเป็น 2 เท่าของปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐานข้ึนไป จะไม่ได้คะแนนในข้ันตอนที่ 3-5 ซ่ึงจากข้อมูล

ของปี 2550 จะมีหน่วยงานในกลุ่มดังกล่าว ประมาณร้อยละ 10 ของหน่วยงานราชการทั้งประเทศ 
 
หมำยเหตุ : 
 1.ส่วนรำชกำร หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดต้ังข้ึนตาม

กฎกระทรวง  และรวมถึงส่วนราชการที่ต้ังข้ึนเป็นหน่วยงานภายในกรมน้ันที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 
ส าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกดักรมน้ัน ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎ 

กระทรวง แต่ปฏบัิติงานอยู่ในภมูิภาค การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการ

น้ันๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ต้ังของส่วนราชการว่า ต้ังอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการด าเนินงานไปรวม

กบัจังหวัดที่ต้ังอยู่น้ัน 

http://www.e-report.energy.go.th/


    57 

 2.หน่วยงำนในจังหวดั หมายรวมถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ จัดต้ังข้ึน                  

ตามกฎกระทรวง รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคซ่ึงจัดต้ังข้ึน

ตามกฎกระทรวง ทั้งน้ี การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการน้ันๆ ให้พิจารณา

จากสถานที่ต้ังของส่วนราชการว่าต้ังอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ต้ังอยู่

น้ัน 
รำยละเอียดขอ้มูลพื้ นฐำน :  
 

ขอ้มูลพื้ นฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
2548 2549 2550 

ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิกำรตำม

มำตรกำรประหยดัพลงังำนของส่วน

รำชกำร 
 

ร้อยละ 5 3.5 3.5 

 

ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั  :  นางสาวรงรอง  คล้ายสวุรรณ         เบอรติ์ดต่อ :  0-2219-3600  ต่อ  1001 

                             ส.ต.อ.หญิงยุพาพร แสงประเสริฐ    เบอรติ์ดต่อ :  0-2219-3600   ต่อ  1011 
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล      :    นายณพล  กุลม์ก าธร                  เบอรติ์ดต่อ :  0-2219-3600   ต่อ  1028 
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ตวัช้ีวดัที ่10 ระดบัควำมส ำเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้ ำหนกัในกำรรกัษำมำตรฐำนระยะเวลำกำร
ใหบ้ริกำร 

น ้ำหนกั : รอ้ยละ 2 
ค ำอธิบำย :  

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน า้หนักของผู้รับบริการที่ได้รับบริการ

ตาม          รอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทยีบกบัผู้รับบริการทั้งหมดในแต่ละกระบวนงานบริการ 
 รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉล่ียที่ส่วนราชการสามารถด าเนินการลดได้

จริง และได้แจ้งระยะเวลาเฉล่ียดังกล่าวเป็นผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แล้วแต่กรณี 
 กระบวนงานที่น ามาประเมินผลการปฏบัิติราชการ หมายถึง ทุกกระบวนงานที่ส่วนราชการ

เสนอไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 และส่วนราชการสามารถด าเนินการลด
รอบระยะเวลาได้ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

1. กระบวนงานการส่งมอบทรัพย์สนิที่ท  าการขายทอดตลาด 
2. กระบวนงานการส่งคืนทรัพย์สนิที่เป็นเงิน 
3. กระบวนงานการออกรหัสให้สายลับ  ปปง. 

ตำรำงและสูตรกำรค ำนวณ  :    
 

จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
จ านวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในแต่ละงานบริการ 

 
 

งำนบริกำร (i) 
น ้ำหนกั

(Wi) 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนเทียบกบัรอ้ยละของผูร้บับริกำรที่

ไดร้บับริกำรตำมรอบระยะเวลำมำตรฐำนเทียบกบั

จ ำนวนผูร้บับริกำรทั้งหมด 

คะแน

นทีไ่ด ้
(Ci) 

คะแนน

เฉลีย่ถ่วง

น ้ ำหนกั         
(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

1กระบวนงาน
การส่งมอบ

ทรัพย์สนิที่ท  า

การขายทอด 

ตลาด 

W1 50 60 70 80 90 C1 (W1 x C1) 

2. กระบวน 
งานการส่งคืน

ทรัพย์สนิที่

เป็นเงิน 
 
 

W2 50 60 70 80 90 C2 (W2 x C2) 
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3.ระบวนงาน
การออกรหัส

ให้สายลับ  

ปปง. 

W3 50 60 70 80 90 C3 (W3 x C3) 

น ้ำหนกัรวม  W =1 ค่ำคะแนนของตวัช้ีวดันี้ เท่ำกบั  (Wi x 
Ci) 

 
 
ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงน า้หนัก เทา่กบั 

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

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

 
โดยที ่: 

W หมายถึง น า้หนักความส าคัญที่ให้กบัแต่ละงานบริการ และผลรวมของน า้หนักของทุกงานบริการ 

เทา่กบั 1 
C หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทยีบกบัร้อยละของของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลา

มาตรฐานเทยีบกบัจ านวนผู้รับบริการทั้งหมด 

i  หมายถึง ล าดับที่ของงานบริการ ;  1, 2,…, i  

 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน : 
 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

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

 
เงือ่นไข : 

1. ให้ส่วนราชการคัดเลือกกระบวนงานจ านวนไม่น้อยกว่า 5 กระบวนงานจากกระบวนงานที่               

ส่วนราชการได้น ามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และลดระยะเวลา                   

การให้บริการได้ตั้งแต่ ร้อยละ 30 ขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว เพ่ือน ามาประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
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 2.กระบวนงานที่คัดเลือกมาประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 น้ีต้องเป็นกระบวนงานหลักที่

ส าคัญของหน่วยงาน และมีจ านวนผู้ใช้บริการมาก หรือพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก หรือมี              

ผู้ร้องเรียนจ านวนมาก 

 3.ให้ส่วนราชการระบุน ้าหนักที่ จัดสรรให้แต่ละกระบวนงานที่ ส่วนราชการเสนอเพ่ือน าไป

ประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้มีการถ่วงน ้าหนักตามล าดับความส าคัญของ
กระบวนงาน หำกไม่ระบุน ้ ำหนกั ใหถ้อืว่ำทุกกระบวนงำนมีน ้ ำหนกัเท่ำกนั 

 4.ส าหรับกระบวนงานของส่วนราชการที่ มีสาขาเพ่ือให้บริการหลายแห่ง ให้ส่วนราชการ

ด าเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการให้ครบทุกสาขา  โดยใช้รอบระยะเวลาเฉล่ียของ  การ
ให้บริการของทุกสาขา เป็นข้อมูลผลการด าเนินงาน (ทั้งน้ี ขอให้ส่วนราชการแสดงข้อมูลผู้ใช้บริการและ
ระยะเวลาให้บริการรายกระบวนงานของแต่ละสาขาตามแบบฟอร์ม 2 โดยแนบเป็นเอกสารหลักฐานให้กับผู้

ประเมินมาพร้อมกับรายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 

 5.ให้ส่วนราชการเสนอเฉพาะกระบวนงานที่มีการปฏิบัติอยู่ในส่วนราชการที่ต้ังอยู่ในส่วนกลาง 

รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในส่วนภูมิภาค และมีพ้ืนที่ รับผิดชอบ

ครอบคลุมหลายจังหวัดให้นับเป็นงานของส่วนกลาง เช่น ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 2 ซ่ึงมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 

9 จังหวัด  เป็นต้น 

 6.ให้ส่วนราชการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการบริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน 
 
หมำยเหตุ :  

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดเกบ็ข้อมูลผลการด าเนินงานจริง 9 

เดือน คือตั้งแต่เดือนมกราคม 2551ถึง เดือนกันยายน 2551 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลผลการปฏบัิติราชการตาม

ค ารับรอง    การปฏิบัติราชการ และให้ส่วนราชการแนบเอกสารหลักฐานข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลา

ให้บริการ   รายกระบวนงานตามแบบฟอร์มทั้ง 3 แบบฟอร์ม มาพร้อมกบัรายงานการประเมินผลตนเองตาม
ค ารับรองการปฏบัิติราชการ (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2. หากส่วนราชการไม่มีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการในแต่ละกระบวนงานที่

เป็นรอบระยะเวลามาตรฐาน ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จาก

คะแนนที่ได้รับของตัวช้ีวัดน้ี 
แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 

1.  แหล่งขอ้มูล :  
 กระบวนงานที่ 1-2 ส านักบริหารจัดการทรัพย์สนิเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ                                           

จัดเกบ็ข้อมูล 
กระบวนงานที่ 3 กองกลางและส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและสบืสวนทางการเงินเป็นหน่วยงานที่              

รับผิดชอบในการจัดเกบ็ข้อมูล 
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2. 
 

วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล   
 กระบวนงานที่ 1-2 ข้อมูลการรายงานผลของกองบริหารจัดการทรัพย์สนิ                           
 กระบวนงานที่ 3 ข้อมูลเอกสารการรายงานผลของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
              สบืสวนทางการเงินและการรับ-ส่งหนังสอืของกองกลาง  

 
ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั  : นายพนพภณษฎ์  ทองค า  นางสาวรงรอง  คล้ายสวุรรณ   นายว่ีคุณ นิธิมุทรากุล                          
เบอรติ์ดต่อ             :  02-2193600  ต่อ  2031,1001, 6002 
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล      :   นางกรกมล  ดิษยธรรม  นายปวิช พันวิไล  ส.ต.อ.หญิงยุพาพร แสงประเสริฐ  
                            นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง       
  เบอรติ์ดต่อ        :   02-2193600  ต่อ  2003, 1036, 1011, 7014 
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ตวัช้ีวดัที1่1 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 

น ้ำหนกั : รอ้ยละ 2 
ค ำอธิบำย :   

 ความส าเรจ็ของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดท า

บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและกจิกรรม เพ่ือน าไปสู่การบริหารราชการอย่างมีประสทิธภิาพ 
 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน :  

 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี  

ระดบัคะแนน 
ระดบัขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 
1      

2      

3      
4      
5      

 
โดยที ่: 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

1 จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการค านวณต้นทุน ตาม

รูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยเสนอให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ

ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
2 เป รียบ เทียบผลการค านวณ ต้น ทุน ต่อหน่ วยผลผลิตระห ว่างปี งบประมาณ                   

พ.ศ. 2549 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ว่ามีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
อย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และจัดท ารายงาน

สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสรจ็ 

3 ทบทวนภารกิจเพ่ือจัดท าข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมปริมาณและ             

หน่วยนับทั้งองค์กร ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

4. จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย โดยจัดให้มีการค านวณต้นทุน  

อย่างน้อย ดังน้ี   

 1. กจิกรรมของหน่วยงานสนับสนุน 5 กจิกรรมย่อย 

 1.1 ด้านการเงินและบัญชี 

 1.2 ด้านการพัสดุ 
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

 1.3 ด้านบริหารบุคคล 

 1.4 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 1.5 ด้านการตรวจสอบภายใน 

 2. กจิกรรมของหน่วยงานหลัก 1 กจิกรรมย่อย  

 3. ผลผลิตย่อย 2 ผลผลิต 

 และรายงานผลการค านวณให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. 

ทราบ 

5 น าผลการด าเนินงานที่ได้จากข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 4 ไปก าหนดแนวทางหรือ

แผนการเพ่ิมประสทิธภิาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 
 

1. แหล่งขอ้มูล :  ก าหนดให้กลุ่มงานนโยบายและแผน  กองนโยบายและมาตรการและ 
                   กองกลางเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   

2. วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : กลุ่มงานนโยบายและแผน  กองนโยบายและมาตรการและ 
                   กองกลางจัดเกบ็ข้อมูล   

 
ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั :   พ.ต.อ ปสพกรณ์  โพธิ์สขุ นางอัจฉรา  ปรียาจิตต์ นางสาวรงรอง คล้ายสวุรรณ 
   นางสาวเรวดี  ติลกวิริยกุล 

เบอร์ติดต่อ           :   0-2219-3600 ต่อ  4009 , 4005,1001,1007 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล       :    นางสจิุตรา  แก้วละออ นางสาวชนิกา  มหาวีระพจน์  นางสาวเขมิกา  ยะสคุ า 
เบอร์ติดต่อ           : 0-2219-3600  ต่อ  1007,4022,4017, 1007 
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ตวัช้ีวดัที ่12.3 ผลคะแนนจำกรำยงำนกำรประเมินองคก์รดว้ยตนเองตำมเกณฑ ์7 หมวด 
น ้ำหนกั : ร้อยละ 15 
ค ำอธิบำย : 
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ตวัช้ีวดัที ่  13.1 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำแผนพฒันำกฎหมำยของส่วนรำชกำร    

น ้ำหนกั : รอ้ยละ 1 
ค ำอธิบำย : 
ค ำอธิบำย : 

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเรจ็ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การ
ให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 

 ส่วนราชการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากฎหมายประจ าปี พ.ศ. 2551 โดยให้ระบุการ
ด าเนินการพัฒนากฎหมายใด สาระส าคัญหรือประเดน็กฎหมายที่จะด าเนินการและเหตุผลในการด าเนินการ

ในแต่ละประเดน็ทางกฎหมายให้ชัดเจน มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ และให้ส่วน

ราชการด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2550  
 ส่วนราชการใดที่ได้ส ารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก และอนุบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบ

แล้ว ปรากฏว่าไม่มีกฎหมายใดอยู่ในกรอบนโยบายที่ต้องด าเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายตามกรอบการ

จัดท ากฎหมายที่จะต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ เช่น กฎหมายเพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) อาจเลือกด าเนินการ  ดังน้ี 
(1)  พัฒนาหรือจัดระบบกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงกฎหมายล าดับรองในความรับผิดชอบให้เป็น

ฐานข้อมูลทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ส่วนราชการและประชาชน

ทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
   (2)  พัฒนาหรือจัดระบบกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงกฎหมายล าดับรองในความรับผิดชอบให้เป็น

ฐานข้อมูลทางกฎหมายอเิลก็ทรอนิกส์และเผยแพร่บนเครือข่ายอเิตอร์เนต็ที่ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
   (3)  ประมวลหรือช าระสะสางมติคณะรัฐมนตรีในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้

หรือปฏบัิติงานและสะดวกในการค้นหาของประชาชน 
   หากส่วนราชการใดไม่มีกฎหมายที่จะต้องพัฒนา และไม่จ าเป็นต้องด าเนินการตามข้อ

(1)และ(2) ให้ท าหนังสือยืนยันกับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือยกเว้นค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ส าหรับประเดน็การประเมินผลการพัฒนากฏหมายดังกล่าว 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน :  

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี  
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ระดบัคะแนน 
ระดบัขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 
1      

2      

3      
4      
5      

โดยท่ี  : 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 
1 รวบรวมกฎหมายหลักและอนุบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน

รัฐทั้งหมดที่ส่วนราชการรับผิดชอบ โดยจ าแนกหมวดหมู่ว่ากฎหมายหลักฉบับใดมี

อนุบัญญัติใดที่ออกเป็นไปตามกฎหมายหลักฉบับน้ัน 

2 ส ารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก และอนุบัญญัติที่จะต้องด าเนินการยกร่างขี้ นใหม่  

แก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ 

และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ให้สอดคล้องตามกรอบการจัดท ากฎหมายที่จะต้อง

ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด   
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่  

10 (พ.ศ. 2550-2554)   
3 จัดท ารายงานวิเคราะห์กฎหมายและประเด็นทางกฎหมาย ตามกรอบนโยบาย           

ที่ก  าหนดไว้ โดยมีการจัดท าการรับฟังความคิดเหน็ของผู้อยู่ใต้บังคับของกฎหมาย 

หรือผู้มีส่วนได้เสียในกฎหมาย (Focus group) หรือน าข้อเสนอจากผลงานวิจัยมา
ด าเนินการ และน าความเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

หรือคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการไปด าเนินการ

พัฒนากฎหมายในส่วนที่รับผิดชอบไปด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้

ต้องช้ีแจงเหตุผลประกอบ ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนากฎหมายหรือคณะกรรมการ

ประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการจะเป็นผู้ให้ความเหน็ชอบ 
4 จัดท าแผนการพัฒนากฎหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยระบุกฎหมาย

ที่จะด าเนินการพัฒนา สาระส าคัญ/ประเด็นทางกฎหมายที่จะด าเนินการและ

เหตุผลที่จะด าเนินการในแต่ละประเด็นทางกฎหมายแล้วเสร็จ จัดส่งให้ส านัก

เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่  28  ธนัวาคม พ.ศ.2550 
5 แผนพัฒนากฎหมายที่ส่วนราชการน าเสนอได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

พัฒนากฎหมายหรือคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ 
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หมำยเหต ุ: 
ในกรณีที่ส่วนราชการไม่มีกฎหมายที่ต้องพัฒนาตามหลักเกณฑ์การพัฒนากฎหมายให้แจ้ง

ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
รายละเอยีดข้อมูลพ้ืนฐาน               

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 
  2548 2549 2550 

ระดับความส าเรจ็ของการ

จัดท าแผน พัฒนากฎหมาย

ของส่วนราชการ    

ระดับ 5 - 5 

 
แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 
 
1. ก าหนดให้ส านักภารกจิพิเศษเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเกบ็ข้อมูล 
2. ส านักภารกจิพิเศษ รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูล 

 

ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั : นายชาญชัย  พงศ์ภัสสร 
เบอรติ์ดต่อ           :   0-2219-3600 ต่อ  8008 
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล        :     นายธรีะ  ละมุลตรี      
เบอรติ์ดต่อ           :   0-2219-3600  ต่อ1918 
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ตวัช้ีวดัที ่13.2 ระดบัควำมส ำเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้ ำหนกัของกำรด ำเนินงำนตำม แผนพฒันำ

กฎหมำยของส่วนรำชกำร    
น ้ำหนกั : รอ้ยละ 2s 
ค ำอธิบำย : 

 พิจารณาจากผลส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของการด าเนินการตามข้ันตอน 

(Milestone) ตามแผนพัฒนากฎหมายประจ าปี พ.ศ. 2551 (ประเมินผลงานถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.

2551) ที่ส่วนราชการน าเสนอและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี 

ดังน้ี 
 
กรณีที ่1  การด าเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการปกติ 

ตำรำงและสูตรกำรค ำนวณ :   

ล ำดบัท่ีของ   
ช่ือกฎหมำย 

(i) 

น ้ำหนัก 
ของ 
แต่ละ

กฎหมำย 
(Wi) 

เกณฑก์ำรให้คะแนนเทียบกบัร้อยละของ
ควำมส ำเรจ็หรือควำมคืบหน้ำท่ีปฏิบติัได้ตำม

แผนพฒันำกฎหมำยของ 
ปีงบประมำณท่ีท ำกำรประเมินผล 

คะแนนท่ีได ้
ของแต่ละ 
กฎหมำย 

(Li) 

คะแนนเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก 

(Li x Wi) 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 
ช่ือกฎหมำยท่ี 1 0.xx 60 70 80 90 100 คา่คะแนนของ

กฎหมายที ่1 
(คา่คะแนนของกฎหมายที ่1 x   
น ้าหนกัของกฎหมายที ่1) 

ช่ือกฎหมำยท่ี 2 0.xx 60 70 80 90 100 คา่คะแนนของ
กฎหมายที ่2 

(คา่คะแนนของกฎหมายที ่2 
x  น ้าหนกัของกฎหมายที ่2) 

ช่ือกฎหมำยท่ี i 0.xx 60 70 80 90 100 คา่คะแนนของ
กฎหมายที ่i 

(คา่คะแนนของกฎหมายที ่i x    
น ้าหนกัของกฎหมายที ่i) 

 รวม =1*       ผลรวมของ (คา่คะแนนของ
กฎหมายที ่1 x น ้าหนกัของ
กฎหมายที ่1)+ (คา่คะแนนของ
กฎหมายที ่2 x น ้าหนกัของ
กฎหมายที ่2 )+ (คา่คะแนน
ของกฎหมายที ่i x น ้าหนกัของ
กฎหมายที ่i) 

 
* ให้ส่วนราชการก าหนดน า้หนักของแต่ละกฎหมาย  โดยให้ผลรวมของน า้หนักของทุกกฎหมายเทา่กบัร้อยละ 1 
 
สูตรกำรค ำนวณ : 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉล่ียถ่วงน า้หนักของแต่ละกฎหมาย 
 
หรือ 
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(น า้หนักของกฎหมายที่ 1 x คะแนนที่ได้ของกฎหมายที่ 1) + (น า้หนักของกฎหมายที่ 2 x คะแนนที่ได้ของกฎหมายที่ 
2) 

(น า้หนักของกฎหมายที่ 3 x คะแนนที่ได้ของกฎหมายที่ 3)+ (น า้หนักของกฎหมาย i x คะแนนที่ได้ของกฎหมายที่ i) 
 
โดยท่ี  

น ้าหนกัของกฎหมาย 
(Wi) 

หมายถงึ  น ้าหนกัความส าคญัทีใ่หก้บักฎหมายแต่ละฉบบั โดยน ้าหนกัของทกุฉบบั
รวมกนั = 1 

คะแนนทีไ่ดข้องกฎหมาย 
(Li) 

หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเปรยีบเทยีบความคบืหน้าทีส่ามารถปฏบิตัไิดก้บั
แผนพฒันากฎหมายของสว่นราชการทีไ่ดก้ าหนดไว ้ตามรายละเอยีดแผนงาน 

i หมายถงึ ล าดบัทีข่องกฎหมาย 
 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน : 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 
1 ผลรวมของ (ค่าคะแนนที่ได้ของกฎหมาย  x น า้หนักของกฎหมาย) = 1  
2 ผลรวมของ (ค่าคะแนนที่ได้ของกฎหมาย  x น า้หนักของกฎหมาย) = 2  
3 ผลรวมของ (ค่าคะแนนที่ได้ของกฎหมาย  x น า้หนักของกฎหมาย) = 3  
4 ผลรวมของ (ค่าคะแนนที่ได้ของกฎหมาย  x น า้หนักของกฎหมาย) = 4  
5 ผลรวมของ (ค่าคะแนนที่ได้ของกฎหมาย  x น า้หนักของกฎหมาย) = 5  

 
รำยละเอียดขอ้มูลพื้ นฐำน :  

ขอ้มูลพื้ นฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
2545 2546 2547 

  - - 3 

 
กรณีที ่2  การพัฒนาหรือจัดระบบกฎหมายซ่ึงรวมถึงกฎหมายล าดับรองในความรับผิดชอบให้เป็น

ฐานข้อมูลทางกฎหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเผยแพร่บนเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ที่ส่วนราชการและประชาชน

ทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน : 

ระดบัคะแนน ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1 ด าเนินการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ในรายละเอียดเชิงโครงสร้างกฎหมาย 

และอนุบัญญัติในกฎหมายแม่บทฉบับเดียวแต่ละฉบับ เพ่ือการจ าแนกข้อมูล

และจัดกลุ่มข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของหลักเกณฑแ์ต่ละเร่ือง
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ระดบัคะแนน ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
พร้อมการยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมซ่ึงกนัและกนั หรือข้ามกฎหมาย ข้ามอนุ

บัญญัติหรือคาบเกี่ยวกนั ในกลุ่มกฎหมายแม่บทรายฉบับที่ส าคัญ และจัดท า

รายละเอยีดโครงการ 

2 แปลงข้อมูลกฎหมาย และอนุบัญญัติให้เป็นข้อมูลอเิลก็ทรอนิกสใ์นรูปแบบ

ข้อความ (Text File) ที่สามารถสบืค้นลึกลงไปในเน้ือหาได้ เพ่ือน ามาจัดท า
เป็นข้อมูลกฎหมาย อนุบัญญัติ หรือประมวลกฎหมายฉบับรวมการแก้ไข

เพ่ิมเติมด้วยระบบงานสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส์ 

3 น าข้อมูลกฎหมาย และอนุบัญญัติที่แปลงเป็นข้อมูลอเิลก็ทรอนิกสใ์นรูปแบบ

ข้อความ (Text File) แล้ว เข้าสู่ฐานข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการจัดท าเป็นข้อมูล
กฎหมาย อนุบัญญัติ หรือประมวลกฎหมายฉบับรวมการแก้ไขเพ่ิมเติมด้วย

ระบบงานสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส์ 

4 พัฒนาหรือจัดหาระบบหรือเคร่ืองมือสบืค้นข้อมูลที่ทนัสมัยและเหมาะสมกบั

ลักษณะโครงสร้างข้อมูลในฐานข้อมูลกฎหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์ละสามารถ

สร้างฐานดัชนีข้อมูลอตัโนมัติเพ่ือช่วยเหลือการสบืค้น เข้าถึงข้อมูลกฎหมาย

ในทนัททีี่มีการประกาศใช้ยกเลิก หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย และอนุบัญญัติ

มาช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ และประสทิธิภาพแก่การสบืค้น การแสดงผล 

การปฏบัิติงาน และเผยแพร่การให้บริการบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็แก่ส่วน

ราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไปให้มีความสมบูรณ์ สะดวก และรวดเรว็ 
5 ทดสอบ/น าข้อมูลกฎหมายตามโครงการฯ ออกเผยแพร่ให้บริการแก่

สาธารณะได้ภายในเน้ือหาที่ก  าหนดไว้ในโครงการฯ ซ่ึงสิ้นสดุภายใน 30 

กนัยายน 2551 

 
กรณีที ่3 การประมวลหรือช าระสะสางมติคณะรัฐมนตรีในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้ 
หรือปฏบัิติงานและสะดวกในการค้นหาของประชาชน 
 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน : 

ระดั

บ

คะแ

นน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

1 แต่งต้ังคณะท างานประมวลหรือช าระสะสางมติคณะรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่   รวมรวม 

ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่หรือจัดประเภทมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นระบบ แล้ว

เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดและประชาชนสามารถค้นหาได้โดยสะดวก 

2 รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดของส่วนราชการ  

3 จัดหมวดหมู่หรือจัดประเภทของมติคณะรัฐมนตรีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ส่วนราชการ โดย
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ระดั

บ

คะแ

นน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

ด าเนินการ ดังน้ี 
3.1 คัดแยกมติคณะรัฐมนตรีที่สิ้นสภาพแล้วออกจากมติคณะรัฐมนตรีที่ยังมีผลใช้อยู่ 
3.2 น ามติคณะรัฐมนตรีที่ยังมีผลใช้อยู่มาศึกษา วิเคราะห์ ว่ามติคณะรัฐมนตรีใดบ้างที่เป็นเร่ือง
เดียวกนัหรือเกี่ยวข้องกนั แล้วน ามารวมกลุ่มไว้ด้วยกนั 
3.3 จัดหมวดหมู่หรือประเภทของมติคณะรัฐมนตรี ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สะดวกต่อการ
น าไปใช้งาน โดยอาจจ าแนกตามเน้ือหาสาระของมติคณะรัฐมนตรี, ภารกจิของหน่วยงาน 
นโยบายรัฐบาล ฯลฯ เป็นต้น  

4 เผยแพร่รายช่ือมติคณะรัฐมนตรีที่ได้จัดหมวดหมู่หรือประเภทแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ในสังกดัและ

ประชาชนสามารถค้นหาได้โดยสะดวก โดยเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของ ส่วนราชการ  

5 ส่งรายช่ือมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ประมวลหรือช าระสะสางแล้ว พร้อมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่สมควร

พัฒนาปรับปรุงหรือยกเลิก (ถ้ามี) ให้ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 30 กันยายน 
2551 

 
หมายเหตุ : เกณฑก์ารประเมินอ้างองิถึงรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ง ของคู่มือโครงการสมัมนา
ทศิทางและแนวทางการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จัดท าโดยส านัก

เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี  
 
แหล่งขอ้มูล / วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : 
 

1. แหล่งขอ้มูล :  ก าหนดให้ส านักภารกจิพิเศษเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล   

2. วิธีกำรจดัเก็บขอ้มูล : ส านักภารกจิพิเศษจัดเกบ็ข้อมูล   
 

ผูก้ ำกบัดูแลตวัช้ีวดั : นายชาญชัย  พงศ์ภัสสร  เบอรติ์ดต่อ           :   0-2219-3600 ต่อ 8008   
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล      :  นายธรีะ  ละมุลตรี         เบอร์ติดต่อ               : 0-2219-3600  ต่อ  1918 

 


