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1 

ค าน า 

 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
หมวด 8 การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ก าหนดใหส้่วนราชการด าเนินการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
ของสว่นราชการเกีย่วกบัผลสมัฤทธิข์องภารกจิ คณุภาพการใหบ้รกิาร ความพงึพอใจของประชาชนผูร้บับรกิาร 
ความคุม้ค่าในภารกจิ และอาจจดัใหม้กีารประเมนิผลภาพรวมของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละระดบัหรอืหน่วยงานใน
ส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่ให้บรกิารมคีุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด สามารถเพิม่ผลงานโดย 
ไมเ่ป็นการเพิม่คา่ใชจ้่าย หรอืสามารถด าเนินการตามแผนลดคา่ใชจ้่ายต่อหน่วยได ้ส่วนราชการจะไดร้บัจดัสรร
เงนิรางวลัเพือ่น าไปจดัสรรในสว่นราชการ 

  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการเจรจาขอ้ตกลง และประเมนิผลการปฏบิตัิราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นปีที่ 7 และได้จดัท าคู่มือการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี ส าหรบัการประเมนิผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส านักงาน ก.พ.ร. 
ได้จัดจ้างบริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่  จ ากัด (ทริส) เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และได้จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นคู่มือ 
ในการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการมีความเขา้ใจเกี่ยวกบักรอบ  
และแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตัิราชการของส่วนราชการมากยิง่ขึน้ ส่งผลใหก้ารประเมนิผลการปฏบิตัิ
ราชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลต่อไป 

ทัง้น้ี หากเกณฑ์การให้คะแนนหรือช่ือตวัช้ีวดัในท่ีปรากฏในคู่มือการประเมินผลฯ น้ี 
ขัดแย้งกับหนังสือเวียนท่ีส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งไว้ก่อนหน้าน้ี ขอให้ใช้ข้อความตามคู่ มือการ
ประเมินผลฯ น้ีแทน  
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บทท่ี 1 
กรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ  

ตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบดว้ย หลกัการและทีม่า วตัถุประสงค ์กรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
องคป์ระกอบ และบทบาทของคณะกรรมการประเมนิผล การจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 
และแนวทางการจดัท าค ารบัรองและตดิตามผลการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

1.1  หลกัการและท่ีมา 

1.1.1 พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1บญัญตัวิ่า     
”การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิต่์อภารกิจของรฐั ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรฐั  การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานทีไ่ม่จ าเป็น การกระจายภารกจิและทรพัยากรให้แก่ทอ้งถิน่ การกระจายอ านาจตดัสนิใจ การอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน มผีูร้บัผดิชอบต่อผลของงาน การปรบัปรงุคุณภาพ
การใหบ้รกิารจงึเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ าเป็นอย่างยิง่เพื่อใหก้ารบรหิารราชการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  และ
สามารถตอบสนองตามความตอ้งการของประชาชน ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องส่วนราชการตอ้งใชว้ธิีการบรหิาร
กจิการบ้านเมอืงที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิง่ให้ค านึงถึงความรบัผดิชอบของผู้ปฏิบตัิราชการ การมสี่วนร่วมของ
ประชาชน การเปิดเผยขอ้มลู การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ทัง้นี้ตามความเหมาะสม
ของแต่ละภารกจิ” 

1.1.2 พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 
12 ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกดิผลสมัฤทธิ ์ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีเพื่อ
ก าหนดมาตรการก ากบัการปฏบิตัริาชการ โดยวธิกีารจดัท าความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืโดยวธิกีาร
อื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มี        
คณะผูป้ระเมนิอสิระด าเนินการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการเกีย่วกบัผลสมัฤทธิข์องภารกจิ 
คุณภาพการให้บรกิาร ความพงึพอใจของประชาชนผู้รบับรกิาร ความคุม้ค่าในภารกจิ ทัง้นี้ตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และระยะเวลาที ่ก.พ.ร. ก าหนด 

1.1.3 แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550) ยุทธศาสตร์ที่ 1      
การปรบัเปลี่ยนกระบวนการและวธิกีารท างาน ก าหนดใหม้กีารปรบัปรุงระบบการประเมนิผลการด าเนินงาน
โดยจดัใหม้กีารเจรจาและท าขอ้ตกลงว่าดว้ยผลงานประจ าปี ใหส้อดรบักบัแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนด าเนินงาน
รายปีกับหัวหน้าส่วนราชการไว้เป็นการล่วงหน้า รวมทัง้ให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม  
ขอ้ตกลงดงักล่าวทกุสิน้ปี และถอืเป็นเงือ่นไขสว่นหนึ่งของการใหเ้งนิรางวลัประจ าปีแก่สว่นราชการ 
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1.1.4 คณะรฐัมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและ
รายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             
ที่ ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องท าการพัฒนาการปฏิบัติราชการและ          
ท าขอ้ตกลงผลงานกบัผูบ้งัคบับญัชาและคณะกรรมการเจรจาขอ้ตกลงและประเมนิผล และจะไดร้บัสิง่จูงใจตาม
ระดบัของผลงานตามทีต่กลง 

1.1.5 แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ยุทธศาสตร์ที่ 3       
กลยุทธ์ที ่3.3.4  ปรบัปรุงกลไกและระบบการประเมนิผลตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการใหเ้หมาะสมสอดรบั
กบัพนัธกจิและลกัษณะของหน่วยงานของรฐั สามารถวดัผลไดท้ัง้ในระดบัองคก์ารและระดบับุคคล รวมทัง้การ
พัฒนามาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจตามผลงาน และขยายผลระบบบริหารยุทธศาสตร์องค์การภาครัฐ 
(Government Strategic Management System : GSMS) ใหม้คีวามเชื่อมโยงกบัระบบการบรหิารการเงนิการ
คลังภาครฐัสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) เพื่อ
ประมวลรายงานผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัควบคูไ่ปกบัรายงานผลทางการเงนิไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 ส าหรบัในคู่มือนี้  จะน าเสนอเกี่ยวกบัวิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม        
ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

1.2  วตัถปุระสงค ์

1.2.1 เพื่อใหส้่วนราชการมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัขัน้ตอน และวธิีการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
ตามกรอบและแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

1.2.2 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถจดัเตรยีมเอกสารหลักฐานของตัวชี้ว ัดผลการปฏิบัติราชการ 
ตาม    ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการตามแนวทางและรายละเอยีดของการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

1.2.3 เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารปฏบิตัริาชการทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิแ์ละประโยชน์สขุของประชาชน 
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1.3  กรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

ส่วนราชการจะด าเนินการจัดท าค ารบัรอง และประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรบัสิง่จูงใจตาม      
ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ภายใตก้รอบการประเมนิผลทัง้ 4 มติ ิตามแผนภาพที ่1 ดงันี้ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 แผนภาพท่ี 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 

ส าหรบัรายละเอยีดของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ แยกตามมิต ิ
สามารถแสดงไดต้ามแผนภาพที ่2 ดงันี้ 

มิติท่ี 1 
ด้านประสิทธิผล 

แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้ร ับงบประมาณ 
มาด าเนินการ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สขุต่อประชาชน 

มิติท่ี 2 
ด้านคณุภาพการให้บริการ 

แสดงการให้ความส าคัญกับผู้ร ับบริการในการ
ให้ บ ริก า รที่ มี คุ ณ ภ าพ  ส ร้า งค ว ามพึ งพ อ ใจ 
แกผู่ร้บับรกิาร 

มิติท่ี 3 
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ 

แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เช่น  
การบรหิารงบประมาณ การรกัษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บรกิาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน เป็นตน้ 

มิติท่ี 4 
ด้านการพฒันาองคก์าร 

แสดงความสามารถในการบริหารจัดการองค์การ 
เพื่อสร้างความพร้อมในการสนับสนุนแผนปฏิบัติ
ราชการ 

              แผนภาพท่ี 2 รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 

 

กรอบการประเมิน 
ตามมติ   ครม . 

และแผนยุทธศาสตร ์     

มิติท่ี   2 
ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ   

มิติท่ี   4 
ดา้นการพฒันาองคก์ร 

  1 
ดา้นประสิทธิผล 
ตามยุทธศาสตร ์

มิติท่ี   3 
ดา้นประสิทธิภาพ 

ของการปฏิบติัราชการ 

  . 
     

มิติท่ี   2 
ด้านคณุภาพการให้บริการ   

มิติท่ี   4 
ด้านการพฒันาองคก์าร 

มิติท่ี1  
ด้านประสิทธิผล 

มิติท่ี   3 

ด้านประสิทธิภาพ 
ของการปฏิบติัราชการ 

กรอบการประเมินผล 
การปฏิบติัราชการของ 

ส่วนราชการ 
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1.4  องคป์ระกอบ และบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล 

1.4.1 คณะกรรมการก ากับการจัดท าข้อตกลงและการประเมินผล ท าหน้าที่ก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละกรอบการเจรจาขอ้ตกลงผลงาน เป้าหมาย วธิกีารประเมนิผล และจดัสรรสิง่จูงใจ ก ากบัใหส้่วน
ราชการและคณะกรรมการเจรจาขอ้ตกลงและประเมนิผลด าเนินการตามหลกัเกณฑอ์ยา่งมมีาตรฐาน และแกไ้ข
ปัญหาในการจดัท าขอ้ตกลงและประเมนิผล ซึง่คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมอีงคป์ระกอบ
ดงันี้ 

องคป์ระกอบคณะกรรมการก ากบัการจดัท าข้อตกลงและการประเมินผล 
1. รองนายกรฐัมนตร ี  ประธาน ก.พ.ร. 
2. รฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ี รองประธานกรรมการ 
3. ปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี กรรมการ 
4. ม.ร.ว. จตุัมงคล  โสณกุล กรรมการ 
5. นายชยัอนนัต ์ สมุทวณิช กรรมการ 
6. นายบวรศกัดิ ์ อุวรรณโณ กรรมการ 
7. นายปรชีา   จรุงกจิอนนัต ์ กรรมการ 
8. นายวฒันา  รตันวจิติร  กรรมการ 
9. นายสมพล  เกยีรตไิพบลูย ์ กรรมการ 
10. นายสมภพ  อมาตยกุล กรรมการ 
11. นายธรรมรกัษ์ การพศิษิฎ ์ กรรมการ 
12. นายมนุชญ ์  วฒันโกเมร กรรมการ 
13. นายการุณ กติตสิถาพร กรรมการ 
14. เลขาธกิาร  ก.พ.ร.  กรรมการและเลขานุการ 

1.4.2 คณะกรรมการเจรจาขอ้ตกลงและประเมนิผล  เป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งแต่งตัง้โดย
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ท าหน้าทีเ่จรจาความเหมาะสมของตวัชีว้ดั น ้าหนัก  ค่าเป้าหมาย 
และเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อใช้ในการจัดท าค ารบัรองการปฏิบัติราชการ โดยการเจรจาข้อตกลงและ
ประเมนิผลในแต่ละระดบั มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ระดับกระทรวง/กลุ่มภารกิจ คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลเป็น
ผูด้ าเนินการเจรจาตกลงกบัหวัหน้าส่วนราชการระดบักระทรวง/กลุ่มภารกจิ และผูบ้งัคบับญัชาของหวัหน้าสว่น
ราชการระดับกระทรวง/กลุ่มภารกิจเกี่ยวกับ ตัวชี้ว ัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วดัตาม
แผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง/กลุ่มภารกจิ 

ระดบักรม หวัหน้าส่วนราชการระดบักระทรวงหรอืหวัหน้าส่วนราชการระดบักลุ่ม
ภารกจิด าเนินการเจรจากบัหวัหน้าส่วนราชการระดบักรมเพื่อตกลง ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนนตวัชีว้ดัตามแผนปฏบิตัริาชการของกรมทีอ่ยูใ่นมติทิี ่1 
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โดยส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมายให้ทีป่รกึษาดา้นการประเมนิผล (บรษิทั ทรสิ คอรป์อเรชัน่ 
จ ากัด) ท าหน้าที่ศึกษา และวิเคราะห์ความเหมาะสมในการก าหนดตัวชี้ว ัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ 
การให้คะแนนตัวชี้ว ัดตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทัง้ เป็นที่ปรึกษาให้กับส่วนราชการระดับกระทรวง  
กลุ่มภารกจิ และกรม เมื่อส่วนราชการระดบักระทรวง/กลุ่มภารกจิ/กรม ได้มกีารเจรจาขอ้ตกลงและลงนาม 
ในค ารับรองการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ส่วนราชการประกาศให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับรายละเอียด 
ของค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ โดยอาจเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องสว่นราชการ  

ประธานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการเจรจาขอ้ตกลง
และประเมนิผล ดงันี้ 

 
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรบัผิดชอบ 

1.  นายสมพล เกยีรตไิพบลูย ์

กระทรวงพาณิชย ์
2. นายชมุพล  พรประภา 
3. นายดุสติ นนทะนาคร 
4. นายสวุทิย ์ เมษนิทรยี ์
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงพาณิชย ์
1.  ม.ร.ว.จตัุมงคล โสณกลุ 

กระทรวงการคลงั 

2. นายกติตริตัน์  ณ ระนอง 
3. นายนิพนธ ์ พวัพงศกร 
4. นายศริ ิ  การเจรญิด ี
5. นายสมชยั   ฤชพุนัธุ ์
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการคลงั 
1. นายสมภพ อมาตยกลุ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

2.  นายเขมทตั  สคุนธสงิห ์
3. นายชมุพล พรประภา 
4. นายสนัต ิ วลิาสศกัดานนท ์
5. นายอาชว ์ เตาลานนท ์
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงอตุสาหกรรม 
1. นายสมพล   เกยีรตไิพบลูย ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. นายธรรมศกัดิ ์ พงศพ์ชิญามาตย ์
3. นายปีตพิงศ ์ พึง่บุญ ณ อยธุยา 
4. นายสนิท อกัษรแกว้ 
5. นายอาชว ์ เตาลานนท ์
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรบัผิดชอบ 
1. นายธรรมรกัษ ์ การพศิษิฎ์ 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

2. นายกอปร กฤตยากรีณ 
3. นายเขมทตั  สคุนธสงิห ์
4. นายวชิา   จวิาลยั 
5. นายอมเรศ   ภมูริตัน 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
1. นายสมภพ   อมาตยกลุ 

กระทรวงพลงังาน 
2. นายปรดีา วบิลูยส์วสัดิ ์
3. นายพรายพล   คุม้ทรพัย ์
4. นายมนู   เลยีวไพโรจน์ 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงพลงังาน 
1. นายสมภพ อมาตยกลุ 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสือ่สาร 

2. นายครรชติ มาลยัวงศ ์
3. นายพเิชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
4. นายไพรชั ธชัยพงษ์ 
5. นายอนุมงคล ศริเิวทนิ 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสือ่สาร 
1. นายสมพล   เกยีรตไิพบลูย ์

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

2. นายเกษม  จนัทรแ์กว้ 
3. นายชยัณรงค ์ อนิทรมทีรพัย ์
4. นายสนิท อกัษรแกว้ 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 
1. ม.ร.ว.จตัุมงคล โสณกลุ 

กระทรวงการต่างประเทศ 

2. นายการณุ กติตสิถาพร 
3. นายชงิชยั   หาญเจนลกัษณ์ 
4. นายไชยวฒัน์   ค า้ช ู
5. นายวทิย ์ รายนานนท ์
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการต่างประเทศ 
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คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรบัผิดชอบ 
1. นายชยัอนนัต ์  สมทุวณิช 

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

2. นายกงกฤช หริญักจิ 
3. นายไกรฤทธิ ์ บุณยเกยีรต ิ
4. นายวจิติร ณ ระนอง 
5. นายวชิติ แยม้บุญเรอืง 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
1. นายธรรมรกัษ ์  การพศิษิฎ์ 

กระทรวงคมนาคม 

2. นายชยัณรงค ์ อนิทรมทีรพัย ์
3. นายพชิติ อคัราทติย ์
4. นายมหดิล จนัทรางกรู 
5. นายศริ ิ การเจรญิด ี
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงคมนาคม 
1. นายปรชีา จรงุกจิอนนัต ์

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

2. นายชยัณรงค ์  อนิทรมทีรพัย ์
3. นายเทยีนฉาย กรีะนนัทน์ 
4. นายปรชัญา เวสารชัช ์
5. นายวจิติร ศรสีอา้น 
6. นายสมหวงั   พธิยิานุวฒัน์ 
7. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงศกึษาธกิาร 
1. นายปรชีา   จรงุกจิอนนัต ์

กระทรวงสาธารณสขุ 
2. นายจริตุม ์ ศรรีตันบลัล ์
3. นายไพจติร  ปวะบุตร 
4. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงสาธารณสขุ 
1. นายการณุ กติตสิถาพร 

กระทรวงแรงงาน 
2. นายเกษมสนัต ์ วลิาวรรณ 
3. นายณรงค ์ เพช็รประเสรฐิ 
4. นายแล  ดลิกวทิยรตัน์ 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงแรงงาน 
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คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรบัผิดชอบ 
1. นายชยัอนนัต ์  สมทุวณิช 

กระทรวงวฒันธรรม 

2. นายเฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ 
3. นายเนาวรตัน์   พงษ์ไพบลูย ์
4. นายพฒุ   วรีะประเสรฐิ 
5. นายสรุพล  วริฬุหร์กัษ์ 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงวฒันธรรม 
1. นายมนุชญ ์ วฒันโกเมร 

กระทรวงมหาดไทย 

2. นายชาตชิาย ณ เชยีงใหม ่
3. นายนรนิต ิ  เศรษฐบุตร 
4. นายบวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ 
5. นายปรชัญา เวสารชัช ์
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงมหาดไทย 
1. นายมนุชญ ์ วฒันโกเมร 

กระทรวงยตุธิรรม 

2. นายคณิต ณ นคร 
3. นางสาวจุฑารตัน์ เอือ้อ านวย 
4. นายธติพินัธ ์ เชือ้บุญชยั 
5. นายบวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงยตุธิรรม 
1. นายธรรมรกัษ์ การพศิษิฎ์ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ 
ความมัน่คงของมนุษย ์

2. นางชนิตา  รกัษ์พลเมอืง 
3. นายทว ี  บุตรสนุทร 
4. นายยงยทุธ  แฉลม้วงศ ์
5. นางสลีาภรณ์ บวัสาย 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการพฒันาสงัคมและ 

ความมัน่คงของมนุษย ์
1. นายมนุชญ ์  วฒันโกเมร 

กระทรวงกลาโหม 
2. พลเอก ธนู  ศรยีากลู 
3. นายนรนิต ิ เศรษฐบุตร 
4. ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงกลาโหม 
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คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการท่ีรบัผิดชอบ 
1. นายจรสั  สวุรรณมาลา 

ส านกันายกรฐัมนตรแีละสว่นราชการ 
ไมส่งักดัส านกันายกรฐัมนตร ี  

หรอืกระทรวง 

2. นายชยัอนนัต ์  สมทุวณิช 
3. นายไชยา ยิม้วไิล 
4. นายธรรมรกัษ ์  การพศิษิฎ์ 
5. นายนรนิต ิ เศรษฐบุตร 
6. นายบวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ 
7. นายปรชัญา เวสารชัช ์
8. นายปรชีา   จรงุกจิอนนัต ์
9. นายมนุชญ ์ วฒันโกเมร 
10. นายวฒันา รตันวจิติร 
11. นายวุฒสิาร ตนัไชย 
12. นายสมีา  สมีานนัท ์
13. นายสมภพ อมาตยกลุ 

 

1.5  การจดัท าค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 

ค ารบัรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ถือเป็นค ารบัรองของส่วนราชการฝ่ายเดียว 
ไม่ ใช่ส ัญญา และใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี  โดยในค ารับ รองฯจะประกอบด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับ  
แผนปฏบิตัริาชการ ตวัชีว้ดั ผลการปฏบิตัริาชการ น ้าหนัก เป้าหมาย/เกณฑก์ารใหค้ะแนน ส าหรบัการลงนาม
ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบักระทรวง กลุ่มภารกจิและกรมมรีปูแบบการลงนาม ดงันี้ 

1.5.1 การลงนามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 

ผูล้งนามในค ารบัรองการปฏิบติัราชการ 
เอกสารประกอบค ารบัรองฯ 

หวัหน้าส่วนราชการ ลงนามกบั ผูบ้งัคบับญัชา 
ระดบักระทรวง 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวง ลงนามกบั นายกรฐัมนตร ี  แผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง 
ปลดักระทรวง 

 
ลงนามกบั รฐัมนตรวี่าการกระทรวง  ตัวชี้ ว ัด ผ ลก ารปฏิ บั ติ ราช ก าร 

น ้าหนัก เป้าหมายและเกณฑ์การให้
คะแนนตามแผนปฏบิตัิราชการของ
กระทรวง 
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ผูล้งนามในค ารบัรองการปฏิบติัราชการ 
เอกสารประกอบค ารบัรองฯ 

หวัหน้าส่วนราชการ ลงนามกบั ผูบ้งัคบับญัชา 
ระดบักลุ่มภารกิจ 

รองปลดักระทรวง                
หวัหน้ากลุ่มภารกจิ 

ลงนามกบั รฐัมนตรวี่าการกระทรวง 
ร่วมกบั 

ปลดักระทรวง 

 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/       
แผนปฏบิตัริาชการของกลุ่มภารกจิ 

 ตัวชี้ ว ัด ผ ลก ารปฏิ บั ติ ราช ก าร 
น ้าหนัก เป้าหมายและเกณฑ์การให้
คะแนน ตามแผนปฏบิตัริาชการของ
กระทรวง/กลุ่มภารกจิ 

ระดบักรม 

 หวัหน้าส่วนราชการที่ขึน้ตรง
ต่อนายกรฐัมนตร ี

ลงนามกบั นายกรฐัมนตร ี  แผนปฏบิตัริาชการของกรม  

 หวัหน้าส่วนราชการที่ขึน้ตรง
ต่อรฐัมนตรวี่าการ 

ลงนามกบั รฐัมนตรวี่าการกระทรวง  ตัวชี้ ว ัด ผ ลก ารปฏิ บั ติ ราช ก าร 
น ้าหนัก เป้าหมาย และเกณฑก์ารให้
คะแนน ตามแผนปฏบิตัริาชการของ
ก รม  แ ล ะ ตั ว ชี้ ว ั ด ภ า ค บั ง คั บ 
ตามกรอบการป ระเมินผลการ 
ปฏิบตัิราชการที่ ส านักงาน ก.พ.ร.  
ก าหนดไว ้

 หวัหน้าสว่นราชการทีไ่ม่สงักดั
ส านั กนายกรัฐมนตรีห รือ
กระทรวง 

 

ลงนามกบั รองนายกรฐัมนตรหีรอื
รฐัมนตรวี่าการกระทรวง

ทีก่ ากบัดแูล 

 หวัหน้าสว่นราชการระดบักรม  
(กรณี กรมในกระทรวงที่ม ี
กลุ่มภารกจิ) 

ลงนามกบั รองปลดักระทรวง 
หวัหน้ากลุ่มภารกจิ 
ร่วมกบัปลดักระทรวง 

 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/      
แผนปฏบิตัริาชการของกลุ่มภารกจิ/
แผนปฏบิตัริาชการของกรม  

 ตัวชี้ ว ัด ผ ลก ารปฏิ บั ติ ราช ก าร 
น ้าหนัก เป้าหมายและเกณฑ์การให้
คะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวง/ก ลุ่มภารกิจ /กรม 
และตัวชี้ว ัดภาคบังคับตามกรอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ทีส่ านกังาน ก.พ.ร. ก าหนดไว ้

หวัหน้าสว่นราชการระดบักรม  
(กรณีกรมในกระทรวงทีไ่มม่กีลุ่ม
ภารกจิ หรอืกรณีกรมใน
กระทรวงทีม่กีลุ่มภารกจิ  
แต่มไิดเ้ป็นกรมในกลุ่มภารกจิ) 

ลงนามกบั  ปลดักระทรวง  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/      
แผนปฏบิตัริาชการของกรม  

 ตัวชี้ ว ัด ผ ลก ารปฏิ บั ติ ราช ก าร 
น ้าหนัก เป้าหมายและเกณฑ ์การให้
คะแนน ตามแผนปฏบิตัริาชการของ 
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ผูล้งนามในค ารบัรองการปฏิบติัราชการ 
เอกสารประกอบค ารบัรองฯ 

หวัหน้าส่วนราชการ ลงนามกบั ผูบ้งัคบับญัชา 
   กระทรวง/กรมและตัวชี้ว ัดภาค

บงัคบัตามกรอบการประเมนิผลการ 
ปฏิบัติราชการที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนดไว ้

ปลดักระทรวง ลงนามกบั รฐัมนตรทีีก่ ากบัดแูล  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/      
แผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
ปลดักระทรวง  

 ตัวชี้ ว ัด ผ ลก ารปฏิ บั ติ ราช ก าร 
น ้าหนัก เป้าหมายและเกณฑ ์การให้
คะแนน ตามแผนปฏบิตัริาชการของ
กระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวง
และตวัชีว้ดัภาคบงัคบัตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
ส านกังาน ก.พ.ร. ก าหนดไว ้

 

1.5.2 เอกสารค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ประกอบดว้ยสาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

1) คู่ลงนามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ : การลงนามในค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ เป็นการลงนาม 
ระหว่างหวัหน้าส่วนราชการกบัผู้บังคบับัญชาของหัวหน้าส่วนราชการตามระดับของค ารบัรอง 
การปฏบิตัริาชการ  

2) ระยะเวลาของค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ : ระยะเวลาของค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ซึง่เริม่ต้น 
และสิน้สดุจะสอดคลอ้งกบัปีงบประมาณของสว่นราชการ  

3) แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ : การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์
เป้าประสงคข์องสว่นราชการ 

4) รายละเอยีดตวัชี้วดัและเป้าหมายตามแผนปฏิบตัริาชการและภารกจิหลกั : ตวัชี้วดัผลการปฏบิตัิ
ราชการ น ้าหนกั ผลงานในอดตี เป้าหมาย/เกณฑก์ารใหค้ะแนน และเงือ่นไขเฉพาะของตวัชีว้ดั  

 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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1.6  แนวทางการจดัท าค ารบัรองและติดตามประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 

 

1.6.1 ปฏิทินการจดัท าค ารบัรองการปฏิบติัราชการและการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
 

วนัท่ี กิจกรรม 
14 กรกฎาคม 2552  รบัฟังความเหน็จากสว่นราชการ 
13 สงิหาคม 2552  ส านักงาน ก.พ.ร. ชีแ้จงกรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรอง

การปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
16 สงิหาคม 2552  จดัประชุมสมัมนาผูท้รงคุณวุฒทิีเ่ป็นกรรมการเจรจาขอ้ตกลงของส่วนราชการ

และจงัหวดั 
กนัยายน – ธนัวาคม 2552  เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้ว ัด ค่าเป้าหมาย น ้าหนัก และเกณฑ์การให้

คะแนนตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกระทรวง/กลุ่มภารกจิ สว่นราชการ
ในสงักดัส านักนายกรฐัมนตร ีและส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตร ี
กระทรวง หรอืทบวงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

 ส านกังาน ก.พ.ร. แจง้ผลการเจรจาตวัชีว้ดั เป้าหมาย และเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกระทรวง/กลุ่มภารกจิ 

 สว่นราชการด าเนินการเจรจาขอ้ตกลงระดบักรม 
ภายใน 30 มกราคม 2553  ส่วนราชการส่งค ารับรองการปฏิบัติราชการที่ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ไดล้งนามแลว้ ใหส้ านักงาน ก.พ.ร. เพื่อรวบรวมน าเสนอนายกรฐัมนตรลีงนาม
รบัค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 

 สว่นราชการส่งส าเนาค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกลุ่มภารกจิและกรมทีไ่ด้
ลงนามแลว้ใหส้ านกังาน ก.พ.ร. จ านวน 1 ชดุ   

 สว่นราชการสง่รายละเอยีดตวัชีว้ดั (KPI template) เฉพาะมติทิี ่1 ใหส้ านกังาน 
ก.พ.ร. จ านวน 3 ชดุ และแผน่บนัทกึขอ้มลู 1 แผน่ 

ภายใน 15 มนีาคม 2553  ส านักงาน ก.พ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้ว ัด (KPI Audit)  
ใหส้ว่นราชการ 

ภายใน 31 มนีาคม 2553   สิน้สุดการขอรบัการขอเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั น าหนักและเกณฑ์การใหค้ะแนน
ตวัชี้วดัในกรณีที ่(1) ไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่สามารถควบคุม
ได้ (2) กรณีไม่ได้รบัจดัสรรงบประมาณหรอืได้รบัจดัสรรไม่เพยีงพอ และไม่
สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (ส่วนราชการต้องส่งค าขอ
เปลีย่นแปลงฯ และเอกสารชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็น จ านวน 3 ชดุ) 

  
  
  



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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วนัท่ี กิจกรรม 
30 เมษายน 2553  ส่วนราชการส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report)  

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553) จ านวน 3 ชุด และแผ่น
บนัทกึขอ้มลู 1 แผ่น ใหส้ านักงาน ก.พ.ร และกรอก e – SAR Card เขา้ระบบ         
ในเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.พ.ร. 

เมษายน – พฤษภาคม 
2553 

 ส านักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาด้านการประเมินผลให้ค าปรึกษาแนะน า      
แก่ส่วนราชการเกี่ยวกบัความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามค ารบัรองการ
ปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ ภายหลงัการรายงานการประเมนิผลตนเอง 
รอบ 6 เดอืน (ตามทีส่ว่นราชการรอ้งขอ) 

ภายใน 16 กรกฎาคม 
2553 

 ส่วนราชการกรอก e – SAR  Card รอบ 9 เดือน (1 ตุ ลาคม 2552 – 30 
มถิุนายน 2553) เขา้ระบบในเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.พ.ร.  

มถิุนายน – กนัยายน 
2553 

 ทีป่รกึษาส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

31 ตุลาคม 2553 
 

 สว่นราชการส่งรายงานการประเมนิผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 
12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) จ านวน 3 ชุด และแผ่น
บนัทกึขอ้มูล 1 แผ่น ใหส้ านักงาน ก.พ.ร. หากส่งล่าช้ากว่าก าหนดจะถูกหกั
คะแนน 0.0500 คะแนนต่อ 1 วนัท าการ และกรอก e – SAR Card เขา้ระบบ
ในเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.พ.ร. 

 สิ้นสุดการรบัค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดในค ารบัรองการปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบสุดท้าย (ส่วนราชการต้องส่งค าขอ
เปลีย่นแปลงฯ และเอกสารชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็น จ านวน 3 ชดุใหส้ านกังาน 
ก.พ.ร. พรอ้มกบัรายงาน 12 เดอืน) 

    หมายเหต ุ:  
1. เนื่องจากวนัที ่ 31 ตุลาคม 2553 เป็นวนัหยุดราชการ ดงันัน้จงึใหจ้ดัส่ง

ไปยงั ส านกังาน ก.พ.ร. ภายในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2553 
2. ส่วนราชการที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดในค ารบัรองฯ ให้ระบุใน

หนงัสอืน าสง่ใหช้ดัเจน 
พฤศจกิายน - ธนัวาคม
2553 

 ส านักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาด้านการประเมินผลติดตามประเมินผล 
การปฏบิตัริาชการฯ ณ สว่นราชการรอบ 12 เดอืน  

 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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1.6.2  กลไกและวิธีการในการจดัท าค ารบัรองการปฏิบติัราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3 กลไกและวิธีการในการจดัท าค ารบัรองการปฏิบติัราชการ 

 

 

 

 

 

ส่วนราชการจดัท า 
แผนปฏิบติัราชการ 

- พฒันาอะไร 
- ผลงานวดัด้วยตวัช้ีวดัอะไร 
- เป้าหมายเท่าใด 
 

ประกาศให้
ประชาชนทราบ 

จดัส่งแผนปฏิบติัราชการ 
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. 

เจรจาค ารบัรอง                 
การปฏิบติัราชการ 

 

ค ารบัรอง 
การปฏิบติัราชการ 

 

ด าเนินการตามค ารบัรอง 
การปฏิบติัราชการ 

และประเมินผลตนเอง 
 

ส านักงาน ก.พ.ร.
ประเมินผล 

 
 

รบัส่ิงจงูใจ 
ตามระดบัของผลงาน 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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1.6.3  ก าหนดเวลาของการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

ภายใน 
30 ม.ค. 53 

กระทรวง/กลุ่มภารกิจ/กรม 
- จัดส่งรายละเอียดตวัช้ีวดั 
   ไปยงั สํานกังาน ก.พ.ร. 
   เพือ่ประกอบการประเมินผล 

 

 
ส้ินสุดวนัรบัคําขอเปลีย่นแปลง 

ตวัช้ีวดันํ้ าหนกั และเกณฑก์ารใหค้ะแนนของ

กระทรวง/กลุ่มภารกิจ/กรม 

กระทรวง/กลุ่มภารกิจ/กรม 
- ส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) 
   รอบ 6 เดือนไปยงัสํานกังาน ก.พ.ร. 
- กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card)  
   รอบ 6 เดือนเขา้ระบบใน www.opdc.go.th 

 

 

เม.ย.– 
พ.ค. 53 

สํานกังาน ก.พ.ร.และ 
ท่ีปรึกษาร่วมกนั 

วิเคราะหผ์ลการดําเนินงาน 

กระทรวง/กลุ่มภารกิจ/กรม 
- ส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) 
   รอบ 12 เดือนไปยงัสํานกังาน ก.พ.ร. 
- กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card)  
   รอบ 12 เดือนเขา้ระบบใน www.opdc.go.th 

 

 

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

 

 

ท่ีปรึกษา 
สํารวจ 

ความพึงพอใจ 

       มิ.ย. – ก.ย. 53 
ภายใน 

  31 ต.ค. 53 

สาํนกังาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษา 

ดา้นการประเมินผลใหค้ําปรึกษา

แนะนําแก่ส่วนราชการเกี่ยวกบั

ความกา้วหนา้ในการดําเนินงานตาม

คํารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วน

ราชการ ภายหลงัการรายงานการ

ประเมินผลตนเอง รอบ 6 เดือน 

(ตามที่ส่วนราชการรอ้งขอ) 

ภายใน 
16 ก.ค.53 

สํานกังาน ก.พ.ร.  
และท่ีปรึกษาติดตาม

ความกา้วหนา้การปฏิบติั

ราชการตามคํารบัรอง

การปฏิบติัราชการ  

 

พ.ย. – ธ.ค. 53 

สํานกังาน ก.พ.ร.และ 
ท่ีปรึกษาร่วมกนั 

วิเคราะหผ์ลการดําเนินงาน 

 

แจง้ผลการประเมิน 
ใหส่้วนราชการทราบ 

 

จัดทําสรุปผลคะแนนตาม 

คํารบัรองการปฏิบติัราชการ

ของส่วนราชการ 

สรุปผลการประเมิน 
นําเสนอ  

อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. 

สํานกังาน ก.พ.ร. 

นําเสนอ

คณะรฐัมนตรี 
เพือ่รบัทราบ 

นําผลการประเมิน

ไปเช่ือมโยง 
กบัสิง่จูงใจ 

 

ภายใน 
31 มี.ค. 53 

30 เม.ย. 53 

ท่ีปรึกษาวิเคราะหผ์ลและ 
ปรบัคะแนนการประเมินผล 
ใหส้มบูรณค์รบถว้น 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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บทท่ี 2 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

 

2.1 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

 
การตดิตามและประเมนิผล ด าเนินการใน 4 ลกัษณะ คอื  
1) การศกึษาขอ้มลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ เชน่ 

 รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ (Self Assessment Report 
: SAR) รอบ 6 เดอืน และ 12 เดอืน 

 รายงานการประเมินผลตนเองทางอเิล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน, 9 เดือน 
และ 12 เดอืน 

 เอกสาร หลกัฐานประกอบอืน่ๆ เชน่ 
- รายงานการประชมุ 
- ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน 
- แผนการด าเนินงานทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อี านาจ 
- ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรอืภาพเคลื่อนไหว) 

2) การสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ เชน่ 
 ผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั 
 ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 
 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัการด าเนินการของสว่นราชการ 

3) การสงัเกตการณ์ เป็นการพจิารณาการปฏบิตังิานต่างๆ ของสว่นราชการ เชน่ 
 สภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ีด่ าเนินการตามกจิกรรมหรอืโครงการหลกั 
 การเกบ็รกัษาและดแูลเอกสาร/ขอ้มลู 
 การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารระดบัสงูของสว่นราชการ 
 ระบบฐานขอ้มลู 

- ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบในการตรวจสอบขอ้มูล
ก่อนและหลงัการจดัเกบ็ทุกครัง้ รวมทัง้แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ทีร่บัผดิชอบใน
การสอบถามขอ้มลูต่างๆ จากเจา้ของขอ้มลู 

- ความน่าเชื่อถอื เชน่ ระบุแหล่งทีม่าไดช้ดัเจน สามารถสอบยนัขอ้มลูกบัหน่วยงาน
เจา้ของขอ้มลูได ้มกีารจดัเกบ็เป็นระบบและมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัเกบ็ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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- ความทนัสมยั เช่น ความถี่ในการปรบัปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครัง้ที่ข้อมูล 
มกีารเปลีย่นแปลงลงในระบบฐานขอ้มลู 

- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมในการให้
คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
ตลอดเวลา ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและเขา้มาตรวจสอบขอ้มลูได้ 

4) การขอความเหน็จากคณะผูเ้ชีย่วชาญ (Expert Panel) เชน่ คณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร คณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันาระบบราชการ เป็นตน้ 

 
ในขัน้ตอนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ทีป่รกึษาประเมนิผลอาจเลอืกใชว้ธิใีดวธิหีนึ่ง 

หรอืใชห้ลายวธิปีระกอบกนักไ็ดต้ามความเหมาะสม เพื่อใหไ้ดท้ราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการของ
สว่นราชการ 

 
หลกัเกณฑก์ารขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ เช่น รายละเอียดของตัวชี้ว ัด  
คา่เป้าหมาย น ้าหนกั เกณฑก์ารใหค้ะแนน เป็นตน้ โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1. การเปลีย่นแปลงนโยบายรฐับาล 
2. การไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก ่สาธารณภยั หรอืภยักอ่การรา้ย 
3. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลได้ก าหนดเงื่อนไขให้ส่วนราชการขอทบทวน

รายละเอยีดตวัชี้วดัได้ เช่น กรณีไม่ได้รบัจดัสรรงบประมาณหรอืได้รบัการจดัสรรงบประมาณ 
ไมเ่พยีงพอ และไมส่ามารถโอนเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณ เป็นตน้  

โดยส่วนราชการ ต้องส่งค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น จ านวน 3 ชุด ให้ส านักงาน ก.พ.ร.  
ตามระยะเวลา ดงันี้ 

รอบแรก ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 
รอบสุดท้าย ภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (เน่ืองจากเป็นวนัหยุดราชการ จึงขอให้จดัส่ง

รายงานฯ ภายในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2553) โดยจดัส่งมาพร้อมกบัรายงานประเมินผลตนเองรอบ 12 
เดือน (Self Assessment Report – SAR) 

ซึง่ส านักงาน ก.พ.ร. จะน าเสนอคณะอนุกรรมการพฒันาระบบราชการเกีย่วกบัการส่งเสรมิการบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่พีจิารณาต่อไป 

 
 
 
 
 

ส านักงาน ก.พ.ร. จะไม่รบัพิจารณาค าขอเปล่ียนแปลง ภายหลงัระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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หลกัเกณฑก์ารจดัส่งเอกสารประกอบการพิจารณาผลการปฏิบติัราชการ 
ส่วนราชการต้องจัดส่ งรายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับ รองการปฏิบัติราชการ  

(Self-Assessment Report - SAR) รอบ 12 เดอืน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2553) พรอ้มทัง้
เอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ส าคัญต่อการค านวณและพิจารณาผลการด าเนินงาน ทัง้ระดับกระทรวง  
กลุ่มภารกิจ และกรม ให้กบัส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553 หากส่วนราชการจดัส่ง
รายงานการประเมนิผลตนเองตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ (Self-Assessment Report - SAR) ล่าช้ากว่า
ก าหนดจะถกูหกัคะแนน 0.05 คะแนนต่อ 1 วนัท าการ ทัง้ระดบักระทรวง กลุ่มภารกิจและกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบติัราชการและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดท่ีส่วนราชการรายงาน ถือเป็น 
เอกสารทางราชการ ซ่ึงต้องมีหนังสือน าส่ง และได้รบัการรบัรองความถกูต้องสมบูรณ์จาก

หวัหน้าส่วนราชการเพ่ือใช้เป็นข้อมลูส าคญัในการประเมินผล 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

ล าดบั
ท่ี 

ช่วงเวลา 
ของกิจกรรม 

ส านักงาน 
ก.พ.ร. / 
ท่ีปรึกษา 
ด้านการ

ประเมินผล 

ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

1. ภายใน 
30 เม.ย. 53 

  จดัสง่รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค า
รบัรองการปฏบิตัริาชการ                  (Self 
Assessment Report : SAR) และ รายงาน
การประเมนิผลตนเอง (SAR Card) รอบ 6 
เดอืน ใหก้บัส านกังาน ก.พ.ร. พรอ้มแนบ
ตวัอย่างเอกสาร/หลกัฐานประกอบของ
ตวัชีว้ดัมาดว้ย สว่นเอกสาร/หลกัฐานที่
เกีย่วขอ้งอืน่ทีไ่ม่ไดจ้ดัสง่ให ้ส านกังาน 
ก.พ.ร.  ขอใหส้ว่นราชการจดัเตรยีมไว ้ณ 
สว่นราชการเพือ่พรอ้มใหผู้ป้ระเมนิตรวจสอบ
หรอืขอขอ้มลูเพิม่เตมิ เชน่ 
- รายงานการประชมุ  
- แผนงาน/โครงการ  
- ปฏทินิการด าเนินงาน    (Gantt Chart)  
- ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน  

 กรอกรายงานการประเมนิผลตนเองทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์               (e-SAR Card) 
รอบ 6 เดอืน   ในเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) 

 รายงานผลการ
ปฏบิตัริาชการ
ตามค ารบัรอง
การปฏบิตัิ
ราชการ (Self 
Assessment 
Report : SAR) 
รอบ 6 เดอืน 

 รายงานการ
ประเมนิผล
ตนเอง ทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์ 
(e-SAR Card)    
รอบ 6 เดอืน          

 เอกสาร/
หลกัฐานอา้งองิ
ของ         สว่น
ราชการที่
สนบัสนุนผลงาน 
เชน่  
- รายงานการ
ประชมุ 

- แผนงาน/
โครงการ  

- ปฏทินิการ
ด าเนินงาน   
(Gantt Chart)  

- ค าสัง่แต่งตัง้



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

ล าดบั
ท่ี 

ช่วงเวลา 
ของกิจกรรม 

ส านักงาน 
ก.พ.ร. / 
ท่ีปรึกษา 
ด้านการ

ประเมินผล 

ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

คณะท างาน       
ฯลฯ 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

ล าดบั
ท่ี 

ช่วงเวลา 
ของกิจกรรม 

ส านักงาน 
ก.พ.ร. / 
ท่ีปรึกษา 
ด้านการ

ประเมินผล 

ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

2. ภายใน 
31 พ.ค. 53 

 วเิคราะหผ์ล
การ
ด าเนินงาน
จากรายงาน
ผลการ
ปฏบิตัิ
ราชการตาม
ค ารบัรอง
การปฏบิตัิ
ราชการ 
(Self 
Assessmen
t Report : 
SAR) และ 
รายงานการ
ประเมนิผล
ตนเองทาง
อเิลก็ทรอนิก
ส ์   (e-SAR 
Card)              
รอบ 6 เดอืน            
โดย
เปรยีบเทยีบ
ผล          
การ
ด าเนินงาน
จรงิกบั
เกณฑก์ารให้
คะแนนที่

  
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

ล าดบั
ท่ี 

ช่วงเวลา 
ของกิจกรรม 

ส านักงาน 
ก.พ.ร. / 
ท่ีปรึกษา 
ด้านการ

ประเมินผล 

ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

ก าหนด 
3. ภายใน 

16 ก.ค. 53 
 วเิคราะหผ์ล
การ
ด าเนินงาน
จากรายงาน
การ
ประเมนิผล
ตนเอง ทาง
อเิลก็ทรอนิก
ส ์               
(e-SAR 
Card) รอบ 9 
เดอืน โดย
เปรยีบเทยีบ
ผลการ
ด าเนินงาน
จรงิกบั
เกณฑก์ารให้
คะแนนที่
ก าหนด 

 กรอกรายงานการประเมนิผลตนเองทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์  (e-SAR Card) รอบ 9 เดอืน 
ในเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.พ.ร. 
(www.opdc.go.th) 

 รายงานการ
ประเมนิผล
ตนเอง ทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์ 
(e-SAR Card)    
รอบ 9 เดอืน 

     
     
     
     
   

 
  

4. 31 ต.ค. 53 
(เนื่องจากเป็น

  จดัสง่รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค า
รบัรอง      การปฏบิตัริาชการ (Self 

 รายงานผลการ
ปฏบิตัริาชการ



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

ล าดบั
ท่ี 

ช่วงเวลา 
ของกิจกรรม 

ส านักงาน 
ก.พ.ร. / 
ท่ีปรึกษา 
ด้านการ

ประเมินผล 

ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

วนัหยดุราชการ 
จงึขอใหจ้ดัสง่
รายงานฯ 

ภายในวนัที ่1 
พฤศจกิายน 

2553) 

Assessment Report : SAR) และรายงาน
การประเมนิผลตนเอง (SAR Card) รอบ 12 
เดอืน พรอ้มแนบตวัอย่างเอกสาร/หลกัฐาน
ประกอบของตวัชีว้ดัมาดว้ยสว่นเอกสาร/
หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ทีไ่มไ่ดจ้ดัสง่ให้
ส านกังาน ก.พ.ร.  ขอใหส้ว่นราชการ
จดัเตรยีมไว ้ณ สว่นราชการเพือ่พรอ้มใหผู้้
ประเมนิตรวจสอบหรอืขอขอ้มลูเพิม่เตมิ  เชน่ 
- รายงานการประชมุ  
- ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน  
- แบบฟอรม์แสดงความคดิเหน็ 
- แผนการด าเนินงานทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูม้อี านาจ 

- ภาพถ่าย (ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว) 
 กรอกรายงาน 
การประเมนิผลตนเองทางอเิลก็ทรอนิกส ์  
(e-SAR Card) รอบ 12 เดอืน ใน  

ตามค ารบัรอง
การปฏบิตัิ
ราชการ (Self 
Assessment 
Report : SAR)              
รอบ 12 เดอืน 

 รายงานการ
ประเมนิผล
ตนเอง ทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์ 
(e-SAR Card)    
รอบ 12 เดอืน        

 เอกสาร/
หลกัฐานอา้งองิ 
ของ 
สว่นราชการที่
สนบัสนุนผลงาน 
เชน่  
- รายงานการ
ประชมุ  

- ค าสัง่แต่งตัง้
คณะท างาน  

- แบบฟอรม์
แสดงความ
คดิเหน็ 

- ภาพถ่าย  
(ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไ
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การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

ล าดบั
ท่ี 

ช่วงเวลา 
ของกิจกรรม 

ส านักงาน 
ก.พ.ร. / 
ท่ีปรึกษา 
ด้านการ

ประเมินผล 

ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

หว)   ฯลฯ      

   เวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.พ.ร. 
(www.opdc.go.th) 

 

5. พ.ย. – ธ.ค. 53  วเิคราะหผ์ล
การ
ด าเนินงาน
จากรายงาน
ผลการ
ปฏบิตัิ
ราชการ  
ตามค า
รบัรองการ
ปฏบิตัิ
ราชการ 
(Self 
Assessmen
t Report : 
SAR) และ 
รายงาน  
การ
ประเมนิผล
ตนเองทาง
อเิลก็ทรอนิก
ส ์                 
(e-SAR 
Card)                     
รอบ 12 

 ใหค้วามรว่มมอืกบัทีป่รกึษาประเมนิผลใน
การตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ณ 
สว่นราชการ (Site visit : Post-Evaluation)   

 จดัเจา้หน้าทีใ่นการตอบขอ้ซกัถาม/ชีแ้จงถงึ
ความแตกต่างระหว่างผลงานและเป้าหมาย  
แจง้ปัญหาอปุสรรค ขอ้เสนอแนะต่างๆ     

 แบบฟอรม์การ
ตดิตาม
ประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการ ณ 
สว่นราชการ ซึง่
เป็นแบบฟอรม์ที่
ทีป่รกึษาจดัท า
ขึน้เพือ่ใชใ้นการ
ประเมนิผล (Site 
visit : Post-
Evaluation) 

 เอกสาร/หลกัฐาน
อา้งองิของสว่น
ราชการที่
สนบัสนุนผลงาน 
เชน่  
- ภาพถ่าย  
(ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไ
หว)  

- ปฏทินิการ
จดัท า
แผนงาน/
โครงการ  ฯลฯ 
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การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

ล าดบั
ท่ี 

ช่วงเวลา 
ของกิจกรรม 

ส านักงาน 
ก.พ.ร. / 
ท่ีปรึกษา 
ด้านการ

ประเมินผล 

ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

เดอืน                  
โดย
เปรยีบเทยีบ
ผลการ
ด าเนินงาน
จรงิกบั
เกณฑก์าร
ใหค้ะแนนที่
ก าหนด 

 ประสานกบั 
สว่นราชการ
เพือ่ตดิตาม
ประเมนิผล            
การปฏบิตัิ
ราชการ  
ณ สว่น
ราชการ 
(Site visit : 
Post-
Evaluation)                    
ในกรณีที ่

     
     
     
  - ผลการ

ด าเนินงา
นแตกต่าง
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การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

ล าดบั
ท่ี 

ช่วงเวลา 
ของกิจกรรม 

ส านักงาน 
ก.พ.ร. / 
ท่ีปรึกษา 
ด้านการ

ประเมินผล 

ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

จาก 
คา่
เป้าหมาย
มาก  
(ต ่ากว่า/
สงูกว่า
มาก) 

- แจง้
อปุสรรค
ต่อการ
ด าเนินงา
นซึง่เป็น
ปัจจยัทีไ่ม่
สามารถ
ควบคมุได ้

- ไม่
รายงาน
ผลหรอื
รายงาน
ผลการ
ด าเนินงา
นมาไม่
ชดัเจน 

- มขีอ้สงสยั
ใน           
ความ
น่าเชือ่ถอื
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การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

ล าดบั
ท่ี 

ช่วงเวลา 
ของกิจกรรม 

ส านักงาน 
ก.พ.ร. / 
ท่ีปรึกษา 
ด้านการ

ประเมินผล 

ส่วนราชการ เอกสารประกอบ 

ของระบบ
ฐานขอ้มลู  

- ตดิตาม
ผลการ
ด าเนินงา
น
เปรยีบเที
ยบกบั    
Pre-
Evaluatio
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  การค านวณผลการประเมิน 

 
 ระดบัคะแนนของผลการประเมนิในแต่ละระดบั เป็นดงันี้ 

ผลการประเมิน                                                                           ระดบัคะแนนท่ีได้รบั 
มผีลการปฏบิตัริาชการอยูใ่นระดบัดกีว่าเป้าหมายมาก             5  
มผีลการปฏบิตัริาชการอยูใ่นระดบัดกีว่าเป้าหมาย        4   
มผีลการปฏบิตัริาชการอยูใ่นระดบัเป็นไปตามเป้าหมาย   3          
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มผีลการปฏบิตัริาชการอยูใ่นระดบัต ่ากว่าเป้าหมาย   2   
มผีลการปฏบิตัริาชการอยูใ่นระดบัต ่ากว่าเป้าหมายมาก             1   

  วธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตอนสิน้ปีงบประมาณ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 แบบ ดงันี้ 
1) การประเมนิผลตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ 
2) การประเมนิผลตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณมากกว่า 1 ตวั 
3) การประเมนิผลตวัชีว้ดัตามขัน้ตอนการด าเนินงาน (Milestone) 
4) การประเมนิผลตวัชีว้ดัผลส าเรจ็/ไมส่ าเรจ็ (Pass/Fail) 
5) การประเมนิผลตวัชีว้ดัเชงิคณุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างการประเมินผลตวัช้ีวดัแบบต่าง ๆ 
 

แบบท่ี 1: ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ 
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 ประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกบัเกณฑก์ารให้คะแนนท่ีก าหนดไว้ 
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 
ตวัอย่าง : รอ้ยละของงบประมาณทีส่ามารถประหยดัไดใ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2553 เทา่กบั รอ้ยละ 3.5 

การเทยีบบญัญตัไิตรยางศ ์กรณีทีป่ระหยดัคา่ใชจ้่ายได ้รอ้ยละ  3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประหยดัคา่ใชจ้่ายได ้ รอ้ยละ 3   เทา่กบั    ระดบั 3 
ผลการประหยดัคา่ใชจ้่ายได ้ รอ้ยละ 4   เทา่กบั    ระดบั 4 

 
ผลการประหยดัคา่ใชจ้่ายได ้รอ้ยละ 3.5 มากกว่า ผลการประหยดัคา่ใชจ้า่ย รอ้ยละ 3 ทีเ่กณฑก์ารใหค้ะแนน
ระดบั 3 = รอ้ยละ 0.5 ดงันัน้ผลคะแนนจรงิทีไ่ดจ้งึอยูร่ะหวา่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบั 3 กบั 4 
ค านวณโดยวธิกีารเทยีบบญัญตัไิตรยางศ์ 
 

ผลต่างของการประหยดัคา่ใชจ้่าย = รอ้ยละ 1 (4-3) เทยีบเทา่กบัผลต่างของเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
1 ระดบั 
ผลต่างของการประหยดัคา่ใชจ้่าย = รอ้ยละ 0.5 (3.5-3) เทยีบเทา่กบัผลต่างของเกณฑก์ารให้
คะแนน  
(1 x 0.5) / 1  =  0.5 ดงันัน้ ผลการประหยดัคา่ใชจ้า่ยได ้รอ้ยละ 3 จะไดร้ะดบัคะแนน =   3+0.5   
=   3.5    

 

 
 
 
 
 

แบบท่ี 2 : ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณมากกว่า 1 ตวั 
 ประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงของตวัช้ีวดัย่อยกบัเกณฑก์ารให้คะแนนของตวัช้ีวดั

ย่อยแต่ละตวัท่ีก าหนดไว ้

ระดบัคะแนน 
1                               2                           3                                4                         5 

1                               2                          3                               4 5 
ผลการด าเนินงาน       

3.5 

ผลการด าเนินงานจริงท่ีได้ 
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ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 
ตวัอยา่ง : รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของผลผลติต่อหน่วยของพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญั (น ้าหนกั : รอ้ยละ 5) 
 

1. 
ตวัช้ีวดัย่อย 

2. 
น ้าหนักภายในตวัช้ีวดั 

3. 
ผลการ

ด าเนินงาน
จริง 

4. 
ผลคะแนนท่ีได้ 

5. 
คะแนน              

ถ่วงน ้าหนัก 
(4x2) 

1. ขา้ว 0.3 
(1.5/5) 

-0.5% 1.0000 0.3000 

2. ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ 0.3 
(1.5/5) 

 

2.7% 1.7000 0.5100 

3. ออ้ย 0.4 
(2.0/5) 

 

7.5% 5.0000 2.0000 

 รวม 1  2.8100 

ดงันัน้ คะแนนรอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของผลผลติต่อหน่วยของพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญั เท่ากบั  2.8100 
หมายเหต ุ: ใช้วิธีการค านวณคะแนนท่ีได้ของแต่ละตวัช้ีวดัเหมือนแบบท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบท่ี 3 : การค านวณผลการประเมินตวัช้ีวดัตามขัน้ตอนการด าเนินงาน (Milestone) 

การแปลงน ้าหนกัของตวัชีว้ดัย่อยใหม้ผีลรวมเท่ากบั 1 ท าไดโ้ดยน าน ้าหนกัของ 
ตวัชีว้ดัย่อยหารดว้ยน ้าหนกัรวมของตวัชีว้ดั โดยด าเนินการใหค้รบทุกตวัชีว้ดัย่อย 

เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของแต่ละตวัชีว้ดัย่อยกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนของตวัชีว้ดัย่อยทีก่ าหนดไว้  
ดงันี้ 

รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของผลผลติ     
ต่อหน่วย 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ขา้ว 1 2 3 4 5 
ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ 2 3 4 5 6 
ออ้ย 3 4 5 6 7 
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 ประเมินผลความส าเรจ็จากความคืบหน้าของผลการด าเนินงานตามขัน้ตอน/แผนงาน/โครงการ
เทียบกบัแผนงานท่ีก าหนด แล้วพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑก์ารให้คะแนนท่ีก าหนด 

ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 
ตวัอย่าง  : ผลการด าเนินงานของกรม ก และ กรม ข ในตวัชีว้ดัระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตาม

มาตรการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ  
กรม 
ก 

กรม 
 ข 

    
 

 

       
ระดบั 5 
(ข ัน้ตอนที ่
1+2+3+4+5) 

  
    

 จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติของสว่นราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดยมขีอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป  

      

ระดบั 4 
(ข ัน้ตอนที ่
1+2+3+4) 

     
 ตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัิ

หน้าทีโ่ดยมชิอบในหน่วยงานภาครฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดร้อ้ยละ 100 

  
   

 สรุปผลการวเิคราะหข์อ้รอ้งเรยีนเรือ่งการทุจรติ การปฏบิตัหิรอืละเวน้ 
การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบของเจา้หน้าทีข่องรฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
โดยครอบคลุมประเดน็ส าคญั ไดแ้ก่ 

  
   

- จ านวนขอ้รอ้งเรยีนในแต่ละช่องทางการรอ้งเรยีนและผลการตอบสนอง 
ต่อขอ้รอ้งเรยีนแยกตามประเภทของเรือ่งทีถู่กรอ้งเรยีนและหน่วยงาน 
ทีถู่กรอ้งเรยีน 

     
- ผลการวเิคราะหส์าเหตุของปัญหาขอ้รอ้งเรยีน ปัญหา อุปสรรคของการ
ตอบสนองขอ้รอ้งเรยีน และแนวทางการแกไ้ข 

     

ระดบั 3 
(ข ัน้ตอนที ่
1+2+3) 

    
 ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของ 

ส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ไดแ้ลว้เสรจ็ครบถว้น 

  
  

 ตวัชีว้ดัทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของ
ส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มผีลส าเรจ็เป็นไปตามเป้าหมายทุก
ตวัชีว้ดั 

  

  

 ส ารวจความคดิเหน็ของประชาชน และ ผูม้สี่วนไดเ้สยี เกีย่วกบัสถานการณ์ 
ดา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบในจงัหวดั ตามแบบฟอรม์ทีส่ านกังาน ป.ป.ท. 
ก าหนด เพือ่น าขอ้มลูจากสรุปผลการส ารวจดงักล่าวมาใชป้ระกอบการปรบัปรุง
แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัของจงัหวดัใน
ปีงบประมาณต่อไป 

    

ระดบั 2 
(ข ัน้ตอนที ่
1+2) 

  

 

 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่1 มาประกอบการจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติของสว่นราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยก าหนดเป้าหมายและ
ตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นผลสมัฤทธิ ์(Outcome) ของการด าเนินการตามแผนฯ ทีใ่ชว้ดัผลไดอ้ย่าง
เป็นรปูธรรม เสนอผูบ้รกิารใหค้วามเหน็ชอบ พรอ้มทัง้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของส่วน
ราชการ 

   
  

   
   

แบบท่ี 3 : การค านวณผลการประเมินตวัช้ีวดัตามขัน้ตอนการด าเนินงาน (Milestone) (ต่อ) 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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กรม 
 ก 

กรม 
 ข 

 
 

    

   ทบทวนแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัของส่วนราชการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) โดยพจิารณาความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั พรอ้มทัง้น าผลการด าเนินการตามมาตรการในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในปีทีผ่่านมา และ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบการรบัฟังขอ้รอ้งเรยีน
ของส่วนราชการ ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านกังานปลดั
ส านกันายกรฐัมนตร ีและ ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติในภาครฐั กระทรวงยุตธิรรม มาพจิารณาประกอบ 

ระดบั 1 
(ข ัน้ตอนที ่1) 

   ทบทวน/วเิคราะหค์วามเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจรติ การปฏบิตั ิหรอืละเวน้ 
การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบในการปฏบิตัริาชการ โดยวเิคราะหเ์พือ่ใหท้ราบถงึปัจจยัเสีย่ง 
ทีอ่าจเป็นเหตุท าให ้

  1) การปฏบิตัริาชการตามอ านาจหน้าทีข่องขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะทีข่าดหรอืมคีวาม
รบัผดิชอบไมเ่พยีงพอ 

  2) การปฏบิตัหิน้าทีไ่ปในทางทีท่ าใหป้ระชาชนขาดความเชือ่ถอืในความมคีุณธรรม ความมี
จรยิธรรม 

  3) การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยการขาดการค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน
และการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล 

   วเิคราะหค์วามเสีย่งทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิการทุจรติ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที่ 
โดยมชิอบของโครงการส าคญัทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สงูสุด 3 ล าดบัแรก 

    
 

การค านวณผลการประเมิน 
กรม ผลการประเมิน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ก  สามารถด าเนินการแลว้เสรจ็ครบถว้นในขัน้ตอนที ่2 ข ัน้ตอนที ่4

และขัน้ตอนที ่5  
4.4000 

  ในขัน้ตอนที ่1 ไม่ไดด้ าเนินการ 1 ประเดน็ จากทัง้หมด 3 ประเดน็ 
ดงันี้  
× ไมม่กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิการทจุรติ  
การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบของโครงการ
ส าคญัทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 สงูสดุ 3 ล าดบัแรก 

 

 จงึถกูปรบัลดคะแนนความครบถว้นในขัน้ตอนที ่1  0.3000 คะแนน  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3 : การค านวณผลการประเมินตวัช้ีวดัตามขัน้ตอนการด าเนินงาน (Milestone) 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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กรม ผลการประเมิน ค่าคะแนนท่ีได้ 

  ในขัน้ตอนที ่3 ไมไ่ดด้ าเนินการ 1 ประเดน็ จากทัง้หมด 3 
ประเดน็ ดงันี้  
× ไมม่กีารส ารวจความคดิเหน็ของประชาชน และ ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
เกีย่วกบัสถานการณ์ดา้นการทุจรติ และประพฤตมิชิอบตาม
แบบฟอรม์ทีส่ านกังาน ป.ป.ท. ก าหนดเพื่อน าขอ้มลูจาก
สรปุผลการส ารวจดงักล่าวมาใชป้ระกอบการปรบัปรงุ
แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั 
ของสว่นราชการในปีงบประมาณต่อไป 

จงึถกูปรบัลดคะแนนความครบถว้นในขัน้ตอนที ่3  0.3000 คะแนน 

 

 ดงันัน้ จากคะแนนรวม 5.0000 คะแนน กรม ก ถูกปรบัลดความครบถว้น
ทัง้หมด 0.6000 คะแนน  

 

ข  สามารถด าเนินการแลว้เสรจ็ครบถว้นในขัน้ตอนที ่1 ข ัน้ตอนที ่2 
ขัน้ตอนที ่3 และขัน้ตอนที ่5 

4.5000 

  ในขัน้ตอนที ่4 ไมไ่ดด้ าเนินการ 1 ประเดน็ จากทัง้หมด 2 
ประเดน็ ดงันี้  
× ไมม่สีรปุผลการวเิคราะหข์อ้รอ้งเรยีนเรือ่งการทจุรติการปฏบิตัิ
หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบของเจา้หน้าทีข่องรฐั 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเดน็ส าคญั  
ทัง้ 2 ประเดน็ ไดแ้ก ่ 
- จ านวนขอ้รอ้งเรยีนในแต่ละชอ่งทางการรอ้งเรยีน และ 
ผลการจดัการต่อขอ้รอ้งเรยีนแยกตามประเภทของเรือ่ง 
ทีถ่กูรอ้งเรยีนและหน่วยงานทีถ่กูรอ้งเรยีน 

- ผลการวเิคราะหส์าเหตุของปัญหาขอ้รอ้งเรยีน ปัญหา 
อปุสรรคของการจดัการขอ้รอ้งเรยีน และแนวทางการแกไ้ข 

 

 ดงันัน้ จากคะแนนรวม 5.0000 คะแนน กรม ข ถูกปรบัลดความครบถว้น
ทัง้หมด 0.5000 คะแนน  

 

   
 

หมายเหตุ : การพิจารณาปรบัลดคะแนนความครบถ้วนของการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนที่แสดงในตารางเป็นเพยีง
ตวัอย่างเท่านัน้ 

 
 

 

 
 

แบบท่ี 3 : ตวัช้ีวดัตามขัน้ตอนการด าเนินงาน (Milestone)  



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แบบท่ี 3 : ตวัช้ีวดัตามขัน้ตอนการด าเนินงาน (Milestone)  
 ประเมินผลความส าเรจ็จากความคืบหน้าของผลการด าเนินงานตามขัน้ตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกบั

แผนงานท่ีก าหนด แล้วพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑก์ารให้คะแนนท่ีก าหนด 
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 
ตวัอย่าง  : ผลการด าเนินงานของกรม ค และกรม ง ในตวัชีว้ดัระดบัของความส าเรจ็การจดัท าแผนปฏบิตักิาร     

ตามแผนพฒันาสตร ี
 

กรม ค กรม ง       
  

  

 

     

ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารฯ ส าหรบั  ปี 2553  
ไดร้อ้ยละ 100 และมรีายงานสรุปผลการด าเนินการ          
ตามแผนปฏบิตักิาร รวมทัง้ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการด าเนินงาน  ในปี 2554 

ระดบั 5 
(ข ัน้ตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

  
 

    ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารฯ ส าหรบัปี 2553 ได้รอ้ยละ 80 
ระดบั 4 
(ข ัน้ตอนที่ 
1+2+3+4) 

      
ปรบัปรุงร่างแผนปฏบิตักิารฯเพื่อให้ได้แผนปฏบิตักิารฯฉบบัสมบูรณ์ ระดบั 3 

(ข ัน้ตอนที่ 
1+2+3)       

ระดมความคดิเหน็จากผูม้สี่วนไดเ้สยีเพื่อปรบัปรุงร่างแผนปฏบิตักิารฯ 

  
 

  จดัท าร่างแผนปฏบิตักิารฯ 
ระดบั 2 
(ข ัน้ตอนที่ 
1+2) 

    
จดัตัง้คณะท างานจดัท าแผนปฏบิตักิารฯ ปี  2553-2556 ซึง่ประกอบดว้ยหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ
องคก์รเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ระดบั 1 
(ข ัน้ตอนที่ 1) 

 
กรม ผลการประเมิน ระดบัคะแนนท่ีได้ 
ค  สามารถด าเนินการแลว้เสรจ็ครบถ้วนในขัน้ตอนที ่1 

ขัน้ตอนที ่2 และขัน้ตอนที ่3  
3.0000 

  ในขัน้ตอนที ่4,5 สว่นราชการด าเนินการครบถว้นตาม
แผนปฏบิตักิารฯ ไดร้อ้ยละ 100 โดยระยะเวลา 
การด าเนินงาน ช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์– กรกฎาคม พ.ศ.
2553  

 ในขัน้ตอนที ่3 มกีารระดมความคดิเหน็ฯเพื่อปรบัปรุง
แผนปฏบิตักิาร โดยจดัประชมุ ในเดอืน สงิหาคม พ.ศ. 
2553 จะเหน็ไดว้่าการด าเนินการตามขัน้ตอนที ่4 และ 5 
เป็นการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารฉบบั (ร่าง) ซึง่
ด าเนินการก่อน มกีารปรบัปรุงแผนปฏบิตักิารฯ เพื่อใหไ้ด้
แผนฉบบัสมบรูณ์ 

จงึถูกปรบัลดคะแนนความครบถว้นในขัน้ตอนที ่4 ,5  
ประเดน็ละ 1.0000 คะแนน รวม 2.0000 คะแนน 

 

 ดงันัน้ จากคะแนนรวม 5.0000 คะแนน กรม ค ถูกปรบัลด
ความครบถว้นทัง้หมด 2.0000 คะแนน  

 

ตวัอย่าง 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แบบท่ี 3 : ตวัช้ีวดัตามขัน้ตอนการด าเนินงาน (Milestone)  
 

กรม ผลการประเมิน ระดบัคะแนนท่ีได้ 
ง  สามารถด าเนินการแลว้เสรจ็ครบถ้วนในขัน้ตอนที ่1 

ขัน้ตอนที ่2 และขัน้ตอนที ่3  
3.0000 

  ในขัน้ตอนที ่4,5 สว่นราชการไมส่ามารถด าเนินการได้
ตามแผนปฏบิตักิารฯ  

จงึถูกปรบัลดคะแนนความครบถว้นในขัน้ตอนที ่4 ,5  
ประเดน็ละ 1.0000 คะแนน รวม 2.0000 คะแนน 

 

 ดงันัน้ จากคะแนนรวม 5.0000 คะแนน กรม ค ถูกปรบัลด
ความครบถว้นทัง้หมด 2.0000 คะแนน  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แบบท่ี 4 : ตวัช้ีวดัผลส าเรจ็/ไม่ส าเรจ็ (Pass/Fail) 

 ประเมินผลความส าเรจ็จากผลการด าเนินงานเทียบกบัเกณฑก์ารให้คะแนนท่ีมีระดบัคะแนน 2 ระดบั คือ 

ผลการประเมิน       คะแนนท่ีได้รบั 

  ผ่าน/ส าเรจ็            5.0000 

                                ไม่ผ่าน/ไม่ส าเรจ็            1.0000 

ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 
ตวัอยา่ง : ผลส าเรจ็ของการศกึษาพฒันาการท่องเทีย่วชายฝัง่ทะเลภาคใต ้
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
ไม่ส าเรจ็ - - - ส าเรจ็ 

 
ส่วนราชการสามารถด าเนินการจดัท ารายงานการศกึษาพฒันาการท่องเทีย่วชายฝัง่ทะเลภาคใต้ได้แล้ว

เสรจ็ ภายในวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 ดงันัน้ เมื่อพจิารณาตามเกณฑก์ารให้คะแนนจะไดเ้ท่ากบัระดบัคะแนน 
5.0000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แบบท่ี 5 : ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ 

 ประเมินผลความส าเรจ็จากผลการด าเนินงานเทียบกบัเกณฑก์ารให้คะแนนท่ีมีระดบัคะแนน 5 ระดบั คือ 
   

 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

ระดบัคะแนน 1 2 3 4 5 
แผนปฏบิตักิารฯ มเีน้ือหา
และคุณภาพครอบคลุม      
ทัง้ 3 ประเดน็หลกัและ          
10 ประเดน็ย่อยและระบถุงึ  
สว่นทีจ่ะพฒันาเพิม่เตมิจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

6  
ประเดน็ย่อย 

7  
ประเดน็ย่อย 

8  
ประเดน็ย่อย 

9  
ประเดน็ย่อย 

10  
ประเดน็ย่อย 

ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 
ตวัอย่าง : ระดบัคุณภาพของการบรหิารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ ผู้ประเมินพิจารณา

คุณภาพของแผนปฏิบัติการฯ โดยวิเคราะห์จากรายงานของส่วนราชการและจากการตรวจติดตามฯ         
ณ ส่วนราชการ ตามประเดน็การประเมนิผลที่ก าหนดไวแ้ลว้เหน็ว่าระดบัคุณภาพของแผนปฏบิตักิารฯ    
มเีน้ือหาและคุณภาพครอบคลุมทัง้ 3 ประเดน็หลกั ใน 7 ประเดน็ย่อย ผลการประเมนิอยู่ที่ระดบัคะแนน 
2.0000 

 
 
  
 
  
 
  

 

ระดบัคะแนน 
     1                               2                                3                                4                                 5   
 

     6                               7                                8                                9                                 10   

2.0000 
ผลการประเมิน           

เชิงคณุภาพจริงท่ีได้ 

หมายเหต ุ: กรณีภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2553 หากตวัช้ีวดัใดไม่สามารถรายงานผลได้ เช่น  
เป็นตวัช้ีวดัท่ีใช้ข้อมลูจากส่วนกลาง หรือจดัเกบ็ได้ตามฤดกูาล (Crop Year)  
ให้ใส่ค่าคะแนนท่ีได้เท่ากบั 1 มาก่อน 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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บทท่ี 3 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
ตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  

 
กรอบการประเมินผล น ้าหนัก และประเดน็การประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

 
 ส่วนราชการมปีระเด็นการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งมนี ้าหนักรวมร้อยละ 100 โดยมรีายละเอยีด 
พอสงัเขปดงันี้ 

1. มิติท่ี 1 ดา้นประสทิธผิล ก าหนดใหต้วัชีว้ดัมนี ้าหนกัรวมรอ้ยละ 50 
2. มิติท่ี 2 ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร ก าหนดใหต้วัชีว้ดัมนี ้าหนกัรวมรอ้ยละ 20 
3. มิติท่ี 3 ดา้นประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ ก าหนดใหต้วัชีว้ดัมนี ้าหนกัรวมรอ้ยละ 10  
4. มิติท่ี 4 ดา้นการพฒันาองคก์าร ก าหนดใหต้วัชีว้ดัมนี ้าหนกัรวมรอ้ยละ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ประเดน็การประเมินผล 
การปฏิบติัราชการ 

 
ตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผล                                  50 

 ผลส าเรจ็ตามแผนปฏบิตัริาชการ  1. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั     
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ       
ของกระทรวงและนโยบายส าคญั/พเิศษของรฐับาล 

25 

  1.1 ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ
ของกระทรวง 

(8) 
 

  1.2 ระดบัความส าเรจ็ในการขบัเคลื่อนนโยบาย
ส าคญั/พเิศษของรฐับาล 

(5) 

  1.3 ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั
ในการด าเนนิการตามแผนปฏบิตัริาชการของ
กระทรวงทีม่เีป้าหมายรว่มกนัระหว่าง
กระทรวง 

หมายเหตุ: กรณทีีก่ระทรวงใดไมม่ตีวัชีว้ดั 1.3 ใหน้ าน ้าหนกัไป   
              รวมในตวัชีว้ดัที ่1.1 

(10) 

  1.4 ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาศนูยบ์รกิาร
รว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน 

(2) 

 2. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั         
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ      
ของกลุ่มภารกจิ 
หมายเหตุ: กรณไีมม่กีลุ่มภารกจิใหน้ าน ้าหนกัไปรวมไว ้

ทีต่วัชีว้ดัที ่1.1 และตวัชีว้ดัที ่3 ตวัชีว้ดัละ รอ้ยละ 5 

10 

 3. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั      
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ/
ภารกจิหลกั/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ 
ของสว่นราชการระดบักรมหรอืเทยีบเทา่ 
หมายเหตุ: ยกเวน้ ส่วนราชการทีอ่ยู่ในบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อ

นายกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรฯี หรอืส่วนราชการไม่

สงักดัส านกันายก หรอืกระทรวงฯ ซึง่ไมต่อ้ง

ประเมนิผลตามประเดน็การวดัผลส าเรจ็ตาม

แผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงและกลุ่มภารกจิ ให้

มนี ้าหนกัของตวัชีว้ดัที ่3 เป็นรอ้ยละ 50 

15 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ประเดน็การประเมินผล 
การปฏิบติัราชการ 

 
ตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

  3.1 ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั      
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ/
ภารกจิหลกั 

(10) 

  3.2 ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั
ตามเป้าหมายผลผลติของสว่นราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย) 

หมายเหตุ:    กรณีมตีวัชีว้ดัตามแผนปฏบิตัริาชการทีส่ะทอ้น

ผลส าเรจ็ตามเป้าหมายผลผลติไดค้รบถว้นแลว้ ไม่

ตอ้งวดัผลตามตวัชีว้ดันี้  โดยใหน้ าน ้าหนกัไปรวม 

ในตวัชีว้ดั 3.1 

(5) 

  -3.3 ระดบัความส าเรจ็ในการขบัเคลื่อนระบบการ
ตรวจราชการเพือ่สนบัสนุนการปฏบิตัริาชการ 

หมายเหตุ :   ก าหนดเป็นตวัชีว้ดัภาคบงัคบัของส านกังาน

ปลดักระทรวงทุกกระทรวงทีม่ผีูต้รวจราชการ

ประจ ากระทรวง โดยรายละเอยีดตวัชีว้ดัให้

เป็นไปตามทีก่ าหนดโดยส านกังานปลดัส านกั

นายกรฐัมนตร ีก าหนดน ้าหนกัของตวัชีว้ดัเท่ากบั 

2 และปรบัลดน ้าหนกัตวัชีว้ดัที ่3.1 ลงจากรอ้ยละ 

10 เหลอืรอ้ยละ 8 

(2) 

มิติท่ี 2 ด้านคณุภาพการให้บริการ     20 

 ความพงึพอใจ 4. รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 6 
 5. 

 
รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูก้ าหนด
นโยบาย 

3 

 ความเปิดเผย โปรง่ใส 6. ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

6 

 7. ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนนิการเกีย่วกบัเรือ่ง
รอ้งเรยีนจนไดข้อ้ยตุ ิ

5 

 
 
 
 

   

    



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
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กรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ประเดน็การประเมินผล 
การปฏิบติัราชการ 

 
ตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

มิติท่ี 3  ด้านประสิทธิภาพ                   
ของการปฏิบติัราชการ   

  10 

• การรกัษามาตรฐานระยะเวลา           
การใหบ้รกิาร 

8. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั       
ในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้รกิาร 

2 

 การบรหิารงบประมาณ 9. 
 
 

10. 

รอ้ยละของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย
ลงทนุ/ภาพรวม/เงนิโครงการลงทนุภายใต้
แผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 2555 
ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท าตน้ทนุต่อหน่วย
ผลผลติ 

2 
 
 
1 

  ประสทิธภิาพของการใชพ้ลงังาน 11. ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตาม
มาตรการประหยดัพลงังาน 

1 

• การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน 

12. 
13. 

ระดบัความส าเรจ็ของการควบคมุภายใน 
ระดบัความส าเรจ็ของการตรวจสอบภายใน 

1.5 
1.5 

• การพฒันากฎหมาย  14. ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการ 
ตามแผนพฒันากฎหมายของสว่นราชการ 
หมายเหตุ :    ส่วนราชการทีไ่มม่แีผนพฒันากฎหมายทีจ่ะตอ้ง  

ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไมต่อ้ง

ประเมนิผลตามตวัชีว้ดันี้ ใหน้ าไปรวมไวใ้นตวัชีว้ดั

ที ่12 และ 13 ตวัละ รอ้ยละ 0.5 

1 

มิติท่ี 4 ด้านการพฒันาองคก์าร   20 
 การบรหิารจดัการองคก์าร 15. ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาคณุภาพ 

การบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 
หมายเหตุ :    ตวัชีว้ดันี้เป็นตวัชีว้ดัเดยีวกนักบัตวัชีว้ดัที ่11 ตาม 
                   คู่มอืค าอธบิายตวัชีว้ดัการพฒันาคุณภาพการบรหิาร 
                   จดัการภาครฐั  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

20 

รวม 100 
 
 

 

 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
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แนวทางการประเมินผล 

 

มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล 

 

ประเดน็การประเมินผล : ผลส าเรจ็ตามแผนปฏิบติัราชการ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1 ระดบัความส าเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนปฏิบติัราชการของกระทรวงและนโยบายส าคญั/พิเศษของรฐับาล 

น ้าหนัก : ร้อยละ 25 

ค าอธิบาย :  

 พจิารณาจากระดบัความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัิ
ราชการของสว่นราชการทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง หรอืแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 ส่วนราชการในสงักดักระทรวงตอ้งร่วมรบัผดิชอบผลการด าเนินงานใหบ้รรลุตามแผนปฏิบตัิ
ราชการและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

 จ านวนตัวชี้ว ัดที่ท าความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการ                  
ของกระทรวง  
 

ตารางและสตูรการค านวณ : 

ตวัช้ีวดั (i) 
น ้าหนัก

(Wi) 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบัระดบั
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั 

คะแนนท่ีได้ 
(SMi) 

คะแนนถ่วงน ้าหนัก        
(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) 

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

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั  เทา่กบั 
     

 (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) 

   W1.1-1.4           W1.1+ W1.2 + W1.3 + W1.4 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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โดยท่ี : 
W หมายถงึ น ้าหนักความส าคญัทีใ่หก้บัตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้จากแผนปฏบิตัริาชการของ

กระทรวง และผลรวมของน ้าหนกัของทุกตวัชีว้ดัเทา่กบั 1   
SM หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกบัระดบัความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 
1.1-1.3 หมายถงึ ล าดบัทีข่องตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้ตามแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง  

 
เกณฑก์ารให้คะแนน  :  

ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 

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

 
หมายเหต ุ: 

จ านวนตวัชีว้ดัทีท่ าความตกลงควรมคีวามเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง 
ความส าเรจ็ในการขบัเคลื่อนนโยบายส าคญั/เร่งด่วนของรฐับาล และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกนัระหว่าง
กระทรวง 
 
เหตผุล :  

เพื่อให้กระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง และระหว่างกระทรวง โดย 
หน่วยงานภายในกระทรวงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง นโยบายส าคญั/พิเศษของรฐับาล เป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกนัระหว่าง
กระทรวง ตลอดจนการพฒันาศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ  
  เอกสาร หลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าการด าเนินการของตวัชี้วดัดงักล่าวไดบ้รรลุผลตามขอ้มูลทีแ่จง้มาจรงิ 

เชน่  
  ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรอืภาพเคลื่อนไหว) 
  รายงานการประชมุ 
  แผนการด าเนินงานทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อี านาจ 
  ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน  
  บนัทกึผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วกบัตวัชีว้ดั 
  เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานของตวัชีว้ดั 

  การคดิคะแนนของแต่ละตวัชีว้ดัจะพจิารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตวัชีว้ดัเปรยีบเทยีบ
กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนของตวัชีว้ดันัน้ๆทีร่ะบุในค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 

2. ประเมินผลจากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  
  ผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั 
  ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 
  ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสงัเกตการณ์  
  การจดัเกบ็ขอ้มลูผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมเีจ้าหน้าที่รบัผดิชอบ และระบุแหล่งที่มาได้
ชดัเจน สามารถสอบยนัความถูกตอ้งกบัหน่วยงานเจา้ของขอ้มลูได ้ 

 ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบนัทกึขอ้มูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบตรวจสอบ
ขอ้มลูกอ่น และหลงัการจดัเกบ็ รวมทัง้วธิกีารในการเกบ็ขอ้มลูต่างๆ จากเจา้ของขอ้มลู  

 ความทนัสมยั เชน่ ขอ้มลูไดร้บัการปรบัปรงุใหเ้ป็นปัจจุบนั หรอืทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอ้มลูได ้

  สภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ีด่ าเนินการตามกจิกรรมหรอืโครงการหลกั 
  การเกบ็รกัษาและดแูลเอกสาร/ขอ้มลู 
  การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารระดบัสงูของสว่นราชการ 
หมายเหต ุ:  
การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให ้   
ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พรอ้มทัง้เอกสาร หลกัฐานเฉพาะส่วนทีส่ าคญัต่อการค านวณ
และพจิารณาผลการด าเนินงานมาดว้ย สว่นเอกสาร/หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ทีไ่มไ่ดจ้ดัส่งให ้ส านกังาน ก.พ.ร. 
ขอใหส้ว่นราชการจดัเตรยีมไว ้ณ สว่นราชการเพือ่พรอ้มใหผู้ป้ระเมนิตรวจสอบ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตวัช้ีวดัท่ี 1.1 ระดบัความส าเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติั 
  ราชการของกระทรวง  

น ้าหนัก : ร้อยละ 8 

ค าอธิบาย :  

 พจิารณาจากระดบัความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัิ
ราชการของสว่นราชการระดบักรมทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง  

 ส่วนราชการในสงักดักระทรวงตอ้งร่วมรบัผดิชอบผลการด าเนินงานใหบ้รรลุตามแผนปฏบิตัิ
ราชการและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
 
ตารางและสตูรการค านวณ : 

ตวัช้ีวดั 
(1.1.i) 

น ้าหนัก 
(W1.1.i) 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบัระดบั
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั 

คะแนน
ท่ีได้ 

(SM1.1.i) 

คะแนน       
ถ่วงน ้าหนัก       

(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) 

  W1.1.i = 1   (W1.1.i x SM1.1.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั  เทา่กบั 
     
         (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) 

                  W1.1.i            W1.1.1+ W1.1.2 +...+ W1.1.i 
 
 
โดยท่ี : 

W หมายถงึ น ้าหนักความส าคญัทีใ่หก้บัตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้จากแผนปฏบิตัริาชการของ
กระทรวง และผลรวมของน ้าหนกัของทุกตวัชีว้ดัเทา่กบั 1   

SM หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกบัระดบัความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 
1.1-1.3 หมายถงึ ล าดบัทีข่องตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้ตามแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง  

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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เกณฑก์ารให้คะแนน  :  
ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

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

 
หมายเหต ุ: 

จ านวนตวัชีว้ดัทีท่ าความตกลงควรมคีวามเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง  
 
เหตผุล :  

เพื่ อให้กระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหน่วยงานภายใน 
ใหค้วามรว่มมอื ชว่ยเหลอื สนบัสนุนการด าเนินงาน เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตวัช้ีวดัท่ี 1.2 ระดบัความส าเรจ็ในการขบัเคล่ือนนโยบายส าคญั/พิเศษของรฐับาล 

น ้าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :  

 พจิารณาจากระดบัความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตวัชีว้ดัตามแผนงาน/โครงการ/
ตามนโยบายส าคญั/พเิศษของรฐับาลทีก่ าหนดไว ้ 

 สว่นราชการในสงักดักระทรวงทีม่สีว่นรว่มรบัผดิชอบในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ทีก่ าหนด ตอ้งด าเนินการรว่มกนัเพือ่ใหบ้รรลุตามแผนปฏบิตัริาชการและเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน  :  
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนโดยน าค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการตัง้ไวท้ีค่่าคะแนนระดบั 3  

และก าหนดชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามความเหมาะสมใหเ้ป็นไปตามหลกัการของส านกังาน ก.พ.ร.   
ทัง้นี้ จ านวนตวัชี้วดัที่ท าความตกลงควรมคีวามเหมาะสม ครอบคลุมเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน

แผนงาน/โครงการตามนโยบายส าคญั/พเิศษของรฐับาล 
 
เหตผุล :  

เพื่อให้กระทรวงมีการบริหารงานตามนโยบายส าคัญ/พิเศษของรัฐบาลอย่างเป็นระบบ โดย 
สารสนเทศที่ได้จากตัวชี้ว ัดนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการอ้างอิงผลงานของส่วนราชการ 
เทยีบกบันโยบายของรฐับาลไดช้ดัเจน เป็นรปูธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 44 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.3 ระดบัความส าเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนักในการด าเนินการตามแผนปฏิบติัราชการ 
ของกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกนัระหว่างกระทรวง 

น ้าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

 พจิารณาจากระดบัความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัิ
ราชการของส่วนราชการระดบักรมทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัริาชการหรอืเป้าหมายทีก่ าหนดไวร้่วมกนัระหว่าง
กระทรวง 

 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ต้องร่วมรับผิดชอบ           
ผลการด าเนินงานใหบ้รรลุตามแผนปฏบิตัริาชการและเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ระหว่างกระทรวง 
 

ตารางและสตูรการค านวณ : 

ตวัช้ีวดั 
(1.3.i) 

น ้าหนัก 
(W1.3.i) 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบัระดบั
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั 

คะแนน
ท่ีได้ 

(SM1.3.i) 

คะแนน       
ถ่วงน ้าหนัก       

(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) 

  W1.3.i = 1   (W1.3.i x SM1.3.i) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั  เทา่กบั 
     

   (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) 

            W1.3.i        W1.3.1+ W1.3.2 +...+ W1.3.i 
 
 
โดยท่ี : 

W หมายถงึ น ้าหนักความส าคญัทีใ่หก้บัตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้จากแผนปฏบิตัริาชการของ
กระทรวง และผลรวมของน ้าหนกัของทุกตวัชีว้ดัเทา่กบั 1   

SM หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกบัระดบัความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 
1.1-1.3 หมายถงึ ล าดบัทีข่องตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้ตามแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง  
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เกณฑก์ารให้คะแนน  :  
ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

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

 
หมายเหต ุ: 

1. จ านวนตวัชี้วดัที่ท าความตกลงควรมีความเหมาะสม แสดงถึงการบูรณาการและครอบคลุม
เป้าหมายทีก่ าหนดไวร้ว่มกนัระหว่างกระทรวง 

2. กรณีทีก่ระทรวงใดไมม่ตีวัชีว้ดั 1.3 ใหน้ าน ้าหนกัไปรวมในตวัชีว้ดัที ่1.1 
 
เหตผุล :  

เพื่อให้กระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการระหว่างกระทรวง โดยกระทรวงที่เกี่ยวข้อง             
มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน และหน่วยงานภายในกระทรวง ร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน  
เพือ่ใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวร้ว่มกนัระหว่างกระทรวง 
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ตวัช้ีวดัท่ี 1.4 ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาศนูยบ์ริการร่วมหรือเคาน์เตอรบ์ริการประชาชน 

น ้าหนัก : ร้อยละ 2 

ค าอธิบาย :  

 พิจารณาจากความส าเร็จของการพัฒนาศูนย์บรกิารร่วมหรอืเคาน์เตอร์บรกิารประชาชน  
ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์บรกิารร่วมหรอืเคาน์เตอร์บรกิารประชาชนที่ก าหนด เพื่ออ านวย 
ความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในการรบับรกิารจากภาครฐั 

 ศูนย์บริการร่วม คือ หน่วยงานให้บรกิารประชาชนที่จดัตัง้ขึ้นภายใต้การก ากบัดูแลของ
กระทรวง โดยมกีารบูรณาการงานบรกิารที่หลากหลายทัง้ทีม่แีละไม่มีความเกีย่วเนื่องสมัพนัธ์กนัจากหลาย
ส่วนราชการในสงักดักระทรวงมาใหบ้รกิาร ณ จุดบรกิารเดยีว โดยความร่วมมอืของส่วนราชการในกระทรวง 
และ/หรอืหน่วยงานภายในก ากบัของภาครฐั และหน่วยงานภาคเอกชน มกีารจดัระบบงานเพื่อใหเ้จ้าหน้าที่
จ านวนหนึ่งที่สามารถให้บรกิารแทนกนัได้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บรกิารร่วม ทัง้นี้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนสามารถรบับรกิารได้หลายเรื่องพรอ้มกนัในคราวเดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็นการ
ตดิต่อสอบถาม การขอทราบขอ้มูล/ข่าวสาร การยื่นเรื่อง และการขออนุญาตหรอืการขออนุมตัใินเรื่องใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งกนัโดยตดิต่อเจา้หน้าที ่ณ ศนูยบ์รกิารรว่มเพยีงแหง่เดยีว 

 การจดับรกิารในรปูแบบศนูยบ์รกิารรว่มของกระทรวง อาจท าไดห้ลายรปูแบบ ดงัต่อไปนี้ 
 ศูนย์บริการร่วมสถานท่ีราชการ หรือเรียกสัน้ๆว่า ศูนย์บริการร่วม เป็นหน่วย

ให้บริการประชาชนแบบส านักงานที่ตัง้อยู่ในสถานที่ราชการโดยน างานบริการที่
หลากหลายซึ่งมีข ัน้ตอนการด าเนินการหลายขัน้ตอนและต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ให้บริการของส่วนราชการหลายแห่งในสังกัดกระทรวงที่อยู่ต่างพื้นที่ หรือในพื้นที่
เดียวกันแต่ต่างอาคารหรอืต่างชัน้มารวมไว้ ณ จุดเดียวในสถานที่ราชการ อาจเปิด
ใหบ้รกิารเฉพาะในเวลาราชการหรอืทัง้ในและนอกเวลาราชการ ทัง้นี้ เพื่อใหป้ระชาชน
สามารถเขา้ถงึบรกิารไดง้า่ย 

 เคาน์เตอรบ์ริการประชาชน เป็นหน่วยใหบ้รกิารประชาชนทีม่สีถานทีใ่หบ้รกิารตัง้อยู่
กบัทีใ่นแหล่งชุมชน โดยน างานบรกิารทีห่ลากหลายซึ่งมขี ัน้ตอนการด าเนินการหลาย
ขัน้ตอนและต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้บริการของส่วนราชการหลายแห่งในสังกัด
กระทรวงมาไว้ ณ จุดเดียวในแหล่งชุมชนที่มีประชาชนสญัจรไปมาจ านวนมากเช่น 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ทัง้นี้  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย โดย
เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนจะเปิดใหบ้รกิารทัง้ในและนอกเวลาราชการเพื่อเพิม่โอกาส
และทางเลอืกใหแ้กป่ระชาชนในการรบับรกิารจากภาครฐั 

 ศนูยบ์ริการร่วมเคล่ือนท่ี เป็นหน่วยบรกิารเคลื่อนทีซ่ึง่น างานบรกิารทีห่ลากหลายของ
ส่วนราชการหลายแห่งในสงักดักระทรวงไปให้บรกิารประชาชนในพื้นที่ซึ่งประชาชน
เขา้ถงึจุดบรกิารปกตไิด้ยากหรอืในพื้นทีท่ี่อยู่ห่างไกล โดยอาจใหบ้รกิารเฉพาะในเวลา
ราชการหรอืทัง้ในและนอกเวลาราชการกไ็ด้ 
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เกณฑก์ารให้คะแนน :  

แบ่งเกณฑ์การใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบัคะแนน โดยพจิารณาจากความส าเรจ็ของการด าเนินงาน
แต่ละขัน้ตอนตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงันี้  

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
1 - ส ารวจความตอ้งการของประชาชนผูร้บับรกิาร  

- ทบทวนความเหมาะสมของศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน 
2 น าผลการส ารวจความตอ้งการและผลการทบทวนฯ มาประกอบการจดัท า

แผนปฏบิตักิารการพฒันาศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และน าเสนอผูบ้รหิารระดบัสงูใหค้วามเหน็ชอบ 
ภายใน 31 มกราคม 2553  

3 ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารการพฒันาศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิาร
ประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแ้ลว้เสรจ็รอ้ยละ 100 

4 ศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนของกระทรวงผา่นเกณฑม์าตรฐาน
ทีก่ าหนด  

5 ผลการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มากกว่า 
รอ้ยละ 85  

 
เงื่อนไข :  

1. การส ารวจความต้องการของประชาชนผู้รบับรกิารตามเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 1 และ 
การส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์ เตอร์บริการประชาชน  
ตามเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ให้ใช้แบบส ารวจ พร้อมทัง้ด าเนินการตามเงื่อนไขที่ส านักงาน ก.พ.ร.  
ก าหนด 

2. การด าเนินการในแต่ละระดบัขัน้ของความส าเรจ็ จะพจิารณาถงึคณุภาพของการด าเนินการเพื่อ
น ามาเป็นประเดน็ปรบัคะแนนเชงิคณุภาพดว้ย 

3. เกณฑ์มาตรฐานศูนย์บรกิารร่วม/เคาน์เตอร์บรกิารประชาชนหรอืศูนย์บ รกิารร่วมเคลื่อนที่
ประกอบดว้ย 

1) เกณฑพ์ืน้ฐาน                      6 ขอ้ 
2) เกณฑก์ารด าเนินการใหบ้รกิาร 10 ขอ้ 
3) เกณฑผ์ลลพัธก์ารด าเนินการ    7 ขอ้ 

 มรีายละเอยีดระบใุนตารางเกณฑช์ีว้ดับงัคบั 
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หมายเหต ุ:  
กรณีที่กระทรวงมศีูนย์บรกิารร่วมหลายรูปแบบ หรอืมศีูนย์บรกิารร่วมมากกว่า 1 แห่ง ขอให้

กระทรวงคดัเลอืกมาประเมนิผลเพยีง 1  แหง่ 
 

เหตผุล :  
การพฒันาศูนย์บรกิารร่วมหรอืเคาน์เตอร์บรกิารประชาชน มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบ  

การให้บริการประชาชน ให้สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546  
 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลกั: ส านกับรหิารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม ส านกังาน ก.พ.ร. 
    

 ช่ือ – สกลุ ผู้รบัผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท์ 
1. นายชยัยทุธ กมลศริสิกลุ  0 2356 9943 
2. นางสาววริยิา เนตรน้อย 0 2356 9942 
3. นางสาวอรญาณี สนุทรชั 0 2356 9999 ต่อ 8915 
4. นางสาวพนรตัน์ สวุรรณสายะ 0 2356 9999 ต่อ 8981 

 
 
เกณฑม์าตรฐานศนูยบ์ริการร่วมหรือเคาน์เตอรบ์ริการประชาชน 

 เป็นเกณฑช์ีว้ดับงัคบัส าหรบัประเมนิผลคณุภาพการใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรว่มกระทรวง 
เพือ่ใหก้ารใหบ้รกิารเป็นมาตรฐานเดยีวกนั และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎกีา
ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546  

 เกณฑช์ีว้ดับงัคบัทีก่ าหนด เป็นเกณฑท์ีใ่ชส้ าหรบัการประเมนิศนูยบ์รกิารรว่มกระทรวงทัง้ 3 
รปูแบบ ไดแ้ก่ ศนูยบ์รกิารร่วมสถานที่ราชการ เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน และศนูยบ์รกิาร
รว่มเคลื่อนที ่จะมเีพยีงบางขอ้ทีร่ายละเอยีดของเกณฑม์าตรฐานอาจแตกต่างกนัตามรปูแบบ
ของศนูยบ์รกิารรว่ม  จงึขอใหก้ระทรวงก าหนดรปูแบบศนูยบ์รกิารร่วมทีเ่สนอประเมนิผลให้
ชัดเจน เพื่อให้การปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการสอดคล้องกับมาตรฐานของ
ศนูยบ์รกิารรว่มแต่ละรปูแบบ 
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เกณฑช้ี์วดับงัคบั 

รปูแบบศนูยบ์ริการร่วม 

ศนูยบ์ริการร่วม
สถานท่ีราชการ 

เคาน์เตอร์
บริการ

ประชาชน 

ศนูยบ์ริการร่วม
เคล่ือนท่ี 

เกณฑพื์้นฐาน    
1) มกีารน าผลการศกึษาความตอ้งการและความ

คาดหวงัของประชาชนมาประกอบการออกแบบและ
พฒันาปรบัปรงุการใหบ้รกิารเพือ่ตอบสนอง 
ความตอ้งการของประชาชน 

   

2) ประเภทงานบรกิารทีค่รบถว้นและหลากหลาย
หน่วยงาน โดยพจิารณาจาก 

   

2.1) มงีานบรกิารทัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก ่การใหบ้รกิาร
ขอ้มลูขา่วสาร การใหบ้รกิารรบัเรือ่ง-สง่ต่อ และ
การใหบ้รกิารเบด็เสรจ็ 

   

2.2) มงีานบรกิารจากหลายหน่วยงานทัง้ทีม่คีวาม
เกีย่วเนื่องสมัพนัธก์นัและไมม่คีวามเกีย่วเนื่อง
สมัพนัธก์นั 

   

2.3) เป็นงานบรกิารทีป่ระชาชนมคีวามตอ้งการสงู    
3) การอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนในการมารบั

บรกิาร โดยพจิารณาจาก 
   

3.1) สถานทีต่ัง้และจุดใหบ้รกิารสะดวกต่อการมารบั
บรกิาร 

   

- ตัง้อยูใ่นสถานทีร่าชการ และจดุใหบ้รกิาร 
ทีป่ระชาชนสามารถมองเหน็และเขา้ถงึไดง้า่ย  

  

- ตัง้อยูใ่นแหล่งชมุชนทีม่ปีระชาชนสญัจรไปมา
จ านวนมากและจุดใหบ้รกิารทีป่ระชาชน
สามารถมองเหน็และเขา้ถงึไดง้า่ย 

 
 

 

- จุดทีจ่ดัใหม้กีารเคลื่อนทีไ่ปตอ้งเป็นจุดพบปะ
กนัของประชาชนในชมุชน และเป็นจดุ
ใหบ้รกิารทีป่ระชาชนสามารถมองเหน็และ
เขา้ถงึไดง้า่ย 
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3.2) มกีารใหบ้รกิารทัง้ในและนอกเวลาราชการ ดงันี้    
- อาจมกีารใหบ้รกิารทัง้ในและนอกเวลาราชการ
ในงานบรกิารบางประเภทหรอืในทกุงานบรกิาร
กไ็ด ้ 

   

- ต้องมกีารใหบ้รกิารทัง้ในและนอกเวลาราชการ 
ทัง้นี้ เวลาราชการหมายถงึ 8.30 ถงึ 16.30 น. 
และอาจรวมถงึ 12.00 ถงึ 13.00 น. 

   

รวมจ านวนเกณฑพื์้นฐาน 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 

เกณฑก์ารด าเนินการให้บริการ    
1) การจดัสิง่อ านวยความสะดวก พจิารณาจาก    

1.1) มกีารจดัระบบการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่    
- ระบบการใหบ้รกิารกอ่นเขา้สูจุ่ดใหบ้รกิาร เชน่ 
การตดิแผนผงัหรอืประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหผู้ม้ารบั
บรกิารเขา้ใจรปูแบบการใหบ้รกิารและขัน้ตอน
การใหบ้รกิารแต่ละประเภทงานบรกิาร ระบบ
บตัรควิ การจดัสิง่อ านวยความสะดวก เชน่ การ
จดัเกา้อีน้ัง่ส าหรบัผูม้ารอรบับรกิาร น ้าดื่ม พืน้ที่
กอ่นเขา้สูก่ารบรกิารทีส่ะอาด 
เป็นตน้  

   

- ระบบการใหบ้รกิาร ณ บรเิวณจุดใหบ้รกิาร เชน่ 
พืน้ทีใ่ชง้านเหมาะสม ทนัสมยั สะอาดตา 
เครือ่งมอื เอกสารและแบบฟอรม์ต่างๆ เพยีงพอ
ต่อการใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

   

1.2) มกีารออกแบบระบบงานเพือ่ตดิตามความ
คบืหน้าของงานบรกิารรบัเรื่อง-สง่ต่อและแจง้
กลบัผูร้บับรกิาร  เชน่ การประกาศขัน้ตอนและ
ระยะเวลาใหผู้ร้บับรกิารทราบ การก าหนด
ขัน้ตอนและระยะเวลาไวใ้นคูม่อืปฏบิตังิานของ
เจา้หน้าที ่เป็นตน้ 
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2) การพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร    

2.1) ใหบ้รกิารไดต้ามรปูแบบทีก่ าหนดไว ้โดย
พจิารณาจากความครบถว้นของงานบรกิารที่
ใหบ้รกิารไดจ้รงิเชน่ การใหบ้รกิารขอ้มลู
ขา่วสาร เจา้หน้าทีต่อ้งชีแ้จงรายละเอยีดหรอื
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของงานบรกิาร รวมทัง้
รายละเอยีดการตดิต่อประสานงานหน่วยงาน
เจา้ของงานบรกิารได ้เป็นตน้ 

   

2.2) เจา้หน้าทีแ่ละบุคลากรมทีกัษะความช านาญ 
โดยพจิารณาจาก 

   

- เจา้หน้าทีแ่ละบุคลากรไดร้บัการอบรม และ
พฒันาทกัษะในการใหบ้รกิารเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีม่ ี
ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร และ
สามารถใหบ้รกิารแทนกนัได ้เชน่ การฝึกอบรม
เชงิปฏบิตักิาร การศกึษาดงูานในหน่วยงานที่
เป็นตน้แบบหรอืตวัอยา่งทีด่ ี 
การจดัระบบพีเ่ลีย้งใหค้ าปรกึษาแกเ่จา้หน้าที ่
การเชญิวทิยากรจากหน่วยงานเจา้ของเรือ่งมา
เป็นวทิยากร การพฒันาทกัษะการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหน้า เป็นตน้ 

   

- เจา้หน้าทีแ่ละบุคลากรสามารถชีแ้จง ตอบขอ้
ซกัถามและใหค้ าแนะน ากบัผูร้บับรกิารได ้

   

- เจา้หน้าทีส่ามารถใหบ้รกิารแทนกนัไดใ้น
บางสว่น ทัง้งานบรกิารขอ้มลูขา่วสาร และงาน
รบัเรือ่งสง่ต่อ และ/หรอืงานบรกิารเบด็เสรจ็ 

   

2.3) มกีารพฒันาและปรบัปรงุระบบสารสนเทศ 
รวมถงึเครือ่งมอืต่างๆ ในการสนบัสนุนให้
บุคลากรและเจา้หน้าทีส่ามารถใหบ้รกิารได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และเป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั เชน่ การจดัท าหรอืเชือ่มโยงกบั 
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ระบบฐานขอ้มลูงานบรกิาร การสง่ค าขอหรอื
แบบฟอรม์ต่างๆ ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต การมี
คูม่อืหรอืแนวทางการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่
เป็นตน้ 

   

3) การประชาสมัพนัธใ์หเ้กดิภาพลกัษณ์และความนิยม
ต่อศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน 

   

3.1) มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดท้ราบถงึการ
ใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอร์
บรกิารประชาชนผา่นชอ่งทางต่างๆ  

   

3.2) มกีารจดัท าตราสญัลกัษณ์ของศนูยบ์รกิารรว่ม 
หรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนของส านกังาน 
ก.พ.ร.ตดิไวใ้นจุดทีม่องเหน็ไดง้า่ย  
ณ ศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิาร
ประชาชน เพือ่สง่เสรมิใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ งา่ยใน
การจดจ า 

   

รวมจ านวนเกณฑก์ารด าเนินการให้บริการ 10 ข้อ 10 ข้อ 10 ข้อ 

เกณฑผ์ลลพัธก์ารด าเนินการ    
1) การตดิตามและประเมนิผลการใหบ้รกิาร    

1.1) จดัใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ  
และขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการใหบ้รกิารของ
ศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน
ผา่นชอ่งทางต่าง ๆ เชน่ กล่องรบัฟังความ
คดิเหน็ เวบ็บอรด์ บอรด์ขอ้เสนอแนะเพือ่ 
การปรบัปรงุ เป็นตน้ 

   

1.2) รว่มกบัสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตดิตามผลการด าเนินงาน ปัญหาอปุสรรค 
การใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอร์
บรกิารประชาชนอยา่งสม ่าเสมอ (อยา่งน้อย 
รายไตรมาส) 
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1.3) มกีารน าขอ้มลูผลการด าเนนิงานมาประกอบการ
พจิารณาและปรบัปรงุการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่    

- สถติผิูม้าใชบ้รกิาร    
- ผลส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อ

การใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรว่มหรอื
เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน 

   

- ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้รอ้งเรยีนของผูร้บับรกิาร    
2) ผลลพัธก์ารด าเนนิการ    

2.1) จ านวนผูร้บับรกิารศนูยบ์รกิารรว่มหรอื
เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนเพิม่ขึน้จากปีที ่
ผา่นมา 

   

2.2) มผีลส ารวจความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของ
ศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน
แต่ละดา้น ดงันี้  

   

- ผลส ารวจความพงึพอใจต่อการอ านวยความ
สะดวกของศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอร์
บรกิารประชาชนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 85 

   

- ผลส ารวจความพงึพอใจต่อคณุภาพการ
ใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรว่มไมน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 85 

   

- ผลส ารวจความพงึพอใจต่อทกัษะ 
การใหบ้รกิารของเจา้หน้าทีแ่ละบุคลากร 
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 85 

   

(ใชแ้บบส ารวจตามทีส่ านกังาน ก.พ.ร.ก าหนด โดย
ส ารวจผูร้บับรกิาร ณ ศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอร์
บรกิารประชาชน) 

   

รวมจ านวนเกณฑผ์ลลพัธก์ารด าเนินการ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 

รวมจ านวนเกณฑช้ี์วดัภาคบงัคบั 23 ข้อ 23 ข้อ 23 ข้อ 
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แนวทางการประเมินผล :  

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
1 ระดบั 1 :  

- ส ารวจความตอ้งการของ
ประชาชนผูร้บับรกิาร 

ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงว่าสว่นราชการไดส้ ารวจความ

ตอ้งการของประชาชน เพือ่ใหท้ราบถงึความคดิเหน็และ
ความตอ้งการของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของ
ศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน ดงันี้ 

   การส ารวจความตอ้งการของประชาชนผูร้บับรกิาร 
ณ สว่นราชการหรอืหน่วยงาน ตามเงือ่นไข ดงันี้ 
- ส ารวจจากประชาชนกลุ่มตวัอยา่งทัง้ผูท้ีเ่คย

และไมเ่คยมาใชบ้รกิาร ณ ศนูยบ์รกิารรว่มฯ 
- ส ารวจ ณ ศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอร์

บรกิารประชาชน และสว่นราชการหรอื
หน่วยงานทัง้ทีม่แีละไมม่งีานบรกิารใหบ้รกิาร 
ณ ศนูยบ์รกิารรว่มฯ ในปัจจบุนั 

- ก าหนดจ านวนตวัอยา่งในการส ารวจ ไมน้่อย
กว่า 100 ชดุ  

   ตวัอยา่งเอกสารตอบแบบส ารวจความตอ้งการของ
ประชาชนผูร้บับรกิาร (ตามแบบฟอรม์ทีส่ านกังาน 
ก.พ.ร.ก าหนด) 

   รายงานสรปุผลการวเิคราะหผ์ลส ารวจความตอ้งการ
ของประชาชนผูร้บับรกิาร ครอบคลุมประเดน็ส าคญั 
ดงันี้ 

  - ระดบัความรูจ้กัหรอืทราบถงึการมอียูห่รอืการ
ใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอร์
บรกิารประชาชนทีส่ว่นราชการไดจ้ดัตัง้ขึน้ 

- สาเหตุของการไมม่าใชบ้รกิาร ณ ศนูยบ์รกิาร
รว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน 

  - ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารในปัจจบุนัของ
ศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน  

  - ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาและปรบัปรงุการ
ใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรว่มและเคาน์เตอร์
บรกิารประชาชน  
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 - ทบทวนความเหมาะสม

ของศนูยบ์รกิารรว่มหรอื
เคาน์เตอรบ์รกิาร
ประชาชน 

 

 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงว่าสว่นราชการไดท้บทวนความ
เหมาะสมของศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิาร
ประชาชนในปัจจุบนั เชน่ รายงาน/บนัทกึการประชมุ 
รายงานสรปุผลการทบทวนความเหมาะสม โดยมเีนื้อหา
ครอบคลุม ดงันี้ 

   รปูแบบการจดัตัง้และการใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิาร
รว่มฯ สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของศนูยบ์รกิารรว่ม
หรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน ไดแ้ก่ 

  - การมุง่เน้นประชาชนเป็นศนูยก์ลาง โดยน า
ความตอ้งการและความคาดหวงัของประชาชน
มาพจิารณาประกอบการพฒันาและปรบัปรงุ  

- มกีารบรูณาการของสว่นราชการหรอืหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจเป็นการบรูณาการงาน
บรกิาร ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร หรอื
อืน่ๆ ทีช่ว่ยใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุเป้าหมาย  

- มุง่เน้นผลสมัฤทธิ ์ไดแ้ก ่การตดิตามประเมนิผล
การใหบ้รกิาร ตลอดจนการพฒันาปรบัปรงุการ
ใหบ้รกิารใหม้คีวามทนัสมยัอยา่งต่อเนื่อง 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 

   ท าเลทีต่ัง้ของศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิาร
ประชาชนสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย สะดวกต่อการมา
รบับรกิาร  

 ระยะเวลาใหบ้รกิารสอดคลอ้งกบัรปูแบบการจดัตัง้ 
   ความเหมาะสมของงานบรกิาร ควรพจิารณา

ประเดน็ดงันี้ 
  - มงีานบรกิารครบถว้นทัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก ่การ

ใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร การบรกิารรบัเรือ่ง- 
สง่ต่อ และการใหบ้รกิารเบด็เสรจ็ 

- เป็นงานบรกิารทีป่ระชาชนมคีวามตอ้งการสงู  
- เป็นงานบรกิารจากหลากหลายหน่วยงาน  

เป็นตน้ 
   ทกัษะการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่ควรพจิารณา

ประเดน็ดงันี้ 
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  - เจา้หน้าทีม่คีวามสามารถในการใหบ้รกิารขอ้มลู

และใหค้ าแนะน าไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้ตอบ
ค าถามชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ร้บับรกิารเขา้ใจได ้

  - เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารไดห้ลากหลาย โดยสามารถ
ใหบ้รกิารแทนกนัได ้

  - เจา้หน้าทีม่มีนุษยสมัพนัธ ์มจีติส านึกต่อการ
ใหบ้รกิารทีด่ ีเป็นตน้ 

   หน่วยงาน/สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นรว่ม 
ในการพฒันาและปรบัปรงุศนูยบ์รกิารรว่มหรอื
เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน เชน่  

  - เสนองานบรกิารมารว่มใหบ้รกิาร 
  - ใหค้ าปรกึษาตดิตามปัญหาอปุสรรคของการ

ใหบ้รกิาร ปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาชน 

  - รว่มพฒันาเทคโนโลยหีรอืระบบการใหบ้รกิาร 
  - รว่มอ านวยความสะดวกในเรือ่งต่างๆ เชน่ 

งบประมาณ อปุกรณ์เครือ่งใช ้เป็นตน้  
   ปัญหาอปุสรรคอืน่ๆ ในการพฒันาและปรบัปรงุ

ศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนใน
ปีทีผ่า่นมา 

2 ระดบั 2 : 
น าผลการส ารวจความ
ตอ้งการและผลการ
ทบทวนฯ มาประกอบการ
จดัท าแผนปฏบิตักิาร 
การพฒันาศนูยบ์รกิารรว่ม
หรอืเคาน์เตอรบ์รกิาร
ประชาชนปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 และน าเสนอ
ผูบ้รหิารใหค้วามเหน็ชอบ
ภายใน 31 มกราคม 2553 

ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
 เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงถงึการด าเนินงานเชน่เดยีวกบั

ขัน้ตอนที ่1 พรอ้มทัง้เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงถงึการ
ด าเนินงานในขัน้ตอนที ่2 ดงันี้ 
 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการน าขอ้มลูทีไ่ด้

จากการน าผลการส ารวจความตอ้งการของ
ประชาชนผูร้บับรกิารและผลการทบทวนความ
เหมาะสมของศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิาร
ประชาชนมาประกอบการจดัท าแผนปฏบิตักิาร 
การพฒันาศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิาร
ประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เชน่        
บนัทกึรายงานการประชมุการพจิารณาน าผลการ
ส ารวจความตอ้งการและผลการทบทวนฯ มา 
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  ประกอบการจดัท าแผนปฏบิตักิารฯ เอกสารสรปุผล

ความเชือ่มโยงระหว่างแผนปฏบิตักิารฯ กบัผลการ
ส ารวจความตอ้งการของประชาชนและผลการ
ทบทวนความเหมาะสม 

   สว่นราชการสามารถอธบิายความเชือ่มโยงหรอืความ
สอดคลอ้งอยา่งเป็นเหตุเป็นผลระหว่างแผนปฏบิตัิ
การการพฒันาศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิาร
ประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กบัขอ้มลูทีไ่ด้
จากผลการส ารวจความตอ้งการของประชาชน
ผูร้บับรกิารและผลการทบทวนความเหมาะสมของ
ศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนใน
ขัน้ตอนที ่1 

   แผนปฏบิตักิารการพฒันาศนูยบ์รกิารรว่มหรอื
เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ควรมอีงคป์ระกอบ ดงันี้ 

  - แผนปฏบิตักิารการพฒันาฯ อยา่งน้อย
ประกอบดว้ย รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ เป้าหมายผลลพัธ ์และผูร้บัผดิชอบ 

  - กจิกรรมต่างๆ ทีร่ะบุในแผนปฏบิตักิาร 
การพฒันาฯ มุง่เน้นพฒันาและปรบัปรงุ
ศนูยบ์รกิารรว่มและเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีส่ านกังาน ก.พ.ร.
ก าหนด เพือ่ใหบ้รรลุจุดมุง่หมายในการอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน เชน่ การเพิม่หรอืปรบัปรงุงาน
บรกิาร การปรบัปรงุระบบการใหบ้รกิาร การ
พฒันาทกัษะเจา้หน้าทีแ่ละบุคลากร การพฒันา
ระบบสารสนเทศและเครือ่งมอืในการสนบัสนุน
การปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่เป็นตน้ 

   บนัทกึ/หนงัสอืเสนอแผนปฏบิตักิารการพฒันา
ศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนที่
ผูบ้รหิารระดบัสงู (ผูบ้รหิารระดบัรองหวัหน้า 
สว่นราชการหรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป) ลงนามให ้
ความเหน็ชอบภายใน 31 มกราคม 2553 
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   การประเมนิผลในขัน้ตอนที ่2 จะพจิารณาถงึการมี

สว่นรว่มของสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่อการพฒันาและปรบัปรงุศนูยบ์รกิารรว่มหรอื
เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนดว้ย 

3 ระดบั 3 :  
ด าเนินการตามแผนปฏบิตัิ
การการพฒันาศนูยบ์รกิาร
รว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิาร 

ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
  เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงถงึการด าเนินการตามแผนการ

พฒันาศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน  
ดงันี้ 

 ประชาชนไดแ้ลว้เสรจ็ 
รอ้ยละ 100 

 บนัทกึ/รายงานการประชมุทีแ่สดงความกา้วหน้า 
ตามระยะเวลาการด าเนินงานตามแผนที่
ผูบ้งัคบับญัชาลงนามรบัทราบหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

   ปฏทินิการด าเนินงาน (Gantt Chart) ทีแ่สดงถงึ
ความกา้วหน้าของงานเทยีบกบัระยะเวลาทีก่ าหนด
ไวต้ามแผน 

 วนัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ของแต่ละกจิกรรม 
 เอกสาร/หลกัฐานอืน่ๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า 

การด าเนินการของกจิกรรมดงักล่าวไดบ้รรลุผล 
  ตามขอ้มลูทีแ่จง้มาจรงิหรอืเป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนดไวใ้นแผนฯ เชน่ ภาพถ่าย รายงานการ
ประชมุ บนัทกึผลการด าเนินงานเกีย่วกบักจิกรรม
ตามแผน เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงาน
ของกจิกรรม เป็นตน้ 

4 ระดบั 4 :  
ศนูยบ์รกิารรว่มหรอื
เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน
ของสว่นราชการผา่น
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 

ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
  เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงถงึผลการปรบัปรงุศนูยบ์รกิาร

รว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนไดส้อดคลอ้งและ
บรรลุผลส าเรจ็ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด เชน่ 

 ภาพถ่าย 
 บนัทกึ/รายงานการประชมุทีแ่สดงถงึการตดิตาม

การปรบัปรงุศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิาร
ประชาชน 

   เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของศูนย์บริการร่วมฯ
กระทรวงสามารถชี้แจง ตอบข้อซักถามและ
ใหบ้รกิารได ้
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   เอกสารประกาศ คู่มอื หรอืเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ที่

แสดงถึงการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด เป็นตน้ 

5 ระดบั 5 :  
ผลการส ารวจความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิารใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
  เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงว่าสว่นราชการไดส้ ารวจความพงึ

พอใจของผูใ้ชบ้รกิารศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิาร
ประชาชน ดงันี้ 

 มากกว่า รอ้ยละ 85  การส ารวจความต้องการของประชาชนผูร้บับรกิาร 
ตอ้งส ารวจ ณ ศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิาร
ประชาชน 

   ตวัอย่างเอกสารตอบแบบส ารวจความพงึพอใจของ
ประชาชนผู้รบับรกิาร (ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน 
ก.พ.ร.ก าหนด) 

   รายงานสรุปผลการวเิคราะหผ์ลส ารวจความตอ้งการ
ของประชาชนผูร้บับรกิาร  

   การวิเคราะห์ และการแปลผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน มหีลกัเกณฑ์ในการวเิคราะห์ผล และการแปล
ผลดงันี้ 
 ตวัแปรความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารประกอบดว้ย

ความพงึพอใจใน 3 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นการอ านวย
ความสะดวก ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร และดา้น
ทกัษะการใหบ้รกิารของเจา้หน้าทีแ่ละบุคลากร 

 การคดิคะแนนของแต่ละระดบัความพงึพอใจก าหนด
หลกัเกณฑด์งันี้  

ระดบัความพงึพอใจ คะแนน 

พอใจมาก  5 

พอใจ 4 

พอใจน้อยจนเกอืบจะไมพ่อใจ 3 

ไมพ่อใจ 2 

ไมพ่อใจมาก 1 
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
   การวเิคราะห์ค านวณคะแนนความพงึพอใจในแต่ละ

ด้าน และการค านวณคะแนนความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร (ภาพรวม) มรีายละเอยีดดงันี้ 
 การค านวณคะแนนความพงึพอใจในแตล่ะดา้น 
เพือ่ประกอบการประเมนิเกณฑต์วัชีว้ดับงัคบัขอ้ 2.2 
ในเกณฑผ์ลลพัธก์ารด าเนินการ ของเกณฑม์าตรฐาน
ศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน 
ด าเนินการ ดงันี้ 

1) ค านวณผลคะแนนความพงึพอใจในแตล่ะดา้นจากผล
คะแนนเฉลีย่ของคะแนนความพงึพอใจประเดน็ยอ่ย 
ดงันี้ 

คะแนนความพึงพอใจ วิธีการค านวณ 
1) ดา้นการอ านวยความ
สะดวก 

คะแนนความพงึพอใจของสถานทีต่ ัง้/จุด
ใหบ้รกิาร (4.1) + คะแนนฯ ของ

ระยะเวลาการใหบ้รกิาร(4.2) + คะแนนฯ
ของการจดัระบบการใหบ้รกิาร หรอืสิง่

อ านวยความสะดวก (4.3) 

3 (ประเดน็ย่อย) 

2) ด้ าน คุณ ภ าพ การ
ใหบ้รกิาร 

 

คะแนนฯ ของความเพยีงพอจ านวน
งานบรกิาร (4.4) + คะแนนฯ ของ
รปูแบบหรอืประเภทงานบรกิาร (4.5) + 
คะแนนฯ ของขัน้ตอนและระยะเวลา
การใหบ้รกิาร (4.6) + คะแนนฯ การ
ประชาสมัพนัธข์องกระทรวงต่อการ
ใหบ้รกิาร (4.7) 

4 (ประเดน็ย่อย) 
3 )  ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร
ให้บรกิารของเจา้หน้าที่
และบุคลากร 

 

คะแนนฯ ของความเพยีงพอของจ านวน
เจา้หน้าทีแ่ละบุคลากร (4.8) + คะแนนฯ 
ของความสามารถในการชีแ้จง ตอบขอ้
ซกัถามและใหค้ าแนะน า(4.9) + คะแนนฯ 
ของความมมีนุษยสมัพนัธ ์ยนิดใีนการ
ใหบ้รกิาร (4.10) + คะแนนฯ ของ
ความสามารถในการใหบ้รกิารหรอื       
ท างานแทนกนัของเจา้หน้าที ่(4.11) 

4 (ประเดน็ย่อย) 
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
  โดย คะแนนความพงึพอใจแต่ละประเดน็ยอ่ย ค านวณจาก  

 
 
 

  2) คิดค านวณความพึงพอใจในแต่ละด้านเป็นร้อยละ 
โดยน าคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้านที่ได้มา
ค านวณร้อยละของคะแนนโดยการเทียบคะแนน 5 
เทา่กบัรอ้ยละ 100 

  - การค านวณคะแนนความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 
(ภาพรวม) เพื่อประกอบการประเมนิผลตามเกณฑ์
การใหค้ะแนนระดบั 5  ด าเนินการ ดงันี้ 

  1) รวมคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน แล้วน ามา
เฉลี่ยเป็นคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
(ภาพรวม) 
 
 
 
 
 
 

2) คดิค านวณความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร (ภาพรวม)
เป็นร้อยละ โดยน าคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บรกิาร (ภาพรวม) ที่ได้มาค านวณร้อยละของ
คะแนนโดยการเทยีบคะแนน 5 เทา่กบัรอ้ยละ 100 

(ศกึษาตวัอยา่งการค านวณไดท้า้ยแบบส ารวจความพงึพอใจ
ต่อการใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิาร

ประชาชนของกระทรวง) 

หมายเหตุ : การจดัท ารายงานการประเมนิผลตนเองตามค ารบัรองการปฏิบตัริาชการ (Self Assessment 
Report) ขอให้กระทรวงสรุปผลการด าเนินงาน พรอ้มแนบตวัอย่างเอกสาร/หลกัฐานประกอบของตวัชี้วดั  
มาดว้ย ส่วนเอกสาร/ หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นทีไ่ม่ไดจ้ดัส่งให ้ส านักงาน ก.พ.ร. ขอใหก้ระทรวงจดัเตรยีมไว ้
ณ สว่นราชการ เพือ่พรอ้มใหผู้ป้ระเมนิตรวจสอบหรอืขอขอ้มลูเพิม่เตมิ      

(จ านวนผูแ้สดงความเหน็ระดบั 5  5) + (จ านวนผูแ้สดงความเหน็
ระดบั 4  4) + (จ านวนผูแ้สดงความเหน็ระดบั 3  3) +  

(จ านวนผูแ้สดงความเหน็ระดบั 2  2) +  (จ านวนผูแ้สดงความเหน็
ระดบั 1  1) 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

คะแนนความ
พงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร
(ภาพรวม) 

 

(คะแนนความพงึพอใจดา้นการอ านวย
ความสะดวก + คะแนนความพงึพอใจดา้น
คุณภาพการใหบ้รกิาร + คะแนนความพงึ

พอใจดา้นทกัษะการใหบ้รกิารของ
เจา้หน้าทีแ่ละบุคลากร) / 3 

 

= 
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เลขทีแ่บบสอบถาม …..…. 

แบบสอบถาม 

“ความต้องการและทศันคติของผู้ใช้บริการ 
เก่ียวกบัการให้บริการของศนูยบ์ริการร่วมหรือเคาน์เตอรบ์ริการประชาชนของกระทรวง” 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามฉบบันี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อน าไปใชป้ระกอบการพฒันาปรบัปรุง

การให้บรกิารของศูนย์บรกิารร่วม/เคาน์เตอร์บรกิารประชาชนของกระทรวงให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนผูร้บับรกิาร 

ศนูยบ์ริการร่วม คอื หน่วยงานใหบ้รกิารประชาชนทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวง โดย
มกีารบูรณาการงานบรกิารทีห่ลากหลายทัง้ทีม่แีละไม่มคีวามเกีย่วเนื่องสมัพนัธ์กนัจากหลายส่วนราชการใน
สงักัดกระทรวงมาให้บรกิาร ณ จุดบรกิารเดียว  โดยความร่วมมือของส่วนราชการในกระทรวง และ/หรือ
หน่วยงานภายในก ากบัของภาครฐั และหน่วยงานภาคเอกชน มกีารจดัระบบงานเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีจ่ านวนหนึ่งที่
สามารถใหบ้รกิารแทนกนัได้ปฏบิตังิาน ณ ศูนย์บรกิารร่วม ทัง้นี้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และ
เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถรบับรกิารไดห้ลายเรือ่งพรอ้มกนัในคราวเดยีวกนั ไมว่่าจะเป็นการตดิต่อสอบถาม การ
ขอทราบขอ้มลู/ขา่วสาร การยืน่เรือ่ง และการขออนุญาตหรอืการขออนุมตัใินเรือ่งใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยตดิต่อ
เจา้หน้าที ่ณ ศนูยบ์รกิารรว่มเพยีงแหง่เดยีว 
การจดับริการในรปูแบบศนูยบ์ริการร่วมของกระทรวง อาจท าได้หลายรปูแบบ ดงัต่อไปน้ี 

 ศูนย์บริการร่วมสถานท่ีราชการ หรือเรียกสัน้ๆว่า ศูนย์บริการร่วม เป็นหน่วยให้บริการ
ประชาชนแบบส านักงานทีต่ัง้อยูใ่นสถานทีร่าชการโดยน างานบรกิารทีห่ลากหลายซึง่มขี ัน้ตอนการ
ด าเนินการหลายขัน้ตอนและต้องตดิต่อกบัเจ้าหน้าทีใ่หบ้รกิารของส่วนราชการหลายแห่งในสงักดั
กระทรวงที่อยู่ต่างพื้นที่ หรอืในพื้นที่เดียวกนัแต่ต่างอาคารหรอืต่างชัน้มารวมไว้ ณ จุดเดียวใน
สถานที่ราชการ อาจเปิดให้บรกิารเฉพาะในเวลาราชการหรอืทัง้ในและนอกเวลาราชการ ทัง้นี้ 
เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารไดง้า่ย 

 เคาน์เตอร์บริการประชาชน เป็นหน่วยให้บรกิารประชาชนที่มีสถานที่ให้บรกิารตัง้อยู่กบัที่ใน
แหล่งชมุชน โดยน างานบรกิารทีห่ลากหลายซึง่มขี ัน้ตอนการด าเนินการหลายขัน้ตอนและตอ้งตดิต่อ
กบัเจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารของสว่นราชการหลายแห่งในสงักดักระทรวงมาไว ้ณ จุดเดยีวในแหล่งชุมชน
ทีม่ปีระชาชนสญัจรไปมาจ านวนมาก เช่น หา้งสรรพสนิคา้ เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
เขา้ถงึบรกิารไดง้า่ย โดยเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนจะเปิดใหบ้รกิารทัง้ในและนอกเวลาราชการเพื่อ
เพิม่โอกาสและทางเลอืกใหแ้กป่ระชาชนในการรบับรกิารจากภาครฐั 

 ศูนย์บริการร่วมเคล่ือนท่ี  เป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่ซึ่งน างานบริการที่หลากหลายของ 
สว่นราชการหลายแหง่ในสงักดักระทรวงไปใหบ้รกิารประชาชนในพืน้ทีซ่ึง่ประชาชนเขา้ถงึจุดบรกิาร
ปกตไิด้ยาก หรอืในพื้นทีท่ีอ่ยู่ห่างไกล โดยอาจใหบ้รกิารเฉพาะในเวลาราชการหรอืทัง้ในและนอก
เวลาราชการกไ็ด ้
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วตัถปุระสงคข์องการส ารวจ 
 1)  เพือ่ใหท้ราบความตอ้งการของประชาชนผูร้บับรกิารจากกระทรวง 

2) เพือ่ใหท้ราบถงึความคดิเหน็ของประชาชนต่อคุณภาพการใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารร่วม/เคาน์เตอร์
บรกิารประชาชนของกระทรวง 

 3)  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงระบบการให้บรกิารของศูนย์บรกิารร่วม/เคาน์เตอร์
บรกิารประชาชนใหส้นองความตอ้งการของประชาชน 

คณะผู้ส ารวจ ขอขอบคณุอย่างยิง่ทีท่่านกรณุาสละเวลา  

และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามน้ี 

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

แบบสอบถาม  

 “ความต้องการและทศันคติของผู้ใช้บริการ 

เก่ียวกบัการให้บริการศนูยบ์ริการร่วมหรือเคาน์เตอรบ์ริการประชาชนของกระทรวง”                

กรณุาท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ท่ีท่านต้องการเลือก 
1. ทา่นรูจ้กัศนูยบ์รกิารรว่ม/เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนทีก่ระทรวงไดจ้ดัตัง้ขึน้หรอืไม่ 

 รูจ้กั.........(ขา้มไปตอบขอ้ 3) 
 ไมรู่จ้กั…..(ขา้มไปตอบขอ้ 2) 

ส าหรบัผูท้ีไ่มรู่จ้กัศนูยบ์รกิารรว่ม/เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนของกระทรวง 
2. ความเหน็ต่อการจดัตัง้และการใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรว่ม/เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนของกระทรวง 

2.1 ทา่นเขา้ใจถงึวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้ศนูยบ์รกิารรว่ม/เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนหรอืไม่ 
 เขา้ใจ                          
 ไมเ่ขา้ใจ…(ศกึษาไดจ้ากค าชีแ้จงของแบบสอบถาม หน้า 1) 
2.2 ทา่นเหน็ดว้ยต่อการจดัตัง้ศนูยบ์รกิารรว่ม/เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนของกระทรวงหรอืไม่ 
 เหน็ดว้ย (ขา้มไปตอบขอ้ 2.3) 
 ไมเ่หน็ดว้ย เนื่องจาก (ระบุ) ........................................................................................................  

       2.3 ทา่นมขีอ้เสนอแนะต่อการใหบ้รกิารศนูยบ์รกิารรว่ม/เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนหรอืไม่ 
 ไมม่ขีอ้เสนอแนะ (ขา้มไปตอบขอ้ 2.4) 
 มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้  (สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  งานบรกิาร ........................................................................................................................  
  สถานทีต่ัง้/จุดใหบ้รกิาร .....................................................................................................  
  บุคลากร/เจา้หน้าที ่............................................................................................................  
  การประชาสมัพนัธ ์............................................................................................................  
  อืน่ๆ (ระบุ) .......................................................................................................................  
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2.4 ทา่นคดิว่าจะมาใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารรว่ม/เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนของกระทรวงหรอืไม่ 
 จะมาใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารรว่ม/เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน 
 จะไมม่าใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารรว่ม/เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน เนื่องจาก ........................................   
 ไมแ่น่ใจ เนื่องจาก (ระบุ) ............................................................................................................    

ส าหรบัผูท้ีรู่จ้กัศนูยบ์รกิารรว่ม/เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนของกระทรวง 
3. ทา่นเคยมาใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารรว่ม/เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนของกระทรวงหรอืไม่ 

 เคยมาใชบ้รกิาร 
 ไมเ่คยมาใชบ้รกิาร เนื่องจาก (สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 ศนูยบ์รกิารรว่มฯ ไมม่งีานบรกิารทีต่อ้งการ 
 ไมท่ราบ/ไมแ่น่ใจว่าศนูยบ์รกิารรว่มฯ มงีานบรกิารทีต่อ้งการหรอืไม่ 
 สถานทีต่ัง้ของศนูยบ์รกิารรว่มฯ ไมส่ะดวกในการเดนิทาง/ตดิต่อรบับรกิาร 
 การใหบ้รกิารบางงานไมแ่ลว้เสรจ็ ท าใหต้ดิต่อรบับรกิารทีส่ว่นราชการ/หน่วยงานโดยตรง

สะดวกกว่า 
 อืน่ๆ (ระบุ) .........................................................................................................................  

4. ความคดิเหน็ต่อการใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรว่ม/เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนของกระทรวงในปัจจุบนั 
(กรณุาท าเครือ่งหมาย  ในชอ่งความเหน็ทีท่า่นเลอืก และระบุขอ้เสนอแนะ) 

ประเดน็ 
ความเหน็ 

ขอ้เสนอแนะ 
เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 

การอ านวยความสะดวก    
4.1 สถานทีต่ัง้/จุดใหบ้รกิาร    
4.2 ระยะเวลาการใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรว่มฯ      
4.3 การจดัระบบการใหบ้รกิาร หรอืสิง่อ านวยความ 
     สะดวก เชน่ การจดัเกา้อีน้ัง่ส าหรบัผูม้ารอรบั 
     บรกิาร น ้าดื่ม พืน้ทีก่อ่นเขา้สูก่ารบรกิารทีส่ะอาด  
     มคีวามเป็นระเบยีบ เป็นตน้ 

   

คณุภาพการให้บริการ    
4.4 จ านวนและรปูแบบงานบรกิาร    
4.5 ขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิารแต่ละ 
     งานบรกิาร 

   

4.6 การประชาสมัพนัธข์องกระทรวงในการใหบ้รกิาร 
     ของศนูยบ์รกิารรว่มฯ  

   

ทกัษะการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและบคุลากร    
4.7 ความเพยีงพอของจ านวนเจา้หน้าทีแ่ละบุคลากร    
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ประเดน็ 
ความเหน็ 

ขอ้เสนอแนะ 
เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 

4.8 ความสามารถในการชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามและ 
     ใหค้ าแนะน า 

   

4.9 ความมมีนุษยสมัพนัธ ์ยนิดใีนการใหบ้รกิาร    

4.10 ความสามารถในการใหบ้รกิารหรอืท างานแทน 
       กนัของเจา้หน้าที ่

   

 

5.  ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอืน่ๆ        ............. 

             

             

             

             

 
  

จบแบบสอบถาม 
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เลขทีแ่บบส ารวจ …..…. 

แบบส ารวจ 

 “ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศนูยบ์ริการร่วมหรือเคาน์เตอรบ์ริการประชาชนของกระทรวง” 

ค าช้ีแจง 
แบบส ารวจฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน

ผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรว่ม/เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนของกระทรวง 
 

วตัถปุระสงคข์องการส ารวจ 
 1)  เพื่อใหท้ราบความคดิเหน็และความพงึพอใจของประชาชนผูร้บับรกิารต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร
ของศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนของกระทรวง 

2) เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารร่วม
หรอืเคาน์เตอร์บรกิารประชาชนของกระทรวง ทัง้นี้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รบับรกิารจาก
กระทรวง 

คณะผู้ส ารวจ ขอขอบคณุอย่างยิง่ทีท่่านกรณุาสละเวลา  

และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามน้ี 

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

กรณุาท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ท่ีท่านต้องการเลือก 
1. ทา่นรูจ้กัศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนทีก่ระทรวงไดจ้ดัตัง้ขึน้จากสือ่หรอืชอ่งทางใด 

 ทางสือ่โฆษณาต่างๆ ของศนูยบ์รกิารรว่มฯ เชน่ นิตยสาร วทิย ุโทรทศัน์ เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
 จากเจา้หน้าที/่บุคลากรของสว่นราชการภายในกระทรวง 
 จากการบอกต่อของผูท้ีม่ารบับรกิารจากศนูยบ์รกิารรว่มฯ 
 รูจ้กัดว้ยตนเอง เชน่ การสบืหาขอ้มลูเกีย่วกบัการใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรว่มฯ ความบงัเอญิ เป็นตน้ 
 อืน่ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................  

2. ทา่นมาใชบ้รกิาร ณ ศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนของกระทรวงบ่อยครัง้เพยีงใด 
 ครัง้เดยีว 
 มากกว่า 1 ครัง้ 

3. ประเภทงานบรกิารทีท่า่นมาใชบ้รกิาร (สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 งานบรกิารเบด็เสรจ็ ไดแ้ก ่..........................................................................................................  
 งานรบัเรือ่ง – สง่ต่อ ไดแ้ก ่.........................................................................................................  
 งานใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร ไดแ้ก่ ..............................................................................................  

4.  ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรว่มหรอืเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนของกระทรวง  
     (กรณุาท าเครือ่งหมาย  ในชอ่งระดบัความพงึพอใจทีท่า่นเลอืก) 
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ประเดน็ความคดิเหน็ 

ระดบัความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

(พอใจมาก) (พอใจ) 
(พอใจน้อย 
จนเกอืบจะ 
ไมพ่อใจ) 

 
(ไมพ่อใจ) 

 

(ไมพ่อใจ
มาก) 

การอ านวยความสะดวก      
4.1 สถานทีต่ัง้/จุดใหบ้รกิาร      
4.2 ระยะเวลาการใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรว่มฯ        
4.3 การจดัระบบการใหบ้รกิาร หรอื 

สิง่อ านวยความสะดวก เชน่ การจดัเกา้อีน้ัง่
ส าหรบัผูม้ารอรบับรกิาร พืน้ทีก่่อนเขา้สู ่
การบรกิารทีส่ะอาด มคีวามเป็นระเบยีบ  
น ้าดื่ม เป็นตน้ 

     

คณุภาพการให้บริการ      
4.4 จ านวนงานบรกิาร      
4.5 รปูแบบหรอืประเภทงานบรกิาร      
4.6 ขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิาร 
     แตล่ะงานบรกิาร 

     

4.7 การประชาสมัพนัธข์องกระทรวงต่อ 
     การใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรว่มฯ  

     

ทกัษะการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและ
บคุลากร 

     

4.8 ความเพยีงพอของจ านวนเจา้หน้าทีแ่ละ
บุคลากร 

     

4.9 ความสามารถในการชีแ้จง ตอบขอ้ 
     ซกัถามและใหค้ าแนะน า 

     

4.10 ความมมีนุษยสมัพนัธ ์ยนิดใีนการใหบ้รกิาร      
4.11 ความสามารถในการใหบ้รกิารหรอื 
       ท างานแทนกนัของเจา้หน้าที ่

     

5.  ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอืน่ๆ          

             
 

 

จบแบบสอบถาม 
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ตวัอยา่งการการวเิคราะห ์และการแปลผลการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 

 
ตวัอย่างสรุปผลการส ารวจ 

ประเดน็ความคดิเหน็ 

จ านวนผูแ้สดงความเหน็แต่ละระดบั 
รวมจ านวน 
ผูต้อบ

แบบสอบถาม 

5 4 3 2 1 

(พอใจมาก) (พอใจ) 
(พอใจน้อย 
จนเกอืบจะ 
ไมพ่อใจ) 

 
(ไมพ่อใจ) 

 
(ไมพ่อใจมาก) 

การอ านวยความสะดวก       
4.1 สถานทีต่ ัง้/จุดใหบ้รกิาร 60 45 10 0 0 120 
4.2 ระยะเวลาการใหบ้รกิารของ
ศูนยบ์รกิารรว่มฯ   

26 38 56 0 0 120 

4.3 การจดัระบบการใหบ้รกิาร หรอื 
สิง่อ านวยความสะดวก เช่น การจดัเก้าอี้
นัง่ส าหรบัผูม้ารอรบับรกิาร พืน้ทีก่่อนเขา้
สูก่ารบรกิารทีส่ะอาด มคีวามเป็นระเบยีบ
น ้าดื่ม เป็นตน้ 

45 42 30 3 0 120 

คณุภาพการให้บริการ       

4.4 จ านวนงานบรกิาร 25 26 30 28 11 120 
4.5 รปูแบบหรอืประเภทงานบรกิาร 29 30 25 23 13 120 
4.6 ขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิาร
แต่ละงานบรกิาร 

22 29 31 26 12 120 

4.7 การประชาสมัพนัธข์องกระทรวงต่อ
การใหบ้รกิารของศูนยบ์รกิารรว่มฯ  

59 40 10 8 3 120 

ทกัษะการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและ
บคุลากร 

      

4.8 ความเพยีงพอของจ านวนเจา้หน้าที่
และบุคลากร 

65 35 15 5 0 120 

4.9 ความสามารถในการชีแ้จง ตอบขอ้ 
ซกัถามและใหค้ าแนะน า 

28 30 35 21 6 120 

4.10 ความมมีนุษยสมัพนัธ ์ยนิดใีนการ
ใหบ้รกิาร 

29 35 32 20 4 120 

4.11 ความสามารถในการใหบ้รกิารหรอื
ท างานแทนกนัของเจา้หน้าที่ 

21 25 40 24 10 120 

 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 69 

การค านวณคะแนนความพึงพอใจแต่ละด้าน และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ภาพรวม) 

ประเดน็ความคดิเหน็ การค านวณ 
ผลรวม 
คะแนน 

คา่คะแนนความ
พงึพอใจแต่ละ
ประเดน็ยอ่ย 

การอ านวยความสะดวก    
4.1 สถานทีต่ ัง้/จุดใหบ้รกิาร (60  5) + (45  4) + (10  3) + (0  2) + (0  1)     510 510 / 120  

= 4.25 
4.2 ระยะเวลาการใหบ้รกิารของ
ศูนยบ์รกิารรว่มฯ   

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

4.3 การจดัระบบการใหบ้รกิาร หรอื 
สิง่อ านวยความสะดวก เช่น การจดั
เกา้อีน้ัง่ส าหรบัผูม้ารอรบับรกิาร 
พืน้ทีก่่อนเขา้สู่การบรกิารทีส่ะอาด 
มคีวามเป็นระเบยีบน ้าดื่ม เป็นต้น 

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

คะแนนความพึงพอใจด้านการ
อ านวยความสะดวก 

( 4.25 + 3.75 + 4.08 ) / 3  4.03 

คิดค านวณค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
 
=   

คณุภาพการให้บริการ  

4.4 จ านวนงานบรกิาร (25  5) + (26  4) + (30  3) + (28  2) + (11 1) 386 386 / 120  
= 3.21 

4.5 รปูแบบหรอืประเภทงานบรกิาร (29  5) + (30  4) + (25  3) + (23  2) + (13 1) 399 399 / 120 
= 3.33 

4.6 ขัน้ตอนและระยะเวลาการ
ใหบ้รกิารแต่ละงานบรกิาร 

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

4.7 การประชาสมัพนัธข์องกระทรวง
ต่อการใหบ้รกิารของศูนยบ์รกิาร
รว่มฯ  

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

คะแนนความพึงพอใจด้าน
คณุภาพการให้บริการ 

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

คิดค านวณค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
 
=   

ทกัษะการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี
และบคุลากร 

 

4.8 ความเพยีงพอของจ านวน
เจา้หน้าทีแ่ละบุคลากร 

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

4.9 ความสามารถในการชีแ้จง ตอบ
ขอ้ซกัถามและใหค้ าแนะน า 

(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 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 70 

ประเดน็ความคดิเหน็ การค านวณ 
ผลรวม 
คะแนน 

คา่คะแนนความ
พงึพอใจแต่ละ
ประเดน็ยอ่ย 

4.10 ความมมีนุษยสมัพนัธ ์ยนิดใีน
การใหบ้รกิาร 

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

4.11 ความสามารถในการใหบ้รกิาร
หรอืท างานแทนกนัของเจา้หน้าที่ 

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

คะแนนความพึงพอใจด้านทกัษะ
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและ
บคุลากร 

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

คิดค านวณค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
 
=   

คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (ภาพรวม) 

(4.03 + 3.48 + 3.63) / 3  = 3.71   

คิดค านวณค่าคะแนนเป็นร้อยละ 
 
=   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72.60 (100 / 5 )  3.63 

74.20 (100 / 5 )  3.71 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2 ระดบัความส าเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติั
ราชการของกลุ่มภารกิจ 

น ้าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้ว ัดตามค ารับรอง  
การปฏบิตัริาชการของสว่นราชการทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัริาชการของกลุ่มภารกจิ 

 ส่วนราชการในสังกัดกลุ่มภารกิจต้องร่วมรับผิดชอบผลการด าเนินงานให้บรรลุตาม
แผนปฏบิตัริาชการและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 

 จ านวนตัวชี้ว ัดที่ท าความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการ          
ของกลุ่มภารกจิ 
 

ตารางและสตูรการค านวณ : 

ตวัช้ีวดั 
 (2.i) 

น ้าหนัก
(W2.i) 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบัระดบั
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั 

คะแนน
ท่ีได้ 

(SM2.i) 

คะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 
 (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) 

  W2.i = 1   (W2.i x SM2.i) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั  เทา่กบั 
     

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

          W2.i          W2.1+ W2.2 +...+ W2.i 
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โดยท่ี : 
W หมายถงึ น ้าหนักความส าคญัทีใ่หก้บัตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้จากแผนปฏบิตัริาชการของ

กระทรวง และผลรวมของน ้าหนกัของทุกตวัชีว้ดัเทา่กบั 1   
SM หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกบัระดบัความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 
1.1-1.3 หมายถงึ ล าดบัทีข่องตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้ตามแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง  

 
เกณฑก์ารให้คะแนน  :  

ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

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

 
เงื่อนไข :  

กรณีทีส่ว่นราชการใดไมม่กีลุ่มภารกจิ จะน าน ้าหนกัไปรวมไวก้บัตวัชีว้ดัที ่1.1 “ระดบัความส าเรจ็
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง” เป็นน ้ าหนัก         
ร้อยละ 13 และตัวชี้ว ัดที่  3 “ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักในการบรรลุ เป้าหมาย              
ตามแผนปฏบิตัริาชการ/ภารกจิหลกัของสว่นราชการระดบักรมหรอืเทยีบเทา่” เป็นน ้าหนกัรอ้ยละ 20 
 
เหตผุล :  

เพื่อให้กลุ่มภารกิจมีการบรหิารงานแบบบูรณาการภายในกลุ่มภารกิจโดยหน่วยงานภายใน              
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ             
ของกลุ่มภารกจิ 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ  
  เอกสาร หลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าการด าเนินการของตวัชี้วดัดงักล่าวไดบ้รรลุผลตามขอ้มูลทีแ่จง้มาจรงิ 

เชน่  
  ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรอืภาพเคลื่อนไหว) 
  รายงานการประชมุ 
  แผนการด าเนินงานทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อี านาจ 
  ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน  
  บนัทกึผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วกบัตวัชีว้ดั 
  เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานของตวัชีว้ดั 

  การคดิคะแนนของแต่ละตวัชีว้ดัจะพจิารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตวัชีว้ดัเปรยีบเทยีบ
กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนของตวัชีว้ดันัน้ๆทีร่ะบุในค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 

2. ประเมินผลจากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  
  ผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั 
  ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 
  ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัการด าเนินการของสว่นราชการ 

3. การสงัเกตการณ์  
  การจดัเกบ็ขอ้มลูผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมเีจ้าหน้าที่รบัผดิชอบ และระบุแหล่งที่มาได้
ชดัเจน สามารถสอบยนัความถูกตอ้งกบัหน่วยงานเจา้ของขอ้มลูได ้ 

 ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบนัทกึขอ้มูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบตรวจสอบ
ขอ้มลูกอ่น และหลงัการจดัเกบ็ รวมทัง้วธิกีารในการเกบ็ขอ้มลูต่างๆ จากเจา้ของขอ้มลู  

 ความทนัสมยั เชน่ ขอ้มลูไดร้บัการปรบัปรงุใหเ้ป็นปัจจุบนั หรอืทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอ้มลูได ้

  สภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ีด่ าเนินการตามกจิกรรมหรอืโครงการหลกั 
  การเกบ็รกัษาและดแูลเอกสาร/ขอ้มลู 
  การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารระดบัสงูของสว่นราชการ 
หมายเหต ุ:  
การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให ้
ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พรอ้มทัง้เอกสาร หลกัฐานเฉพาะส่วนทีส่ าคญัต่อการค านวณ
และพจิารณาผลการด าเนินงานมาดว้ย สว่นเอกสาร/หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ทีไ่มไ่ดจ้ดัส่งให ้ส านกังาน ก.พ.ร. 
ขอใหส้ว่นราชการจดัเตรยีมไว ้ณ สว่นราชการเพือ่พรอ้มใหผู้ป้ระเมนิตรวจสอบ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3 ระดบัความส าเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติั
ราชการภารกิจหลกั/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดบักรมหรือ
เทียบเท่า 

น ้าหนัก : ร้อยละ 15 

ค าอธิบาย :  

 พจิารณาจากระดบัความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิัติ
ราชการของสว่นราชการทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัริาชการของสว่นราชการระดบักรมหรอืเทยีบเทา่ 

 ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ต้องร่วมรับผิดชอบผลการด าเนินงานให้บรรลุ             
ตามแผนปฏบิตัริาชการและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 

 จ านวนตัวชี้ว ัดที่ท าความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ     
สว่นราชการระดบักรมหรอืเทยีบเทา่ 
 
ตารางและสตูรการค านวณ : 

ตวัช้ีวดั (i) 
น ้าหนัก

(Wi) 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบัระดบั
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั 

คะแนนท่ีได้ 
(SMi) 

คะแนนถ่วงน ้าหนัก        
(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) 

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

 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั  เทา่กบั 
     

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

     W3.1-3.3                 W3.1+ W3.3  
 
 
โดยท่ี : 

W หมายถงึ น ้าหนักความส าคญัทีใ่หก้บัตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้จากแผนปฏบิตัริาชการของ
กระทรวง และผลรวมของน ้าหนกัของทุกตวัชีว้ดัเทา่กบั 1   

SM หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกบัระดบัความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 
1.1-1.3 หมายถงึ ล าดบัทีข่องตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้ตามแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง  
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เกณฑก์ารให้คะแนน  :  
ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

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

 
หมายเหต ุ:  

ยกเว้น ส่วนราชการที่อยู่ ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีฯ หรือ 
ส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตร ีหรอืกระทรวงฯ ซึ่งไม่ต้องประเมนิผลตามประเด็นการวดัผลส าเรจ็ 
ตามแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงและกลุ่มภารกจิ มนี ้าหนกัของตวัชีว้ดัที ่3 เป็นรอ้ยละ 50 
 
เหตผุล :  

เพื่อให้ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในส่วนราชการ           
โดยหน่วยงานภายในสงักดัให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อให้ 
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการของสว่นราชการระดบักรมหรอืเทยีบเทา่   
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ  
  เอกสาร หลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าการด าเนินการของตวัชี้วดัดงักล่าวไดบ้รรลุผลตามขอ้มูลทีแ่จง้มาจรงิ 

เชน่  
  ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรอืภาพเคลื่อนไหว)  
  รายงานการประชมุ 
  แผนการด าเนินงานทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อี านาจ 
  ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน  
  บนัทกึผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วกบัตวัชีว้ดั 
  เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานของตวัชีว้ดั 

  การคดิคะแนนของแต่ละตวัชีว้ดัจะพจิารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตวัชีว้ดัเปรยีบเทยีบ
กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนของตวัชีว้ดันัน้ๆทีร่ะบุในค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 
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แนวทางการประเมินผล 
2. ประเมินผลจากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  

  ผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั 
  ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 
  ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัการด าเนินการของสว่นราชการ 

3. การสงัเกตการณ์  
  การจดัเกบ็ขอ้มลูผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั 

 ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมเีจ้าหน้าที่รบัผดิชอบ และระบุแหล่งที่มาได้
ชดัเจน สามารถสอบยนัความถูกตอ้งกบัหน่วยงานเจา้ของขอ้มลูได ้ 

 ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบนัทกึขอ้มูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบตรวจสอบ
ขอ้มลูกอ่น และหลงัการจดัเกบ็ รวมทัง้วธิกีารในการเกบ็ขอ้มลูต่างๆ จากเจา้ของขอ้มลู  

 ความทนัสมยั เชน่ ขอ้มลูไดร้บัการปรบัปรงุใหเ้ป็นปัจจุบนั หรอืทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอ้มลูได ้

  สภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ีด่ าเนินการตามกจิกรรมหรอืโครงการหลกั 
  การเกบ็รกัษาและดแูลเอกสาร/ขอ้มลู 
  การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารระดบัสงูของสว่นราชการ 
หมายเหต ุ:  
การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให ้
ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พรอ้มทัง้เอกสาร หลกัฐานเฉพาะส่วนที่ส าคญัต่อการค านวณ 
และพจิารณาผลการด าเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นที่ไม่ได้จดัส่งให ้ส านักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหส้ว่นราชการจดัเตรยีมไว ้ณ สว่นราชการเพือ่พรอ้มใหผู้ป้ระเมนิตรวจสอบ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3.1 ระดบัความส าเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติั
ราชการ/ภารกิจหลกั  

น ้าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

 พจิารณาจากระดบัความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัิ
ราชการของสว่นราชการทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัริาชการของสว่นราชการระดบักรมหรอืเทยีบเทา่ 

 ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบ เท่ า ต้องรับผิดชอบผลการด าเนินงานให้บรรลุ  
ตามแผนปฏบิตัริาชการและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 

 จ านวนตัวชี้ว ัดที่ท าความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการ  
ของส่วนราชการระดบักรมหรอืเทยีบเท่า และเป็นการถ่ายทอดเป้าหมาย และมสี่วนผลกัดนัหรอืสนับสนุน      
ใหเ้กดิผลส าเรจ็ตามแผนปฏบิตัริาชการ พนัธกจิ และเป้าหมายของสว่นราชการ 
 
ตารางและสตูรการค านวณ : 

ตวัช้ีวดั 
(3.1.i) 

น ้าหนัก
(W3.1.i) 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบัระดบั
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั 

คะแนน
ท่ีได้ 

(SM3.1.i) 

คะแนน       
ถ่วงน ้าหนัก 

(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) 

  W3.1.i = 1   (W3.1.i x SM3.1.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั  เทา่กบั 
     

 (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) 

          W3.1.i            W3.1.1+ W3.1.2 +...+ W3.1.i 
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โดยท่ี : 
W หมายถงึ น ้าหนักความส าคญัทีใ่หก้บัตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้จากแผนปฏบิตัริาชการของ

กระทรวง และผลรวมของน ้าหนกัของทุกตวัชีว้ดัเทา่กบั 1   
SM หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกบัระดบัความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 
1.1-1.3 หมายถงึ ล าดบัทีข่องตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้ตามแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง  

 
เกณฑก์ารให้คะแนน  :  

ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 

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

 
เหตผุล :  

เพื่อให้ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในส่วนราชการ           
โดยหน่วยงานภายในสงักดัใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัริาชการ ช่วยเหลอื สนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการของสว่นราชการระดบักรมหรอืเทยีบเทา่   
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ตวัช้ีวดัท่ี 3.2 ระดบัความส าเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ   
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)  

น ้าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :    

 วดัผลส าเรจ็จากรอ้ยละของผลผลติ (Output) เชงิปรมิาณของงานหรอืโครงการทีส่่วนราชการ
ท าได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกบัเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วดัเชงิปรมิาณส าหรบัปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2553 ทีก่ าหนดไวต้าม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553”   
 
ตารางและสตูรการค านวณ : 

ผลผลิต  
(i) 

น ้าหนัก
(Wi) 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบั                                                 
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 

คะแนนท่ีได้ 
(Ci) 

คะแนน             
ถ่วงน ้าหนัก         

(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 
ผลผลติที1่ W1 80 85 90 95 100 SM1 (W1 x SM1) 
ผลผลติที2่ W2 80 85 90 95 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 80 85 90 95 100 . . 

. . 80 85 90 95 100 . . 
 ผลผลติที ่i Wi 80 85 90 95 100 SMi (Wi x SMi) 
น ้าหนักรวม  Wi =1 ค่าคะแนนของตวัช้ีวดัน้ีเท่ากบั  (Wi x SMi) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั เทา่กบั 
     

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

       Wi                   W1 + W2 +....+ Wi 
 
 
โดยท่ี : 

W หมายถงึ น ้าหนักความส าคญัทีใ่หก้บัตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้จากแผนปฏบิตัริาชการของ
กระทรวง และผลรวมของน ้าหนกัของทุกตวัชีว้ดัเทา่กบั 1   

SM หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกบัระดบัความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 
1.1-1.3 หมายถงึ ล าดบัทีข่องตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้ตามแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง  
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เกณฑก์ารให้คะแนน  :  
ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
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 :  

1. กรณีส่วนราชการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลติทีก่ าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงบประมาณ 

2. กรณีที่ส่วนราชการใดมตีวัชี้วดัตามแผนปฏิบตัริาชการที่สะทอ้นผลส าเรจ็ตามเป้าหมายผลผลิต     
ไดค้รบถว้นแลว้ ไมต่อ้งวดัผลตามตวัชีว้ดันี้โดยใหน้ าน ้าหนกัไปรวมในตวัชีว้ดั 3.1 
 
หมายเหต ุ: 

การก าหนดน ้าหนักทีจ่ดัสรรใหแ้ต่ละเป้าหมายผลผลติใหถ้่วงน ้าหนักตามล าดับความส าคญัของ
เป้าหมายผลผลติ หากไมร่ะบุน ้าหนกั ใหถ้อืว่าทกุเป้าหมายผลผลติมนี ้าหนกัเท่ากนั 

 
เหตผุล :  

เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 และเป็นการผลกัดนัให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุผล             
ตามยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ  
  รายละเอยีดแผนการด าเนินงาน ดงันี้ 

 ผลผลติเชงิปรมิาณของสว่นราชการตาม “เอกสารงบประมาณ ฉบบัที ่3 งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553” ของส านกังบประมาณ  

 เป้าหมายเชงิปรมิาณทีต่อ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 ไมน่บัรวมผลผลติเชงิปรมิาณทีไ่ดน้ าไปเป็นตวัชีว้ดัเพือ่การประเมนิผลส าเรจ็ตามแผนยทุธศาสตรข์อง
กระทรวง กลุ่มภารกจิหรอืกรม 

  รายละเอยีดผลการด าเนินงานของผลผลติเชงิปรมิาณ ดงันี้ 
  รายงานสรปุปรมิาณผลผลติทีส่ามารถด าเนินการไดจ้รงิของผลผลติเชงิปรมิาณแต่ละผลผลติ 

  เอกสาร หลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าการด าเนินการของผลผลติไดบ้รรลุผลตามขอ้มลูทีแ่จง้มาจรงิ ไดแ้ก่ 
  ส าเนารายงาน แผน/ผลการปฏบิตังิานและการใชจ้่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 ทีจ่ดัสง่ใหก้บั  
ส านกังบประมาณ ณ งวดสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  กรณีสว่นราชการเปลีย่นเป้าหมายของผลผลติตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านกังบประมาณจงึสามารถน าเป้าหมายทีป่รบัเปลีย่นแลว้มาใชใ้นการประเมนิผลได ้พรอ้มแนบเอกสาร 
หลกัฐานทีส่ านกังบประมาณใหค้วามเหน็ชอบดงักล่าว 

2. ประเมินผลจากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  
  ผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั 
  ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 

3. การสงัเกตการณ์  
  กระบวนการรวบรวมขอ้มลูผลการด าเนินงานของผลผลติควรมคีณุสมบตั ิดงันี้ 

 ความถูกตอ้ง เชน่ แบบฟอรม์และเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบขอ้มลูกอ่นและหลงัการจดัเกบ็
ทกุครัง้รวมทัง้แบบฟอรม์และเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการสอบถามขอ้มลูต่างๆ จากเจา้ของขอ้มลู 
ทกุ 1 เดอืน 

 ความน่าเชือ่ถอื เชน่ ระบุแหลง่ทีม่าไดช้ดัเจน สามารถสอบยนัขอ้มลูกบัหน่วยงานเจา้ของขอ้มลูได ้  
มกีารจดัเกบ็เป็นระบบและมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัเกบ็  

 ความทนัสมยั เชน่ ความถีใ่นการปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุครัง้ทีข่อ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงลงใน
ระบบฐานขอ้มลู 

 ความสามารถในการตรวจสอบได ้เชน่ สว่นราชการมคีวามพรอ้มใหค้ณะกรรมการฯ สว่นราชการ 
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอ้มลูได ้   

  สภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ีด่ าเนินการตามกจิกรรมหรอืโครงการหลกั 
  การเกบ็รกัษาและดแูลเอกสาร/ขอ้มลู 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3.3 ระดบัความส าเรจ็ในการขบัเคล่ือนระบบการตรวจราชการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบติัราชการ  

น ้าหนัก : ร้อยละ 2 

ค าอธิบาย :    

 การประเมนิผลส าเรจ็ เป็นการประเมนิผลความส าเรจ็ของการบรหิารจดัการขอ้มูลที่ได้รบั 
จากการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการประจ าปี และแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อมุ่งผลสมัฤทธิต์ามนโยบายของรฐับาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยก าหนดตวัชี้วดั
ทัง้หมด 2 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่

1. รอ้ยละของจ านวนขอ้เสนอแนะจากการตรวจราชการทีไ่ดร้บัการตอบสนอง 
2. ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการ 

เพือ่มุง่ผลสมัฤทธิต์ามนโยบายของรฐับาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
 
เหตผุล :  

เพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลตามวตัถุประสงคข์องการตรวจราชการต่างๆ อนัไดแ้ก่ 
- ชีแ้จง แนะน า หรอืท าความเขา้ใจกบัหน่วยงานของรฐัและเจา้หน้าทีข่องรฐัเกีย่วกบัแนวทาง

และการปฏบิตังิานหรอืการจดัท าภารกจิตามนโยบายของรฐับาลและแผนต่างๆ ของชาติ
และของหน่วยงานของรฐั 

- ตรวจตดิตามว่าหน่วยงานของรฐัไดป้ฏบิตัถิกูตอ้งตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ มตขิองคณะรฐัมนตร ีและค าสัง่ของนายกรฐัมนตร ีและเป็นไปตามความมุ่งหมาย 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และผลสมัฤทธิต์ามนโยบายของรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ แผนหรอืยุทธศาสตรใ์ดๆ ทีก่ าหนดเป็น   
ยทุธศาสตรช์าตหิรอืวาระแห่งชาตหิรอืไม่ 

- ตดิตามความกา้วหน้า ปัญหา และอปุสรรค รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
และความคุม้คา่ในการปฏบิตังิานหรอืการจดัท าภารกจิของหน่วยงานของรฐั 

- สดบัตรบัฟังทกุขส์ขุ ความคดิเหน็ และความตอ้งการ ของเจา้หน้าทีข่องรฐัและประชาชน 
- แสวงหาขอ้เทจ็จรงิ และสบืสวนสอบสวนเกีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในพืน้ที่ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3.3.1 ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีได้รบัการตอบสนอง  

น ้าหนัก : ร้อยละ 1 

ค าอธิบาย :    

 พจิารณาจากจ านวนขอ้เสนอแนะจากการตรวจราชการทีไ่ด้รบัการตอบสนองจากหน่วยรบั
ตรวจ เปรยีบเทยีบกบัจ านวนขอ้เสนอแนะจากการตรวจราชการทัง้หมด 

 การตรวจราชการ หมายถงึ การตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงตามแผนการตรวจ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 ขอ้เสนอแนะจากการตรวจราชการ หมายถงึ ขอ้เสนอแนะทีผู่ต้รวจราชการกระทรวง ใหแ้ก่
หน่วยรบัตรวจ ตามมาตรฐานการตรวจราชการ ทีใ่ชใ้นระบบการตรวจราชการแบบบรูณาการและมกีารรายงาน
ผลการตรวจราชการในแต่ละครัง้ต่อปลดักระทรวง 

 การตอบสนอง หมายถงึ การทีห่น่วยรบัตรวจน าขอ้เสนอแนะ ขอ้สงัเกตจากการตรวจราชการ
ของผูต้รวจราชการกระทรวง ไปด าเนินการเกดิประสทิธภิาพหรอืประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ โดย สามารถรายงาน
ผลการด าเนินการดงักล่าวกลบัมายงัส านกังานปลดักระทรวง ไดภ้ายในปีงบประมาณ 
 
สตูรการค านวณ : 

 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
75 80 85 90 95 

 

เงื่อนไข :  
1.  ในกรณีที่หน่วยรบัตรวจน าข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวง สามารถด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นรูปธรรมที่ชดัเจน ได้น้อยกว่า
รอ้ยละ 60 ของจ านวนขอ้เสนอแนะทัง้หมด ใหป้รบัลดคะแนนของตวัชีว้ดันี้ 1.0000 คะแนน 

2. จ านวนขอ้เสนอแนะ ขอ้สงัเกตจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นรูปธรรมที่ชดัเจน จะนับรวมทัง้ในส่วนที่มีการ
ปฏิบัติ หรอืเริม่ปฏิบตัิที่มกีารเตรยีมการต่างๆ ซึ่งอาจไม่สามารถด าเนินการได้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 กต็าม โดยไมน่บัรวมถงึกรณีทีก่ าหนดเป็นการด าเนินการในปีต่อไป 

จ านวนขอ้เสนอแนะจากการตรวจราชการทีไ่ดร้บัการตอบสนอง X 100 
จ านวนขอ้เสนอแนะจากการตรวจราชการทัง้หมด 
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แนวทางการประเมินผล :  
 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
 แผนการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกระทรวง 
 หลกัฐานขอ้มลูแสดงจ านวนและรายละเอยีดของขอ้เสนอแนะทีผู่ต้รวจราชการกระทรวงรายงานผลการตรวจ

ราชการในแตล่ะครัง้ต่อปลดักระทรวง 
 เอกสารสรปุรายงานผลการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงในแต่ละครัง้ 
 หลกัฐานขอ้มลูแสดงจ านวนและรายละเอยีดของการด าเนินการแกไ้ข ปรบัปรงุจากหน่วยรบัตรวจ และ

รายงานผลการด าเนนิการใหก้บัปลดักระทรวง 
 เอกสาร หลกัฐานทีแ่สดงการด าเนินการของหน่วยรบัตรวจตามขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้สงัเกตของผูต้รวจ

ราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์  (ในกรณีท่ีจ าเป็น) 
 สมัภาษณ์ผูต้รวจราชการหรอืคณะท างานของผูต้รวจราชการ ในประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

 กระบวนการด าเนินงาน 

 ประสทิธผิลของการด าเนนิการ 

 ปัจจยัสนบัสนุน ปัญหาอปุสรรค และแนวทางการปรบัปรงุแกไ้ข 
หมายเหต ุ:  
การจดัท ารายงานการประเมนิผลตนเองตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ (Self Assessment Report) ขอให ้
ส่วนราชการสรุปผลการด าเนินงาน พรอ้มแนบตวัอย่างเอกสาร/หลกัฐาน ส่วนเอกสาร/หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นๆ หรอืเอกสาร/หลกัฐานในลกัษณะทีเ่ป็นฐานขอ้มูลของส่วนราชการ และไม่ไดจ้ดัส่งใหส้ านักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหจ้ดัเตรยีมไวท้ีส่ว่นราชการเพือ่พรอ้มใหผู้ป้ระเมนิตรวจสอบหรอืขอขอ้มลูเพิม่เตมิ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3.3.2 ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการเพ่ือมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิตามนโยบายของรฐับาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

น ้าหนัก : ร้อยละ 1 

ค าอธิบาย :    

 ความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสมัฤทธิ ์
ตามนโยบายของรฐับาล พิจารณาจากการด าเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการได้รบัความ
เหน็ชอบจากนายกรฐัมนตร/ีคณะรฐัมนตร ีในสว่นของโครงการ/กจิกรรมทีก่ระทรวงเป็นผูร้บัผดิชอบ 

 แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสมัฤทธิต์ามนโยบายของรฐับาล หมายถึง 
แผนการตรวจราชการร่วมกนัของผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตร ีและผูต้รวจราชการกระทรวงจากทุก
กระทรวงทีม่ผีูต้รวจราชการ โดยผูต้รวจราชการกระทรวงตรวจตดิตามแผนงาน/โครงการทีก่ระทรวงคดัเลอืก
บรรจุในแผนการตรวจราชการ และผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตรีตรวจตดิตามแผนงาน/โครงการที่มี
ผลกระทบส าคญัต่อพืน้ที ่หรอืสว่นทีเ่ป็นวาระงานส าคญัของรฐับาล ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี
 
เกณฑก์ารให้คะแนน :  

ก าหนดเป็นระดบัขัน้ของความส าเรจ็ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั พจิารณา 
จากความกา้วหน้าของขัน้ตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงันี้ 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน  
1 น าแผนงาน/โครงการส าคญัของกระทรวง มาพจิารณาวเิคราะหค์วามเสีย่งตามหลกั    

ธรรมาภบิาล และจดัล าดบัความส าคญั เพือ่ใชใ้นการพจิารณาจดัท ารา่งแผนการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการเพือ่มุง่ผลสมัฤทธิต์ามนโยบายของรฐับาล 

2 สดัสว่นจ านวนแผนงาน/โครงการ ทีไ่ดร้บัการบรรจุไวใ้นแผนการตรวจราชการแบบ 
บรูณาการ เพือ่มุง่ผลสมัฤทธิต์ามนโยบายรฐับาล สอดคลอ้งตามเป้าหมาย 

3 ผูต้รวจราชการกระทรวงสามารถด าเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการฯ 
ไดค้รบถว้น และมคีวามครอบคลุมทกุโครงการทีบ่รรจุไวต้ามแผนฯ 

4 ผูต้รวจราชการกระทรวงสามารถรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบรูณาการฯ ภาพรวม ต่อปลดักระทรวง และสง่รายงานใหส้ านกังานปลดัส านกั
นายกรฐัมนตรภีายในระยะเวลา 15 วนัหลงัจากเสรจ็สิน้การตรวจในแต่ละรอบ ไดค้รบถว้น 

5 สรปุรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการเพือ่มุง่
ผลสมัฤทธิต์ามนโยบายของรฐับาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในสว่นทีก่ระทรวง
เป็นผูร้บัผดิชอบไดเ้สรจ็สิน้ พรอ้มน าเสนอส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรหีลงัสิน้สดุ
ปีงบประมาณ 15 วนั 
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เงื่อนไข :  
1.  การประเมนิผลการด าเนินงานในระดบัขัน้ตอนที ่2 ก าหนดจ านวนแผนงาน/โครงการไวใ้นแผนการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสมัฤทธิต์ามนโยบายรฐับาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยองิกบั
จ านวนผูต้รวจราชการกระทรวงไว ้ ดงันี้ 

- กระทรวงทีม่ผีูต้รวจราชการ จ านวน 7–12 คน ใหเ้สนอแผนงาน/โครงการไมน้่อยกว่า 5 แผนงาน/โครงการ 
- กระทรวงทีม่ผีูต้รวจราชการ จ านวน 4-6 คน ใหเ้สนอแผนงาน/โครงการไมน้่อยกว่า 3 แผนงาน/โครงการ 
- กระทรวงทีม่ผีูต้รวจราชการ จ านวนน้อยกว่า 4 คน ใหเ้สนอแผนงาน/โครงการไมน้่อยกว่า 2 แผนงาน/

โครงการ 
2.  การประเมนิผลการด าเนินงานในระดบัขัน้ตอนที ่4 และ 5 จะคดิคะแนนอสิระกบัระดบัขัน้ตอนที ่ 

1-3 ดงันี้ 
- ระดบัขัน้ตอนที ่4 คดิคะแนนเทยีบกบัจ านวนครัง้รวมจากผูต้รวจราชการทัง้หมด 
- ระดับขัน้ตอนที่ 5 คดิคะแนน 1-0 คะแนน เทียบกบัระยะเวลาระหว่าง 15-30 วนั คอืหากเกิน  

30 วนั จะไมไ่ดค้ะแนน 
3. รูปแบบและมาตรฐานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด าเนินการและการรายงานผล  

การตรวจราชการ ตามตวัชี้วัดนี้  ให้เป็นไปตามที่ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี 
ก าหนด 

  
เหตผุล 

1. เพื่อใหก้ระทรวงใหญ่และส าคญัทีม่แีผนงาน/โครงการทีต่อบสนองนโยบายของรฐับาลจ านวน
มาก ซึง่หมายถงึ มจี านวนผูต้รวจราชการกระทรวงมาก เสนอแผนงาน/โครงการเขา้ไวใ้นแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ ในจ านวนทีเ่หมาะสม ใหแ้ผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ มจี านวนแผนงาน/โครงการ 
มากพอที่จะตอบนโยบายของรฐับาลในแต่ละด้าน ในระดบัทีเ่ชื่อถอืได้ จงึก าหนดจ านวนแผนงาน/โครงการ 
ขัน้ต ่าทีผู่ต้รวจราชการกระทรวงเสนอเขา้รว่มในแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการฯ ไว้ 

2. เพื่อใหก้ารด าเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสมัฤทธิต์ามนโยบาย
ของรัฐบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากการตรวจราชการของ  
ผูต้รวจราชการกระทรวงต่างๆ ส าหรบัเป็นขอ้มูลในการก าหนดแนวทางการปรบัปรุงแผนการตรวจราชการ 
แบบบรูณาการในอนาคต  
 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลกั :  ส านกัตรวจราชการ ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี

 
 ช่ือ – สกลุ ผู้รบัผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท์ 

1. นางชืน่ชวีนั   ลมิป์ธรีะกลุ 0 2282 6041, 0 2282 5364, 08 1925 5129 
2. นางอารยี ์  ทฆีะพนัธุ์ 08 1655 8024 
3. นางสาวผกาพรรณ   นนัทรตัน์ 08 7773 9974 
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
1 ขัน้ตอนท่ี 1 : 

น าแผนงาน/โครงการ
ส าคญัของกระทรวง  
มาพจิารณาวเิคราะห์
ความเสีย่งตามหลกั 
ธรรมาภบิาล และจดัล าดบั
ความส าคญั เพือ่ใชใ้น 
การพจิารณาจดัท ารา่ง
แผนการตรวจราชการ
แบบบรูณาการเพือ่ 
มุง่ผลสมัฤทธิต์าม
นโยบายของรฐับาล 

1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงว่าสว่นราชการด าเนินงานในขัน้ตอนที ่1 มี

ดงันี้ 

 รายชือ่แผนงาน/โครงการส าคญัทัง้หมดของกระทรวง 

 เอกสาร/หลกัฐานแสดงกระบวนการวเิคราะหค์วามเสีย่งของ
โครงการส าคญัทัง้หมด 

 เอกสาร/หลกัฐานแสดงการสรปุรายชือ่แผนงาน/โครงการทีผ่า่นการ
พจิารณา น าเสนอต่อส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี

 2. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลการด าเนินการ 
  หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกแผนงาน/โครงการส าคญัของกระทรวงเพือ่

น ามาพจิารณา วเิคราะหค์วามเสีย่ง 
 กระบวนการวเิคราะหค์วามเสีย่งอยา่งเป็นระบบ 
 ความชดัเจนของแผนงาน/โครงการทีผ่า่นการพจิารณา และน าเสนอ

ต่อส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี
2 ขัน้ตอนท่ี 2 : 

สดัสว่นจ านวนแผนงาน/
โครงการ ทีไ่ดร้บัการ
บรรจุไวใ้นแผนการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการ 
เพือ่มุง่ผลสมัฤทธิต์าม
นโยบายรฐับาล สอดคลอ้ง
ตามเป้าหมาย 

1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
  เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงว่าสว่นราชการด าเนินงานในขัน้ตอนที ่2 มี

ดงันี้ 

 เอกสารแสดงรายชือ่ผูต้รวจราชการทัง้หมดของกระทรวง 

 เอกสาร/หลกัฐานแสดงการสรปุรายชือ่แผนงาน/โครงการทีผ่า่นการ
พจิารณา น าเสนอต่อส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี

 2. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลการด าเนินการ 
  จ านวนแผนงาน/โครงการทีไ่ดร้บัการบรรจุไวใ้นแผนการตรวจ

ราชการแบบบรูณาการ เพือ่มุง่ผลสมัฤทธิต์ามนโยบายรฐับาล ของ
แต่ละกระทรวง ตอ้งเป็นไปตามสดัสว่นทีก่ าหนดในเงือ่นไขขัน้ต ่า 
กรณีเสนอแผนงาน/โครงการ เขา้รว่มบรูณาการต ่ากว่าเงือ่นไข ให้
เป็นไปตามสตูรการด าเนินการ ดงันี้ 

 
จ านวนแผนงาน/โครงการทีผู่ต้รวจราชการประจ ากระทรวงเสนอ 

จ านวนแผนงาน/โครงการขัน้ต ่าของกระทรวงตามเงือ่นไข 
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
3 ขัน้ตอนท่ี 3 : 

ผูต้รวจราชการกระทรวง
สามารถด าเนินการตาม
แผนการตรวจราชการ
แบบบรูณาการฯ ได้
ครบถว้น และมคีวาม
ครอบคลุมทกุโครงการที่
บรรจุไวต้ามแผนฯ 

1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงว่าสว่นราชการด าเนินงานในขัน้ตอนที ่3 มี

ดงันี้ 

 แผนการตรวจราชการแบบบรูณาการฯ 

 เอกสาร/หลกัฐานแสดงผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการฯ 

 2. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลการด าเนินการ 
  ความครบถว้นของการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบ

บรูณาการฯ 
4 ขัน้ตอนท่ี 4 : 

ผูต้รวจราชการกระทรวง
สามารถรายงานผลการ
ตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการ
แบบบรูณาการฯ ภาพรวม 
ต่อปลดักระทรวง และสง่
รายงานใหส้ านกังาน 
ปลดัส านกันายกรฐัมนตรี
ภายในระยะเวลา 15 วนั
หลงัจากเสรจ็สิน้การตรวจ
ในแต่ละรอบ ไดค้รบถว้น 

1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงว่าสว่นราชการด าเนินงานในขัน้ตอนที ่4 มี

ดงันี้ 

 เอกสาร/หลกัฐานแสดงการรายงานผลการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบรูณาการฯ ภาพรวม ต่อปลดักระทรวง 
ในแต่ละรอบการตรวจราชการ 

 เอกสาร/หลกัฐานแสดงการรายงานผลการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบรูณาการฯ ภาพรวม ใหก้บัส านกังาน
ปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีในแต่ละรอบการตรวจราชการ 

 2. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลการด าเนินการ 
  ระยะเวลาของการรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจ

ราชการแบบบรูณาการฯ ภาพรวม ทัง้ต่อปลดักระทรวงและ
ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีไดภ้ายใน 15 วนั โดยในกรณีที่
มบีางครัง้ของการตรวจราชการของผูต้รวจราชการไมส่ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลา 15 วนั ใหค้ านวณคะแนนจากสตูร
การค านวณ ดงันี้ 

 
จ านวนครัง้ทีส่ามารถรายงานไดภ้ายในระยะเวลา 15 วนั 
จ านวนครัง้รวมทัง้หมดของผูต้รวจราชการฯ กระทรวง 
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
5 ขัน้ตอนท่ี 5 : 

สรปุรายงานผลการตรวจ
ราชการตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการ
เพือ่มุง่ผลสมัฤทธิต์าม
นโยบายของรฐับาล 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 ในสว่นที่
กระทรวงเป็นผูร้บัผดิชอบ
ไดเ้สรจ็สิน้ พรอ้มน าเสนอ
ส านกังานปลดัส านกันายก 
รฐัมนตรหีลงัสิน้สดุ
ปีงบประมาณ 15 วนั 

1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงว่าสว่นราชการด าเนินงานในขัน้ตอนที ่5 มี

ดงันี้ 

 เอกสารสรปุรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบรูณาการเพือ่มุง่ผลสมัฤทธิต์ามนโยบายของรฐับาล ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในสว่นทีก่ระทรวงเป็นผูร้บัผดิชอบ 

 เอกสาร/หลกัฐานแสดงการรายงานผลสรปุรายงานผลการตรวจ
ราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการเพือ่มุง่ผลสมัฤทธิ ์
ตามนโยบายของรฐับาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ในสว่นทีก่ระทรวงเป็นผูร้บัผดิชอบ ใหก้บัส านกังานปลดัส านกั
นายกรฐัมนตร ี

 2. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลการด าเนินการ 
  ระยะเวลาของการรายงานผลสรปุรายงานผลการตรวจราชการตาม

แผนการตรวจราชการแบบบรูณาการเพือ่มุง่ผลสมัฤทธิต์ามนโยบาย
ของรฐับาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในสว่นทีก่ระทรวง 
เป็นผูร้บัผดิชอบใหก้บัส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรไีด ้
ภายในวนัที ่15 ตุลาคม 2553 โดยในกรณีทีไ่มส่ามารถด าเนินการ
ไดภ้ายในระยะเวลา 15 วนั ใหค้ านวณคะแนนจากสตูรการค านวณ 
ดงันี้ 

 
จ านวนวนัทีส่ามารถสง่ผลสรปุฯไดห้ลงั 15 ตุลาคม 2553 

             15 
 

ซึง่ในกรณีทีไ่มส่ามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลา 30 วนั จะ
ไมไ่ดค้ะแนนในระดบัขัน้ตอนนี้ 

 

 

1 - 
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มิติท่ี 2 มิติด้านคณุภาพการให้บริการ 

ประเดน็การประเมินผล : ความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดัท่ี  4  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผู้รบับริการ           

น ้าหนัก :   ร้อยละ 6 

ค าอธิบาย :  

 ผู้ร ับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารบับริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรฐั (ที่ไม่ใช่
เจา้หน้าทีข่องสว่นราชการผูใ้หบ้รกิาร) หรอืหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่ารบับรกิารจากสว่นราชการ 

 พจิารณาจากผลส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารของส่วนราชการ โดยส านักงาน ก.พ.ร. 
จะเป็นผูจ้ดัจา้งหน่วยงานผูป้ระเมนิอสิระภายนอกมาด าเนินการส ารวจ 

 ประเดน็การส ารวจประกอบดว้ยประเดน็ส าคญัๆ ดงันี้  
(1) ความพงึพอใจดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร  
(2) ความพงึพอใจดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร  
(3) ความพงึพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
(4) ความพงึพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิาร 
(5) ความเชือ่มัน่เกีย่วกบัคุณภาพการใหบ้รกิาร โดยเน้นวาระแหง่ชาตดิา้นจรยิธรรม          

ธรรมาภบิาล และการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 
 ส านักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้ส ารวจ วเิคราะห์ และคดัเลือกงานบรกิารหลกัของส่วนราชการ   

ไมเ่กนิ 3 งานบรกิาร ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด และแจง้ใหส้ว่นราชการทราบ 
 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกงานบรกิาร 

1. เป็นงานบรกิาร ทีเ่ป็นภารกจิหลกัของสว่นราชการ 
2. เป็นงานบรกิารทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารจ านวนมาก มผีลกระทบสงูต่อประชาชน 

 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน :  

ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
ระดบั  1 ระดบั  2 ระดบั  3 ระดบั  4 ระดบั  5 

65 70 75 80 85 

เงื่อนไข :  
1. ประเดน็ขอ้สงัเกตของผูป้ระเมนิอสิระ จะน ามาใชป้ระกอบการพจิารณาปรบัคะแนน 
2. กรณีงานบริการที่ถูกคัดเลือกมีจุดให้บริการหลายแห่ง หรอืมีจุดให้บรกิารในส่วนภูมิภาค 

ผูป้ระเมนิอสิระขอสงวนสทิธิใ์นการสุม่จุดบรกิารในการส ารวจความพงึพอใจ 
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เหตผุล :  
ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บญัญตัวิ่า 

”การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่ อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิต่์อภารกิจของรัฐ  
ความมปีระสทิธภิาพ ความคุม้ค่าในเชงิภารกจิแห่งรฐั การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน การลดภารกจิและยบุเลกิ
หน่วยงานทีไ่มจ่ าเป็น การกระจายภารกจิและทรพัยากรใหแ้ก่ทอ้งถิน่ การกระจายอ านาจตดัสนิใจ การอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  มีผู้รบัผิดชอบต่อผลของงาน” การปรบัปรุง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่ งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่าง 
มปีระสทิธภิาพ และสามารถตอบสนองตามความตอ้งการของประชาชน 

 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลกั :  ส านกัตดิตามและประเมนิผลการพฒันาระบบราชการ ส านกังาน ก.พ.ร. 
 

 ช่ือ – สกลุ ผู้รบัผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท์ 
1. นางสาวอษุา ปัญญาวด ี  0 2356 9969 
2. นางสาวสณีุ  มกัผล 0 2356 9968 
3. นางสาวนฤมล ตยิะแสงทอง 0 2356 9999 ต่อ 8860 

 
 

แนวทางการประเมินผล :  
แนวทางการประเมินผล 

ท่ีปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทีป่รกึษาดา้น

การประเมนิผลจะใชผ้ลการส ารวจความ 
พงึพอใจจากส านกังานสถติแิหง่ชาตเิป็น
ขอ้มลูอา้งองิเพือ่ใชใ้นการประเมนิผล 

 เปรยีบเทยีบผลการส ารวจกบัเกณฑก์ารให้
คะแนนของตวัชีว้ดัทีร่ะบใุนค ารบัรองการ
ปฏบิตัริาชการฯ 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผล 

 ก าหนดแผนงาน ผูร้บัผดิชอบ และน าแผนไป
ปฏบิตัเิพือ่พฒันา/ปรบัปรงุผลการด าเนินงาน 
ตามตวัชีว้ดัใหด้ขี ึน้ 

 สว่นราชการสามารถด าเนินการส ารวจขอ้มลูผล    
การด าเนินงานควบคูไ่ปได ้เพือ่ใชใ้นการตดิตาม
ผลการด าเนินงานของสว่นราชการ ซึง่เป็นการ
ด าเนินงานภายในของสว่นราชการและไมต่อ้ง
แสดงเอกสารหลกัฐานประกอบการประเมนิผล 
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ตวัช้ีวดัท่ี 5 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผู้ก าหนดนโยบาย 

น ้าหนัก : ร้อยละ 3 

ค าอธิบาย :   

 ผู้ก าหนดนโยบาย หมายถึง หน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ตัง้ขึ้นโดยกฎหมายซึ่ง
ก าหนดนโยบายใหแ้กส่ว่นราชการ เช่น นายกรฐัมนตร ีรองนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรวี่าการ/รฐัมนตรชีว่ยว่าการ
กระทรวงทีส่ว่นราชการสงักดั  

 พจิารณาจากผลส ารวจความพงึพอใจของผูก้ าหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยส านักงาน 
ก.พ.ร.  

 ประเดน็การส ารวจประกอบดว้ยประเดน็ส าคญัๆ ดงันี้  
(1) ความพงึพอใจดา้นความเขา้ใจต่อนโยบายทีม่อบหมาย  
(2) ความพงึพอใจดา้นการน านโยบายไปปฏบิตั ิ 
(3) ความพงึพอใจดา้นการตดิตามและน าเสนอผลใหท้ราบ 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน :  

 ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
ระดบั  1 ระดบั  2 ระดบั  3 ระดบั  4 ระดบั  5 

65 70 75 80 85 
 

เงื่อนไข : ประเดน็ขอ้สงัเกตของผูป้ระเมนิอสิระ จะน ามาใชป้ระกอบการพจิารณาปรบัคะแนน 
 
เหตผุล :  

เพื่อให้การด าเนินการสอดคล้องกบันโยบายรฐับาล รวมทัง้มกีารติดตามและรายงานผลใหแ้ก่ผู้
ก าหนดนโยบายทราบเพือ่สามารถปรบัปรงุนโยบายใหเ้หมาะสมต่อไป 
 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลกั :  ส านกัตดิตามและประเมนิผลการพฒันาระบบราชการ ส านกังาน ก.พ.ร. 

 
 ช่ือ – สกลุ ผู้รบัผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท์ 

1. นางสาวสรุุง่ลกัษณ์ เมฆะอ านวยชยั   0 2356 9959 
2. นางสาวสาวติร ีเพง็ผาสขุ 0 2356 9999 ต่อ 8867 
3. นางสาวดารารตัน์ โฆษติพพิฒัน์ 0 2356 9999 ต่อ 8814 
4. นางสาวสภุลกัษณ์ ขมัภรตัน์ 0 2356 9999 ต่อ 8907 
5. นายอภชิาต กรรมสทิธิ ์ 0 2356 9999 ต่อ 8811 
6. นางสาวนฤมล ตยิะแสงทอง 0 2356 9999 ต่อ 8860 
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แนวทางการประเมินผล:  

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ  
 ใชข้อ้มลูในการตดิตามและประเมนิผลจากส านกังาน ก.พ.ร. 
2. ประเมินผลจากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  
 ผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั 
 ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 
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ประเดน็การประเมินผล : ความเปิดเผย โปร่งใส  

ตวัช้ีวดัท่ี  6  ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต           

น ้าหนัก :   ร้อยละ 6 

ค าอธิบาย :  

 พจิารณาจากระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม 
การทุจรติภาครฐัของส่วนราชการ เพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ภาครฐั และการจดัการขอ้รอ้งเรยีนเรื่องการทุจรติ การปฏิบัติ หรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจา้หน้าทีข่องรฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

 ขอ้ร้องเรยีน หมายถึง ขอ้ร้องเรยีนเรื่องการทุจรติ การปฏิบตัิหรอืละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ด้วยความรบัผดิชอบต่อประชาชน ไม่มคีุณธรรม จรยิธรรม ไม่ค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต่ัง้และไม่มี 
ธรรมาภิบาล ตามที่มกีฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการทีเ่กีย่วขอ้งได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

 การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและ  
น าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจรงิ แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ  
ขอ้กฎหมาย พรอ้มกบัแจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบผลหรอืความคบืหน้าของการด าเนินการภายในเวลา 15 วนั ทัง้นี้ 
กรณีที่ข้อร้องเรยีนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรอืหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้หรอือเีมล์ติดต่อของผู้ร้องเรยีน  
จะพจิารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องรอ้งเรยีนเขา้สู่กระบวนการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ แจ้งตกัเตือน 
ด าเนินคด ีหรอือืน่ๆ ตามระเบยีบขอ้กฎหมาย 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดบัขัน้ของความส าเรจ็ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั พจิารณา 
จากความกา้วหน้าของขัน้ตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงันี้ 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
1  ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐัของส่วนราชการ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) โดยพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั พร้อมทัง้น าผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในปีที่ผ่านมา  และ ขอ้มูลที่ได ้
จากระบบการรบัฟังขอ้รอ้งเรยีนของส่วนราชการ ศูนยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย   
ศูนย์บรกิารประชาชน ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี และ ศูนย์รบัเรื่องรอ้งเรยีน 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั กระทรวงยุตธิรรม 
มาพจิารณาประกอบ 
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
  ทบทวน /วิเคราะห์ ความ เสี่ย งต่ าง  ๆ  ที่อาจก่อ ให้ เกิดการทุ จริต  การปฏิบัต ิ 

หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบในการปฏบิตัริาชการ โดยวเิคราะหเ์พื่อใหท้ราบ
ถงึปัจจยัเสีย่งทีอ่าจเป็นเหตุท าให ้

 1) การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาด 
หรอืมคีวามรบัผดิชอบไมเ่พยีงพอ 

 2) การปฏบิตัหิน้าทีไ่ปในทางทีท่ าใหป้ระชาชนขาดความเชื่อถอืในความมคีุณธรรม 
ความมจีรยิธรรม 

 3) การปฏิบตัิหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 
สว่นตนและการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล 

  วเิคราะหค์วามเสีย่งทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิการทุจรติ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที่
โดยมชิอบของโครงการส าคญัทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สงูสดุ 3 ล าดบัแรก  

2  น าข้อมูลที่ได้จากขัน้ตอนที่ 1 มาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติภาครฐัของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดย
ก าหนดเป้าหมายและตวัชี้วดัที่สะทอ้นผลสมัฤทธิ ์(Outcome) ของการด าเนินการตาม
แผนฯทีใ่ชว้ดัผลไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม เสนอผูบ้รหิารระดบัสงูใหค้วามเหน็ชอบ พรอ้มทัง้
เผยแพรผ่า่นทางเวบ็ไซตข์องสว่นราชการ 

3  ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ไดแ้ลว้เสรจ็ครบถว้น 

 ตัวชี้ว ัดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มีผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย 
ทกุตวัชีว้ดั 

  ส ารวจความคดิเห็นของประชาชน และ ผู้มสี่วนได้เสยี เกีย่วกบัสถานการณ์ด้านการ
ทจุรติและประพฤตมิชิอบในสว่นราชการ ตามแบบฟอรม์ทีส่ านกังาน ป.ป.ท.ก าหนดเพื่อ
น าข้อมูลจากสรุปผลการส ารวจดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรบัปรุงแผนปฏิบัติการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัของสว่นราชการ ในปีงบประมาณต่อไป 

4  ตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการทุจรติ การปฏิบตัิหรอืละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ 
โดยมชิอบในหน่วยงานภาครฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดร้อ้ยละ 100 

 สรุปผลการวเิคราะหข์อ้รอ้งเรยีนเรือ่งการทุจรติ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที่
โดยมชิอบของเจ้าหน้าที่ของรฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเด็น
ส าคญั ไดแ้ก ่ 
- จ านวนข้อร้องเรียนในแต่ละช่องทางการร้องเรียนและผลการตอบสนองต่อ 

ขอ้รอ้งเรยีนแยกตามประเภทของเรือ่งทีถ่กูรอ้งเรยีนและหน่วยงานทีถ่กูรอ้งเรยีน  
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
 - ผลการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาขอ้รอ้งเรยีน ปัญหา อุปสรรคของการตอบสนอง 

ขอ้รอ้งเรยีน และแนวทางการแกไ้ข 
5  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม 

การทุจรติภาครฐัของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมขีอ้เสนอแนะ
เพือ่การปรบัปรงุการด าเนินงานในปีต่อไป 

 

เงื่อนไข : 
1. การด าเนินการในแต่ละระดบัขัน้ของความส าเรจ็  จะพจิารณาถงึคณุภาพของการด าเนินการ เพื่อ

น ามาเป็นประเด็นปรบัลดคะแนนเชงิคุณภาพด้วย โดยในแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
ภาครฐัของส่วนราชการ ต้องประกอบด้วย การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ช่องทางการรอ้งเรยีนเรื่องการทุจรติ  
การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบของเจา้หน้าทีข่องรฐัทีส่่วนราชการไดจ้ดัใหม้ขี ึน้ ใหผู้ม้สี่วนได้
เสียและประชาชนรบัทราบ รวมทัง้การรณรงค์ส่งเสรมิให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าที่ของรฐัทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติ การปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัิ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และตระหนักถึงความส าคัญในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐใน  
การสอดสอ่งและแจง้เบาะแสเกีย่วกบัพฤตกิรรมดงักล่าว 

2. กรณีส่วนราชการยังไม่ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 -2555) ขอให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติภาครฐัของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2555) ตามแนวทางที่ส านักงาน 
ป.ป.ท.ก าหนด ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2553 

3. ขอให้ส่ วนราชการจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ภาครัฐ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ไปยงัส านักงาน ป.ป.ท. ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2553 และ
จัดส่งรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐัของ 
สว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปยงัส านักงาน ป.ป.ท. ภายในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2553 ทัง้นี้ 
หากไมส่ามารถจดัสง่ไดภ้ายในก าหนดจะถกูพจิารณาปรบัลดคะแนนทีไ่ดร้บัของตวัชีว้ดันี้ลง 0.2500 คะแนน  
 

หมายเหต ุ:  

1. มตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เหน็ชอบใหห้น่วยงานภาครฐัน าแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปใช้เป็นกรอบทิศทาง  
การประสานความร่วมมอืในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏบิตั ิโดยก าหนดเพิม่เตมิไวใ้นแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี 

2. ยทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร ์
ดงันี้ 
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภบิาล 

ยทุธศาสตรท์ี ่2  บรูณาการหน่วยงานทกุภาคสว่นในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั 
ยทุธศาสตรท์ี ่3  เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั 
ยทุธศาสตรท์ี ่4  พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีข่องรฐั ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั 

3. ส่วนราชการส่วนกลางจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของหน่วยงานในสงักดัที่อยู่ในส่วนกลาง และหน่วยงานราชการบรหิาร
ส่วนกลางที่มีส านักงานตัง้อยู่ในส่วนภูมิภาคที่ผู้บังคบับัญชาของส่วนราชการไม่ได้มอบอ านาจให้แก่ผู้ว่า
ราชการจงัหวดั  เชน่ ส านกังานสรรพากรภาค ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิเป็นตน้ 

4. หากต้องการสอบถามหรอืขอขอ้มูลเกีย่วกบัยุทธศาสตรช์าตวิ่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตภาครฐั โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุ จริตในภาครัฐ (ป .ป .ท.) และสามารถดาวน์ โหลดข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท . 
(www.pacc.go.th)   
 

 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลกั :  ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั (ป.ป.ท.) 
 

 ช่ือ – สกลุ ผู้รบัผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท์ 
1. นายจริะเวศน์  จนีาพนัธ ์ 02 502 8179 
2. นางสาวธดิารตัน์  ภภิพ 02 502 8290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pacc.go.th/
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
1 ขัน้ตอนท่ี 1 :  ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
  ทบทวนแผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติภาครฐั 
ของสว่นราชการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552-2555) โดย
พจิารณาความ
สอดคลอ้งกบั 
ยทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ย
การป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ
ภาครฐั พรอ้มทัง้น าผล 

 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงว่าสว่นราชการไดม้กีารทบทวน
แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั
ของสว่นราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)  ดงันี้ 
 เอกสาร/รายงานสรปุผลการวเิคราะหท์บทวน

แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ภาครฐัของสว่นราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-
2555)  โดยประเดน็ส าคญัทีค่วรน ามาพจิารณา ไดแ้ก ่ 
 ความสอดคลอ้งเชือ่มโยงของแผนปฏบิตักิารฯ กบั

ยทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติภาครฐั  

 ความเหมาะสมของมาตรการ กจิกรรม/โครงการ 
ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายทีร่ะบุไวต้ามแผนปฏบิตักิารฯ 

 การด าเนินการตาม
มาตรการในการป้องกนั
และปราบปราม       
การทจุรติในปีที ่
ผา่นมาและ ขอ้มลู 
ทีไ่ดจ้ากระบบการ 
รบัฟังขอ้รอ้งเรยีน 
ของสว่นราชการ  

 กรณีสว่นราชการยงัไมไ่ดจ้ดัท าแผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั 
ของสว่นราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) 
ขอใหส้ว่นราชการจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติภาครฐัของสว่นราชการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2555) ตามแนวทางที่
ส านกังาน ป.ป.ท.ก าหนด ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่31 
มกราคม 2553 

 ศนูยด์ ารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย   
ศนูยบ์รกิารประชาชน 
ส านกังานปลดัส านกั
นายกรฐัมนตร ีและศนูย์
รบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
ส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติในภาครฐั 
กระทรวงยตุธิรรม มา
พจิารณาประกอบ 

 เอกสาร/รายงานสรปุผลการวเิคราะหผ์ลการ
ด าเนินการตามมาตรการในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติในปีทีผ่า่นมา  ซึง่ควรมเีนื้อหา 
เชน่  
 ผลส าเรจ็/ผลลพัธข์องการด าเนินงาน 
 ขอ้ด ีขอ้เสยี 
 ปัญหาอปุสรรคทีพ่บและแนวทางการแกไ้ข  

เป็นตน้ 
 เอกสาร/รายงานสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้าก

ระบบการรบัฟังขอ้รอ้งเรยีนผา่นชอ่งทางต่างๆ ไดแ้ก ่
ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
  ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านกังานปลดัส านกั

นายกรฐัมนตร ีศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน ส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 
กระทรวงยตุธิรรม หรอืชอ่งทางอืน่ๆทีส่ว่นราชการจดัให้
มขี ึน้ โดยระบุเนื้อหา เชน่  

 สรปุจ านวนขอ้รอ้งเรยีน และผลการตอบสนองต่อ
ขอ้รอ้งเรยีน 

 ประเดน็ปัญหา หรอืสาเหตุส าคญัทีม่กีารรอ้งเรยีน 
 มาตรการ/แนวทางในการป้องกนัหรอืแกไ้ขปัญหา

ทีพ่บจากการวเิคราะหข์อ้รอ้งเรยีน เป็นตน้ 
 - ทบทวน/วเิคราะหค์วาม

เสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจ
กอ่ใหเ้กดิการทจุรติ การ
ปฏบิตัหิรอืละเวน้การ
ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ 

 เอกสาร/รายงานการวเิคราะหเ์พือ่ใหท้ราบถงึปัจจยั
ความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิการทจุรติการ
ปฏบิตัแิละ/หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ 
ในการปฏบิตัริาชการ ซึง่ครอบคลุมปัจจยัเสีย่งทีอ่าจ
เป็นเหตุท าให ้

 ในการปฏบิตัริาชการ 
โดยวเิคราะหเ์พือ่ให้
ทราบถงึปัจจยัเสีย่งที่
อาจเป็นเหตุท าให ้

1) การปฏิบัติ ราชการตามอ าน าจห น้ าที่ ขอ ง 
ขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะที่ ขาดหรอืมีความ
รบัผดิชอบไมเ่พยีงพอ 

2) การปฏบิตัหิน้าทีไ่ปในทางทีท่ าใหป้ระชาชน 
 1) การปฏบิตัริาชการ

ตามอ านาจหน้าที่
ของขา้ราชการ
เป็นไปในลกัษณะ 
ทีข่าดหรอืมคีวาม
รบัผดิชอบไม่
เพยีงพอ 

ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จรยิธรรม 

3) การปฏิบัติห น้าที่ โดยการขาดการค านึ งถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและ
การยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล 

 2) การปฏบิตัหิน้าทีไ่ป
ในทางทีท่ าให้
ประชาชนขาด
ความเชือ่ถอืใน
ความมคีณุธรรม 
ความมจีรยิธรรม 
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 3) การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดย

การขาดการค านึงถงึ
ประโยชน์สว่นรวม
มากกว่าประโยชน์
สว่นตนและการ 
ยดึมัน่ในหลกั 
ธรรมาภบิาล 

 

  วเิคราะหค์วามเสีย่งที่
อาจจะกอ่ใหเ้กดิการ
ทจุรติ การปฏบิตัหิรอืละ
เวน้การปฏบิตัหิน้าที่
โดยมชิอบของโครงการ 

 เอกสาร/หลกัฐาน/แสดงถงึการวเิคราะหค์วามเสีย่งที่
อาจจะกอ่ใหเ้กดิการทจุรติการปฏบิตัแิละ/หรอืละเวน้การ
ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบของโครงการส าคญัทีไ่ดร้บัการ
จดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ านวน 3 
โครงการ ซึง่มเีนื้อหาประกอบดว้ย 

 ส าคญัทีไ่ดร้บัการจดัสรร
งบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 สงูสดุ 3 ล าดบั 

 รายชือ่โครงการทีค่ดัเลอืกเพือ่วเิคราะหค์วามเสีย่ง
จ านวน  3 โครงการ พรอ้มระบุจ านวนหรอืสดัสว่น
ของงบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรเทยีบกบั
งบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรของทุกโครงการ 

 แรก  เอกสารประกอบการจดักจิกรรม หรอืการประชมุ 
เชงิปฏบิตักิารในการวเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่ง 
ตามแนวทางการจดัการความเสีย่ง 

 เอกสาร/รายงานสรปุผลการวเิคราะหค์วามเสีย่งฯ 
ของแต่ละโครงการ โดยระบุเนื้อหา ดงันี้ 

   ปัจจยัเสีย่งฯ  
 ระดบัโอกาสของความเสีย่งฯ  
 ระดบัความรนุแรงของผลกระทบทีเ่กดิจากการ

ทจุรติและ/หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบใน
การด าเนินโครงการ  

 การจดัล าดบัความเสีย่งจากผลการวเิคราะหร์ะดบั
ความรนุแรงและโอกาสของการเกดิ การทจุรติและ/
หรอืทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิการทจุรติและ/หรอืละเวน้
การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบในการด าเนินโครงการ 

  ** การประเมนิผลจะพจิารณาถงึคุณภาพของการวเิคราะห์
ความเสีย่งในแต่ละโครงการดว้ย** 
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
2 ขัน้ตอนท่ี 2 :  ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ และ 

การสมัภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
  น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้ตอน

ที ่1 มาประกอบการ
จดัท าแผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติภาครฐัของ 
สว่นราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดยก าหนดเป้าหมาย
และตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้น
ผลสมัฤทธิ ์(Outcome) 
ของการด าเนินการตาม
แผนฯ ทีใ่ชว้ดัผลไดอ้ยา่ง
เป็นรปูธรรม เสนอ
ผูบ้รหิารระดบัสงูให้
ความเหน็ชอบ พรอ้มทัง้
เผยแพรผ่า่นทางเวบ็ไซต์
ของสว่นราชการ 

 เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงถงึการด าเนินงานเชน่เดยีวกบั
ขัน้ตอนที ่1 พรอ้มทัง้เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงถงึการ
ด าเนินงานในขัน้ตอนที ่2 ดงันี้ 
 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้าก

ขัน้ตอนที ่1 มาประกอบการจดัท าแผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัของ 
สว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ/
หรอืสว่นราชการสามารถอธบิายความเชือ่มโยงหรอื
สอดคลอ้งอยา่งเป็นเหตุเป็นผลระหว่างแผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติของสว่นราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  กบัขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การวเิคราะหท์บทวนในขัน้ตอนที ่1 

 แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ภาครฐัของสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ตอ้งมอีงคป์ระกอบดงันี้ 
 มรีปูแบบเป็นไปตามแนวทางทีส่ านกังาน ป.ป.ท. 

ก าหนด (ศกึษารายละเอยีดไดจ้าก 
  คูม่อืการจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติภาครฐัของหน่วยงาน/  
สว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552 -2555)  

 แผนปฏบิตักิารฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดัที่
สะทอ้นผลสมัฤทธิ ์(Outcome) ของการด าเนินการ
ตามแผนฯ ทีใ่ชว้ดัผลไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม เชน่  

 รอ้ยละทีล่ดลงของเรือ่งรอ้งเรยีนเรือ่งการ
ทจุรติ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที่
โดยมชิอบของเจา้หน้าทีข่องรฐั 

 จ านวนเครอืข่ายป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา 

   ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ทราบ
ขอ้มลูขา่วสารดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติ 
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   รอ้ยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจา้หน้าทีข่องรฐั 

   ร้อยละของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติทีผ่่านการ
พฒันาศกัยภาพ 

 ร้อยละของกฎ ระเบียบหรือขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการท างานและ
เอื้อโอกาสต่อการทุจรติทีไ่ด้รบัการปรบัปรุง
แลว้เสรจ็ เป็นตน้ 

  ตวัอย่างตวัชีว้ดัที่ใชว้ดัผลส าเรจ็ของมาตรการ/
กจิกรรมเพื่อป้องกนัความเสีย่งที่อาจจะก่อให้เกดิ
การทุจรติ การปฏบิตัิหรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่ 
โดยมชิอบของโครงการส าคญั เชน่ 

 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ร ัฐที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงการทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจต่อแนวทาง 
ขัน้ตอนและระเบยีบขอ้ก าหนดของโครงการ 

   รอ้ยละของประชาชนผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ดเ้ขา้
มามสี่วนร่วมในการตดิตามตรวจสอบความ
โปรง่ใสของการด าเนินโครงการ 

   ระดบัความส าเรจ็ของการตดิตามก ากบัดแูล
ระบบการจัดซื้ อจัดจ้างให้ เป็นไปตาม
ระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

   จ านวนเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ การปฏบิตัิ
หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ หรอื
ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชน
ขาดความเชื่อถอืในความมคีุณธรรม ความ
มจีรยิธรรมของเจ้าหน้าที่รฐัที่เกีย่วขอ้งกบั
โครงการ เป็นตน้ 

   แผนปฏบิตักิารฯ มกีจิกรรมเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์
ช่องทางการร้องเรยีนเรื่องการทุจรติ การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติห น้ าที่ โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรฐัที่ส่วนราชการได้จดัให้มขี ึน้ เช่น  
ตูร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ สายด่วนแจง้ทจุรติ   
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  ศนูยบ์รกิารประชาชน เวบ็ไซต์ ตูไ้ปรษณีย ์เป็นตน้ 

เพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี และประชาชนรบัทราบผา่น
ชอ่งทางการประชาสมัพนัธต์่างๆ เชน่ ใบปลวิ 
แผน่พบั จดหมายขา่ว จลุสาร บอรด์
ประชาสมัพนัธ ์เวบ็ไซต ์สปอตโฆษณา 
รายละเอยีดเนื้อหาการประกาศทาง
วทิยกุระจายเสยีง ประกาศต่างๆ เป็นตน้ 

   แผนปฏบิตักิารฯ มกีจิกรรมการรณรงค์ส่งเสรมิให้ 
ผูม้สี่วนได้เสยีและประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่
ของรฐัที่เขา้ข่ายการทุจรติ การปฏิบตัิหรอืละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรฐั 
และตระหนักถงึความส าคญัในการใหค้วามร่วมมอื
กบัภาครฐัในการสอดส่องและแจง้เบาะแสเกีย่วกบั
พฤตกิรรมดงักล่าว เชน่ 

   การสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจโดยเผยแพร่
ขอ้มลูผา่นชอ่งทางต่างๆ เชน่ เวบ็ไซต ์
รายงานประจ าปี แผน่พบั บอรด์นิทรรศการ 
บทความ สารคด ีเป็นตน้ 

 การอภปิรายสาธารณะในเรือ่งการทจุรติคอรร์ปัชัน่  
   การจดัสมัมนารบัฟังความคดิเหน็ของ

ประชาชนในการปกป้องทรพัยส์นิสาธารณะ 
   การกระตุน้สือ่มวลชน หรอืหน่วยงานทีม่ี

บทบาทส าคญัในการประชาสมัพนัธ ์เฝ้า
ระวงั เกาะตดิและเป็นกระบอกเสยีงในการ
เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารการทจุรติ  

   การเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจแกเ่ครอืขา่ย 
ภาคประชาชน และผูแ้จง้เบาะแสและขอ้มลู
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ  เชน่ การมอบ
ประกาศเกยีรตคิณุ การยกยอ่งชมเชยผา่น
สือ่ต่างๆ การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนหรอื
ต าแหน่งแกผู่บุ้คคลของรฐัทีแ่จง้เบาะแส
และขอ้มลู เป็นตน้ 
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   การสง่เสรมิการปฏบิตัติามหลกัธรรม 

คณุธรรม จรยิธรรม เพือ่สรา้งคา่นิยม
รว่มกนัของขา้ราชการ เจา้หน้าทีร่ฐั และ
ประชาชนในการเชดิชคูวามด ีความซื่อสตัย์
สจุรติ และรงัเกยีจการทจุรติ เชน่ ประกวด
บทความ ค าขวญั เรือ่งสัน้การต่อตา้นการ
ทจุรติ การต่อตา้นทางสงัคมและประจาน
บุคคลผูก้ระท าการทจุรติใหเ้ป็นทีน่่ารงัเกยีจ
ของสงัคม เป็นตน้ 

  ทัง้นี้ เนื้อหาของการรณรงคส์่งเสรมิใหผู้ม้สีว่น
ไดเ้สยีและประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
การทจุรติฯ ควรประกอบดว้ย 

 ขอ้มลูความรูท้ีเ่กีย่วกบัการทจุรติ เชน่ 
รปูแบบการทจุรติ สถานการณ์ทจุรติ 
แนวโน้มของการทจุรติของสว่นราชการ
และประเทศ การตรวจสอบการทจุรติ 
แนวทางในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติ เป็นตน้ 

 ตวัอยา่งพฤตกิรรมของเจา้หน้าทีข่องรฐั ที่
แสดงถงึการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่ขา้ขา่ยการ
ทจุรติ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัิ
หน้าทีโ่ดยมชิอบ   

   กฎหมายและระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
เชน่ กฎหมายสง่เสรมิสทิธเิสรภีาพของ
ประชาชนในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร 
กฎหมายคุม้ครองพยานในการชีเ้บาะแส
การทจุรติ กฎหมายเกีย่วกบัการใชอ้ านาจ
โดยมชิอบในการครอบครองทรพัยส์นิ
สาธารณะ กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการจดัซือ้ 
จดัจา้ง ระเบยีบขอ้บงัคบัการบรหิารงาน
บุคคล กฎหมายและบทลงโทษผูต้ดิสนิบน
เจา้หน้าทีข่องรฐั เป็นตน้ 
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   บนัทกึ/หนงัสอืเสนอแผนปฏบิตักิารป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติภาครฐัของสว่นราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทีผู่บ้รหิารระดบัสงู 
(ผูบ้รหิารระดบัรองหวัหน้าสว่นราชการขึน้ไปหรอื
เทยีบเทา่) ลงนามใหค้วามเหน็ชอบ 

   เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงถงึการน าแผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัของ 
สว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารระดบัสงูเผยแพรล่งใน
เวบ็ไซตข์องสว่นราชการ เชน่ เอกสารทีม่ภีาพพมิพ์
หน้าเวบ็ไซตท์ีม่ขีอ้มลู ชือ่เวบ็ไซตแ์ละ/หรอืลงิคท์ี่
สามารถเขา้เรยีกดหูรอืตรวจสอบการเผยแพร ่เป็นตน้ 

   หนงัสอืน าสง่แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติภาครฐัของสว่นราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553  ไปยงัส านกังาน ป.ป.ท.
ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2553 

3 ขัน้ตอนท่ี 3 :  ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ และ 
การสมัภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

  ด าเนินการตาม
แผนปฏบิตักิารป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ 

 เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงถงึการด าเนินงานเชน่เดยีวกบั
ขัน้ตอนที ่1  และ 2  พรอ้มทัง้เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดง
ถงึการด าเนินงานในขัน้ตอนที ่3 ดงันี้ 

 ภาครฐัของสว่นราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ไดแ้ลว้เสรจ็
ครบถว้น 

 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงถงึการด าเนินการตาม
แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ภาครฐัของสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2553  ดงันี้ 

   บนัทกึ/รายงานการประชมุทีแ่สดงความกา้วหน้า 
ตามระยะเวลาการด าเนินงานตามแผนที่
ผูบ้งัคบับญัชาลงนามรบัทราบหรอืให ้
ความเหน็ชอบ 

   ปฏทินิการด าเนินงาน (Gantt Chart) ทีแ่สดงถงึ
ความกา้วหน้าของงานเทยีบกบัระยะเวลาที่
ก าหนดไวต้ามแผน 

 วนัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ของแต่ละกจิกรรม 
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   เอกสาร/หลกัฐานอืน่ๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า 

การด าเนินการของกจิกรรมดงักล่าวไดบ้รรลุผล 
ตามขอ้มลูทีแ่จง้มาจรงิหรอืเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไวใ้นแผนฯ เชน่ ภาพถ่าย รายงานการ
ประชมุ บนัทกึผลการด าเนินงานเกีย่วกบักจิกรรม
ตามแผน เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงาน
ของกจิกรรม เป็นตน้ 

 

 ตวัชีว้ดัทีก่ าหนดไวใ้น
แผนปฏบิตักิารป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ
ภาครฐัของสว่นราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 มผีลส าเรจ็เป็นไป
ตามเป้าหมายทกุตวัชีว้ดั 

 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงถงึผลส าเรจ็ตามตวัชีว้ดั
เป็นไปตามเป้าหมายทีร่ะบุในแผนปฏบิตักิารป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติภาครฐัของสว่นราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

 

 ส ารวจความคดิเหน็ 
ของประชาชน และ ผูม้ ี
สว่นไดเ้สยี เกีย่วกบั
สถานการณ์ดา้นการ
ทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ในสว่นราชการ ตาม
แบบฟอรม์ทีส่ านกังาน 
ป.ป.ท.ก าหนดเพือ่น า
ขอ้มลูจากสรปุผลการ
ส ารวจดงักล่าวมาใช้
ประกอบการปรบัปรงุ
แผนปฏบิตักิารป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ
ภาครฐัของสว่นราชการ 
ในปีงบประมาณต่อไป 

 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงว่าสว่นราชการไดส้ ารวจ
ความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี 
เกีย่วกบัสถานการณ์ดา้นการทจุรติและประพฤต ิ
มชิอบในสว่นราชการ ดงันี้ 
 ตวัอยา่งเอกสารตอบแบบส ารวจความคดิเหน็ของ

ประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีเกีย่วกบัสถานการณ์
ดา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบในสว่นราชการ 
(ตามแบบฟอรม์ทีส่ านกังาน ป.ป.ท..ก าหนด)  

 การส ารวจ ใชจ้ านวนตวัอยา่งในการส ารวจ 
ไมน้่อยกว่า 100 ชดุ 

 รายงานสรปุผลการวเิคราะหผ์ลส ารวจความ
คดิเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี  พรอ้ม
ทัง้แสดงใหเ้หน็ถงึการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผลการ
ส ารวจมาประกอบการปรบัปรงุแผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัของ 
สว่นราชการ ในปีงบประมาณต่อไป และ/หรอื 
สว่นราชการสามารถอธบิายความเชือ่มโยงหรอื
สอดคลอ้งอยา่งเป็นเหตุเป็นผลระหว่างแนวทาง 
ในการปรบัปรงุแผนปฏบิตักิารป้องกนัและ 
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  ปราบปรามการทจุรติภาครฐัของสว่นราชการในปี

ต่อไปกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผลการส ารวจความคดิเหน็ 
4 ขัน้ตอนท่ี 4 :  ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ และ 

การสมัภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
  ตอบสนองต่อ 

ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบั 
การทจุรติ การปฏบิตัิ
หรอืละเวน้การปฏบิตัิ
หน้าทีโ่ดยมชิอบใน
หน่วยงานภาครฐั  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553  ไดร้อ้ยละ 100 

 เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงถงึการด าเนินงานเชน่เดยีวกบั
ขัน้ตอนที ่1  2  และ 3 พรอ้มทัง้เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดง
ถงึการด าเนินงานในขัน้ตอนที ่4  ดงันี้ 
 จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนทัง้หมดในปีงบประมาณ พ.ศ.

2553 โดยแบ่งประเภทระหว่างเรือ่งรอ้งเรยีนทีม่ชี ือ่ 
ทีอ่ยู ่ชอ่งทางทีจ่ะตดิต่อกบัผูร้อ้งและไมม่ ีซึง่จดักลุ่ม 
ดงันี้ 
 ประเภท/สาเหตุของเรือ่งทีร่อ้งเรยีน 
 หน่วยงานทีถ่กูรอ้งเรยีน 

   รายงานสรปุผลความคบืหน้า/ผลการจดัการและ 
การตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีน มเีนื้อหา ดงันี้ 

   จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนทีอ่ยูร่ะหว่างการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ 

   จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนทีผ่ลการตรวจสอบพบวา่ 
ไมม่มีลูทีเ่ขา้ขา่ยการทจุรติ การปฏบิตัหิรอืละเวน้
การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ 

   จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนอยูร่ะหว่างการพจิารณา
บทลงโทษ 

   จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนทีผ่ลการตรวจสอบพบวา่ 
มมีลูหรอืเขา้ขา่ยการทจุรติ การปฏบิตัหิรอืละเวน้
การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบฯ และมผีลการลงโทษ
แลว้ โดยแบ่งตามประเภทของบทลงโทษ เชน่ 
ตกัเตอืน การไล่ออก การใหอ้อก การปลดออก  เป็นตน้ 

   จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนทีแ่จง้ผลการตรวจสอบหรอื
ความคบืหน้าของการด าเนินการใหผู้ร้อ้งทราบไดท้นั
ภายใน 15 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน  
(กรณีผูร้อ้งมกีารระบุชือ่ ทีอ่ยู/่ทีต่ดิต่อได)้ 

   เอกสาร/หลกัฐานอืน่ๆ ทีแ่สดงถงึขัน้ตอน วธิกีาร
กระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนของสว่นราชการ 
เชน่  
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  ผงัขัน้ตอน/วธิกีาร/กระบวนการและรอบระยะเวลา
ในการด าเนนิการกบัเรือ่งรอ้งเรยีนฯ  

 ค าสัง่/ประกาศแนวทางในการด าเนินการเรือ่ง
รอ้งเรยีนฯ เป็นตน้ 

 

 สรปุผลการวเิคราะห ์
ขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งการ
ทจุรติ การปฏบิตัหิรอืละ
เวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดย
มชิอบของเจา้หน้าทีข่อง
รฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 โดยครอบคลุม
ประเดน็ส าคญั ไดแ้ก ่ 
 จ านวนขอ้รอ้งเรยีนใน

แต่ละชอ่งทางการ
รอ้งเรยีนและผลการ
ตอบสนองต่อ 
ขอ้รอ้งเรยีนแยกตาม
ประเภทของเรือ่งทีถู่ก
รอ้งเรยีนและหน่วยงาน
ทีถ่กูรอ้งเรยีน  

 ผลการวเิคราะหส์าเหตุ
ของปัญหาขอ้รอ้งเรยีน 
ปัญหา อปุสรรคของ
การตอบสนอง 
ขอ้รอ้งเรยีน และ
แนวทางการแกไ้ข 

 รายงานสรปุผลการวเิคราะหข์อ้รอ้งเรยีนฯ  
โดยมเีนื้อหาครอบคลุมประเดน็ส าคญั ดงันี้ 
 สรปุผลการด าเนินงานของสว่นราชการในการ

ตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีนฯ 
 สรปุจ านวนขอ้รอ้งเรยีนในแตล่ะชอ่งทางการ

รอ้งเรยีน 
 สรปุผลการตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีน แยกตาม

ประเภทของเรือ่งทีถู่กรอ้งเรยีน 
 สรปุผลการวเิคราะหส์าเหตุของปัญหาขอ้รอ้งเรยีน 
 ปัญหา อปุสรรคของการตอบสนองขอ้รอ้งเรยีน 
 ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการแกไ้ขปัญหา เพือ่ให้

ปัญหาขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติ การปฏบิตัหิรอืละ
เวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบของเจา้หน้าทีฯ่ 
ของรฐัไดร้บัการจดัการและแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ 

 

5 ขัน้ตอนท่ี 5 :  ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ และ 
การสมัภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 จดัท ารายงานสรปุผล 
การด าเนินการตาม
แผนปฏบิตักิารป้องกนั
และปราบปราม 
การทจุรติภาครฐัของ 

 เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงถงึการด าเนินงานเชน่เดยีวกบั
ขัน้ตอนที ่1  2  3 และ 4 พรอ้มทัง้เอกสาร/หลกัฐานที่
แสดงถงึการด าเนินงานในขัน้ตอนที ่5  ดงันี้ 
 รายงานสรปุผลการด าเนนิการฯ มเีนื้อหา

ประกอบดว้ย  
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สว่นราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดยมขีอ้เสนอแนะเพือ่
การปรบัปรงุการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

 ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม/โครงการที่
ก าหนดไว ้

 ผลส าเรจ็ตามตวัชีว้ดัโดยเสนอผลเปรยีบเทยีบกบั
เป้าหมาย 

 ปัญหาอปุสรรคของการด าเนนิการ 
 ขอ้เสนอแนะ เพือ่เป็นแนวทางส าหรบัน าไปจดัท า

แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ภาครฐัของสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 โดยสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานใน
ขัน้ตอนที ่3 และ 4 ซึง่ไดแ้ก่ 

 
  ผลส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนและ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีเกีย่วกบัสถานการณ์ดา้นการ
ทจุรติและประพฤตมิชิอบในสว่นราชการ 

 

  ผลการด าเนินการตามแผนฯและตวัชีว้ดั 
รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคของการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ทีค่วรปรบัปรงุ
ในปีต่อไป 

 

  ผลการวเิคราะหข์อ้รอ้งเรยีน ทัง้นี้ เพือ่ให้
ปัญหาขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติ การปฏบิตัิ
หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบของ
เจา้หน้าทีฯ่ ของรฐัไดร้บัการจดัการและ
แกไ้ขอยา่งเป็นระบบ 

 

  บนัทกึ/หนงัสอืเสนอรายงานสรปุผลการด าเนนิการ
ตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม 
การทจุรติภาครฐัของสว่นราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 ทีผู่บ้รหิารระดบัสงู (ผูบ้รหิาร
ระดบัรองหวัหน้าสว่นราชการขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่) 
ลงนามรบัทราบหรอืใหค้วามเหน็ชอบรายงานฯ 

 

  หนงัสอืน าสง่รายงานสรปุผลการด าเนนิการ 
ตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม 
การทจุรติภาครฐัของสว่นราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 ไปยงัส านกังาน ป.ป.ท. 
ภายในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2553 
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หมายเหตุ : การจดัท ารายงานการประเมนิผลตนเองตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ (Self Assessment Report) 
ขอใหส้ว่นราชการสรุปผลการด าเนินงาน พรอ้มแนบตวัอย่างเอกสาร/หลกัฐาน หรอืสรุปเอกสาร/หลกัฐานทีส่ าคญั 
ของตวัชีว้ดัมาดว้ย สว่นเอกสาร/หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ ทีไ่มไ่ดจ้ดัสง่ใหส้ านกังาน ก.พ.ร. ขอใหจ้ดัเตรยีมไวท้ี่ 
สว่นราชการเพื่อพรอ้มใหผู้ป้ระเมนิตรวจสอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 111 

ตวัช้ีวดัท่ี  7  ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนจนได้ข้อยุติ           

น ้าหนัก :   ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :  

 เรื่องรอ้งเรยีน หมายถึง เรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ ที่ได้รบัการประสานงานจากศูนย์บรกิาร
ประชาชน ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรผี่านช่องทางการร้องเรยีนต่างๆ  มาเพื่อทราบหรอืพิจารณา
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาตามอ านาจหน้าที ่ 

 การนับจ านวนเรื่องรอ้งเรยีนใหน้ับจ านวนเรื่องรอ้งเรยีนในอดตีทีย่งัคา้งอยู่ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2551-2552) และเรื่องรอ้งเรยีนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการจน
ไดข้อ้ยตุจินถงึสิน้เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2553 

 ด าเนินการจนไดข้อ้ยตุ ิไดแ้ก่ 
1. เรือ่งทีด่ าเนินการแลว้ ไดต้ามความประสงคข์องผูร้อ้งทัง้หมด และไดแ้จง้ใหผู้ร้อ้งทราบ 
2. เรื่องที่ด าเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้รอ้งบางส่วน (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ด าเนินการตามขอบเขตเต็มที่แล้ว) หรอืได้บรรเทา เยยีวยาปัญหาความเดือดร้อนของ 
ผูร้อ้งตามความเหมาะสม และไดแ้จง้ใหผู้ร้อ้งทราบ 

3. เรือ่งทีด่ าเนินการแลว้ แต่ไมไ่ดต้ามความประสงคข์องผูร้อ้ง (เชน่ พน้วสิยัด าเนินการ) และ
ไดช้ีแ้จงท าความเขา้ใจกบัผูร้อ้ง 

4. เรื่องทีส่่งต่อใหห้น่วยงานอื่นเพื่อทราบ หรอืด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ และได้แจ้ง 
ใหผู้ร้อ้งทราบหน่วยงานทีร่บัดแูลเรือ่งต่อ  

5. เรื่องร้องเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์  เรื่องที่อยู่ ใน
กระบวนการทางศาล เรื่องรอ้งทุกขก์ล่าวโทษแต่ไม่มหีลักฐาน และได้แจ้งใหผู้ร้อ้งทราบ
ตามควรแกก่รณี 

6. เรือ่งเสนอขอ้คดิเหน็ทีพ่น้วสิยัด าเนินการหรอืเป็นกรณีทีห่น่วยงานไดด้ าเนินการอยูแ่ลว้ 
7. กรณีที่เป็นการเสนอขอ้คดิเห็นทีม่ผีลต่อส่วนรวม ให้หน่วยงานประมวลขอ้มูลและเสนอ

ขอ้คดิเหน็เชงินโยบายต่อผูบ้รหิาร 
 
สตูรการค านวณ :  
 

 
จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในอดตีทีย่งัคา้งอยู่และเรือ่งรอ้งเรยีนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทีด่ าเนนิการจนไดข้อ้ยตุ ิx 100 

จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนในอดตีทีย่งัคา้งอยูแ่ละเรือ่งรอ้งเรยีนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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เกณฑก์ารให้คะแนน :  
ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดใหเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

ระดบั  1 ระดบั  2 ระดบั  3 ระดบั  4 ระดบั  5 
74 77 80 83 86 

 
เงื่อนไข :  

ในกรณีทีส่่วนราชการไม่มเีรื่องรอ้งเรยีนรอ้งทุกขท์ีแ่สดงไว้ในระบบการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข์
ของศนูยบ์รกิารประชาชน ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีใหน้ าน ้าหนกัตวัชีว้ดันี้ไปเพิม่ใหก้บัตวัชีว้ดัต่างๆ
ดงันี้ 

รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร รอ้ยละ 2 
รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูก้ าหนดนโยบาย รอ้ยละ 2 
ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ รอ้ยละ 1 

 
แหล่งข้อมลู/วิธีการจดัเกบ็ข้อมลู :  

ระบบการจดัการเรือ่งราวรอ้งทกุขข์องศนูยบ์รกิารประชาชน ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
 
 เหตผุล :  

เพือ่ใหส้ว่นราชการเรง่ด าเนินการจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกขต์่าง ๆ ของประชาชน เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 
 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลกั :  ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี 
 

 ช่ือ – สกลุ ผู้รบัผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท์ 
1. นางอจัจมิา จนัทรส์วุานิชย ์ 02 283 1295 
2. นางมาลนิี ภาวไิล 02 283 1291 
3. นางจุฑามาศ   ศริชิยัสทุธกิร 0 2281 4315 
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แนวทางการประเมินผล:  

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ  
 ใชข้อ้มลูในการตดิตามและประเมนิผลจากระบบการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกขข์องศนูยบ์รกิารประชาชน 

ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี
2. ประเมินผลจากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  
 ผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั 
 ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 
หมายเหต ุ:  
การจัดท ารายงานประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให ้
ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน พรอ้มทัง้เอกสาร หลกัฐานเฉพาะส่วนทีส่ าคญัต่อการค านวณ
และพจิารณาผลการด าเนินงานมาดว้ย ส่วนเอกสาร/หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นทีไ่ม่ได้จดัส่งให ้ส านักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหส้ว่นราชการจดัเตรยีมไว ้ณ สว่นราชการเพือ่พรอ้มใหผู้ป้ระเมนิตรวจสอบ 
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มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ 
 
ประเดน็การประเมินผล : การรกัษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

ตวัช้ีวดัท่ี  8  ระดบัความส าเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนักในการรกัษามาตรฐานระยะเวลา           
การให้บริการ    

น ้าหนัก :   ร้อยละ 2 

ค าอธิบาย :  

 รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาให้บรกิารที่ส่วนราชการลดได้ และสามารถ
ด าเนินการไดจ้รงิ ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 กระบวนงานทีน่ ามาประเมนิผลการปฏบิตัริาชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถงึ 
1) กระบวนงานที่ส่วนราชการได้ด าเนินการลดรอบระยะเวลาได้ตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และ/หรอื 
2) กระบวนงานใหมท่ีส่ว่นราชการไมเ่คยแจง้ส านกังาน ก.พ.ร. มากอ่น เนื่องจาก 

- มกีารส ารวจกระบวนงานการใหบ้รกิารของสว่นราชการใหม่ 
- มกีารเปลีย่นแปลงบทบาท ภารกจิหน้าที ่ของสว่นราชการใหม ่เป็นตน้ 

ทัง้นี้ สว่นราชการตอ้งคดัเลอืกกระบวนงานหลกัทีส่ าคญั และ/หรอืมผีูม้ารบับรกิารจ านวน
มาก และ/หรอืมผีู้รอ้งเรยีนจ านวนมาก และ/หรอืมผีลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และ/
หรอืสอดคล้องกบังานบรกิารในตวัชี้วดัรอ้ยละของระดบัความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตัิราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 อย่างน้อย 5 กระบวนงาน (หรอืน้อยกว่ากรณีส่วนราชการมีกระบวนงานน้อยกว่า  
5 กระบวนงาน)  

 
ตารางและสตูรการค านวณ  :    

 
                จ านวนผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บับรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
                     จ านวนผูร้บับรกิารทัง้หมดทีไ่ดร้บับรกิารในแต่ละงานบรกิาร 
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งานบริการ 
(i) 

น ้าหนัก
(Wi) 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบัร้อยละของผู้รบับริการท่ี
ได้รบับริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกบั

จ านวนผู้รบับริการทัง้หมด 

คะแนน
ท่ีได้  
(Ci) 

คะแนน
เฉล่ียถ่วง
น ้าหนัก         
(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) 

น ้าหนักรวม  Wi 

=1 
ค่าคะแนนของตวัช้ีวดัน้ีเท่ากบั  (Wi x Ci) 

 
ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั เทา่กบั 
     

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

      Wi                   W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
 
 
โดยท่ี : 

W หมายถงึ น ้าหนกัความส าคญัทีใ่หก้บัแต่ละงานบรกิาร และผลรวมของน ้าหนกัของทกุ
งานบรกิาร เทา่กบั 1  

C หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกบัรอ้ยละของผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บับรกิารตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐานเทยีบกบัจ านวนผูร้บับรกิารทัง้หมด 

 i  หมายถงึ ล าดบัทีข่องงานบรกิาร 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน : 
 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
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 
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เงื่อนไข : 

1. ให้ส่วนราชการระบุน ้าหนักที่จดัสรรให้แต่ละกระบวนงานที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอเพื่อน าไป
ประเมนิผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยก าหนดใหม้กีารถ่วงน ้าหนกัตามล าดบัความส าคญัของกระบวนงาน 
หากไมร่ะบุน ้าหนกัใหถ้อืว่าทกุกระบวนงานมนี ้าหนกัเทา่กนั  

2. ให้ส่วนราชการประกาศขัน้ตอนและระยะเวลาในการบริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน ใหป้ระชาชนทราบอยา่งชดัเจน 

3. ใหส้ว่นราชการแจง้ส านกังาน ก.พ.ร. เพือ่พจิารณาหากมกีารขอปรบัแกไ้ข/เปลีย่นแปลงเกีย่วกบั
รายละเอยีดของกระบวนงานทีไ่ดค้ดัเลอืกและรายงานใหส้ านกังาน ก.พ.ร.ทราบแลว้ 
 
หมายเหต ุ:  

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ก าหนดใหส้่วนราชการจดัเกบ็ขอ้มลูผลการด าเนินงานจรงิ 9 เดอืน 
คอื ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2553 ถงึเดอืนกนัยายน 2553 เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรอง
การปฏบิตัริาชการ โดยใหส้่วนราชการจดัเกบ็ขอ้มูลผูร้บับรกิารทุกราย ตามวนัในปฏทินิที่ส านักงาน ก.พ.ร.
ก าหนด คอื สปัดาห์ละ 1 วนั เริม่ต้นจากสปัดาห์ที่ 2 จนถึงสปัดาห์ที ่40 ตามปฏิทนิของปี พ.ศ. 2553 รวม
ทัง้สิ้น 39 วนั กรณีวนัทีก่ าหนดตรงกบัวนัหยุดราชการใหจ้งัหวดัจดัเกบ็ขอ้มูลในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ หากมี
ผูร้บับรกิารต่อวนัมากกว่า 30 ราย ใหเ้กบ็ขอ้มลูเพยีง 30 รายต่อวนั หรอืหากมผีูร้บับรกิารต่อวนัไม่ถงึ 30 ราย 
ให้เก็บขอ้มูลทุกราย หรอืหากมผีู้รบับรกิารต่อปีจ านวนน้อยมากให้เก็บขอ้มูลผู้รบับรกิารทุกราย หรอืตาม  
ความเหมาะสมของลกัษณะการใหบ้รกิาร เชน่ งานบรกิารทีใ่หบ้รกิารเพยีงชว่งเวลาหนึ่งของปี เป็นตน้ 

2. หากส่วนราชการไม่มกีารประกาศขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิารในแต่ละกระบวนงานที่
เป็นรอบระยะเวลามาตรฐาน ใหป้ระชาชนทราบอย่างชดัเจน จะถกูปรบัลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จาก
คะแนนทีไ่ดร้บัของตวัชีว้ดันี้ 

3. หากส่วนราชการไมส่ามารถแสดงทะเบยีนหรอืบนัทกึระยะเวลาการใหบ้รกิารตามวนัในปฏทินิที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดใหจ้ดัเกบ็ขอ้มลูได้ จะถกูปรบัลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนทีไ่ด้รบั
ของตวัชีว้ดันี้ 

4. หากผู้ประเมนิสุ่มกระบวนงานเพื่อประเมนิผล ณ สถานที่จรงิ และพบว่าทะเบียนหรอืบนัทกึ
ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามวันในปฏทินิทีส่ านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดใหจ้ดัเกบ็ขอ้มูล ขาดความสมบูรณ์ หรอื
ขาดความน่าเชือ่ถอื จะถกูปรบัลดคะแนนลง 0.2000 คะแนน จากคะแนนทีไ่ดร้บัของตวัชีว้ดันี้ 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลกั: ส านกับรหิารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม ส านกังาน ก.พ.ร. 
    

 ช่ือ – สกลุ ผู้รบัผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท์ 
1. นายชยัยทุธ กมลศริสิกลุ  0 2356 9943 
2. นางสาววริยิา เนตรน้อย 0 2356 9942 
3. นางสาวอรญาณี สนุทรชั 0 2356 9999 ต่อ 8915 
4. นางสาวพนรตัน์ สวุรรณสายะ 0 2356 9999 ต่อ 8981 

 
เหตผุล :   

สบืเนื่องจากในการด าเนินการลดรอบระยะเวลาการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัิราชการ
ของทุกส่วนราชการนับตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 ทุกส่วนราชการไดด้ าเนินการลดขัน้ตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการครบทุกกระบวนงานแล้ว ดังนัน้ เพื่อเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการพัฒนา
คณุภาพการใหบ้รกิารประชาชนอยา่งต่อเนื่อง สว่นราชการสามารถพฒันาและปรบัปรงุกระบวนงาน (Process)  
การใหบ้รกิารด้วยรูปแบบหรอืวธิทีีห่ลากหลาย โดยค านึงถงึการปรบัปรุงประสทิธภิาพของกระบวนการและ
ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร คุณภาพของเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร คุณภาพของสิง่อ านวยความสะดวก และคุณภาพการ
ใหบ้รกิารในภาพรวม ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการพจิารณารางวลัคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชน ประจ าปี 
2550 ของส านักงาน ก.พ.ร. (สามารถสบืคน้ขอ้มูลได้ที ่www.opdc.go.th\ศูนย์ความรู้\เอกสารเผยแพร่\คู่มอื\
หลกัเกณฑ์และแนวทางการพจิารณารางวลัคุณภาพการใหบ้รกิารประชาชนประจ าปี 2550) ซึ่งส่วนราชการ
สามารถน าหลกัเกณฑ์และแนวทางฯ ดงักล่าวมาใชป้ระกอบการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนงานใหส้อดคลอ้ง
กับความต้องการ และความคาดหวังของประชาชน หรือผู้ร ับบริการได้ อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 นี้ แนวทางการประเมนิผลก าหนดให้ส่วนราชการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิารต่อไป  
เพือ่สรา้งความไวว้างใจในคณุภาพการใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครฐัใหม้ากยิง่ขึน้ 

 
ตวัอย่าง การรายงานวิธีการจดัเกบ็ข้อมลูระยะเวลาการให้บริการ 

 
งานบริการ 

วิธีการเกบ็ข้อมลู 
ระยะเวลาการให้บริการ 

ตวัอย่างเอกสารในการเกบ็ข้อมูล
ระยะเวลาการให้บริการ 

1. การแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งทุกขข์อง
ญาตแิรงงานไทย 

ประมวลผลขอ้มลูจากใบบนัทกึ 
การเขา้รบับรกิาร 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

2. การขอคนืรถในคดจีราจร ประมวลผลขอ้มลูจากใบบนัทกึ 
การเขา้รบับรกิาร 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

3. การขึน้ทะเบยีนนายจา้ง ประมวลผลขอ้มลูจากใบบนัทกึ 
การเขา้รบับรกิาร 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

4. ขอใชเ้ครื่องบนัทกึการเกบ็เงนิออก
ใบก ากบัภาษอียา่งยอ่ 

ประมวลผลขอ้มลูจากใบบนัทกึ 
การเขา้รบับรกิาร 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

5. การพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบั
การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ประมวลผลขอ้มลูจากใบบนัทกึ 
การเขา้รบับรกิาร 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

http://www.opdc.go.th/ศูนย์ความรู้/เอกสารเผยแพร่/คู่มือ/หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจำปี%202550
http://www.opdc.go.th/ศูนย์ความรู้/เอกสารเผยแพร่/คู่มือ/หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจำปี%202550


คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตวัอย่างแบบฟอรม์ 1 รายช่ือกระบวนงาน น ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ท่ีส่วนราชการน ามาประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ช่ือกระบวนงาน 
ปีงบประมาณท่ีเสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

น ้าหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีให้บริการจริง) 

1. การแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งทุกขข์องญาต ิ            
แรงงานไทย 

2550 0.20 3 วนั 

2. การขอคนืรถในคดจีราจร 2549 0.20 120 นาท ี

3. การขึน้ทะเบยีนนายจา้ง 2548 0.20 60 นาท ี

4. การขอใชเ้ครื่องบนัทกึการเกบ็เงนิออก
ใบก ากบัภาษอีย่างย่อ 

2548 0.20 60 วนั 

5. การพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบั                 
การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

2547 0.20 30 วนั 

รวม 1.00  

 
 

ตวัอย่างแบบฟอรม์ 2 การจดัเกบ็ข้อมลูผู้รบับริการและระยะเวลาให้บริการรายกระบวนงาน  

กระบวนงานล าดบัท่ี 4 ช่ือกระบวนงาน  การขอใชเ้ครือ่งบนัทกึการเกบ็เงนิออกใบก ากบั  
                            ภาษอีย่างย่อ 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบคอื กรมXXXXXXXX 
ชื่อผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู  นายอรรถพล  เทพคุม้ครอง  หมายเลขโทรศพัท ์086-895-9969 
จ านวนขัน้ตอนใหบ้รกิารทัง้หมด  7  ขัน้ตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานทีใ่หบ้รกิารคอื 60 วนั 

ขอ้มลูผูร้บับรกิารและระยะเวลาใหบ้รกิารจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(1) 

ล าดบัที ่
(2) 

ผูร้บับรกิาร 
(3) 

เวลาเริม่ตน้
ใหบ้รกิาร 

(4) 
เวลาสิน้สดุ
ใหบ้รกิาร 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบ้รกิารจรงิ 

(6) 
ผลเปรยีบเทยีบกบั
ระยะเวลามาตรฐาน 

1 นายบรรลอื  ผอ่งอนิทร ี 4 ม.ค. 2553 18 ก.พ. 2553 34 วนั 1 
2 นางสดุา  แจม่วยั 5 ก.พ. 2553 1 เม.ย. 2553 40 วนั 1 
3 นายเกรยีง  บุญพทิกัษ์ 4 ม.ีค. 2553 26 พ.ค. 2553 61 วนั 0 
4 นางสาวสมใจ  สถติดอ์ยู่ 15 ม.ีค. 2553 3 พ.ค. 2553 36 วนั 1 
5 นายคณิต  เพยีงพอ 1 เม.ย. 2553 4 ม.ิย. 2553 47 วนั 1 
…     … 
…     … 
100 นางฤด ี มัง่คัง่ 23 ก.ค. 2553 24 ก.ย. 2553 46 วนั 1 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตวัอย่างแบบฟอรม์ 3 ตารางสรปุการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  
(1) (2) (3) (4) (5) (4)x100/(5) = (6) (7) (7)x(2) = (8) 

งานบริการ น ้าหนัก 
รอบ

ระยะเวลา                   
มาตรฐาน 

จ านวน
ผูร้บับริการ        

ท่ีได้รบับริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จ านวน
ผูร้บับริการ
ทัง้หมด 

ร้อยละของ
ผูร้บับริการท่ีได้รบั
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกบัจ านวน

ผูร้บับริการทัง้หมด 

คะแนน คะแนนถ่วง
น ้าหนัก 

1. การแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้ง
ทุกขข์องญาต ิแรงงานไทย 

0.20 3 วนั 145 150 96.66 4.3320 0.8664 

2. การขอคนืรถในคดจีราจร 0.20 120 นาท ี 569 682 83.43 1.6860 0.3372 
3. การขึน้ทะเบยีนนายจา้ง 0.20 60 นาท ี 37 60 61.67 1.0000 0.2000 
4. การขอใชเ้ครือ่งบนัทกึการ

เกบ็เงนิออกใบก ากบัภาษี
อย่างย่อ 

0.20 60 วนั 65 100 65.00 1.0000 0.2000 

5. การพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค 

0.20 30 วนั 50 50 100 5.0000 1.0000 

 
รวม 1.00 

ผลคะแนนของตวัช้ีวดั 
(หรือผลรวมของคะแนนถ่วงน ้าหนักของทุกงานบริการ) 2.6036 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตารางท่ี 1  ตวัอย่างปฏิทินการจดัเกบ็ข้อมลูตามวนัท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

                  

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

                  

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

                  

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

       
   

       
   

        . . 2553

         . . 2553          . . 2553          . . 2553

       
   

       
   

       
   

          . . 2553

        . . 2553

        . . 2553

            . . 2553

         . . 2553        
   

 
 

 
แบบฟอรม์ 1 จ านวนและรายช่ือกระบวนงาน น ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 

ท่ีส่วนราชการน ามาประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ช่ือกระบวนงาน 
ปีงบประมาณท่ีเสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

น ้าหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีให้บริการจริง) 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

รวม 1.00  

 
หมายเหต ุ

 ระยะเวลามาตรฐานการใหบ้รกิารต้องรวมระยะเวลารอคอย 
 งานบรกิารใดสามารถใหบ้รกิารได้เสรจ็สิ้นภายใน 1 วนั ให้ระบุเวลาเป็นชัว่โมง หรอืนาท ีทัง้นี้ 

ก าหนดให ้1 วนั เทา่กบั 7 ชัว่โมง 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แบบฟอรม์ 2 การจดัเกบ็ข้อมลูผู้รบับริการและระยะเวลาให้บริการรายกระบวนงาน  

กระบวนงานล าดบัท่ี .......... ช่ือกระบวนงาน........................................................................... 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบคอื................................................................................................. 
ชื่อผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู...................................................... หมายเลขโทรศพัท.์............................................. 
จ านวนขัน้ตอนใหบ้รกิารทัง้หมด.......................ขัน้ตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานทีใ่หบ้รกิารคอื…....วนั/ชัว่โมง/นาท ี

ขอ้มลูผูร้บับรกิารและระยะเวลาใหบ้รกิารจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(1) 

ล าดบัที ่
(2) 

ผูร้บับรกิาร 
 

(3) 
เวลาเริม่ตน้
ใหบ้รกิาร 

(4) 
เวลาสิน้สดุ
ใหบ้รกิาร 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบ้รกิารจรงิ 

(6) 
ผลเปรยีบเทยีบกบั
ระยะเวลามาตรฐาน 

1      
2      
3      
4      
5      
…      
…      
i      

 
หมายเหตุ  
คอลมัน์ (2)   ผูร้บับรกิาร หมายถงึ ประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานของรฐั เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน 

    : ให้ส่วนราชการจดัเกบ็ขอ้มูลผูร้บับรกิารทุกรายในวนัทีก่ าหนด พจิารณาตารางที ่1 ปฏทินิการ
จดัเกบ็ขอ้มลูตามวนัทีส่ านกังาน ก.พ.ร. ก าหนด 

    : ในกรณีทีม่ผีูร้บับรกิารในแต่ละวนัจ านวนมาก ใหส้ว่นราชการจดัเกบ็ขอ้มลู โดยวธิกีารสุม่ และตอ้ง
สุม่ผูร้บับรกิารไมน้่อยกว่า 30 รายต่อวนั  

     : กรณีมผีูร้บับรกิารไมถ่งึ 30 รายต่อวนั ใหเ้กบ็ขอ้มลูทกุรายตามวนัทีก่ าหนดในปฏทินิ 
     : กรณีมผีูร้บับรกิารต่อปี จ านวนน้อยมากใหเ้กบ็ขอ้มลูทุกราย 
     : กรณีวนัทีก่ าหนดในปฏทินิไมม่ผีูม้ารบับรกิารใหเ้กบ็ขอ้มลูในวนัถดัไปทีม่ผีูม้ารบับรกิาร 

: กรณีงานบรกิารใดมลีกัษณะการให้บรกิารเพยีงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของปี เช่น การช าระภาษี
รายได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น ให้เกบ็ขอ้มูลอย่างน้อย 3 วนัต่อสปัดาห์ โดยวธิกีารสุ่ม 30 รายต่อวนั 
(หากมผีูร้บับรกิารมาก) หรอืเกบ็ขอ้มลูตามความเหมาะสมของลกัษณะการใหบ้รกิาร 

คอลมัน์ (6)  ใหก้รอกผลการเปรยีบเทยีบระยะเวลาใหบ้รกิารจรงิกบัระยะเวลามาตรฐานดว้ยตวัเลขดงันี้ 
 1 แทน ผูร้บับรกิารไดร้บับรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
 0 แทน  ผูร้บับรกิารไดร้บับรกิารเกนิกว่ารอบระยะเวลามาตรฐาน 
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แบบฟอรม์ 3 ตารางสรปุการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  

ช่ือกระบวนงาน น ้าหนัก รอบระยะเวลา                   
มาตรฐาน 

จ านวน
ผูร้บับริการ        

ท่ีได้รบับริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จ านวน
ผูร้บับริการ
ทัง้หมด 

ร้อยละของ
ผูร้บับริการท่ีได้รบั
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกบัจ านวน

ผูร้บับริการทัง้หมด 

คะแนน 
คะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         

 รวม 1.00 
ผลคะแนนของตวัช้ีวดั 

(หรือผลรวมของคะแนนถ่วงน ้าหนักของทุกกระบวนงาน) 
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แนวทางการประเมินผล :   

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ  
 รายละเอยีดแผนการด าเนินงาน ดงันี้ 

 รายชือ่ของกระบวนงานหรอืงานบรกิารทีส่ว่นราชการเสนอน ามาประเมนิเพือ่รกัษามาตรฐานรอบระยะเวลา 
ของขัน้ตอนการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหส้ว่นราชการ 
แจง้ส านกังาน ก.พ.ร. ทราบลว่งหน้าโดยระบุมาพรอ้มกบัรายละเอยีดตวัชีว้ดั (ตามแบบฟอรม์ 1 รายชือ่
กระบวนงาน น ้าหนกั และรอบระยะเวลามาตรฐานทีส่ว่นราชการคดัเลอืกน ามาประเมนิผลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553) 

 แผนภาพแสดงระยะเวลาและขัน้ตอนมาตรฐานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารของแต่ละกระบวนงานหรอื 
งานบรกิารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หรอืขอ้มลูล่าสดุทีส่ามารถจดัเกบ็ได้ 

 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน ดงันี้ 
 รายชือ่ของกระบวนงานหรอืงานบรกิาร และระยะเวลามาตรฐานทีน่ ามาประเมนิเพือ่รกัษามาตรฐานรอบ
ระยะเวลาของขัน้ตอนการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการทีเ่สนอเพือ่ประเมนิผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(ตามทีไ่ดแ้จง้ไวก้บัส านกังาน ก.พ.ร.)  

 ตารางการจดัเกบ็ขอ้มลูทีแ่สดงจ านวนผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บับรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจ านวน
ผูร้บับรกิารทัง้หมดของแต่ละงานบรกิารทีเ่กดิขึน้จรงิ ตามปฏทินิการจดัเกบ็ขอ้มลูตามวนัทีส่ านกังาน ก.พ.ร.
ก าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบฟอรม์ 2 การจดัเกบ็ขอ้มลูผูร้บับรกิารและระยะเวลาใหบ้รกิารราย
กระบวนงาน ) 

 วธิกีารทีส่ว่นราชการใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มลูระยะเวลาทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารจรงิของแต่ละงานบรกิารอยา่ง
ชดัเจน เชน่ สุม่จบัเวลา ประมวลผลขอ้มลูจากใบบนัทกึการเขา้รบับรกิาร เป็นตน้ (ตามตารางตวัอยา่งการ
รายงานวธิกีารจดัเกบ็ขอ้มลูระยะเวลาการใหบ้รกิาร)  

 ตารางสรปุการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงานทีแ่สดงผลรวมของคะแนนถ่วงน ้าหนกัของทกุ
กระบวนงาน (แบบฟอรม์ 3 ตารางสรปุการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน) 

 ส าหรบักระบวนงานที่มีสาขาเพื่อให้บริการหลายแห่ง ให้ส่วนราชการด าเนินการรกัษามาตรฐานรอบ
ระยะเวลาการให้บริการให้ครบทุกสาขา โดยใช้จ านวนผู้ร ับบริการที่ได้รบับริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐาน และจ านวนผูร้บับรกิารทัง้หมดของการใหบ้รกิารของทุกสาขาเป็นขอ้มูลผลการด าเนินงาน ทัง้นี้ 
ขอใหส้ว่นราชการระบุจ านวนผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บับรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจ านวนผูร้บับรกิาร
ทัง้หมดของ แต่ละสาขาแนบเป็นเอกสารหลกัฐานใหก้บัผูป้ระเมนิ 

หมายเหต ุ: 
การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report)               
ขอใหส้่วนราชการสรปุผลการด าเนินงาน พรอ้มแนบตวัอย่างเอกสาร/หลกัฐาน หรอืสรุปเอกสาร/หลกัฐานทีส่ าคญั
ของตวัชี้วดัมาดว้ย ส่วนเอกสาร/หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ทีไ่ม่ได้จดัส่งใหส้ านักงาน ก.พ.ร. ขอใหจ้ดัเตรยีมไว้ที่
จงัหวดัเพือ่พรอ้มใหผู้ป้ระเมนิตรวจสอบหรอืขอขอ้มลูเพิม่เตมิ 
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แนวทางการประเมินผล 
 
2. ประเมินผลจากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  
 ผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั  ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 
 ผูร้บับรกิาร  เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 

 

 

3. การสงัเกตการณ์  
 กระบวนการรวบรวมขอ้มลูผลการด าเนินงานของงานบรกิารควรมคีณุสมบตั ิดงันี้ 

 ความถกูตอ้ง เชน่ แบบฟอรม์และเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบขอ้มลูกอ่นและหลงัการจดัเกบ็ทกุ
ครัง้ รวมทัง้แบบฟอรม์และเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการสอบถามขอ้มลูต่างๆจากเจา้ของขอ้มลู 
ทกุ 1 เดอืน 

 ความน่าเชือ่ถอื เชน่ ระบุแหลง่ทีม่าไดช้ดัเจน สามารถสอบยนัขอ้มลูกบัหน่วยงานเจา้ของขอ้มลูได้ 
มกีารจดัเกบ็เป็นระบบและมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัเกบ็ 

 ความทนัสมยั เชน่ ความถีใ่นการปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุครัง้ทีข่อ้มลูมกีารเปลีย่นแปลง 
ลงในระบบฐานขอ้มลู 

 ความสามารถในการตรวจสอบได ้เชน่ สว่นราชการมคีวามพรอ้มใหค้ณะกรรมการฯ สว่นราชการ 
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอ้มลูได ้  

 สภาพแวดลอ้มของสถานทีใ่หบ้รกิาร 
 การบนัทกึทะเบยีนผูร้บับรกิาร 
 การเกบ็รกัษาและดแูลเอกสาร 
 การสุม่จบัเวลาการใหบ้รกิาร 
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ประเดน็การประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 

ตวัช้ีวดัท่ี 9 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบติัการไทยเข้มแขง็ 2555 

น ้าหนัก : ร้อยละ 2 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบง่เป็น 4 กรณี  

กรณีท่ี 1 ส่วนราชการได้รบัเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนแต่ไม่ได้รบัเงินโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบติัการไทยเข้มแขง็ 2555 วดัผล 2 ตวัช้ีวดั 

 

ตวัชีว้ดั น ้าหนกั 
9.1 รอ้ยละของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 1 
9.2 รอ้ยละของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 1 

 
กรณีท่ี 2 ส่วนราชการได้รบังบประมาณรายจ่ายลงทุน และได้รบัเงินโครงการลงทุนภายใต้แผน         
ปฏิบติัการไทยเข้มแขง็ 2555 วดัผล 3 ตวัช้ีวดั 

 

ตวัชีว้ดั น ้าหนกั 
9.1 รอ้ยละของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 0.50 
9.2 รอ้ยละของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 0.50 
9.3 รอ้ยละของการเบกิจ่ายเงนิโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเขม้แขง็ 

2555 
1 

 
กรณี ท่ี 3 ส่วนราชการไม่ได้รบังบประมาณรายจ่ายลงทุน และเงินโครงการลงทุนภายใต้แผน         
ปฏิบติัการไทยเข้มแขง็ 2555 วดัผล 1 ตวัช้ีวดั 

 

ตวัชีว้ดั น ้าหนกั 
9.2 รอ้ยละของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2 

 
กรณีท่ี 4 ส่วนราชการไม่ได้รบังบประมาณรายจ่ายลงทุน แต่ได้รบัเงินโครงการลงทุนภายใต้แผน         
ปฏิบติัการไทยเข้มแขง็ 2555 วดัผล 2 ตวัช้ีวดั 
 

ตวัชีว้ดั น ้าหนกั 
9.2 รอ้ยละของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 1 
9.3 รอ้ยละของการเบกิจ่ายเงนิโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเขม้แขง็ 

2555 
1 
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กรณีที ่ งบประมาณประจ าปี งบไทยเขม้แขง็ 
รายจ่ายลงทนุ รายจ่ายภาพรวม 

กรณีที ่1 1 1 - 
กรณีที ่2 0.50 0.50 1 
กรณีที ่3 - 2 - 
กรณีที ่4 - 1 1 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 9.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ค าอธิบาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการ         
เบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทัง้ทีเ่บกิจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค เป็นตวัชีว้ดั
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทัง้นี้ไม่รวมเงนิงบประมาณ         
ที่ได้รบัการจดัสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ขอ้มูลการเบิกจ่ายดงักล่าวจากระบบการบรหิาร
การเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพจิารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
ของส่วนราชการเทยีบกบัวงเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รบั หากมกีารโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน า            
ยอดงบประมาณหลงัโอนเปลีย่นแปลงแลว้มาเป็นฐานในการค านวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายทีร่ฐับาลจ่ายเพื่อจดัหาทรพัย์สนิประเภททุน ทัง้ทีม่ตีวัตน
และทรพัย์สนิที่ไม่มตีวัตน ตลอดจนรายจ่ายที่รฐับาลอุดหนุนหรอืโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรอืรฐัวิสาหกิจ     
โดยผูร้บัไมต่อ้งจ่ายคนืใหร้ฐับาลและผูร้บัน าไปใชจ้ดัหาทรพัยส์ินประเภททนุ เป็นตน้ สามารถตรวจสอบไดจ้าก
รหสังบประมาณรายจ่าย รหสัลกัษณะงานต าแหน่งที ่5 แสดงถงึลกัษณะเศรษฐกจิทีส่ านกังบประมาณก าหนดให ้
 
สตูรการค านวณ : 

 
                  เงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุทีส่ว่นราชการเบกิจ่าย    x 100 
                      วงเงนิงบประมาณรายจา่ยลงทนุทีส่ว่นราชการไดร้บั 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน :  

 ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
ระดบั  1 ระดบั  2 ระดบั  3 ระดบั  4 ระดบั  5 
69 72 75 78 81 
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หมายเหต ุ:  
1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากบั ร้อยละ 75 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่าย        

เงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 
2. การค านวณวงเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รบั ไม่รวมเงนิงบประมาณ

รายจ่ายลงทุนทีไ่ด้รบัจดัสรรเพิม่เติมระหว่างปีงบประมาณ และเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนทีส่่วนราชการ
ประหยดัได้ และไม่ได้น าไปใช้จ่ายในภารกิจหรอืโครงการอื่นๆ ต่อ ทัง้นี้  ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงนิ
งบประมาณรายจ่ายลงทนุทีป่ระหยดัไดด้งักล่าว (งบประมาณเหลอืจ่าย) เพือ่ใชป้ระกอบการประเมนิผล 

3. กรณีส่วนราชการน าเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยดัได้จากโครงการเดิมไปใช้ใน
โครงการอืน่ๆ การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณของโครงการใหมจ่ะน ามาใชค้ านวณอตัราการเบกิจ่ายดว้ย 

4. สว่นราชการสามารถตรวจสอบผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเวบ็ไซต์
ของกรมบญัชกีลาง www.cgd.go.th หวัขอ้ ล าดบัผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 
 
แหล่งข้อมลูอ้างอิง :  

ใชข้อ้มลูในการตดิตามประเมนิผลจากกรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั จากระบบ GFMIS 
 
เหตผุล :   

เนื่ องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ประเทศไทยก าลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ให้
ความส าคญักบัการใชจ้่ายงบประมาณภาครฐั  เพื่อเรง่รดัฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและกระจายไปสูเ่ศรษฐกจิทกุภาคส่วน                
หน่วยงานภาครฐัเป็นกลไกทีส่ าคญัของรฐับาลในการกระตุน้เศรษฐกจิผา่นการใชจ้่ายงบประมาณ ชว่ยกนัเรง่รดั
การใชจ้่ายงบประมาณเพือ่ใหเ้มด็เงนิเขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิ อนัจะชว่ยสรา้งงานสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชน 
 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลกั: ส านกับรหิารการรบั-จ่ายเงนิภาครฐั กรมบญัชกีลาง 
    

 ช่ือ – สกลุ ผู้รบัผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท์ 
1. นายณพงศ ์ ศริขินัตยกลุ 0 2273 9807 
2. นางสาวทวิาพร  ผาสขุ 0 2271 0686-90 
3. นางสาวจุลลกิา  พานิชเจรญิ   ต่อ 4206 และ 4617 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cgd.go.th/
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แนวทางการประเมินผล : 

ท่ีปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใชข้อ้มลูในการตดิตามและประเมนิผลจาก

กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั ซึง่จะใช้
ขอ้มลูผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย
ลงทนุของสว่นราชการ ทัง้ทีเ่บกิจ่ายใน
สว่นกลางและสว่นภมูภิาค จากระบบการ
บรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และ
ประเมินผล 

 กรณีทีส่ว่นราชการมเีงนิงบประมาณ
รายจ่ายลงทนุเหลอืจ่าย หมายถงึ สว่นราชการ
ด าเนินงาน        บรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ผลผลติหรอืโครงการ ตามทีไ่ดร้บัจดัสรรเงนิ
งบประมาณ หรอืจากการจดัซือ้จดัจา้งแลว้นัน้ เงนิ
งบประมาณในสว่นทีเ่หลอืจ่ายจะถอืว่าเป็นเงนิ
งบประมาณทีส่ามารถประหยดัได ้ทัง้นี้ หากสว่น
ราชการไม่ไดน้ าเงนิงบประมาณสว่นนี้ไปใชจ้่ายใน
ภารกจิ/โครงการอืน่ ๆ ต่อ ขอใหส้ว่นราชการรายงาน
วงเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนทีป่ระหยดัได้
ดงักล่าว (งบประมาณเหลอืจ่าย) เพือ่ใชป้ระกอบการ
ประเมนิผล โดยแสดงรายละเอยีดของผลการ
ด าเนินงาน ดงันี้ 

 - วงเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุทีป่ระหยดัได ้
พรอ้มทัง้ระบุภารกจิ/โครงการ ประเภทงบรายจ่าย 
และรายการของเงนิงบประมาณทีส่ามารถประหยดั
ได ้

 - เอกสารการรายงานการใชเ้งนิงบประมาณของ 
สว่นราชการทีส่ง่ใหก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

 1) แบบจดัท าแผน/รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้ง
ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งทีจ่ดัสรรเงนิ
งบประมาณในงบลงทนุ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 (แบบ สงป. 302/1) 

 2) เอกสาร หลกัฐานแสดงการโอนเปลีย่นแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี านาจ        

 3) เอกสาร หลกัฐานแสดงการโอนเปลีย่นแปลง
รายการงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิาก 
ผูม้อี านาจ        
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ตวัช้ีวดัท่ี 9.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ค าอธิบาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตรา           
การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทัง้ทีเ่บกิจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคเป็น
ตัวชี้ว ัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงนิของส่วนราชการ ทัง้นี้ไม่รวมเงนิงบประมาณที่ได้รบัก ารจัดสรร   
เพิม่เตมิระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใชข้อ้มลูการเบกิจ่ายดงักล่าวจากระบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐั
แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

 การใหค้ะแนนจะพจิารณาตามความสามารถในการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของส่วนราชการเทยีบกบัวงเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการไดร้บั หากมกีารโอนเปลีย่นแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน า            
ยอดงบประมาณหลงัโอนเปลีย่นแปลงแลว้มาเป็นฐานในการค านวณ 
 
สตูรการค านวณ : 

 
                  เงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีส่ว่นราชการเบกิจ่าย    x 100 
                      วงเงนิงบประมาณรายจา่ยภาพรวมทีส่ว่นราชการไดร้บั 

 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน :  

 ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
ระดบั  1 ระดบั  2 ระดบั  3 ระดบั  4 ระดบั  5 
92 93 94 95 96 

 
หมายเหต ุ:  

1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากบั ร้อยละ 94 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงนิ
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

2. การค านวณวงเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงนิงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรรเพิม่เตมิ
ระหว่างปีงบประมาณ และเงนิงบประมาณที่ส่วนราชการประหยดัได้ และไม่ได้น าไปใช้จ่ายในภารกจิหรอื
โครงการอื่นๆ ต่อ ทัง้นี้ ขอใหส้่วนราชการรายงานวงเงนิงบประมาณทีป่ระหยดัไดด้งักล่าว (งบประมาณเหลอื
จ่าย) เพือ่ใชป้ระกอบการประเมนิผล 

3.  กรณีส่วนราชการน าเงนิงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่ นๆ              
การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณของโครงการใหมจ่ะน ามาใชค้ านวณอตัราการเบกิจ่ายดว้ย 
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4. สว่นราชการสามารถตรวจสอบผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผา่นทางเวบ็ไซต์
ของกรมบญัชกีลาง www.cgd.go.th หวัขอ้ ล าดบัผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 
 
แหล่งข้อมลูอ้างอิง :  

ใชข้อ้มลูในการตดิตามประเมนิผลจากกรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั จากระบบ GFMIS 
 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลกั: ส านกับรหิารการรบั-จ่ายเงนิภาครฐั กรมบญัชกีลาง 
    

 ช่ือ – สกลุ ผู้รบัผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท์ 
1. นายณพงศ ์ ศริขินัตยกลุ 0 2273 9807 
2. นางสาวทวิาพร  ผาสขุ 0 2271 0686-90 
3. นางสาวจุลลกิา  พานิชเจรญิ   ต่อ 4206 และ 4617 

 
เหตผุล :   

เนื่ องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ประเทศไทยก าลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ให้
ความส าคญักบัการใชจ้่ายงบประมาณภาครฐั  เพื่อเรง่รดัฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและกระจายไปสูเ่ศรษฐกจิทกุภาคส่วน                
หน่วยงานภาครฐัเป็นกลไกทีส่ าคญัของรฐับาลในการกระตุน้เศรษฐกจิผา่นการใชจ้่ายงบประมาณ ชว่ยกนัเรง่รดั
การใชจ้่ายงบประมาณเพือ่ใหเ้มด็เงนิเขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิ อนัจะชว่ยสรา้งงานสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cgd.go.th/
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แนวทางการประเมินผล : 

ท่ีปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใชข้อ้มลูในการตดิตาม

และประเมนิผลจาก
กรมบญัชกีลาง 
กระทรวงการคลงั ซึง่จะ
ใชข้อ้มลูผลการเบกิ
จ่ายเงนิงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของ
สว่นราชการ ทัง้ที่
เบกิจ่ายในสว่นกลางและ
สว่นภมูภิาคจากระบบ
การบรหิารการเงนิการ
คลงัภาครฐัแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

 กรณีทีส่ว่นราชการมเีงนิงบประมาณรายจา่ยเหลอืจ่าย หมายถงึ สว่น
ราชการด าเนนิงานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผลผลติหรอืโครงการ 
ตามทีไ่ดร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณ หรอืจากการจดัซือ้จดัจา้งแลว้นัน้ เงนิ
งบประมาณในสว่นทีเ่หลอืจ่ายจะถอืว่าเป็นเงนิงบประมาณทีส่ามารถ
ประหยดัได ้ทัง้นี้ หากสว่นราชการไมไ่ดน้ าเงนิงบประมาณสว่นนี้ไปใช้
จ่ายในภารกจิ/โครงการอืน่ ๆ ต่อ ขอให ้    สว่นราชการรายงานวงเงนิ
งบประมาณทีป่ระหยดัไดด้งักล่าว (งบประมาณเหลอืจา่ย) เพือ่ใช้
ประกอบ   การประเมนิผล โดยแสดงรายละเอยีดของผลการด าเนินงาน 
ดงันี้ 

 - วงเงนิงบประมาณทีป่ระหยดัได ้พรอ้มทัง้ระบุภารกจิ/โครงการ 
ประเภทงบรายจ่าย และรายการของเงนิงบประมาณทีส่ามารถประหยดั
ได ้

 - เอกสารการรายงานการใชเ้งนิงบประมาณของ สว่นราชการทีส่ง่ใหก้บั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

 1) แบบจดัท าแผน/รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณตามผลผลติ/
โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(แบบ สงป. 302) 

 2) เอกสาร หลกัฐานแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี านาจ        

 3) เอกสาร หลกัฐานแสดงการโอนเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิาก ผูม้ ี
อ านาจ        
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตวัช้ีวดัท่ี 9.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบติัการไทยเข้มแขง็ 2555 

การประเมินผล แบง่เป็น 2 กรณีดงัน้ี  

กรณีท่ี 1  ส่วนราชการได้รบัจดัสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบติัการไทยเข้มแขง็ 2555       
   (โครงการปีเดียว) 
 

ค าอธิบาย : 

 โครงการปีเดยีว  หมายถงึ โครงการทีด่ าเนินการและเบกิจ่ายแล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 

 การพจิารณาผลส าเรจ็ของการเบกิจ่ายเงนิโครงการลงทุนภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 
2555 (โครงการปีเดียว) จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินตามแผนที่ส่วนราชการได้รบัอนุมัติให้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทัง้ที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วดัความสามารถในการ       
เบิกจ่ายเงนิโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเขม้แขง็ 2555 ของส่วนราชการ โดยจะใช้ขอ้มูลการ
เบกิจ่ายดงักล่าวจากระบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงนิโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่เบิกจ่ายเทียบกับว งเงินตามแผนที่ได้ร ับจัดสรรให้ด าเนินการ                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

สตูรการค านวณ 
 

 
 เงนิโครงการลงทนุภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 2555 ทีเ่บกิจ่าย  x 100 

                 วงเงนิตามแผนทีไ่ดร้บัจดัสรรใหด้ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน   
1 เบกิจ่ายรอ้ยละ 80 
2 เบกิจ่ายรอ้ยละ 90 
3 เบกิจ่ายรอ้ยละ 100 ภายในเดอืนกนัยายน 2553 
4 - 
5 เบกิจ่ายรอ้ยละ 100 กอ่นเดอืนกนัยายน 2553 
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หมายเหต ุ:   
 1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับเบิกจ่ายร้อยละ 100 ภายในเดือนกันยายน 2553 ซึ่งเป็น         

ค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555               
ตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด และระดบัคะแนน 5 เทา่กบัเบกิจ่ายรอ้ยละ 100 กอ่นเดอืนกนัยายน 2553 

2. การค านวณวงเงนิไม่รวมที่ส่วนราชการประหยดัได้ ทัง้นี้  ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงนิ         
ทีป่ระหยดัไดด้งักล่าว (เงนิเหลอืจ่าย) เพือ่ใชป้ระกอบการประเมนิผล 

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงนิโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ        
ไทยเข้มแข็ง 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ล าดับผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
แหล่งข้อมลูอ้างอิง :  

ใชข้อ้มลูในการตดิตามประเมนิผลจากกรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั จากระบบ GFMIS 
 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลกั :  ส านกับรหิารการรบั-จ่ายเงนิภาครฐั กรมบญัชกีลาง 

 
ชือ่ผูร้บัผดิชอบ หมายเลขโทรศพัท ์

1. นายณพงศ ์ ศริขินัตยกลุ 0 2273 9807 
2. นางสาวทวิาพร   ผาสขุ   0 2271 0686 - 90 

ต่อ 4206 และ 4617 3. นางสาวจุลลกิา   พานิชเจรญิ   
 
เหตผุล :   
  คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมื่อวนัที ่18 สงิหาคม 2552 และวนัที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมตัิกรอบ          
การจดัสรรวงเงนิกูภ้ายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพื่อฟ้ืนฟูและเสรมิสรา้งความมัน่คง
ทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552 วงเงนิทัง้สิ้น 350,000 ล้านบาท ส าหรบัโครงการลงทุนของรฐับาลและรฐัวสิาหกจิ           
ทีร่ฐับาลรบัภาระการลงทุนภายใต้แผนปฏบิตัิการไทยเขม้แขง็ 2555 เพื่อสร้างงานและสรา้งรายได้โดยการ
ลงทนุในโครงการภาครฐัจะสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศในอนาคต   
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แนวทางการประเมินผล : 

ท่ีปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใชข้อ้มลูในการตดิตามและประเมนิผลจาก

กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั ซึง่จะใช้
ขอ้มลูผลการเบกิจ่ายเงนิโครงการลงทนุ
ภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 2555 
ของสว่นราชการ ทัง้ทีเ่บกิจ่ายในสว่นกลาง
และสว่นภมูภิาคจากระบบการบรหิารการเงนิ
การคลงัภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

 กรณีทีส่ว่นราชการมเีงนิโครงการลงทนุภายใต้
แผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 2555 เหลอืจ่าย 
หมายถงึ สว่นราชการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายผลผลติหรอืโครงการ ตามทีไ่ดร้บั
จดัสรรหรอืจากการจดัซือ้จดัจา้งแลว้นัน้ เงนิในสว่นที่
เหลอืจ่ายจะถอืว่าเป็นเงนิทีส่ามารถประหยดัได ้           
ทัง้นี้ ขอใหส้ว่นราชการรายงานวงเงนิทีป่ระหยดัได้
ดงักล่าว (เงนิเหลอืจ่าย) เพือ่ใชป้ระกอบการ
ประเมนิผล โดยแสดงรายละเอยีดของผลการ
ด าเนินงาน ดงันี้ 

 - วงเงนิทีป่ระหยดัได ้พรอ้มทัง้ระบุภารกจิ/โครงการ 
ประเภทงบรายจ่าย และรายการของเงนิทีส่ามารถ
ประหยดัได ้

 - เอกสารการรายงานการใชเ้งนิของสว่นราชการทีส่ง่
ใหก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ แบบจดัท า
รายงานแผน/รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งครภุณัฑ ์
ทีด่นิ สิง่กอ่สรา้ง ทีจ่ดัสรรโครงการภายใต้
แผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ (เฉพาะเงนิกู ้SP)          
งบลงทนุ (แบบ สงป. 302/1 (SP) / พรก.) 
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กรณีท่ี 2  ส่วนราชการได้รบัจดัสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบติัการไทยเข้มแขง็ 2555  
   (โครงการผกูพนัข้ามปีงบประมาณ) 
 

ค าอธิบาย : 

 โครงการผกูพนัขา้มปีงบประมาณ  หมายถงึ โครงการทีจ่ะต้องท าสญัญาก่อหนี้ผูกพนัและมี
ระยะเวลาการด าเนินการมากกว่า 1 ปี           

 การพจิารณาผลส าเรจ็ของการเบกิจ่ายเงนิโครงการลงทุนภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 
2555 (โครงการผกูพนัขา้มปีงบประมาณ) จะใชอ้ตัราการเบกิจ่ายเงนิของส่วนราชการทัง้ทีเ่บกิจ่ายในสว่นกลาง    
และสว่นภมูภิาค เป็นตวัชีว้ดัความสามารถในการเบกิจ่ายเงนิโครงการลงทนุภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเขม้แข็ง 
2555 ของส่วนราชการ โดยจะใชข้อ้มลูการเบกิจ่ายดงักล่าวจากระบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงนิโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่เบิกจ่ายเทียบกับ วงเงินตามแผนที่ได้ร ับจัดสรรให้ด าเนินการ                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
สตูรการค านวณ   
 

 
 เงนิโครงการลงทนุภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 2555 ทีเ่บกิจ่าย  x 100 

              วงเงนิตามแผนทีไ่ดร้บัจดัสรรใหด้ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 
          
เกณฑก์ารให้คะแนน : 
 

ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
1 เบกิจ่ายรอ้ยละ 80 
2 เบกิจ่ายรอ้ยละ 90 
3 เบกิจ่ายรอ้ยละ 100 
4 เบกิจ่ายรอ้ยละ 110 
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5 เบกิจ่ายรอ้ยละ 120 
 
 
หมายเหต ุ: 

1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่าย        
เงนิโครงการลงทนุภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 2555 ตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด ส าหรบัระดบัคะแนน 4 
และ 5 เป็นดงันี้ 
  -  ระดบัคะแนน 4 เท่ากบัรอ้ยละ 110 หมายถงึ ส่วนราชการด าเนินโครงการและเบกิจ่ายเงนิ
ตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แลว้เสรจ็ รวมทัง้สามารถด าเนินงานและเบกิจ่ายเงนิตามแผนปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ไดร้อ้ยละ 10 ของวงเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553     
  -  ระดบัคะแนน 5 เท่ากบัรอ้ยละ 120 หมายถึง ส่วนราชการด าเนินโครงการและเบิกจ่าย      
เงนิตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แล้วเสร็จ รวมทัง้สามารถด าเนินงานและเบิกจ่ายเงนิตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดร้อ้ยละ 20 ของวงเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   
 
ตวัอย่างเช่น ส่วนราชการได้รบัจดัสรรเงนิโครงการลงทุนภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 2555 (โครงการ
ผกูพนัขา้มปีงบประมาณ) ดงันี้ 
 

เงนิโครงการลงทนุภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทย
เขม้แขง็ 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. (ลา้นบาท) 
2553 2554 2555 
120 250 300 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้รบัจดัสรรเงนิตามแผน 120 ล้านบาท และเบิกจ่ายได้รอ้ยละ 100 นอกจากนี้             
ยงัสามารถเบิกจ่ายเงนิของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้อกีรอ้ยละ 10 ของวงเงนิจดัสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ดงันัน้ เบกิจ่ายไดท้ัง้สิน้ 132 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 110  

2. การค านวณวงเงนิไม่รวมที่ส่วนราชการประหยดัได้ ทัง้นี้  ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงนิ         
ทีป่ระหยดัไดด้งักล่าว (เงนิเหลอืจ่าย) เพือ่ใชป้ระกอบการประเมนิผล 

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงนิโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ        
ไทยเข้มแข็ง 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ล าดับผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
แหล่งข้อมลูอ้างอิง :  

ใชข้อ้มลูในการตดิตามประเมนิผลจากกรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั จากระบบ GFMIS 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลกั :  ส านกับรหิารการรบั-จ่ายเงนิภาครฐั กรมบญัชกีลาง 

 
ชือ่ผูร้บัผดิชอบ หมายเลขโทรศพัท ์

1. นายณพงศ ์ ศริขินัตยกลุ 0 2273 9807 
2. นางสาวทวิาพร   ผาสขุ   0 2271 0686 - 90 

ต่อ 4206 และ 4617 3. นางสาวจุลลกิา   พานิชเจรญิ   
 
เหตผุล :   

คณะรฐัมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติกรอบ          
การจดัสรรวงเงนิกูภ้ายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพื่อฟ้ืนฟูและเสรมิสรา้งความมัน่คง
ทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552 วงเงนิทัง้สิ้น 350,000 ล้านบาท ส าหรบัโครงการลงทุนของรฐับาลและรฐัวสิาหกจิ           
ที่รฐับาลรบัภาระการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้โดย  
การลงทนุในโครงการภาครฐัจะสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศในอนาคต   
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แนวทางการประเมินผล : 

ท่ีปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใชข้อ้มลูในการตดิตามและประเมนิผลจาก

กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั ซึง่จะใช้
ขอ้มลูผลการเบกิจ่ายเงนิโครงการลงทนุ
ภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 2555 
ของสว่นราชการ ทัง้ทีเ่บกิจ่ายในสว่นกลาง
และสว่นภมูภิาคจากระบบการบรหิารการเงนิ
การคลงัภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

 กรณีทีส่ว่นราชการมเีงนิโครงการลงทนุภายใต้
แผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 2555 เหลอืจ่าย 
หมายถงึ สว่นราชการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายผลผลติหรอืโครงการ ตามทีไ่ดร้บั
จดัสรรหรอืจากการจดัซือ้จดัจา้งแลว้นัน้ เงนิในสว่นที่
เหลอืจ่ายจะถอืว่าเป็นเงนิทีส่ามารถประหยดัได ้           
ทัง้นี้ ขอใหส้ว่นราชการรายงานวงเงนิทีป่ระหยดัได้
ดงักล่าว (เงนิเหลอืจ่าย) เพือ่ใชป้ระกอบการ
ประเมนิผล โดยแสดงรายละเอยีดของผลการ
ด าเนินงาน ดงันี้ 

 - วงเงนิทีป่ระหยดัได ้พรอ้มทัง้ระบุภารกจิ/โครงการ 
ประเภทงบรายจ่าย และรายการของเงนิทีส่ามารถ
ประหยดัได ้

 - เอกสารการรายงานการใชเ้งนิของสว่นราชการทีส่ง่
ใหก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ แบบจดัท า
รายงานแผน/รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งครุภณัฑ ์
ทีด่นิ สิง่กอ่สรา้ง ทีจ่ดัสรรโครงการภายใต้
แผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ (เฉพาะเงนิกู ้SP)          
งบลงทนุ (แบบ สงป. 302/1 (SP) / พรก.) 
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ตวัช้ีวดัท่ี 10 ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

น ้าหนัก : ร้อยละ 1 

ค าอธิบาย :   

 ความส าเรจ็ของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ หมายถงึ การที่ส่วนราชการสามารถจดัท า
บญัชตีน้ทุนต่อหน่วยผลผลติตามทีก่รมบญัชกีลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณตน้ทุนมาใชใ้นการบรหิาร
ทรพัยากร 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน :  

 ก าหนดเป็นระดับขัน้ของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พจิารณาจากความกา้วหน้าของขัน้ตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงันี้  

ระดบัคะแนน 
ระดบัขัน้ของความส าเรจ็ (Milestone) 

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้ตอนท่ี 5 
1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยท่ี : 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 

1 จดัท าบญัชตีน้ทุนต่อหน่วยผลผลติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการค านวณต้นทุนตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยเสนอให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชกีลางและ
ส านกังาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรยีบเทยีบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ว่ามกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงอย่างไร พรอ้มทัง้
วเิคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว จดัท ารายงานสรุปผลการวเิคราะห์
ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลติได้แลว้เสรจ็ และเสนอใหส้ านักงบประมาณ กรมบญัชกีลางและ
ส านกังาน ก.พ.ร. ทราบ 

3 สว่นราชการมกีารระบุตน้ทุนทางตรงเขา้สู่กจิกรรมย่อยหรอืศนูยต์น้ทนุในระบบ GFMIS 
และส่งมอบใหห้น่วยงานในองค์กรร่วมตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ส าหรบัขอ้มูล
คา่ใชจ้่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
4 จดัท าแผนเพิม่ประสทิธภิาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพจิารณาจากผลการค านวณ

ต้นทุนที่เกดิขึ้น ซึ่งแผนดงักล่าวต้องสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตต่อ
หน่วยขององคก์ร พรอ้มทัง้ก าหนดเป้าหมายการเพิม่ประสทิธภิาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ให้ชัดเจน และแผนฯ ดังกล่าวได้รบัความเห็นชอบจากผู้บรหิารระดับสูงของ      
สว่นราชการ  

5  ด าเนินการตามแผนเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ไดแ้ลว้เสรจ็ครบถว้น 

  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน และผลส าเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ          
การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และได้รบัความเห็นชอบจากหวัหน้า     
สว่นราชการ  

 
เงื่อนไข :   

1. ให้ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 และ 2 ถึงส านักงบประมาณ 
กรมบญัชกีลาง และส านกังาน ก.พ.ร. ภายในวนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2553 

2. ใหส้ว่นราชการสง่ผลการด าเนินงานในระดบัคะแนนที ่3 และ 5 ถงึกรมบญัชกีลางภายในวนัที ่
1 พฤศจกิายน 2553 

3. ให้ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที ่ 
31 มนีาคม 2553 

 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลกั: ส านกัมาตรฐานดา้นการบญัชภีาครฐั กรมบญัชกีลาง 
    

 ช่ือ – สกลุ ผู้รบัผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท์ 
1. นางพรกมล  ประยรูสนิ   0 2271 2945 
2. นางสาวนภาทพิย ์ ปัญจศริ ิ  0 2271 9024 ต่อ 6220 
3. นางอรพรรณ  นาคมหาชลาสนิธุ ์  0 2298 6288 
4. นางสาวอไุรวรรณ  รกุขวฒันกลุ 0 2298 6288 

 
เหตผุล :  

เพือ่ใหม้ขีอ้มลูทางการเงนิทีน่ าไปใชใ้นการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน น าไปสู่การบรหิารราชการ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และมฐีานขอ้มลูสนบัสนุนการบรหิารงบประมาณ 
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
1 ขัน้ตอนท่ี 1 :  ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
 จดัท าบญัชตีน้ทนุต่อหน่วย

ผลผลติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ทีก่รมบญัชกีลางก าหนดได้
แลว้เสรจ็ และรายงานผล
การค านวณตน้ทนุตาม
รปูแบบทีก่รมบญัชกีลาง
ก าหนด โดยเสนอใหส้ านกั
งบประมาณ 
กรมบญัชกีลางและ
ส านกังาน ก.พ.ร. ทราบ 

 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงถงึการจดัท าบญัชตีน้ทนุต่อ
หน่วยทกุกจิกรรมยอ่ยและผลผลติยอ่ย ดงันี้ 
 รายงานผลการค านวณตน้ทนุต่อหน่วยกจิกรรม  

ผลผลติ กจิกรรมยอ่ย และผลผลติยอ่ยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีก่รมบญัชกีลางก าหนดทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจาก  ผูม้อี านาจ  

 ทัง้นี้ วนัทีแ่ลว้เสรจ็ของรายงานผลการค านวณ  
ตน้ทนุต่อหน่วยผลผลติ อา้งองิจากวนัทีผู่ม้อี านาจ
ลงนามเหน็ชอบต่อรายงานฯ ดงักล่าว 

 การก าหนดเกณฑก์ารปันสว่นคา่ใชจ้่ายของแต่ละ
กจิกรรมยอ่ยเขา้สูผ่ลผลติยอ่ย 

 ส าเนาหนงัสอืน าสง่รายงานฯ ใหก้บัส านกั
งบประมาณ กรมบญัชกีลาง และส านกังาน ก.พ.ร. 
ภายในวนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2553 

 ในการจดัท าบญัชตีน้ทนุของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ตอ้งใชข้อ้มลูทางบญัชตีัง้แต่ 1 ตุลาคม 2551 
– 30 กนัยายน 2552   

2 ขัน้ตอนท่ี 2 :  ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ

ผลการค านวณตน้ทนุ
ต่อหน่วยผลผลติและ 
กจิกรรมระหว่าง  

 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงถงึการด าเนินงานเชน่เดยีวกบั
ระดบัคะแนน 1 พรอ้มทัง้รายละเอยีดการวเิคราะหผ์ล
การค านวณตน้ทนุต่อหน่วยผลผลติทีไ่ดจ้ดัท าแลว้เสรจ็ 
ดงันี้ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ว่ามกีาร  

 รายงานสรปุผลการวเิคราะหต์น้ทนุต่อหน่วยผลผลติ     
ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อี านาจ โดยเนื้อหาของ
รายงานฯ ดงักล่าว ประกอบดว้ย 

 เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 
หรอืลดลงอยา่งไร 
พรอ้มทัง้วเิคราะหถ์งึ
สาเหตุของการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าว  

- สรปุผลการเปรยีบเทยีบและวเิคราะหผ์ลการ  
ค านวณตน้ทนุต่อหน่วยผลผลติระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2552 ในตน้ทนุผลผลติภาพรวม พรอ้มทัง้
เปรยีบเทยีบและวเิคราะหต์น้ทนุผลผลติกจิกรรม  
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
 จดัท ารายงาน สรปุผล

การวเิคราะห ์
ตามหน่วยงาน (หน่วยงานหลกัและหน่วยงาน
สนบัสนุน) 

 ตน้ทนุต่อหน่วย     
ผลผลติไดแ้ลว้เสรจ็ 
และเสนอใหส้ านกั
งบประมาณ  

- สาเหตุของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในตน้ทนุ
ผลผลติภาพรวม และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
ในตน้ทนุผลผลติ กจิกรรมตามหน่วยงาน 
(หน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนบัสนุน 

 กรมบญัชกีลางและ
ส านกังาน ก.พ.ร. 
ทราบ              

 ทัง้นี้ วนัทีแ่ลว้เสรจ็ของรายงานสรปุผลการวเิคราะห์
ตน้ทนุต่อหน่วยผลผลติ อา้งองิจากวนัทีผู่ม้อี านาจ      
ลงนามเหน็ชอบต่อรายงานฯ ดงักล่าว 

   ส าเนาหนงัสอืน าสง่รายงานฯ ใหก้บัส านกั
งบประมาณ กรมบญัชกีลาง และส านกังาน ก.พ.ร. 
ภายในวนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2553 

3 ขัน้ตอนท่ี 3 :  ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
 สว่นราชการมกีารระบุ

ตน้ทนุทางตรงเขา้สู่
กจิกรรมยอ่ยหรอืศนูย์
ตน้ทนุในระบบ GFMIS 
และสง่มอบใหห้น่วยงานใน  

 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงถงึการด าเนินงานเชน่เดยีวกบั
ระดบัคะแนน 1 และ 2 พรอ้มทัง้ เอกสาร/หลกัฐานที่
แสดงถงึการระบุตน้ทนุทางตรงเขา้สูก่จิกรรมยอ่ยหรอื
ศนูยต์น้ทนุในระบบ GFMIS ส าหรบัขอ้มลูคา่ใชจ้่ายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 องคก์รรว่มตรวจสอบความ
ถกูตอ้งเหมาะสม ส าหรบั
ขอ้มลูคา่ใชจ้่ายของ  

 ส าเนาหนงัสอืแจง้เวยีนใหห้น่วยงานภายใน            
สว่นราชการตรวจสอบรายละเอยีดความถกูตอ้งของ
คา่ใชจ้่าย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  หลกัฐานแสดงการตรวจสอบจากผูร้บัผดิชอบ           
ศนูยต์น้ทนุของแต่ละสว่นงานภายในสว่นราชการ
เกีย่วกบัความถกูตอ้งของศนูยต์น้ทนุและกจิกรรมยอ่ย 

   ส าเนาหนงัสอืน าสง่ใหก้บั กรมบญัชกีลางภายในวนัที ่  
1 พฤศจกิายน 2553 

4 ขัน้ตอนท่ี 4 : ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
 จดัท าแผนเพิม่

ประสทิธภิาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดยพจิารณาจากผลการ 

 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงถงึการด าเนินงานเชน่เดยีวกบั
ระดบัคะแนน 1, 2 และ 3 พรอ้มทัง้แผนการเพิม่
ประสทิธภิาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ดงันี้ 

 ค านวณตน้ทนุทีเ่กดิขึน้ซึง่
แผนดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้ง
กบัผลการวเิคราะหต์น้ทนุ 

 รายงานผลการวเิคราะหร์ายละเอยีดของตน้ทนุคงที ่
หรอืตน้ทนุผนัแปรทีม่ผีลท าใหต้น้ทนุต่อหน่วย
ลดลงหรอืท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
 ผลผลติต่อหน่วยของ

องคก์ร พรอ้มทัง้ก าหนด
เป้าหมายการเพิม่
ประสทิธภิาพใน 

 แผนเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึง่ก าหนดเป้าหมาย           
การเพิม่ประสทิธภิาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
อยา่งชดัเจน (สามารถวดัผลได)้ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ใหช้ดัเจน และแผนฯ
ดงักล่าวไดร้บัความ 

 ทัง้นี้ วนัทีแ่ลว้เสรจ็ของแผนเพิม่ประสทิธภิาพการ
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อา้งองิจาก
วนัทีผู่ม้อี านาจ ลงนามเหน็ชอบต่อแผนฯ ดงักล่าว 

 เหน็ชอบจากผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของสว่นราชการ 

 ส าเนาหนงัสอืน าสง่ใหก้บักรมบญัชกีลางภายในวนัที ่ 
31 มนีาคม 2553 

5 ขัน้ตอนท่ี 5 : ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
  ด าเนินการตามแผนเพิม่

ประสทิธภิาพการ
ด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553
ไดแ้ลว้เสรจ็ครบถว้น  

 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงถงึการด าเนินงานเชน่เดยีวกบั
ระดบัคะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอ้มทัง้เอกสาร/หลกัฐาน
ทีแ่สดงถงึการด าเนินการตามแผนเพิม่ประสทิธภิาพ         
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดงันี้ 
 รายงานสรปุผลการด าเนนิงานตามแผนเพิม่
ประสทิธภิาพฯ โดยมเีนื้อหาทีร่ะบุ 

  จดัท ารายงานสรปุผล
การด าเนินงาน และ
ผลส าเรจ็ตามแผนเพิม่
ประสทิธภิาพ          
การด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 และไดร้บัความ
เหน็ชอบจากหวัหน้า
สว่นราชการ 

- ผลการด าเนินงาน และผลส าเรจ็ทีเ่กดิจากการ
ด าเนินงานตามแผนเพิม่ประสทิธภิาพฯ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- ชว่งระยะเวลาทีด่ าเนนิการตามแผนเพิม่
ประสทิธภิาพฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- ปัจจยัสนบัสนุนต่อการด าเนนิงาน/อปุสรรคต่อ
การด าเนินงาน 

- แนวทางหรอืขอ้เสนอแนะส าหรบัการด าเนินการ
ในปีต่อไป 

- วนัทีแ่ลว้เสรจ็ของรายงานสรปุผลการด าเนินงาน
ตามแผนเพิม่ประสทิธภิาพฯ อา้งองิจากวนัทีผู่ม้ ี
อ านาจลงนามเหน็ชอบต่อรายงานฯ ดงักล่าว 

   ส าเนาหนงัสอืน าสง่ใหก้บักรมบญัชกีลางภายในวนัที ่ 
1 พฤศจกิายน 2553 
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ประเดน็การประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใช้พลงังาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 11  ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน 

น ้าหนัก : ร้อยละ 1    

ค าอธิบาย : 
  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของส่วนราชการ จะ

พจิารณาจากความครบถว้นของขอ้มลู ไดแ้ก่ ขอ้มลูการตดิตามการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน 
ขอ้มลูปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (kWh) ขอ้มลูปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ (ลติร) ขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการ
จดัท าดชันีการใชพ้ลงังาน เช่น เวลาทีใ่หบ้รกิาร จ านวนบุคลากร พืน้ทีข่องอาคารทีก่ารใหบ้รกิาร เป็นต้น และ
พจิารณาปรมิาณพลงังานทีส่ว่นราชการใชจ้รงิ โดยเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณพลงังานมาตรฐาน ทีห่น่วยงานควร
จะใชอ้ยา่งเหมาะสมตามปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชพ้ลงังานของหน่วยงาน โดยใชข้อ้มลูตามทีร่ายงานและจดัเกบ็ใน
ฐานขอ้มลู www.e-report.energy.go.th ของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน  

  พจิารณาจากรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของพลงังาน 2 ชนิด คอื 
1. ดา้นไฟฟ้า   
2. ดา้นน ้ามนัเชือ้เพลงิ   

 
สตูรการค านวณค่าดชันีการใช้พลงังาน : 

 
คา่ดชันีการใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนั = คา่การใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัมาตรฐาน – คา่การใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัจรงิ 

                     คา่การใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัจรงิ 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน :  

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของ
หน่วยงานในสงักดัทัง้หมด โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละหน่วยงาน ดงันี้ 
 

 1.  ด้านไฟฟ้า รวม 2.5 คะแนน 
  เกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมนิผลการประหยดัพลงังานดา้นไฟฟ้า มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ระดบัคะแนน  เกณฑก์ารให้คะแนน คะแนน 
1 ขอ้มูลรายงานผลการตดิตามการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน

ดา้นไฟฟ้าของคณะท างานลดการใชพ้ลงังาน รอบ 6 เดอืน และรอบ 12 เดอืน 
0.50 

2 2.1 ขอ้มลูปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (kWh) ครบถว้น 0.25 
 2.2 ขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการจดัท าดชันีการใชพ้ลงังาน ครบถว้น 0.25 

3 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิ มากกว่าปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน  
โดยอยู่ในช่วงตัง้แต่ร้อยละ 25 ถึง ร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน หรอื มคีา่ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูใ่นชว่ง -0.200 ถงึ -0.333 

0.50 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
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ระดบัคะแนน  เกณฑก์ารให้คะแนน คะแนน 
4 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิ มากกว่าปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน  

โดยอยูใ่นชว่งตัง้แต่รอ้ยละ 10 ถงึรอ้ยละ 25 ของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า
มาตรฐาน หรอื มคีา่ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูใ่นชว่ง -0.091 ถงึ -0.199 

0.50 

5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิ มากกว่าปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน หรอื มคีา่ดชันีการใช้
พลงังานไฟฟ้าอยูใ่นชว่ง 0 ถงึ -0.090  
 

ในกรณีทีป่รมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิ น้อยกว่า ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน  
หรอื มคีา่ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า มากกว่า 0  
จะไดค้ะแนนเตม็ในการประเมนิผลดา้นไฟฟ้า (2.5 คะแนน) 

0.50 

 
 2.  น ้ามนัเช้ือเพลิง รวม 2.5 คะแนน  
  เกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมนิผลการประหยดัพลงังานดา้นน ้ามนัเชือ้เพลงิ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ระดบัคะแนน  เกณฑก์ารให้คะแนน คะแนน 
1 ขอ้มูลรายงานผลการตดิตามการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน

ดา้นน ้ามนัเชือ้เพลงิของคณะท างานลดการใชพ้ลงังาน รอบ 6 เดอืน และรอบ 
12 เดอืน 

0.50 

2 2.1 ขอ้มลูปรมิาณการใชน้ ้ามนั (ลติร) ครบถว้น 0.25 
2.2 ขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการจดัท าดชันีการใชพ้ลงังาน ครบถว้น 0.25 

3 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัจรงิ มากกว่า ปรมิาณการใชน้ ้ามนัมาตรฐาน  
โดยอยู่ในช่วงตัง้แต่ร้อยละ 25 ถึง ร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้น ้ ามัน
มาตรฐาน หรอื มคีา่ดชันีการใชพ้ลงังานน ้ามนัอยูใ่นชว่ง -0.200 ถงึ -0.333 

0.50 

4 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัจรงิ มากกว่าปรมิาณการใชน้ ้ามนัมาตรฐาน  
โดยอยูใ่นชว่งตัง้แต่รอ้ยละ 10 ถงึรอ้ยละ 25 ของปรมิาณการใชน้ ้ามนั
มาตรฐาน หรอื มคีา่ดชันีการใชพ้ลงังานน ้ามนัอยูใ่นชว่ง -0.091 ถงึ -0.199 

0.50 

5 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัจรงิ มากกว่าปรมิาณการใชน้ ้ามนัมาตรฐาน  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของปรมิาณการใชน้ ้ามนัมาตรฐาน  
หรอื มคีา่ดชันีการใชพ้ลงังานน ้ามนัอยูใ่นชว่ง 0 ถงึ -0.090 
 

กรณีทีป่รมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิจรงิ น้อยกว่า ปรมิาณการใชน้ ้ามนั
เชือ้เพลงิมาตรฐาน หรอื มคีา่ดชันีการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ มากกว่า 0  
จะไดค้ะแนนเตม็ในการประเมนิผลดา้นน ้ามนัเชือ้เพลงิ (2.5 คะแนน) 

0.50 
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แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดบัคะแนน 3 ถึง 5 
(หน่วยงานท่ีจะได้รบัการประเมินดชันีการใช้พลงังานในขัน้ท่ี 2 ต้องได้รบัคะแนนเตม็) 

 
 
 

 

เงื่อนไข : 
1. ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของสว่นราชการ ส านกังาน 

ก.พ.ร. จะใชข้อ้มูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและ
แผนพลงังาน 

2. ส่วนราชการจะตอ้งไดค้ะแนนเต็มในขัน้ตอนที ่2 จงึจะไดร้บัการประเมนิผลค่าคะแนนดชันีการ
ใชพ้ลงังาน ในขัน้ตอนที ่3-5 

3. หน่วยงานที่มีค่าดัชนีการใช้พลังงานต ่ากว่า -0.500 หรือเป็นหน่วยงานที่มีปรมิาณการใช้
พลงังานจรงิเป็น 2 เท่าของปรมิาณการใช้พลงังานมาตรฐานขึน้ไป จะไม่ได้คะแนนในขัน้ตอนที ่3 -5 ซึ่งจาก
ขอ้มลูของปี 2551 จะมหีน่วยงานในกลุ่มดงักล่าว ประมาณรอ้ยละ 10 ของหน่วยงานราชการทัง้ประเทศ 

4. การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมนิผลตามมาตรการประหยดัพลงังาน: 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ส่วนราชการ หมายถงึ สว่นราชการทีเ่ป็นราชการบรหิารสว่นกลางในสงักดักรมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่ตัง้ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนัน้ที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง ส าหรบัส่วนราชการทีเ่ป็นราชการบรหิารสว่นกลางในสงักดักรม ซึง่จดัตัง้ขึน้ตาม
กฎกระทรวง แต่ปฏบิตังิานอยูใ่นภมูภิาค การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมนิผลของ 
ส่วนราชการนัน้ ๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตัง้ของส่วนราชการว่า ตัง้อยู่ ณ จงัหวัดใด ให้
รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกบัจงัหวดัทีต่ ัง้อยูน่ัน้ 

ส่วนราชการทีม่จี านวนหน่วยงานในสงักดัและหรอืในพื้นทีท่ีร่บัผดิชอบมาร่วมในการประเมนิผล
การประหยดัพลงังาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รบัคะแนนส่วนเพ่ิมอีก 0.05 เท่าของ
คะแนนท่ีได้รบั โดยส่วนราชการนัน้ จะต้องมีหน่วยงานท่ีรายงานข้อมูลผ่าน www.e-
report.energy.go.th ครบทุกขัน้ตอนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
หน่วยงานทัง้หมด 

เช่น ส่วนราชการ A มหีน่วยงานในสงักดัทัง้หมด 65 หน่วยงาน รายงานขอ้มูลครบทุกขัน้ตอน 
 55 หน่วยงาน (เท่ากบั 84%) ไดร้บัคะแนนตัง้ตน้เฉลีย่ 4.2634 คะแนน และไดค้ะแนนส่วนเพิม่
อกี 0.05 * 4.2634 เท่ากบั 0.2132 คะแนน จงึสรุปคะแนนของส่วนราชการ A เท่ากบั 4.4766 
คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 

เหตผุล :  

พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมแต่ประเทศไทยมไิด้มแีหล่งพลงังานเชงิพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกบัความต้องการ ท าให้
ตอ้งพึง่พาพลงังานจากต่างประเทศเป็นสว่นใหญ่ ทีปั่จจุบนัมมีลูคา่กว่า 5 แสนลา้นบาท แนวทางส าคญัทีจ่ะชว่ย
ลดอตัราการเพิม่ความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศ คอืการส่งเสรมิใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และประหยดัในทกุภาคส่วน โดยรฐับาลเหน็ว่าภาครฐัควรจะเป็นตน้แบบทีด่ใีหก้บัประชาชน ส านักงาน ก.พ.ร. 
จงึก าหนดทีจ่ะประเมนิประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการของทกุสว่นราชการดา้นการใชพ้ลงังาน โดยมสี านกังาน
นโยบายและแผนพลงังานเป็นเจา้ภาพหลกัของตวัชีว้ดั  

 
แหล่งข้อมลู/วิธีการจดัเกบ็ข้อมลู: 
 

 ข้อมลูท่ีน ามาใช้ในการค านวณคะแนนขัน้ท่ี 3 - 5  

 (1) ข้อมลูท่ีใช้ในการค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น ้ามนัมาตรฐาน 
 

 เป็นขอ้มูลของตวัแปรทีม่ผีลต่อการใชพ้ลงังานของหน่วยงาน ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2552 ถงึ 30 
กนัยายน 2553 รวม 12 เดอืน แบ่งออกเป็น 2 สว่นคอื 

(ก) ตวัแปรจากลกัษณะการท างาน เช่น  จ านวนบุคลากร พื้นทีใ่ชส้อยภายในอาคาร เวลา
การท างาน จ านวนผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร การออกใหบ้รกิาร เป็นตน้ 
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(ข) ตวัแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูม ิระยะห่างจากตวัจงัหวดัทีต่ ัง้ พืน้ทีข่องอ าเภอ
ทีต่ัง้ พืน้ทีข่องจงัหวดัทีต่ ัง้ เป็นตน้ 

โดยส่วนราชการจะตอ้งรายงานขอ้มลูตวัแปรตามรายการทีป่รากฏในหน้าดชันีการใชพ้ลงังานของ
ส่วนราชการ บน www.e-report.energy.go.th ใหค้รบทุกรายการ โดยเป็นขอ้มูลทีเ่กดิขึน้จรงิใน
แต่ละเดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2552 ถงึ 30 กนัยายน 2553 ใหค้รบ 12 เดอืน 
  

(2) ข้อมลูท่ีใช้ในการค านวณค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าจริง  

คอืปรมิาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จรงิในกจิการของส่วนราชการ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 
กนัยายน 2553 รวม 12 เดอืน โดยรวบรวมจ านวนหน่วยไฟฟ้าทีป่รากฏในใบแจง้หนี้การใชไ้ฟฟ้า
ที่ ก ารไฟ ฟ้ าเรียก เก็บ แต่ ล ะ เดือน  น าไป รายงานป ริม าณ การใช้ ไฟ ฟ้ าผ่ าน  www.e-
report.energy.go.th ใหค้รบ 12 เดอืน 
 

(3) ข้อมลูท่ีใช้ในการค านวณค่าการใช้พลงังานน ้ามนัจริง  

คอืปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ ทีใ่ชไ้ปจรงิในยานพาหนะของสว่นราชการ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 
2552 ถงึ 30 กนัยายน 2553 รวม 12 เดอืน ไดแ้ก่ น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัดเีซล น ้ามนัแก๊สโซฮอล 
น ้ามนัไบโอดเีซล และก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) โดยรวบรวมจ านวนหน่วยของเชื้อเพลงิทีป่รากฏใน
ใบเสรจ็ค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่่วนราชการไดซ้ื้อและใชไ้ปกบัยานพาหนะของส่วนราชการทุกคนัใน
แต่ละเดอืน แล้วน าไปรายงานปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าผ่าน www.e-report.energy.go.th ใหค้รบ 12 
เดอืน 

กรณีที่ส่วนราชการใช้น ้ามนัเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล (ใน 1 ลิตร มนี ้ามนัเบนซินอยู ่
90%) น ้ามนัไบโอดเีซล (ใน 1 ลติร มนี ้ามนัดเีซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) ทีใ่ชแ้ทน
เบนซินหรอืดีเซล 100% นัน้ การค านวณปรมิาณการใช้น ้ามนัเชื้อเพลิง ระบบจะประมวลผล
เฉพาะจ านวนปรมิาณน ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัดเีซล เทา่นัน้ ตามสตูรการค านวณดงัต่อไปนี้: 

ค่าการใช้น ้ามนัจริง = ปรมิาณน ้ามนัเบนซนิ + ปรมิาณน ้ามนัดเีซล + (0.90 x ปรมิาณน ้ามนัแก๊ส 
โซฮอล) + (0.95 x ปรมิาณน ้ามนัไบโอดเีซล) + (0.00 x ปรมิาณ NGV) 
 

 การประเมินคะแนนในขัน้ตอนท่ี 3, 4 และ 5  

- เมื่อทราบค่าดัชนีการใช้ไฟ ฟ้า/น ้ ามัน ของส่วนราชการแล้ว จะน าค่าดัชนีที่ ได้ไป เทียบ
บญัญตัไิตรยางศเ์พือ่ประเมนิคะแนน 

- กรณีทีป่รมิาณการใช้ไฟฟ้า/น ้ามนัจรงิ น้อยกว่า ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า/น ้ามนัมาตรฐาน หรอื มคี่า
ดชันีการใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัมากกว่า 0 จะไดค้ะแนนเตม็ในขัน้ที ่3 – 5 (1.5 คะแนน) 

 การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสงักดัมาร่วมในการประเมินผล 

1) ประเมนิผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสงักดัตามขัน้ตอน เพือ่หาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
2) พจิารณาใหค้ะแนนของสว่นราชการ โดยคดิคา่เฉลีย่จากคะแนนของหน่วยงานในสงักดัทัง้หมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสงักดัทัง้หมด / จ านวนหน่วยงานในสงักดัทัง้หมด) 
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วิธีการจดัเกบ็ข้อมลู: 
 สว่นราชการรายงานขอ้มลูทกุขัน้ตอนผา่น www.e-report.energy.go.th 

 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลกั : 
ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน   โทร.  0 2612 1555 ต่อ 361, 362, 364  

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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แนวทางการประเมินผล : 
ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 มกีารรายงานผลการ ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
 ตดิตามการด าเนินการ

ตามมาตรการประหยดั
พลงังานดา้นไฟฟ้าและ
ดา้นน ้ามนัเชือ้เพลงิของ
คณะท างานลดการใช้
พลงังาน รอบ 6 เดอืน 
และรอบ 12 เดอืน 
(1 คะแนน) 

 ใชข้อ้มลูเกีย่วกบัการรายงานผลการตดิตามการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานดา้นไฟฟ้าและ
ดา้นน ้ามนัเชือ้เพลงิของคณะท างานลดการใชพ้ลงังาน ที่
สว่นราชการบนัทกึ ใน www.e-report.energy.go.th 
ตามที ่สนพ. ออกแบบไว ้เชน่ ไดม้กีารประชมุ
คณะท างาน ครัง้ที ่... ทีป่ระชมุมมีตวิ่า ...... หรอื ที่
ประชมุเหน็วา่ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/มาตรการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สามารถท าใหห้น่วยงานใช้
พลงังานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในระดบัทีเ่หมาะสมโดย
ใชไ้ฟฟ้าและน ้ามนัเชือ้เพลงิไมเ่กนิคา่มาตรฐาน เป็นตน้ 

  การสงัเกตการณ์ 
   สภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ีด่ าเนินการตามกจิกรรมหรอื

โครงการหลกั 
 การมสีว่นร่วมของผูบ้รหิารระดบัสงูในสว่นราชการ 

  เกณฑก์ารพิจารณาระดบัคะแนนท่ี 1 = 1 คะแนน 

  
 

การติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะท างาน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ไมม่กีารรายงานผลการตดิตามการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยดัพลงังานของคณะท างาน
ลดการใชพ้ลงังาน 

0.0 
คะแนน 

0.0 
คะแนน 

มกีารรายงานผลการตดิตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยดัพลงังานดา้นไฟฟ้าและดา้น
น ้ามนัเชือ้เพลงิของคณะท างานลดการใช้
พลงังาน 

0.5 
คะแนน 

0.5 
คะแนน 

 
2 ขอ้มลูในฐานขอ้มลูการ

ประหยดัไฟฟ้า/น ้ามนั
ครบถว้น และขอ้มลูทีใ่ช้
ส าหรบัประเมนิคา่ดชันี
การใชพ้ลงังานครบถว้น 

แบง่เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมลูในฐานข้อมลูการ
ประหยดัไฟฟ้า/น ้ามนั และส่วนท่ี 2 ข้อมลูท่ีใช้ส าหรบั
ประเมินค่าดชันีการใช้พลงังาน 
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
  ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
 สว่นที ่1 ขอ้มลูใน 

ฐานขอ้มลูการประหยดั
ไฟฟ้า/น ้ามนั 
(0.5 คะแนน) 

 ใชข้อ้มลูการใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทีห่น่วยงานภายในสว่น
ราชการไดร้ายงานผลผา่น www.e-report.energy.go.th 
ของสว่นอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานหมนุเวยีน 
ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 

 
  การสงัเกตการณ์ 
   กระบวนการรวบรวมขอ้มลูผลการด าเนินงานของตวัชีว้ดั

ควรมคีณุสมบตั ิดงันี้ 
   ความถกูตอ้ง เชน่ แบบฟอรม์และเจา้หน้าทีท่ี่

รบัผดิชอบในการตรวจสอบขอ้มลูกอ่นและหลงัการ
จดัเกบ็ทกุครัง้ รวมทัง้แบบฟอรม์และเจา้หน้าทีท่ี่
รบัผดิชอบในการสอบถามขอ้มลูต่างๆ จากเจา้ของ
ขอ้มลู 

 ความน่าเชือ่ถอื เชน่ ระบุแหลง่ทีม่าไดช้ดัเจน 
สามารถสอบยนัขอ้มลูกบัหน่วยงานเจา้ของขอ้มลูได ้
มกีารจดัเกบ็เป็นระบบและมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบใน
การจดัเกบ็ 

 ความทนัสมยั เชน่ ความถีใ่นการปรบัปรงุขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนัทกุครัง้ทีข่อ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงลงใน
ระบบฐานขอ้มลู 

 ความสามารถในการตรวจสอบได ้เชน่ สว่นราชการ
มคีวามพรอ้มใหค้ณะกรรมการฯ สว่นราชการอืน่ 
ภาคเอกชนและประชาชน ตรวจสอบขอ้มลูได ้

 การเกบ็รกัษาและดแูลเอกสาร/ขอ้มลู 
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
  เกณฑก์ารพิจารณาระดบัคะแนนท่ี 2 (ส่วนท่ี 1) = 0.5 

คะแนน 
  พจิารณา 2 สว่น คอื  (1)  ขอ้มลูดา้นไฟฟ้า = 0.25 คะแนน  

       (2) ขอ้มลูดา้นน ้ามนั = 0.25 คะแนน  

วิธีและเกณฑก์ารให้คะแนน 

พจิารณาความครบถว้นของข้อมลูปริมาณการใช้ไฟฟ้า/
น ้ามนั ในฐานขอ้มลูการประหยดัไฟฟ้า/น ้ามนัใน www.e-
report.energy.go.thปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  
 

ความครบถ้วน ด้านไฟฟ้า ด้านน ้ามนั 
ไมค่รบรอ้ยละ 100 0.0 คะแนน 0.0 คะแนน 
ครบรอ้ยละ 100 0.25 คะแนน 0.25 คะแนน  

  หมายเหต ุมขีอ้มลูครบถว้น หมายถงึ มขีอ้มลูปรมิาณการใช้
ไฟฟ้า/น ้ามนัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครบถว้น 12 เดอืน 

 สว่นที ่2 ขอ้มลูทีใ่ช้
ส าหรบัประเมนิคา่ดชันี  

จ าแนกหน่วยงานราชการ โดยแบง่กลุ่มตามลกัษณะการ
ปฏิบติังาน 

 การใชพ้ลงังาน 
(0.5 คะแนน) 

2.1 ดชันีการใชพ้ลงังาน จ าแนกตามลกัษณะการปฏบิตังิาน
ของหน่วยงานราชการ โดยแบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 
9 ลกัษณะ 

1. กลุ่มทัว่ไป 
2. กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามยั 
3. กลุ่มโรงเรยีน 
4. กลุ่มศาลและส านกังานอยัการ 
5. กลุ่มเรอืนจ าและสถานคมุประพฤต ิ
6. กลุ่มสถานีต ารวจ 
7. กลุ่มสถาบนัอดุมศกึษาและสถาบนัอาชวีศกึษา 
8. กลุ่มสถานสงเคราะห ์
9. กลุ่มสถานีวทิยแุละสถานีเครื่องสง่สญัญาณ 

  ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
  2.2 ใชข้อ้มลูการท างานและขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ป็นค่าตวัแปรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เชน่ การใหบ้รกิาร กจิกรรม 
จ านวนบุคลากร จ านวนนักเรยีน จ านวนเตยีงคนไข ้ 
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
          งบประมาณทีไ่ดร้บัพืน้ทีข่องอาคารทีม่ ีพืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร 

และขอ้มลูการใหบ้รกิาร เป็นตน้ ทีส่ว่นราชการไดร้ายงาน
ผา่น www.e-report.energy.go.th โดยแต่ละกลุ่มมคี่า 
ตวัแปรทีต่อ้งรายงานแตกต่างกนั ดงัปรากฏใน  www.e-
report.energy.go.th 

       คา่ตวัแปรตา่งๆ จะถกูน าไปหาคา่ดชันีการใชพ้ลงังาน
ของแต่ละหน่วยงาน โดยมแีบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์
ซึง่สมการจะมคีา่ทีข่ ึน้อยูก่บัตวัแปรในแต่ละกลุ่ม เมือ่
ป้อนขอ้มลูเขา้ไปในแบบจ าลองฯ กจ็ะไดค้า่การใช้
พลงังานมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน จากนัน้จะน า
คา่ทีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัคา่การใชพ้ลงังานจรงิของ 
แต่ละหน่วยงาน ซึง่จะทราบคา่ดชันีการใชพ้ลงังานของ
แต่ละหน่วยงานทีจ่ะน าไปใชป้ระเมนิผล 

  

 
  เกณฑก์ารพิจารณาระดบัคะแนนท่ี 2 (ส่วนท่ี 2)  = 0.5 

คะแนน 
  วิธีและเกณฑก์ารให้คะแนน 
   พจิารณาความครบถว้นของข้อมลูส าหรบัประเมิน

ดชันีการใช้พลงังาน ในwww.e-report.energy.go.th
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

  
 

ความครบถ้วน คะแนน 
ไมค่รบรอ้ยละ 100 0.0 คะแนน 
ครบรอ้ยละ 100 0.5 คะแนน  

  หมายเหต ุมขีอ้มลูครบถว้น หมายถงึ มขีอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบั
ประเมนิดชันีการใชพ้ลงังาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ครบถว้นทัง้ 12 เดอืน 
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
3 มคีา่ดชันีการใชไ้ฟฟ้า/ ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
 น ้ามนัอยูใ่นชว่ง 

-0.200 ถงึ -0.333 
 ขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัของหน่วยงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ทีไ่ดร้ายงานผลผา่น www.e-report.energy. 
go.th ของ ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

  เกณฑก์ารพิจารณาระดบัคะแนนท่ี 3-5 (ดชันีการใช้
ไฟฟ้า/น ้ามนั) = 3 คะแนน 

  พจิารณา 2 สว่น คอื  
(1) ดชันีการใชไ้ฟฟ้า   = 1.5 คะแนน  

        (2) ดชันีการใชน้ ้ามนั   = 1.5 คะแนน 
4 มคีา่ดชันีการใชไ้ฟฟ้า/  วิธีและเกณฑก์ารให้คะแนน 
 น ้ามนัอยูใ่นชว่ง 

-0.091 ถงึ -0.199 
 หน่วยงานจะไดร้บัการประเมนิในขัน้ตอนที ่3-5 ตอ้ง

ไดร้บัคะแนนในเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัที ่2  
(ความครบถว้นของฐานขอ้มลู)  

 วธิใีหค้ะแนน 
5 มคีา่ดชันีการใชไ้ฟฟ้า/

น ้ามนัอยูใ่นชว่ง 
0 ถงึ -0.090 

(1) คา่การใชพ้ลงังานไฟฟ้า/น ้ามนัมาตรฐาน 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตรไ์ดจ้ากการวเิคราะห ์

ทางสถติโิดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression 
Analysis) โดยแยกการวเิคราะหใ์นแต่กลุ่มของหน่วยงาน 
โดยสามารถดรูายละเอยีดของแต่ละกลุ่มหน่วยงานไดใ้น 
www.e-report.energy.go.th โดยในการวเิคราะหน์ัน้จะ
พจิารณาตวัแปรทีม่ผีลต่อการใชพ้ลงังานของหน่วยงาน  

(2) คา่การใชพ้ลงังานไฟฟ้า/น ้ามนั (จรงิ) 
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนั ทีห่น่วยงานรายงานผา่น 

www.e-report.energy.go.th ครบ 12 เดอืน 
(3) คา่ดชันีการใชพ้ลงังาน 
      = คา่การใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัมาตรฐาน – คา่การใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัจรงิ 
                                  คา่การใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัจรงิ 

  ในกรณีทีป่รมิาณการใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัจรงิน้อยกว่าปรมิาณการ
ใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัมาตรฐาน หรอื มคีา่ดชันีการใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนั
มากกว่า 0 จะไดค้ะแนนเตม็ในการประเมนิผลดา้นไฟฟ้า/
น ้ามนั 
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
  เกณฑก์ารให้คะแนน 
  

 

การให้คะแนนแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ไฟฟ้า น ้ามนั 
ขัน้ ท่ี  3 มีค่าดัชนีการใช้ไฟ ฟ้า/
น ้ามนัอยูใ่นชว่ง -0.200 ถงึ -0.333 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

ขัน้ ท่ี  4 มีค่าดัชนีการใช้ไฟ ฟ้า/
น ้ามนัอยูใ่นชว่ง -0.091 ถงึ -0.199 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

ขัน้ ท่ี  5 มีค่าดัชนีการใช้ไฟ ฟ้า/
น ้ามนัอยูใ่นชว่ง 0 ถงึ -0.090 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

รวม 3 ชว่ง คะแนนเตม็ 1.5 
คะแนน 

1.5 
คะแนน  

  หมายเหต:ุ การประเมนิคะแนนในขัน้ตอนที ่3 4 และ 5 หาก
คา่ดชันีการใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัทีไ่ดจ้รงิอยูร่ะหว่างคา่ขอบเขตให้
ใชว้ธิเีทยีบบญัญตัไิตรยางศ์ 

  ในกรณีทีป่รมิาณการใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัจรงิน้อยกว่าปรมิาณการ
ใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัมาตรฐาน หรอื มคีา่ดชันีการใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนั
มากกว่า 0 จะไดค้ะแนนเตม็ในขัน้ที ่3-5  (1.5 คะแนน) 

  วิธีและเกณฑก์ารให้คะแนนของส่วนราชการท่ีมีหลาย
หน่วยงาน 

  ประเมนิผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานของสว่นราชการ
ตามขัน้ตอน เพือ่หาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน แลว้น ามา
พจิารณาใหค้ะแนนของสว่นราชการนัน้ โดยคดิจากคา่เฉลีย่
ของหน่วยงานในสว่นราชการทัง้หมด 

  = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของสว่นราชการทัง้หมด 
                     จ านวนหน่วยงานของสว่นราชการทัง้หมด 

หมายเหต ุ:   
การจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหส้ว่นราชการสรปุผลการ
ด าเนินงาน พรอ้มแนบตวัอย่างเอกสาร/หลกัฐานประกอบของตวัชีว้ดัมาดว้ย สว่นเอกสาร/หลกัฐานที่
เกีย่วขอ้งอืน่ทีไ่มไ่ดจ้ดัสง่ให ้ส านกังาน ก.พ.ร.  ขอใหส้ว่นราชการจดัเตรยีมไว ้ณ สว่นราชการเพือ่พรอ้มให้
ผูป้ระเมนิตรวจสอบหรอืขอขอ้มลูเพิม่เตมิ 
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ประเดน็การประเมินผล : การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

ตวัช้ีวดัท่ี 12 ระดบัความส าเรจ็ของการควบคมุภายใน 

น ้าหนัก :   ร้อยละ 1.50 

ค าอธิบาย :  

  การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากบัดูแล ฝ่ายบรหิารและ
บุคลากรของหน่วยรบัตรวจจดัใหม้ขี ึน้ เพื่อสรา้งความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรบั
ตรวจจะบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการด าเนินงาน ซึ่ง
รวมถึงการดูแลรกัษาทรพัย์สนิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล การสิ้นเปลอืง 
หรอืการทจุรติในหน่วยรบัตรวจ ดา้นความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ และดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั และมตคิณะรฐัมนตร ี

  ความส าเรจ็ของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพจิารณาจากความสามารถของหน่วยงาน
ในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 (ขอ้ 6) และแนวทางการจดัวางระบบการควบคุมภายในและการประเมนิผลการควบคุม
ภายในของส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิทีไ่ดก้ าหนดเป็นแนวทางไว้ 

เกณฑก์ารให้คะแนน :  

พจิารณาจาก 2 สว่น คอื 

 น ้าหนัก เกณฑก์ารพิจารณา 
ส่วนท่ี 1 0.5  มกีารประเมนิการควบคมุภายในของสว่นราชการทกุระดบั คดิเป็นรอ้ยละ 100  
ส่วนท่ี 2 1.0  มรีะบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผ่นดินก าหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ.2544 (ขอ้ 6)) 

 

หมายเหต ุ: 
กรณีส่วนราชการทีไ่ม่มกีารประเมนิผลตวัชี้วดัที ่14 "ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตาม

แผนพฒันากฎหมายของส่วนราชการ" ให้น าน ้าหนักตวัชี้วดัดงักล่าวร้อยละ 0.5 มารวมไว้ในตัวชี้วดัที่ 12 
"ระดบัความส าเรจ็ของการควบคุมภายใน" จึงมผีลท าให้น ้าหนักตวัชี้วดัที่ 12 เพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ 2 ซึ่งแบ่ง
เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 2 ส่วน โดยก าหนดน ้าหนักคะแนน 0.5 ไปไวใ้นส่วนที ่1 จงึท าใหส้่วนที ่1 มนี ้าหนัก
รอ้ยละ 1 และสว่นที ่2 ก าหนดใหม้นี ้าหนกัรอ้ยละ 1 
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ส่วนท่ี 1 : มกีารประเมนิการควบคมุภายในของสว่นราชการทกุระดบั 

สตูรการค านวณ : 

 จ านวนหน่วยรบัตรวจและสว่นงานยอ่ย ทีจ่ดัสง่รายงานการควบคมุภายใน X 100  
 จ านวนหน่วยรบัตรวจและสว่นงานยอ่ยทัง้หมดของสว่นราชการ  

 
เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
ระดบั  1 ระดบั  2 ระดบั  3 ระดบั  4 ระดบั  5 

60 70 80 90 100 
 
ส่วนท่ี 2 : ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาว่าส่วนราชการทุกระดับได้มีระบบการ

ควบคุมภายในทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนด 
(ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
(ขอ้ 6)) ดงันี้  

เกณฑก์ารให้คะแนน :  
ระดบัคะแนน  เกณฑก์ารให้คะแนน 

1 หน่วยรบัตรวจมกีารก าหนดผู้รบัผดิชอบที่ชดัเจนเกี่ยวกบัการด าเนินการประเมินผล
ควบคุมภายในตามระเบยีบฯ พรอ้มระบุถงึบทบาท ความรบัผดิชอบในการจดัวางระบบ
การควบคมุภายในและการตดิตามการควบคมุภายใน 

2 มกีลไกการด าเนินการตามแผนการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  

3 หน่วยรบัตรวจมรีายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทัง้ 5 
องคป์ระกอบ (แบบ ปอ.2) ซึง่มาจากการประมวลผลการประเมนิของระดบัสว่นงานย่อย 
(แบบ ปย.1) ส าหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4 หน่วยรบัตรวจมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดท า
รายงานแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน (แบบ ปอ.3) ซึง่มาจากการประมวลผลการ
ประเมนิกระบวนการในการประเมนิผลการควบคมุภายในของระดบัส่วนงานยอ่ย (แบบ ปย.2) 
ส าหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

5 พิจารณาผลการประเมินที่ได้จากขัน้ตอนที่ 3 และ 4 เพื่อจัดท าหนังสือรบัรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจ (แบบ ปอ.1) ส าหรบัปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ทัง้นี้ การประเมนิผลการควบคมุภายในดงักล่าวตอ้งไดร้บัการประเมนิผล  
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ระดบัคะแนน  เกณฑก์ารให้คะแนน 
 จากผูต้รวจสอบภายใน (แบบ ปส.) และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ     

ผูก้ ากบัดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจ ากระทรวง ภายในเกา้สบิวนั
นบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณ (30 ธนัวาคม 2553) 

 
หมายเหต ุ: 

1. การควบคมุภายในของสว่นราชการทกุระดบั หมายถงึ  
1.1. การควบคมุภายในของหน่วยรบัตรวจ (ระดบัองคก์ร) ไดแ้ก ่สว่นราชการระดบักรม  
1.2. การควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย ได้แก่ ทุกหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนกลาง

และราชการบรหิารสว่นกลางทีต่ัง้อยู่ในภูมภิาค ทีป่รากฏตามโครงสรา้งของกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ ทัง้นี้ยกเว้น โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ต้อง
ด าเนินการตามตวัชี้วดันี้ แต่ยงัคงต้องด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิ
แผน่ดนิว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 

2. การประเมนิผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิ
แผน่ดนิก าหนด ม ี5 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

(1)  สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ 
(2)  การประเมนิความเสีย่ง 
(3)  กจิกรรมการควบคมุ 
(4)  สารสนเทศและการสือ่สาร 
(5)  การตดิตามประเมนิผล 

3. รายงานการควบคมุภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ ขอ้ 6 ประกอบดว้ย 
3.1. รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายในของสว่นราชการ มดีงันี้ 

3.1.1. รายงานการประเมนิผลระดบัหน่วยรบัตรวจ (ระดบัองคก์ร : กรม) ไดแ้ก ่
1) หนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน (แบบ ปอ.1) 
2) รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปอ.2) 
3) รายงานแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน (แบบ ปอ.3) 

3.1.2. รายงานการประเมนิผลระดบัสว่นงานยอ่ย ไดแ้ก่ 
1) รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปย.1) 
2) รายงานผลการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายใน (แบบ ปย.2) 

3.2. รายงานการประเมนิระบบการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน  ในฐานะผูป้ระเมนิ
อสิระ เพื่อรายงานต่อหวัหน้าส่วนราชการ ว่าการประเมนิผลการควบคุมภายในเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผลและระวงัอย่างรอบคอบ ทัง้นี้โดยใชแ้บบรายงานผลการสอบทานการ
ประเมนิผลการควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 
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เงื่อนไข : 

ขัน้ตอนที ่2 (1.00 คะแนน) มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนยอ่ย ดงันี้ 
1. เอกสารหลกัฐานของหน่วยรบัตรวจทีแ่สดงถงึกระบวนการในการตดิตามแผนการปรบัปรุง

การควบคมุภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยใหค้ดิคะแนนจากจ านวนสว่นงานยอ่ย
ทีม่เีอกสารหลกัฐาน (0.50 คะแนน) 

2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรบัปรุงทีน่ าเสนอต่อหวัหน้าส่วนราชการเพือ่สัง่การ 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงโดยจดัส่งไปยงั
ส านกังาน ก.พ.ร. ภายในวนัที ่30 เมษายน 2553 (0.50 คะแนน) 

ขัน้ตอนที ่3 (1.00 คะแนน) มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนยอ่ย ดงันี้ 
1. รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายในระดบัหน่วยรบัตรวจ (แบบ ปอ. 2) 

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

โดยใหค้ดิคะแนนจากจ านวนสว่นงานยอ่ยทีม่รีายงาน (0.50 คะแนน) 

ขัน้ตอนที ่4 (1.00 คะแนน) มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนยอ่ย ดงันี้ 
1. รายงานแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) (0.50 คะแนน) 
2. รายงานการประเมนิผลการปรบัปรงุการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) โดยใหค้ดิคะแนนจาก

จ านวนสว่นงานยอ่ยทีม่รีายงาน (0.50 คะแนน) 

ขัน้ตอนที ่5 (1.00 คะแนน) มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนยอ่ย ดงันี้ 
1. หนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน (แบบ ปอ.1) (0.33 คะแนน) 
2. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  

(แบบ ปส.) (0.33 คะแนน) 
3. ส่งแบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ า

กระทรวง โดยจดัส่งไปยงัส านักงาน ก.พ.ร. ภายในเกา้สบิวนันับจากวนัสิ้นปีงบประมาณ 
(30 ธนัวาคม 2553) (0.17 คะแนน) ส าหรบัการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ใหร้ายงานเฉพาะ แบบ ปอ.1 เพยีงฉบบัเดยีวเท่านัน้ โดยจดัส่งไปยงัส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน  ภายใน เก้าสิบวันนับจากวันสิ้น ปี งบประมาณ  (30 ธันวาคม  2553)            
(0.17 คะแนน)  
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เหตผุล :  
1. เพื่อเป็นเครื่องมอืที่ผูบ้รหิารน ามาใช้เพื่อใหค้วามมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะ

บรรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด 
2. เพื่อเป็นขอ้มูลที่ช่วยสนับสนุนและเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้บรหิารของหน่วยราชการใน          

การบรหิารงานและประกอบการตดัสนิใจเพือ่การพฒันาและปรบัปรงุการด าเนินงานภายในหน่วยงานใหด้ยีิง่ขึน้ 
3. เพือ่ใหผู้บ้รหิารของหน่วยราชการใหค้วามส าคญักบัการควบคมุภายใน 
 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ :  ส านกังาน ก.พ.ร.   
หน่วยงาน / ผู้รบัผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท์ 

1. นางสาวกนกอร จริะนภารตัน์ 0 2356 9999 ต่อ 8937 
2. นางสาวเพญ็นภา  ปานชืน่ 0 2356 9999 ต่อ 8868 
3. นางวาสนา  จตัุพร 0 2356 9999 ต่อ 8931 
4. นายอภศิกัดิ ์ หตัถะแสน 0 2356 9999 ต่อ 8816 
5. นางสาวปณิตา  ปิยะพทุธชิยั 0 2356 9999 ต่อ 8838 
6. นายพนูลาภ  แกว้แจ่มศร ี 0 2356 9999 ต่อ 8862 
7. นางกติตยิา  คมัภรี ์ 0 2356 9999 ต่อ 9945 
8. นางสาวอารวีรรณ ขจรวานชิไพบลูย ์ 0 2231 3011 ต่อ 327   
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แนวทางการประเมินผล :  

ระดบั
คะแนน 

เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขัน้ตอนท่ี 1 : 
หน่วยรับตรวจมีการก าหนดผู้ร ับผิดชอบที่
ชดัเจนเกี่ยวกบัการด าเนินการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ พร้อมระบุถึงบทบาท ความ
รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการตดิตามการควบคมุภายใน 

ประเมินจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ 
 ค าสัง่แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบ หรอืหนังสอื

มอบหมายผูร้บัผดิชอบ 
  

2 ขัน้ตอนท่ี 2 : 
มีกลไกการด าเนินการตามแผนการปรบัปรุง
ระบบการควบคมุภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 

ประเมินจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ 
 หน่วยรบัตรวจมีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง

กระบวนการในการตดิตามแผนการปรบัปรุง
การควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 เช่น  มีคณ ะท างาน ในการติดตาม
แผนการปรบัปรงุ มรีายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการปรบัปรุงที่น าเสนอต่อหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อสัง่การ โดยใหห้น่วยรบัตรวจ
ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
ปรบัปรุงดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมนิผลประจ ากระทรวง ภายในวนัที ่
30 เม ษ าย น  2553 ทั ้ ง นี้  ให้ จั ด ส่ งไป ที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ในรูปของแผ่นบันทกึขอ้มูล 
(CD) จ านวน 2 ชดุ 

3 ขัน้ตอนท่ี 3 : 
มรีายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ครบทัง้ 5 
องค์ประกอบ (แบบ ปอ. 2) ซึ่ งมาจากการ
ประมวลผลการประเมนิของระดบัส่วนงานย่อย 
(แบบ ปย. 1) ส าหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

ประเมินจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ 
มรีายงานผลส าหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดงันี้ 
 
 
 

รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการ
ควบคมุภายในระดบัหน่วยรบัตรวจ (แบบ ปอ. 2) 
รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการ
ควบคมุภายในระดบัสว่นงานย่อย (แบบ ปย. 1) 
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ระดบั
คะแนน 

เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

4 
 

ขัน้ตอนท่ี 4 : 
หน่วยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการ
ปฏบิตังิาน/โครงการ/กจิกรรม เพือ่จดัท ารายงาน
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) 
ซึ่ งม าจ าก ก า รป ร ะม วล ผ ลก า รป ร ะ เมิ น
กระบวนการในการประเมินผลการควบคุม
ภายในของระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย. 2)
ส าหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

ประเมินจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ 
มรีายงานผลส าหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดงันี้ 
 
 

รายงานแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ. 3)  

 
 

รายงานการประเมนิผลการปรบัปรงุการ
ควบคมุภายใน (แบบ ปย. 2) 

 
 

5 ขัน้ตอนท่ี 5 : 
พิจารณาผลการประเมินที่ได้จากขัน้ตอนที่ 3 
และ 4 เพื่อจดัท าหนังสอืรบัรองการประเมนิผล
การควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจ (แบบ ปอ.1) 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทัง้นี้  การ
ประเมนิผลการควบคุมภายในดงักล่าวตอ้งไดร้บั
การประเมนิผลจากผูต้รวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ผู้ก ากับดู แล  และคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง 
ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
(30 ธนัวาคม 2553) 
 

ประเมินจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ 
 
 
 

หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดบัหน่วยรบัตรวจ (แบบ ปอ.1)  
รายงานผลการสอบทานการประเมินผล 
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปส.)  
      ทัง้นี้ แบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ให้
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมนิผลประจ ากระทรวงภายในเกา้สบิวนั
นบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณ (30 ธนัวาคม 2553) 
ทัง้นี้ ให้หน่วยรับตรวจจัดส่งไปที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ในรูปของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 
จ านวน 2 ชดุ และใหร้ายงานเฉพาะ แบบ ปอ.
1 ต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิเพยีงฉบบั
เดยีว เทา่นัน้  
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ตวัช้ีวดัท่ี 13 ระดบัความส าเรจ็ของการตรวจสอบภายใน 

น ้าหนัก : ร้อยละ 1.50 

ค าอธิบาย :   

 การตรวจสอบภายใน หมายถงึ กจิกรรมการใหค้วามเชื่อมัน่และการใหค้ าปรกึษาอย่างเทีย่ง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น   
การตรวจสอบภายในจะช่วยใหส้่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมนิ 
และปรบัปรงุประสทิธผิลของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุ และการก ากบัดแูลอยา่งเป็นระบบ 

 ความส าเรจ็ของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พจิารณาจากความสามารถของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ                  
ทีก่รมบญัชกีลางก าหนด 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน :  

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
1 จดัท ากระดาษท าการประเมนิความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงให้เห็น

รายละเอยีด ดงันี้ 
 - ปัจจยัเสีย่งและเกณฑค์วามเสีย่งทีน่ ามาใช ้
 - การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
 - การจดัล าดบัความเสีย่ง 

2 และ 3 จดัท าแผนการปฏบิตังิาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี                  
โดยจะตอ้งแสดงใหเ้หน็รายละเอยีด ดงันี้ 

 - วตัถุประสงคข์องการปฏบิตังิาน 
 - ขอบเขตการปฏบิตังิาน 
 - การจดัสรรทรพัยากร 
 - แนวทางการปฏบิตังิาน 

4 จดัท ารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่ก าหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอ
หวัหน้าสว่นราชการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ หรอืสัง่การใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัิ
ตามขอ้เสนอแนะทีม่ใีนรายงานฯ 

5 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการด าเนินงาน                 
โดยวเิคราะหป์ระสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตังิานหรอืการด าเนินงาน รวมทัง้
มกีารแสดงความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะใหแ้กผู่บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานของหน่วยงาน 
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การพจิารณาระดบัคะแนนแบง่เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 4 ขัน้ตอน โดยมรีะดบัคะแนน ดงันี้  
ขัน้ตอน คะแนนเตม็ 

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

รวม 5.00 คะแนน 
 

 
ขัน้ตอนท่ี 1 (1.00 คะแนน) 
จดัท ากระดาษท าการประเมนิความเสีย่งเพือ่วางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเ้หน็รายละเอยีด ดงันี้ 

1.1 มกีารระบุปัจจยัเสีย่งและเกณฑค์วามเสีย่งทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิความเสีย่ง (0.25 คะแนน) 
1.2 มกีารแสดงรายละเอยีดใหเ้หน็ถงึการวเิคราะหค์วามเสีย่ง (0.25 คะแนน) 
1.3 มกีารจดัล าดบัความเสีย่งและผลสรปุทีไ่ดใ้ชใ้นการวางแผนการตรวจสอบ (0.50 คะแนน) 

 
ขัน้ตอนท่ี 2 (2.00 คะแนน) 
จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี  โดยจะต้องแสดงให้เห็น
รายละเอยีด ดงันี้ 
- วตัถุประสงคก์ารปฏบิตังิาน 
- ขอบเขตการปฏบิตังิาน 
- การจดัสรรทรพัยากร 
- แนวทางการปฏบิตังิาน 

โดยเรือ่งทีจ่ะตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีทีว่างไวใ้หจ้ดัท าแผนการปฏบิตังิาน ดงันี้ 
 2.1 การตรวจสอบดา้นการเงนิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั (อยา่งน้อย 1 เรื่อง)                 
(0.70 คะแนน) 
 2.2 การตรวจสอบดา้นการปฏบิตังิานหรอืการด าเนินงาน (อยา่งน้อย 2 เรือ่ง) (1.30 คะแนน) 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 (1.00 คะแนน) 

จดัท ารายงานผลการตรวจสอบครบถว้นตามทีก่ าหนดในแผนการตรวจสอบประจ าปี 

3.1 มีการรายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงนิและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ครบถว้นตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบประจ าปี (0.20 คะแนน) 

3.2 มกีารรายงานผลการตรวจสอบทางดา้นการปฏบิตังิานหรอืการด าเนินงานครบถว้นตามทีก่ าหนด
ไวใ้นแผนการตรวจสอบประจ าปี (0.40 คะแนน) 
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3.3 เสนอหวัหน้าสว่นราชการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหรอืสัง่การใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติาม
ขอ้เสนอแนะทีม่ใีนรายงาน ฯ (0.40 คะแนน) 
 
ขัน้ตอนท่ี 4 (1.00 คะแนน) 

4.1 มกีารวเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานหรอืการด าเนินงานไวใ้นรายงานผลการ
ตรวจสอบ (0.30 คะแนน) 

4.2 มกีารวเิคราะห์ให้เห็นถงึประสทิธผิลของการปฏิบตังิานหรอืการด าเนินงานไว้ในรายงานผลการ
ตรวจสอบ (0.30 คะแนน) 

4.3 มกีารแสดงความคดิเหน็หรอืใหข้อ้เสนอแนะต่อการปฏบิตังิานหรอืการด าเนินงานใหแ้ก่ผูบ้รหิาร
และผูป้ฏบิตังิานของหน่วยงานในรายงานผลการตรวจสอบ (0.40 คะแนน) 
 
เงื่อนไข :  

หน่วยงานในส่วนราชการ ให้รวมถึง หน่วยงานในราชการบรหิารส่วนกลางที่ปฏบิตัริาชการหรอื         
มสี านกังานทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาค 

ทัง้นี้  ใหส้ว่นราชการจดัส่งเอกสารขอ้มลู เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการประเมนิผลตามเกณฑต์วัชีว้ดันี้
มายงั ส านกัก ากบัและพฒันาการตรวจสอบภาครฐั กรมบญัชกีลาง ดงันี้ 

 
เอกสารทีต่อ้งจดัสง่ ก าหนดสง่ 

1. แผนการตรวจสอบประจ าปีทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ พรอ้มทัง้
เอกสารหรอืหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการประเมนิความเสีย่ง
เพือ่วางแผนการตรวจสอบ 

ภายในเดอืนธนัวาคม 2552 

2. แผนการปฏบิตังิานในแต่ละเรือ่งตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีทีว่างไว ้ดงันี้ 

ภายในเดอืนมนีาคม 2553 

2.1) การตรวจสอบดา้นการเงนิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
และขอ้บงัคบั (อยา่งน้อย 1 เรือ่ง) 

 

2.2) การตรวจสอบดา้นการปฏบิตังิานหรอืการด าเนินงาน 
(อยา่งน้อย 2 เรือ่ง) 

 

3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ยกเวน้ การตรวจสอบทีด่ าเนนิการเสรจ็สิน้ภายในเดอืนกนัยายน  
2553 เมือ่เสนอหวัหน้าสว่นราชการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
หรอืสัง่การแลว้ ใหจ้ดัสง่ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2553 

จดัสง่ทนัทหีลงัจากทีน่ าเสนอ 
หวัหน้าสว่นราชการพจิารณาให้
ความเหน็ชอบหรอืสัง่การแลว้ 
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 166 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลกั: กรมบญัชกีลาง  
    

 ช่ือ – สกลุ ผู้รบัผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท์ 
1. นางสาวบุญม ี เลศิพเิชฐ                 0 2270 0428 
2. นางสรุพีร  ศริขินัตยกลุ                  0 2270 0423 
3. นางแกว้กาญจน์  วสพุรพงศ ์          0 2298 6304 
4. นางนพรตัน์  พรหมนารท              0 2270 0401 
5. นางสาวเกศรนิ ภทัรเปรมเจรญิ 0 2270 0427 

 
เหตผุล :  

เพื่ อ ให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานอย่างมีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผล                
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
ทีก่รมบญัชกีลางก าหนด 

เพือ่ใหส้ว่นราชการมขีอ้มลูการปรบัปรุงการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุและการก ากบัดูแลการ
ปฏบิตังิานขององคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดในยุทธศาสตรข์องส่วนราชการ อกีทัง้เป็น
การป้องกนัการทจุรติไดอ้กีทางหนึ่ง 

เพือ่ใหห้วัหน้าสว่นราชการไดเ้หน็ถงึความส าคญัในการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
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แนวทางการประเมินผล :  
ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขัน้ตอนท่ี 1 :  ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
 จดัท ากระดาษท าการ

ประเมนิความเสีย่งเพือ่วาง
แผนการตรวจสอบ       
โดยแสดงใหเ้หน็
รายละเอยีด ดงันี้ 

 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงว่าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการได้จัดท ากระดาษท าการประเมิน              
ความเสีย่งเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเ้ห็น
รายละเอยีด ดงันี้ 
 มกีารระบุปัจจยัเสีย่งและเกณฑค์วามเสีย่งทีน่ ามาใช ้

 - ปัจจยัเสีย่งและเกณฑ์
ความเสีย่งทีน่ ามาใช ้

 มีการแสดงรายละเอียดให้เห็นถึงการวิเคราะห์           
ความเสีย่ง 

 - การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
- การจดัล าดบัความเสีย่ง 

 มกีารจดัล าดบัความเสีย่งและผลสรปุทีไ่ดใ้ชใ้นการวาง
แผนการตรวจสอบ 

   เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการประเมิน          
ความเสีย่งเพือ่วางแผนการตรวจสอบ 

   ส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปีทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ 
2 และ 3 ขัน้ตอนท่ี 2 :  ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 

 จดัท าแผนการปฏบิตังิาน 
(Engagement Plan) ตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปี                  
โดยจะตอ้งแสดงใหเ้หน็
รายละเอยีด ดงันี้ 

 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงถงึการด าเนินงานเช่นเดยีวกบั  
ระดับคะแนน 1 พร้อมทัง้เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่า 
หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการได้จัดท า
แผนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี                  
โดยแสดงใหเ้หน็รายละเอยีด ดงันี้ 

 - วตัถุประสงคข์องการ
ปฏบิตังิาน 
- ขอบเขตการปฏบิตังิาน 
- การจดัสรรทรพัยากร 

 วตัถุประสงคข์องการปฏบิตังิาน 
 ขอบเขตการปฏบิตังิาน 
 การจดัสรรทรพัยากร 
 แนวทางการปฏบิตังิาน 

 - แนวทางการปฏบิตังิาน  แผนการปฏบิตังิานในแต่ละเรื่องตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีทีว่างไว ้โดยใหม้ ี

  1) แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบด้านการเงินและ             
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (อย่างน้อย          
1 เรือ่ง) 

  2) แผนการปฏบิตังิานการตรวจสอบด้านการปฏบิตังิานหรอื
การด าเนินงาน (อยา่งน้อย 1 เรือ่ง) 

   
   



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ 
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
4 ขัน้ตอนท่ี 3 :  ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
 จดัท ารายงานผลการ

ตรวจสอบครบถว้นตามที่
ก าหนดในแผนการ
ตรวจสอบ และเสนอ
หวัหน้าสว่นราชการ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
หรอืสัง่การใหห้น่วยงานที ่

 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงถงึการด าเนินงานเช่นเดยีวกบั  
ระดบัคะแนน 1, 2 และ 3 พรอ้มทัง้เอกสาร/หลกัฐานที่
แสดงว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการมี
การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนทุกเรื่อง
ตามที่ก าหนด ในแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้ร ับ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยเนื้อหาสาระของ
รายงานผลการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

 เกีย่วขอ้งปฏบิตัติาม
ขอ้เสนอแนะทีม่ใีนรายงาน
ฯ 

1) วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
2) ขอบเขตของการตรวจสอบ 
3) สรุป ผลการตรวจสอบ  ความคิด เห็น และหรือ

ขอ้เสนอแนะ 
   รวมทัง้มกีารเสนอใหห้วัหน้าส่วนราชการพจิารณาให้

ความเห็นชอบหรือสัง่การตามข้อเสนอแนะที่มีใน
รายงานผลการตรวจสอบ 

   รายงานผลการตรวจสอบทุกเรื่องทีก่ าหนดไวใ้นแผนการ
ตรวจสอบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากหวัหน้าสว่นราชการ 

   เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
หรอืสัง่การของหวัหน้าส่วนราชการตามรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

5 ขัน้ตอนท่ี 4 :  ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
 มกีารรายงานผลการ

ตรวจสอบการปฏบิตังิาน
หรอืการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน โดยวเิคราะห์
ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลของการ
ปฏบิตังิานหรอืการ
ด าเนินงาน รวมทัง้มกีาร
แสดงความคดิเหน็หรอื
ขอ้เสนอแนะใหแ้กผู่บ้รหิาร
และผูป้ฏบิตังิานของ
หน่วยงาน 

 เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงถงึการด าเนินงานเช่นเดยีวกบั  
ระดบัคะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอ้มทัง้เอกสาร/หลกัฐาน            
ที่แสดงว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ    
ได้จดัท ารายงานผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน
หรอืการด าเนินงาน โดยผลของการตรวจสอบได้แสดง
การวเิคราะห์และประเมนิผลว่า การปฏบิตังิานหรอืการ
ด าเนินงานในเรื่องที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานในเรื่องนั ้นๆ หรือไม ่ 
อย่างไร รวมทัง้มขีอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงหรอืแกไ้ข
การปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานให้แก่ผู้บรหิารและ
ผูป้ฏบิตังิานของหน่วยงานหรอืไม่ อยา่งไร 
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
   รายงานผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานการ

ด าเนินงาน (อย่างน้อย 2 เรื่อง) ที่มีเนื้ อหาการ
ตรวจสอบทีว่เิคราะหถ์งึประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ของการด าเนินงาน รวมทัง้มีข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรงุหรอืแกไ้ขการปฏบิตังิานหรอืการด าเนินงาน
ใหแ้กผู่บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานของหน่วยงาน 
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ประเดน็การประเมินผล : การพฒันากฎหมาย 

ตวัช้ีวดัท่ี 14  ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนพฒันากฎหมายของส่วนราชการ 

น ้าหนัก : ร้อยละ 1    
 

อยู่ระหว่างการหารือเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑก์ารให้คะแนน 
 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
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มิติท่ี 4 มิติด้านการพฒันาองคก์าร 
 
ประเดน็การประเมินผล : การบริหารจดัการองคก์าร 

ตวัช้ีวดัท่ี   15   ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั  

น ้าหนัก :   ร้อยละ 20   

ค าอธิบาย :  

 การด าเนินการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัตามตวัชี้วดัในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552  ที่ผ่านมา  ส่วนราชการได้ยกระดบัคุณภาพการบรหิารจดัการตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐัระดบัพืน้ฐาน (Fundamental Level) จ านวน 2 หมวด ซึง่หน่วยงานดา้นนโยบายไดด้ าเนินการในหมวด  
2  (หมวดบงัคบั)  และหมวดสมคัรใจอกีหนึ่งหมวด  ส าหรบัหน่วยงานด้านบริการได้ด าเนินการในหมวด 3 
(หมวดบงัคบั)  และหมวดสมคัรใจอกีหนึ่งหมวดเชน่กนั 

 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ส านักงาน ก.พ .ร. ยังคงมุ่ งเน้นเพื่ อผลักดันให้ 
ส่วนราชการปรบัปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง  โดยวดัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐานต่อไป  

 สาระส าคัญของแนวทางด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2553  ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มคีวามแตกต่างเพยีง  2 ประการ  ดงันี้ 

1) ตัวชี้ว ัดผลลัพธ์ของหมวดที่ด าเนินการ  ส่วนราชการจะเลือกตัวชี้ว ัดที่ส านักงาน  ก.พ.ร. 
ก าหนดใหแ้ทนการทีส่่วนราชการเลอืกตวัชี้วดัเอง เนื่องจาก เพื่อใหเ้กดิความเป็นมาตรฐานในการวดัความส าเรจ็และ
สามารถสะทอ้นผลการด าเนนิงานของหมวดนัน้ ๆ   ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ รวมทัง้สามารถผลกัดนัการยกระดบัคณุภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐัในภาพรวมได้อย่างชดัเจน  แต่อย่างไรก็ตาม ยงัเปิดโอกาสส าหรบัส่วนราชการที่จะ
ก าหนดตวัชีว้ดัเพิม่เตมิไดเ้อง เพือ่ความสอดคลอ้งกบัภารกจิบางประเภททีม่ลีกัษณะเฉพาะ และสง่เสรมิใหเ้กดิ
นวตักรรม 

2)  ให้ความส าคัญกับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นการผลักดัน 
ใหด้ าเนินการผา่นเกณฑฯ์ ไดอ้ยา่งครบถว้น โดยก าหนดน ้าหนักเพื่อการ “ซ่อม” ซึง่หมายถงึ ค่าน ้าหนกัคะแนนนี้จะใช้
ตรวจประเมนิในหมวดที่ด าเนินการไปแล้ว หากส่วนราชการใดไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในหมวดนัน้ ๆ กจ็ะต้องด าเนินการ 
ใหผ้า่นเกณฑฯ์ ดงักล่าว ส าหรบัสว่นราชการทีผ่า่นเกณฑฯ์อยา่งครบถว้นแลว้จะไดค้า่คะแนนนี้โดยปรยิาย 

 การพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใหอ้งคก์ารไดป้รบัปรุง
ระบบบรหิารจดัการใหไ้ดม้าตรฐานและมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื ดงันัน้ แมใ้นหมวดทีส่่วนราชการ
ไดด้ าเนินการผ่านเกณฑฯ์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปแลว้กต็าม ส่วนราชการควรใหค้วามส าคญักบัการ 
“รกัษา” ระบบบรหิารจัดการที่ดีดงักล่าวให้ต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรบัการพฒันาระบบบรหิาร
จดัการในขัน้ Successful Level  ทีจ่ะตอ้งด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ได้แบ่งวิธีการด าเนินการออกเป็น 2 แนวทาง 
แยกจากกนัอย่างชดัเจน กล่าวคือ แนวทางท่ี 1 เป็นการด าเนินการตามตัวชี้วดัตามค ารบัรองการปฏิบัติ
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ราชการ ซึง่ถอืว่าเป็นภาคบงัคบัทีทุ่กสว่นราชการจะตอ้งด าเนินการเพื่อยกระดบัคุณภาพการบรหิารจดัการให้
ได้มาตรฐาน ซึ่งจะก าหนดวธิกีารด าเนินการตามเอกสารคู่มอืค าอธบิายตวัชีว้ดัการพฒันาคุณภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  นอกจากนัน้ ส่วนราชการอาจสามารถด าเนินการตามแนวทางท่ี 2  การ
สมคัรขอรบัรางวลัคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ซึ่งถือว่าเป็นภาคสมคัรใจ ทัง้นี้  การด าเนินการตาม
แนวทางที ่2 นี้จะอยู่นอกเหนือจากค ารบัรองการปฏิบตัิราชการ ซึ่งจะมหีลกัเกณฑ์และกลไกทีแ่ตกต่างจาก 
แนวทางการด าเนินการตามตัวชี้ว ัด ทัง้นี้  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้เผยแพร่แนวทางการบริหารรางวัลให้ 
สว่นราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ 

 ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  หมายถงึ ความส าเรจ็ที่
ส่วนราชการน าเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ซึ่งเป็นกรอบการประเมนิระดบัมาตรฐานสากลไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง (Self-Assessment) และเป็นบรรทดัฐาน การตดิตามและ
ประเมนิผลการบรหิารจดัการของสว่นราชการ เพือ่ปรบัปรงุองคก์ารและยกระดบัคณุภาพการบรหิารจดัการของ
สว่นราชการสูร่ะดบัมาตรฐานเทยีบเทา่สากล 

 แนวทางการด าเนินการตามตวัชี้วดันี้ ส านักงาน ก.พ.ร. จะจดัท าเป็นคู่มอืซึ่งมรีายละเอยีด
ส าหรบัสว่นราชการใชใ้นการด าเนินการ  

 ตวัชี้วดั “ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั” น ้าหนัก รอ้ยละ 20 
แบ่งออกเป็น 3 ตวัชีว้ดัยอ่ย ดงันี้ 

ตวัชีว้ดั น ้าหนกั  
(รอ้ยละ) 

15.1 ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐัระดบัพืน้ฐาน 

12 

15.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักในการบรรลุ เป้าหมาย
ความส าเรจ็ของผลลพัธ์การด าเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน (หมวด 7)  

4 

15.3 ระดับความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4 

รวม 20 
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ตวัช้ีวดัท่ี 15.1   ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั
ระดบัพ้ืนฐาน 

น ้าหนัก : ร้อยละ 12 

ค าอธิบาย : 

 การด าเนินการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐานจ านวน 2 หมวด ซึง่ 
แต่ละหมวดแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ตวัชีว้ดัยอ่ย ดงันี้ 
                                        
                                  ตวัช้ีวดั            

น ้าหนัก (ร้อยละ) 
หมวดบงัคบั หมวดสมคัรใจ 

15.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครฐัระดบัพืน้ฐาน  
(วดักระบวนการในการด าเนินการพฒันาองคก์ารในหมวดที่
ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 

4 4 

15.1.2 ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายความส าเรจ็ของผลลพัธ์ในการด าเนินการพฒันา
องคก์าร 
(วดัผลลพัธข์องการพฒันาองคก์ารในหมวดทีด่ าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

1 1 

15.1.3 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครฐัระดบัพื้นฐาน ในหมวดทีส่่วนราชการด าเนินการไม่
ผา่นเกณฑฯ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   

1 1 

รวม 12 
 

 
ตวัช้ีวดัย่อย 15.1.1 รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน  

 (วดักระบวนการในการด าเนินการพฒันาองคก์ารในหมวดทีด่ าเนนิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)  
น ้าหนัก   รอ้ยละ 8 (น ้าหนกัหมวดรอ้ยละ 4 จ านวน 2 หมวด) 

 ส่วนราชการจะด าเนินการเพื่อใหผ้่านเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพื้นฐาน
จ านวน 2 หมวด (แผน) ซึง่สว่นราชการจะใชแ้ผนพฒันาองคก์ารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทีไ่ดจ้ดัท าขึน้
เป็นเครื่องมอืในการก ากบัตดิตามเพื่อใหผ้่านเกณฑฯ์ ดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ไดก้ าหนดหมวดทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไวด้งันี้ 

 หมวดภาคบงัคบั    :    หน่วยงานดา้นนโยบาย  หมวด 1 หรอื หมวด 4 
                                  หน่วยงานดา้นบรกิาร    หมวด 1 หรอื หมวด 6   
 หมวดภาคสมคัรใจ  :   หมวดใดกไ็ดท้ีย่งัไมไ่ดด้ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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เกณฑก์ารให้คะแนน : 
วดัความส าเรจ็ของกระบวนการผ่านเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐานใน

หมวดทีด่ าเนินการ โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งออกเป็นดงันี้    

การประเมินผล 
น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐัระดบัพืน้ฐาน  

 

4 
 

60 
 

70 
 

80 
 

90 
 

100 

ทัง้นี้ เกณฑ์การประเมนิคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัดงักล่าวจะมรีายละเอยีดในคู่มอื
ค าอธบิายตวัชีว้ดัการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ  
  เอกสารหลกัฐานที่แสดงใหเ้หน็ว่าการด าเนินการของตวัชี้วดัดงักล่าวได้บรรลุผลตามขอ้มูลทีแ่จ้งมาจรงิ 

เชน่  
 ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน 
 แผนการด าเนินงานทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อี านาจ  
 รายงานการประชมุ 
 บนัทกึผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วกบัตวัชีว้ดั 
 ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรอืภาพเคลื่อนไหว) 
 เอกสารอืน่ๆ ทีแ่สดงถงึการด าเนินงานของตวัชีว้ดั 

2. ประเมินผลจากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  
 ผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั และคณะท างานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 

3. การสงัเกตการณ์  
  การจดัเกบ็ขอ้มลูผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั 

 ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบในการตรวจสอบขอ้มูลก่อน และหลงัการจดัเก็บ   
ทกุครัง้ รวมทัง้แบบฟอรม์ และเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการสอบถามขอ้มลูต่างๆ จากเจา้ของขอ้มลู 

 ความน่าเชื่อถอื เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชดัเจน สามารถสอบยนัข้อมูลกบัหน่วยงานเจ้าของขอ้มูลได้มกีาร
จดัเกบ็เป็นระบบและมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัเกบ็  

 ความทนัสมยั เช่น ความถีใ่นการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกครัง้ทีข่อ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงลงใน
ระบบฐานขอ้มลู 

 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมคีวามพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอ้มลูได ้
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แนวทางการประเมินผล 
  สภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ีด่ าเนินการตามกจิกรรมหรอืโครงการหลกั 
  การเกบ็รกัษาและดแูลเอกสาร/ขอ้มลู 
  การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารระดบัสงูของสว่นราชการ 
 
ตวัช้ีวดัย่อย 15.1.2  ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ของ

ผลลพัธใ์นการด าเนินการพฒันาองคก์าร 
 (วดัผลลพัธข์องการพฒันาองคก์ารในหมวดทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

น ้าหนัก   รอ้ยละ 2 (น ้าหนกัหมวดรอ้ยละ 1 จ านวน 2 หมวด) 

 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดตัวชี้วดัผลลัพธ์ในแต่ละหมวดซึ่งเป็นตัวชี้วดัแนะน าโดยให ้
ส่วนราชการเลือกตวัชี้วดัดงักล่าวจ านวน 2 ตวัชี้วดัเพื่อวดัผลลพัธ์ของการด าเนินการ (โดยก าหนดน ้าหนัก
ตวัชีว้ดัละ 0.5) ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิความเป็นมาตรฐานในการวดัความส าเรจ็และสามารถสะทอ้นผลการด าเนินงาน
ของหมวดนัน้ ๆ ได้อย่างแท้จรงิ รวมทัง้สามารถผลกัดนัการยกระดบัคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัใน
ภาพรวมไดอ้ยา่งชดัเจน แต่อย่างไรกต็าม ยงัเปิดโอกาสส าหรบัสว่นราชการทีจ่ะก าหนดตวัชีว้ดัเพิม่เตมิไดเ้อง 
เพือ่ความสอดคลอ้งกบัภารกจิบางประเภททีม่ลีกัษณะเฉพาะ และสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรม รายละเอยีดตวัชีว้ดั
ผลลพัธ์ดงักล่าวอยู่ในคู่มอืค าอธบิายตวัชี้วดัการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

 กรณีที่ส่วนราชการต้องการก าหนดตวัชี้วดัผลลพัธ์ตามแผนพฒันาองค์การในแต่ละหมวด
เพิ่มเติม ส่วนราชการสามารถก าหนดตัวชี้วดัผลลพัธ์ในแต่ละหมวดเพิ่มเติมได้ จ านวนไม่เกิน 2 ตัว ชี้ว ัด 
(น ้าหนักรวมกนัไม่เกนิ 0.2) และก าหนดให้เลือกตวัชี้วดัผลลพัธ์แนะน าอกีจ านวน 2 ตวัชี้วดั (โดยก าหนด
น ้าหนักตวัชี้วดัละ 0.4) รวมทัง้สิ้นไม่เกิน 4 ตวัชี้วดั และผลรวมของน ้าหนักของทุกตวัชี้วดัเท่ากบั 1 ทัง้นี้ 
ตัวชี้ว ัดผลลัพธ์ที่ส่วนราชการก าหนดเพิ่มเติม ต้องเป็นตัวชี้ว ัดเชิงปริมาณที่สามารถวัดแนวโน้มผลการ
ด าเนินการได ้และเป็นตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นผลลพัธก์ารด าเนินการของหมวดนัน้ ๆ (ไมใ่ชว่ดัผลผลติหรอืกจิกรรม) 
 

ตารางและสตูรการค านวณส าหรบัแผนท่ี 1 และแผนท่ี 2  

ตวัช้ีวดั (i) 
น ้าหนัก

(Wi) 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบัร้อยละ                 
ของผลส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั 

คะแนน
ท่ีได้ 
(SMi) 

คะแนน      
ถ่วงน ้าหนัก       
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

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

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

  Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั  (Wi x SMi) 
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ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั  เทา่กบั 
     

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

          Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 
 
 
โดยท่ี : 

W หมายถงึ น ้าหนักความส าคญัทีใ่หก้บัตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้จากแผนปฏบิตัริาชการของ
กระทรวง และผลรวมของน ้าหนกัของทุกตวัชีว้ดัเทา่กบั 1   

SM หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกบัระดบัความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 
1.1-1.3 หมายถงึ ล าดบัทีข่องตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้ตามแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง  

 
เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 

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 :  

ตวัชี้วดัผลลพัธ์ ค่าน ้าหนัก วธิีการวดั และการประเมนิผล ให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน 
ก.พ.ร.  ก าหนด ส าหรับกรณีที่ส่วนราชการก าหนดตัวชี้ว ัดผลลัพธ์เพิ่มเติม วิธีการวัด และเกณฑ์  
การประเมินผล ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินผล (KPI Template) ที่ส่วนราชการก าหนด ส าหรบัค่า
น ้าหนกัใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีส่ านกังาน ก.พ.ร. ก าหนด ซึง่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ขา้งตน้  
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แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ  
  เอกสารหลกัฐานที่แสดงใหเ้หน็ว่าการด าเนินการของตวัชี้วดัดงักล่าวได้บรรลุผลตามขอ้มูลทีแ่จ้งมาจรงิ 

เชน่  
 รายงานการประชมุ 
 บนัทกึผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วกบัตวัชีว้ดั 
 ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรอืภาพเคลื่อนไหว) 
 เอกสารอืน่ๆ ทีแ่สดงถงึการด าเนินงานของตวัชีว้ดั 

  การคดิคะแนนของแต่ละตวัชีว้ดัจะพจิารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตวัชี้ว ัดเปรยีบเทยีบกบั
เกณฑก์ารใหค้ะแนนของตวัชีว้ดันัน้ ๆ 

2. ประเมินผลจากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  
 ผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั และคณะท างานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 

3. การสงัเกตการณ์  
  การจดัเกบ็ขอ้มลูผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั 

 ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบในการตรวจสอบขอ้มูลก่อน และหลงัการจดัเก็บ   
ทกุครัง้ รวมทัง้แบบฟอรม์ และเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการสอบถามขอ้มลูต่างๆ จากเจา้ของขอ้มลู 

 ความน่าเชื่อถอื เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชดัเจน สามารถสอบยนัขอ้มูลกบัหน่วยงานเจ้าของขอ้มูลได้มกีาร
จดัเกบ็เป็นระบบและมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัเกบ็  

 ความทนัสมยั เชน่ ความถีใ่นการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกครัง้ทีข่อ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงลงในระบบ
ฐานขอ้มลู 

 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ  ส่วนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอ้มลูได ้

  สภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ีด่ าเนินการตามกจิกรรมหรอืโครงการหลกั 
  การเกบ็รกัษาและดแูลเอกสาร/ขอ้มลู 
  การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารระดบัสงูของสว่นราชการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี  15.1.3   รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน ในหมวดที ่
สว่นราชการด าเนนิการไมผ่า่นเกณฑฯ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   

น ้าหนัก   รอ้ยละ 2 (น ้าหนกัรอ้ยละ 1 ต่อ 1 หมวด จ านวน 2 หมวด) 

 การด าเนินการในตวัชี้วดัย่อยนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อผลกัดนัให้ส่วนราชการด าเนินการเพื่อ 
ผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐานอย่างครบถว้น ซึง่แนวทางด าเนินการในตวัชีว้ดัยอ่ย
นี้จะม ี2 แนวทาง  คอื 

 สว่นราชการทีผ่า่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐานในหมวดที่
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว้ จะไดค้า่คะแนนนี้โดยปรยิาย โดยจะใชผ้ล
การตรวจประเมนิปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   

 สว่นราชการทีไ่มผ่า่นเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐานในหมวดที่
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  จะตอ้งด าเนินการใหผ้า่นเกณฑฯ์  

ทัง้นี้   ส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งผลยืนยนัให้ส่วนราชการทราบในประเด็นที่ส่วนราชการ 
ไมผ่า่นเกณฑฯ์  ภายหลงัการตรวจประเมนิรอบ 12 เดอืนต่อไป 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

วัดความส าเร็จของการด าเนินการในประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั
ระดบัพืน้ฐานในหมวดทีด่ าเนินการ  โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งออกเป็นดงันี้    

การประเมินผล 
น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐัระดบัพืน้ฐาน ในหมวดทีส่ว่นราชการด าเนินการ
ไมผ่า่นเกณฑฯ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

1 
 

60 
 

70 
 

80 
 

90 
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แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ  
  เอกสารหลกัฐานที่แสดงใหเ้หน็ว่าการด าเนินการของตวัชี้วดัดงักล่าวได้บรรลุผลตามขอ้มูลทีแ่จ้งมาจรงิ 

เชน่  
 ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน  
 แผนการด าเนินงานทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อี านาจ  
 รายงานการประชมุ 
 บนัทกึผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วกบัตวัชีว้ดั 
 ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรอืภาพเคลื่อนไหว) 
 เอกสารอืน่ๆ ทีแ่สดงถงึการด าเนินงานของตวัชีว้ดั 

2. ประเมินผลจากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  
 ผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั และคณะท างานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 

3. การสงัเกตการณ์  
  การจดัเกบ็ขอ้มลูผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั 

 ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบในการตรวจสอบขอ้มูลก่อน และหลงัการจดัเก็บ   
ทกุครัง้ รวมทัง้แบบฟอรม์ และเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการสอบถามขอ้มลูต่างๆ จากเจา้ของขอ้มลู 

 ความน่าเชื่อถอื เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชดัเจน สามารถสอบยนัขอ้มูลกบัหน่วยงานเจ้าของขอ้มูลได้มกีาร
จดัเกบ็เป็นระบบและมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัเกบ็  

 ความทนัสมยั เชน่ ความถีใ่นการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกครัง้ทีข่อ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงลงในระบบ
ฐานขอ้มลู 

 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ  ส่วนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอ้มลูได ้

  สภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ีด่ าเนินการตามกจิกรรมหรอืโครงการหลกั 
  การเกบ็รกัษาและดแูลเอกสาร/ขอ้มลู 
  การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารระดบัสงูของสว่นราชการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 15.2  ระดบัความส าเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ของ
ผลลพัธ์การด าเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั
ระดบัพ้ืนฐาน (หมวด 7) 

น ้าหนัก : ร้อยละ 4 

ค าอธิบาย : 

 ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ของผลลพัธ์
การด าเนินการของส่วนราชการ หมายถงึ การวดัความส าเรจ็ของผลลพัธ์การด าเนินการ (หมวด 7) ของส่วน
ราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดับพื้นฐาน นอกเหนือจากการวดัความส าเร็จของ
ผลลพัธก์ารด าเนินการพฒันาองคก์าร 2 หมวด (ตวัชีว้ดัที ่15.1.2) 

 ส าหรบัตัวชี้วดัหมวด 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นการสะท้อนผลลพัธ์ของการ
ปรบัปรงุองคก์ารในหมวดทีไ่ม่ไดด้ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อใหส้ว่นราชการใหค้วามส าคญักบั
การด าเนินการทีค่รอบคลุมทกุหมวด โดยไดก้ าหนดตวัชีว้ดัทีส่ าคญัทีค่วรสะทอ้นผลลพัธใ์นแต่ละหมวด ดงันี้  

หมวด ตวัช้ีวดั 
1 RM 1 : รอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัความส าเรจ็ของผลสมัฤทธิข์องนโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ ี
2 RM 2 : รอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของเป้าหมายของโครงการตามแผนบรหิารความเสีย่ง  
3 RM 3 : รอ้ยละความส าเรจ็ของผลสมัฤทธิข์องการด าเนินการ/โครงการทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชน

เขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ  
4 RM 4.1 : รอ้ยละความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตี่อการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการ  ตาม 

พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 RM 4.2 : ระดบัความส าเรจ็ของการบรูณาการขอ้มลูสถติภิาครฐั (statXchange)  
 RM 4.3 : รอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัความส าเรจ็จากผลสมัฤทธิข์องการด าเนินกจิกรรมตาม 

แผนการจดัการความรูอ้ยา่งน้อย 3 องคค์วามรู ้
5 RM 5: รอ้ยละของบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาขดีสมรรถนะตามแผนพฒันาขดีสมรรถนะของ

บุคลากรหรอืแผนพฒันาบุคลากร 
6 RM 6 : จ านวนกระบวนการทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุใหผ้ลด าเนินการดขีึน้ 

 จากตวัชีว้ดัดงักล่าว ใหส้่วนราชการเลอืกตวัชีว้ดัในหมวดทีไ่ม่ไดด้ าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 จ านวน 4 หมวด 

 ตวัอย่างการเลอืกตวัชี้วดั เช่น กรมบรกิาร ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เลอืกด าเนินการ 
หมวด 5 และหมวด 6 ดังนัน้ การเลือกตัวชี้ว ัดหมวด 7 กรม ก ต้องเลือกตัวชี้ว ัดที่สะท้อนผลลัพธ์การ
ด าเนินการในหมวด 1, 2, 3 และหมวด 4 เป็นต้น ซึ่งหมายความว่าส่วนราชการจะเลือกตวัชี้วดัจากตาราง
ดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด 6 ตวั คือ RM 1 , RM 2, RM 3, RM 4.1, RM 4.2 และ RM 4.3 เนื่องจากหมวด 4 
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ต้องเลือกด าเนินการ 3 ตัวชี้ว ัด รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผล และค่าน ้าหนักตัวชี้วดัปรากฏ ในคู่มือ
ค าอธบิายตวัชีว้ดัการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 การจดัท ารายงานการประเมนิผลส าเรจ็ของผลลพัธก์ารด าเนินการ ขอใหส้ว่นราชการรายงาน
ผลว่าสามารถด าเนินการตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ 
 

ตารางและสตูรการค านวณ : 

ตวัชีว้ดั (i) 
น ้าหนกั

(Wi) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทยีบกบัรอ้ยละ                 
ของผลส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 

คะแนนที่
ได ้

(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน ้าหนกั       
(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) ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั  (Wi x SMi) 
 
ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั เทา่กบั 
     
            (Wi x SMi)             หรอื             (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 
               (Wi)                  W1+ W2 +...+ Wi 

 

โดยท่ี : 
W หมายถงึ น ้าหนักความส าคญัทีใ่หก้บัตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้จากแผนปฏบิตัริาชการของ

กระทรวง และผลรวมของน ้าหนกัของทุกตวัชีว้ดัเทา่กบั 1   
SM หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกบัระดบัความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัชีว้ดั 
1.1-1.3 หมายถงึ ล าดบัทีข่องตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้ตามแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง  

 
เกณฑก์ารให้คะแนน : 
 ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
1  (Wi x SMi) = 1 
2  (Wi x SMi) = 2 
3  (Wi x SMi) = 3 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 182 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
4  (Wi x SMi) = 4 
5  (Wi x SMi) = 5 

 
 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ  
  เอกสารหลกัฐานที่แสดงใหเ้หน็ว่าการด าเนินการของตวัชี้วดัดงักล่าวได้บรรลุผลตามขอ้มูลทีแ่จ้งมาจรงิ 

เชน่  
 รายงานการประชมุ 
 บนัทกึผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วกบัตวัชีว้ดั 
 ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรอืภาพเคลื่อนไหว) 
 เอกสารอืน่ๆ ทีแ่สดงถงึการด าเนินงานของตวัชีว้ดั 

  การคดิคะแนนของแต่ละตวัชีว้ดัจะพจิารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตวัชี้วดัเปรยีบเทยีบกบั
เกณฑก์ารใหค้ะแนนของตวัชีว้ดันัน้ ๆ 

2. ประเมินผลจากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  
 ผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั และคณะท างานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 

3. การสงัเกตการณ์  
  การจดัเกบ็ขอ้มลูผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั 

 ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบในการตรวจสอบขอ้มูลก่อน และหลงัการจดัเก็บ   
ทกุครัง้ รวมทัง้แบบฟอรม์ และเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการสอบถามขอ้มลูต่างๆ จากเจา้ของขอ้มลู 

 ความน่าเชื่อถอื เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชดัเจน สามารถสอบยนัขอ้มูลกบัหน่วยงานเจ้าของขอ้มูลได้มกีาร
จดัเกบ็เป็นระบบและมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัเกบ็  

 ความทนัสมยั เชน่ ความถีใ่นการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกครัง้ทีข่อ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงลงในระบบ
ฐานขอ้มลู 

 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมคีวามพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอ้มลูได ้

  สภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ีด่ าเนินการตามกจิกรรมหรอืโครงการหลกั 
  การเกบ็รกัษาและดแูลเอกสาร/ขอ้มลู 
  การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารระดบัสงูของสว่นราชการ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 15.3  ระดบัความส าเรจ็เฉล่ียถ่วงน ้าหนักของการจดัท าแผนพฒันาองค์การปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

น ้าหนัก : ร้อยละ 4 

ค าอธิบาย : 

 การจดัท าแผนพฒันาองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นัน้ ใหส้่วนราชการประเมนิ
องค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพื้นฐาน เพื่อจดัท าแผนพฒันาองค์การ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ในหมวดทีย่งัไม่ไดด้ าเนินการตามตวัชีว้ดัของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 
2553 

 นอกเหนือจากการด าเนินงานทีมุ่ง่เน้นไปทีแ่ผนพฒันาองคก์าร 2 หมวดแลว้ สว่นราชการควร
พฒันาการบรหิารจัดการองค์การในหมวดอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในหมวด 7 ของเกณฑ์
คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน : 
              การพจิารณาระดบัความส าเรจ็เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการจดัท าแผนพฒันาองคก์าร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 แบ่งเป็นตวัชีว้ดัยอ่ย ดงันี้ 

การประเมินผล 
น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

15.3.1 ความครบถว้นของการจดัท ารายงานลกัษณะ  1 3 6 9 12 15 
ส าคญัขององคก์ร (15 ค าถาม)       
15.3.2 ความครบถว้นของการจดัท ารายงานการประเมนิ 1 3 4 5 6 7 
องค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน 

      

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

รวม 4  

หมายเหตุ : * เป็นการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารรายหมวด โดยใชแ้นวทางการจดัท าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
รวมทัง้ ให้ส่วนราชการคัดเลือกตัวชี้ว ัดผลลัพธ์หรือก าหนดตัวชี้ว ัดได้เอง รายละเอียดเงื่อนไขปรากฏในคู่มือ
ค าอธบิายตวัชีว้ดัการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
               * กรณีทีส่่วนราชการใดยงัไม่ผ่านเกณฑ์ฯ บางขอ้ทีไ่ด้ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ให้
จดัท าแผนพฒันาองคก์าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิม่เตมิมาดว้ย 
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แนวทางการประเมินผล  :  
แนวทางการประเมินผล 

ประเดน็ท่ีพิจารณา ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
ระดบัความส าเรจ็เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั
ของการจดัท าแผนพฒันาองคก์าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

  พิจารณาจากความครบถ้วนของการประเมินองค์กรเพื่ อจัดท า
แผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งหมายถึง ความ
ครบถว้นของเนื้อหาและรปูแบบของรายงานการประเมนิองคก์รฯ ของ
สว่นราชการตามรายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อื  
1. ความครบถ้วนของการจดัท ารายงานลกัษณะส าคญัขององค์กร 
    (15 ค าถาม) 
2. ความครบถ้วนของการจัดท ารายงานการประเมินองค์กรด้วย

ตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั
ระดบัพืน้ฐาน 

3. ความครบถ้วนของแผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ  
    2554 จ านวน 2 แผน (กรณีส่วนราชการทีย่งัไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ใน 
    ปีงบประมาณ 2553 จะตอ้งจดัท าแผนฯเพิม่เตมิมาดว้ย )  

 
เหตผุล :  

 มตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่28 มถิุนายน พ.ศ. 2548 เหน็ชอบให้น าการพฒันาคุณภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐัมาใช ้ตามขอ้เสนอของส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นเครื่องมอืผลกัดนัใหก้ารพฒันาระบบ
ราชการมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนืต่อไป 

 เพื่อใหส้่วนราชการมกีรอบแนวทางในการประเมนิองค์กรด้วยตนเองเปรยีบเทยีบกบัการบรหิาร
จดัการของส่วนราชการที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั เพื่อน าไปสู่การยกระดบัคุณภาพการท างานของหน่วยงาน
ภาครฐัใหอ้ยู่ในระดบัเทยีบเท่ามาตรฐานสากล  ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 
2551-2555  ทีมุ่่งใหห้น่วยงานของรฐัเป็นองคก์ารทีม่ขีดีสมรรถนะสูง บุคลากรมคีวามพรอ้มและความสามารถ
ในการเรยีนรู ้คดิรเิริม่ เปลีย่นแปลงและปรบัตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  
 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลกั: กลุ่มบรหิารการเปลี่ยนแปลง 4 ส านักบรหิารการเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม 

ส านกังาน ก.พ.ร 
    

 ช่ือ – สกลุ ผู้รบัผิดชอบ หมายเลขโทรศพัท์ 
1. นายณรงค ์ บุญโญ  02-356-9930 
2. นายอนุสรณ์  จริพทิกัษ์ 02-356-9999 ต่อ 8830 
3. นางขนิษฐา  งามวงศส์ถติ 02-356-9999 ต่อ 8985 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/ว 24 
ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม 2552 

เรื่อง การจดัท าค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  
และการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของส่วนราชการ 
 

 
 

ภาคผนวก 1 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แบบฟอรม์และตวัอย่างการเขียนรายละเอียดตวัช้ีวดั 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตวัช้ีวดัท่ี.........................................................................................................   
หน่วยวดั : …………… 
น ้าหนัก  : รอ้ยละ …………… 
ค าอธิบาย :  
 
สูตรการค านวณ :  
  
 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ช่วงการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ….. หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 

    เท่ากบั   1   คะแนน 

    เท่ากบั   2   คะแนน 

    เท่ากบั   3   คะแนน 

    เท่ากบั   4   คะแนน 

    เท่ากบั   5   คะแนน 

 

เง่ือนไข :  
(-ถา้ม-ี) 

 
รายละเอียดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
     
     

หมายเหตุ :  * (ถา้ม)ี 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจดัเกบ็ขอ้มูล : 
 

1.  
2.  

 
ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั : ………………..  เบอรติ์ดต่อ : 0-xxxx-xxxx 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล    : ………………..                เบอรติ์ดต่อ : 0-xxxx-xxxx 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ค าอธิบายการเขียนรายละเอียดตวัช้ีวดั  
 

ขอใหส้ว่นราชการกรอกขอ้มลูตามหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 
หวัข้อรายงาน ค าอธิบาย 

ชื่อตวัชีว้ดั ระบุชื่อตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 
หน่วยวดั ระบุหน่วยวดัของตวัชีว้ดั เช่น รอ้ยละ แหง่ ราย บาท ระดบั เป็นตน้ 
น ้าหนกั ระบุน ้าหนกัตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 
ค าอธบิาย กรณีตวัชีว้ดัภาคบงัคบัหรอืใชข้อ้มลูจากหน่วยงานสว่นกลาง  

 ใชค้ าอธบิายตวัชีว้ดัตามรายละเอยีดในหนงัสอืส านกังาน ก.พ.ร.              
ที ่นร 1200/ว 24 ลงวนัที ่26 สงิหาคม 2552 เรื่อง การจดัท าค ารบัรองการ
ปฏบิตัริาชการ และการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ของสว่นราชการ 

กรณีเป็นตวัชีว้ดัทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูเอง 
 ระบุค าจ ากดัความและรายละเอยีดเพิม่เตมิของตวัชีว้ดัเพื่อใหผู้ป้ระเมนิและ

ผูไ้ดร้บัการประเมนิผลมคีวามเขา้ใจทีต่รงกนัถงึแนวทางการวดัผลตวัชีว้ดั 
สตูรการค านวณ ระบุสตูรการค านวณทีส่อดคลอ้งกบัวธิกีารวดัผลของตวัชีว้ดั 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระบุเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละตวัชีว้ดั ตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของ

สว่นราชการ 
 เงื่อนไข ระบุเงื่อนไขทีจ่ าเป็นซึง่มสีว่นส าคญัต่อการบรรลุผลส าเรจ็ของตวัชีว้ดั 
รายละเอยีดขอ้มลูพืน้ฐาน 
 

ระบุขอ้มลูผลการด าเนินงานในอดตีของตวัชีว้ดั ซึง่ตอ้งมแีนวทางการจดัเกบ็
ขอ้มลูสอดคลอ้งกบัค าจ ากดัความของตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการประเมนิผล
ปีงบประมาณปัจจุบนั 

แหล่งขอ้มลู / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล ระบุแหล่งของขอ้มลูทีส่ว่นราชการน ามาใชอ้า้งองิในการประเมนิผลรวมทัง้
วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มลู 

ชื่อผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั  
หมายเลขโทรศพัท ์

ระบุชื่อผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีด่แูล ตดิตามการด าเนินงานใหต้วัชีว้ดั
บรรลุผลส าเรจ็ พรอ้มทัง้เบอรโ์ทรศพัทท์ัง้ทีส่ านกังานและโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
ในกรณีทีต่อ้งปฏบิตัริาชการนอกสถานทีท่ างานเป็นประจ า 

ชื่อผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู                             
หมายเลขโทรศพัท ์

ระบุชื่อผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีร่วบรวมขอ้มลูการด าเนินงานของตวัชีว้ดั 
พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทท์ัง้ทีส่ านกังานและโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นกรณีทีต่อ้งปฏบิตัิ
ราชการนอกสถานทีท่ างานเป็นประจ า 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตวัช้ีวดัท่ี ... รอ้ยละท่ีเพ่ิมขึน้ของมูลค่าการส่งออก  
หน่วยวดั : รอ้ยละ 
น ้าหนัก  : รอ้ยละ 3 
ค าอธิบาย :  
  รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของมลูค่าการสง่ออก หมายถงึ รอ้ยละของการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ของมลูค่าการสง่ออก
สนิค้าไปต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าการสนิค้าไปต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 
 
สูตรการค านวณ :  
มลูค่าการสง่ออกสนิคา้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  - มลูค่าการสง่ออกสนิคา้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  X 100 
                                                 มลูค่าการสง่ออกสนิคา้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   

 
เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ช่วงการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 

   มลูค่าการสง่ออกสนิคา้เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 3 เท่ากบั   1   คะแนน 

   มลูค่าการสง่ออกสนิคา้เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5 เท่ากบั   2   คะแนน 

   มลูค่าการสง่ออกสนิคา้เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 7 เท่ากบั   3   คะแนน 

   มลูค่าการสง่ออกสนิคา้เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 9 เท่ากบั   4   คะแนน 
   มลูค่าการสง่ออกสนิคา้เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 11 เท่ากบั   5   คะแนน 

 
รายละเอียดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
มลูค่าการสง่ออกสนิคา้ US$ 11,654.35 12,365.14 13,245.75* 
รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของมลูค่าการสง่ออก  รอ้ยละ - 6.10 7.12* 

หมายเหตุ :  * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นตวัเลขเบือ้งตน้ 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจดัเกบ็ขอ้มูล : 

1. ก าหนดใหส้ านกังาน……….เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการจดัเกบ็ขอ้มลู โดยความร่วมมอืจาก    
กรมศุลกากร 

2. ความถีใ่นการจดัเกบ็ขอ้มลู ส านกังาน……….รวบรวมขอ้มลูเป็นรายเดอืนและจดัสง่ให ้หน่วยงานกลาง 
ซึง่จะสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายเดอืน 

 
ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั : นายซื่อสตัย ์สขุสบาย                เบอรติ์ดต่อ : 0-2xxx-xxxx 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล      : นายรกัชาต ิอยู่ด ี   เบอรติ์ดต่อ : 0-2xxx-xxxx 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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 แบบฟอรม์ตารางสรปุผลการปฏิบติัราชการ 
ตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
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ตารางสรปุผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
กรม....................กลุ่มภารกิจ....................กระทรวง....................   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
  

ตวัช้ีวดัผล                     
การปฏิบติัราชการ 

  หน่วยวดั 
น ้าหนัก
(รอ้ยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได ้

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 
มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล (น ้าหนัก : รอ้ยละ …..) 
ตวัชีว้ดัที ่           
ตวัชีว้ดัที ่           
ตวัชีว้ดัที ่           
มิติท่ี 2 มิติด้านคณุภาพการให้บริการ (น ้าหนัก : รอ้ยละ …..) 
ตวัชีว้ดัที ่           
ตวัชีว้ดัที ่           
ตวัชีว้ดัที ่           
มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ (น ้าหนัก : รอ้ยละ …..) 
ตวัชีว้ดัที ่           
ตวัชีว้ดัที ่           
ตวัชีว้ดัที ่           
มิติท่ี 4 มิติด้านการพฒันาองคก์าร (น ้าหนัก : รอ้ยละ …..) 
ตวัชีว้ดัที ่           
ตวัชีว้ดัที ่           
ตวัชีว้ดัที ่           

         รวม  
 

รายงาน ณ วนัที.่....เดอืน..........พ.ศ. 
ผูร้ายงาน.......................................   หน่วยงาน................................................. 
ต าแหน่ง........................................   โทรศพัท.์................................................. 

 

ค าอธิบายการเขียนรายละเอียดตารางสรปุผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

หมายเหต ุ: กรณีภายในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 หากตวัช้ีวดัใดไมส่ามารถรายงานผลได้ เน่ืองจากเป็น
ตวัช้ีวดัท่ีใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง จดัเกบ็ขอ้มลูไม่ทนั ฯลฯ ให้ใส่ค่าคะแนนท่ีได้ เท่ากบั 1 มาก่อน 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ขอใหส้ว่นราชการกรอกขอ้มลูตามหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 
หวัข้อรายงาน ค าอธิบาย 

กรม ระบชุื่อสว่นราชการ 
กระทรวง ระบชุื่อกระทรวงทีส่งักดั 
รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาของการรายงาน 
ชื่อตวัชีว้ดั ระบชุื่อตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 
หน่วยวดั ระบหุน่วยวดัของตวัชีว้ดัเช่น รอ้ยละ แหง่ ราย บาท ระดบั เป็นตน้ 
น ้าหนกั ระบนุ ้าหนกัตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระบุเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของ

สว่นราชการ 
ผลการด าเนินงาน ระบุผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณของตวัชีว้ดั ทัง้นี้ตอ้งมหีน่วยนบั

เหมอืนกบัหน่วยของตวัชีว้ดั (ส าหรบัตวัชีว้ดัทีม่ตีวัชีว้ดัย่อยมากกว่า 1 ตวัชีว้ดั
และไม่ไดร้ะบตุวัชีว้ดัย่อยพรอ้มรายละเอยีดลงในตารางไมต่้องระบุขอ้มลูผล 
การด าเนินงาน) 

ค่าคะแนนทีไ่ด ้ ระบุค่าคะแนนของตวัชีว้ดั โดยน าผลการด าเนินงานเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์
การใหค้ะแนนทีร่ะบใุนค ารบัรองฯ โดยใชว้ธิกีารค านวณตามแบบที1่ ในบทที ่2 
ทัง้นี้ส าหรบัตวัชีว้ดัทีม่ตีวัชีว้ดัยอ่ยมากกว่า 1 ตวัชีว้ดัและไม่ไดร้ะบุตวัชี้วดัย่อย
พรอ้มรายละเอยีดลงในตารางใหใ้ชว้ธิกีารค านวณค่าคะแนนทีไ่ดต้ามแบบที ่2 
ในบทที ่2 แลว้จงึน าค่าคะแนนทีค่ านวณไดม้าใสใ่นช่องค่าคะแนนทีไ่ด้ 

คะแนนถ่วงน ้าหนกั ระบุค่าคะแนนถ่วงน ้าหนกัของตวัชีว้ดัทีไ่ดจ้ากการน าค่าคะนนทีไ่ดข้องตวัชีว้ดั 
มาคณูกบัน ้าหนกัของตวัชีว้ดัแลว้หารดว้ยน ้าหนกัรวมทัง้หมดของทุกตวัชีว้ดัที่
ระบุในค ารบัรองฯ 

วนัทีร่ายงาน ระบุวนัทีจ่ดัท าตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 หลงัจากทีม่กีารตรวจสอบและผูม้อี านาจให ้
ความเหน็ชอบแลว้ 

ชื่อผูร้ายงาน หน่วยงาน ต าแหน่ง                           
หมายเลขโทรศพัท ์

ระบุชื่อผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีจ่ดัท าตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการ
ตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 พรอ้มทัง้
หน่วยงานตน้สงักดั ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ านกังาน 
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แบบฟอรม์และตวัอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบติัราชการ 
ตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั) 

ส าหรบัตวัช้ีวดัท่ีเป็นเชิงปริมาณ 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตวัช้ีวดั :  
ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั :   ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล :  
โทรศพัท ์:   โทรศพัท ์:   
ค าอธิบาย : 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

………………. 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

รอ้ยละท่ีเพ่ิมขึน้       
(รอ้ยละ) 

2551 2552 2553 2552 2553 
      

 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

     
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐาน 
ประกอบตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วง
น ้าหนัก 

     
 

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  
     
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :           

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 

หลกัฐานอ้างอิง :  
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ค าอธิบายการเขียนรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)  
(ส าหรบัตวัช้ีวดัท่ีเป็นเชิงปริมาณ) 

 
ขอใหส้ว่นราชการกรอกขอ้มลูตามหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 

หวัข้อรายงาน ค าอธิบาย 
รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาของการ

รายงาน 
ชื่อตวัชีว้ดั ระบุชื่อตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 
ชื่อผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั  
หมายเลขโทรศพัท ์

ระบุชื่อผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีด่แูล ตดิตามการด าเนินงานให้
ตวัชีว้ดับรรลุผลส าเรจ็ พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์ทัง้ทีส่ านกังานและ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นกรณีทีต่อ้งปฏบิตัริาชการนอกสถานทีท่ างาน 
เป็นประจ า 

ชื่อผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 
หมายเลขโทรศพัท ์

ระบุชื่อผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีร่วบรวมขอ้มลูการด าเนินงาน
ของตวัชีว้ดั พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทท์ัง้ทีส่ านกังานและโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่น
กรณีทีต่อ้งปฏบิตัริาชการนอกสถานทีท่ างานเป็นประจ า 

ค าอธบิาย กรณีตวัชีว้ดัภาคบงัคบัหรอืใชข้อ้มลูจากหน่วยงานสว่นกลาง  
 ใชค้ าอธบิายตวัชีว้ดัตามรายละเอยีดในหนงัสอืส านกังาน ก.พ.ร. ที ่

นร 1200/ว 24 ลงวนัที ่26 สงิหาคม 2552 เรื่อง การจดัท า 
ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ และการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
ของสว่นราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรณีเป็นตวัชีว้ดัทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูเอง 
 ระบุค าจ ากดัความและรายละเอยีดเพิม่เตมิของตวัชีว้ดัเพื่อใหผู้้

ประเมนิและผูไ้ดร้บัการประเมนิผลมคีวามเขา้ใจทีต่รงกนัถงึแนว
ทางการวดัผลตวัชีว้ดั 

ขอ้มลูผลการด าเนินงาน ระบุผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาของการรายงานของตวัชีว้ดั 
พรอ้มทัง้แจง้ขอ้มลูประกอบทีใ่ชใ้นการค านวณใหค้รบถว้นตาม 
ค านิยามหรอืสตูรการค านวณ  

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระบุเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละตวัชีว้ดั ตามค ารบัรองการปฏบิตัิ
ราชการของสว่นราชการ 

การค านวณคะแนนจากผล 
การด าเนินงาน 

 

 ตวัชีว้ดั/ขอ้มลูพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ดั ระบุชื่อตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 
 น ้าหนกั ระบุน ้าหนกัตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 
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หวัข้อรายงาน ค าอธิบาย 
 ผลการด าเนินงาน ระบุผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณของตวัชีว้ดั ทัง้นี้ตอ้งมี

หน่วยนบัเหมอืนกบัหน่วยของตวัชีว้ดั (ส าหรบัตวัชีว้ดัทีม่ตีวัชีว้ดัย่อย
มากกว่า 1 ตวัชีว้ดั ใหร้ะบตุวัชีว้ดัย่อยพรอ้มผลการด าเนินงานให้
ครบถว้น) 

 ค่าคะแนนทีไ่ด ้ ระบุค่าคะแนนของตวัชีว้ดั โดยน าผลการด าเนินงานเปรยีบเทยีบกบั
เกณฑก์ารใหค้ะแนนทีก่ าหนดไวโ้ดยใชว้ธิกีารค านวณตามแบบที ่1 ใน
บทที ่2 ทัง้นี้ส าหรบัตวัชีว้ดั  ทีม่ตีวัชีว้ดัย่อยมากกว่า 1 ตวัชีว้ดั ใหใ้ช้
วธิกีารค านวณ  แบบที ่2 ในบทที ่2 

 คะแนนถ่วงน ้าหนกั ระบุค่าคะแนนถ่วงน ้าหนกัของตวัชีว้ดัทีไ่ดจ้ากการน าค่าคะแนนทีไ่ด้
ของตวัชีว้ดัมาคณูกบัน ้าหนกัของตวัชีว้ดั 

ค าชีแ้จงการปฏบิตังิาน/มาตรการ 
ทีไ่ดด้ าเนินการ 

อธบิายรายละเอยีดของการปฏบิตั/ิมาตรการทีไ่ดด้ าเนินการ ส าหรบั
ตวัชีว้ดัน้ี 

ปัจจยัสนบัสนุนต่อการด าเนินงาน ระบุปัจจยัทีม่สีว่นสนบัสนุนต่อการด าเนินการ ส าหรบัตวัชีว้ดัน้ี ทัง้ที่
ควบคมุไดแ้ละควบคุมไม่ได ้

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน     ระบุปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ ส าหรบัตวัชีว้ดัน้ีทัง้ที่
ควบคมุไดแ้ละควบคุมไม่ได ้

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปี
ต่อไป  

ระบุขอ้เสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัน้ีในปีงบประมาณ
ต่อไป 

หลกัฐานอา้งองิ ระบุถงึชื่อหรอืชนิดของหลกัฐานทีใ่ชอ้า้งองิ และจ านวนของเอกสาร 
ทีไ่ดจ้ดัสง่มา เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาประเมนิผลการปฏบิตัิ
ราชการ โดยชนิดของหลกัฐานอา้งองิของแต่ละตวัชีว้ดัสามารถดไูดจ้าก
คู่มอืการประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นราชการฯ หวัขอ้แนวทาง
การประเมนิผล ตวัอย่างหลกัฐานอา้งองิ เช่น รายละเอยีดของแผนงาน 
หนงัสอืค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นตน้ 
ทัง้นี้ขอใหร้ะบใุหช้ดัเจนว่าเอกสาร/หลกัฐานทีจ่ดัสง่มาประกอบนัน้ 
มคีวามเกีย่วขอ้งหรอืสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของตวัชีว้ดัอย่างไร 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ช่ือตวัช้ีวดั : ... รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของมลูค่าการสง่ออก  
ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นายรกัชาต ิ มสีขุ                        ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล :   นายสขุใจ  ไม่โกงใคร 
โทรศพัท ์:  077-4xx-xxx โทรศพัท ์:   077-4xx-xxx 
ค าอธิบาย :  การเปลีย่นแปลงของมลูค่าการสง่ออกทัง้หมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 – ก.ย. 53) 
เปรยีบเทยีบกบัมลูค่าการสง่ออกทัง้หมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( ต.ค. 51 – ก.ย. 52) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : (ขอใหก้รอกขอ้มลูผลการด าเนินงานใหค้รบถว้น) 
 

 
มลูค่าการสง่ออก (US$)ปีงบประมาณ พ.ศ. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ (รอ้ยละ) 
2551 2552 2553 2552 2553 

การสง่ออก 12,365.14 13,245.75 14,504.09 7.12 9.50 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

3 5 7 9 11 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐาน

ประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

1. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของมลูค่า
การสง่ออก  

25 9.50 4.2500 1.0625 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  
   กระทรวงพาณิชย์ได้มีการด าเนินมาตรการทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการสง่ออกของสนิคา้ไทยในตลาดโลก โดยมกีจิกรรมทีส่ าคญัไดแ้ก่   

1) ด าเนินการมาตรการทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการส่งออกของ
สนิค้าไทยในตลาดโลกที่ส าคญัได้แก่ การเจรจากบัประเทศต่าง ๆ ทัง้ในระดบัพหุภาคแีละทวภิาคี
เพื่ อเป็นการรุกขยายและรักษาตลาด รวมทัง้การเจรจาเพื่ อจัดท าข้อตกลงเขตการค้าเสร ี 
(เอกสารแนบ 1)  

2)  เจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการคา้ของไทยและแกไ้ขปัญหาการกดีกนัทางการคา้กบัประเทศ
ต่างๆ (เอกสารแนบ 2)  

3) พฒันาระบบโลจสิตกิสเ์พื่อการคา้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ
และลดต้นทุนโลจสิตกิสข์องผูส้ง่ออก ไดแ้ก่ การพฒันาระบบการใหบ้รกิารร่วม  One Stop Services 
ของกระทรวงพาณิชย์ การส ารวจเสน้ทาง โลจสิติกส ์ไทย-ลาว-เวยีดนาม-จนี การส ารวจเพื่อจดัตัง้ 
Distribution Center ในต่างประเทศโดยเฉพาะจีนและอินเดีย การจัดให้มี Trade Finance เพื่อ
สนบัสนุนผูส้ง่ออกการพฒันาระบบบรหิารจดัการคลงัสนิคา้/หอ้งเยน็ในภูมภิาค (เอกสารแนบ 3) 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ  
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 199 

รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)   รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 
 
4) การด าเนินมาตรการควบคุมราคาสนิคา้ภายในประเทศทีเ่ขม้ขน้มากขึน้ เพื่อเป็นการตรงึราคาสนิคา้

ในประเทศไม่ให้เพิม่สงูขึน้อย่างรวดเรว็ในช่วงที่ราคาน ้ามนัสงูขึน้  เป็นการลดภาระด้านต้นทุนการ
ผลติใหก้บัผูผ้ลติและผูส้ง่ออก (เอกสารแนบ 4) 

5) จดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาดร่วมกบัภาคเอกชนเพิม่ขึน้ทัง้ในตลาดหลกัและตลาดใหม่ ทัง้ทางด้าน
ปรมิาณและคุณภาพทีส่ าคญัไดแ้ก่  การจดังานแสดงสนิคา้นานาชาตใินประเทศ การเขา้ร่วมงานแสดง
สนิค้าในต่างประเทศ  การจดังานแสดงสนิค้าในต่างประเทศ (Thailand Exhibition)  การจดัคณะ
ผู้แทนการค้า  การสร้างเครือข่ายกระจายสินค้า(DN/DC) การส่งเสริมการขายร่วมกับผู้ซื้อหรือ
ห้างสรรพสนิค้า  OTOP Premium to the World  การสรา้งภาพลกัษณ์/ประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์
ของสนิคา้และธุรกจิบรกิาร  รวมทัง้ภาพลกัษณ์ของประเทศไทย  เป็นตน้ (เอกสารแนบ 5 และ 6) 

6) ด าเนินกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยผลกัดนัการส่งออก ที่ส าคัญ เช่น  ส่งเสริมธุรกิจ Global Sourcing   
ธุรกจิ Offshore และส่งเสรมิโลจสิติกส ์(Trade Logistics) รวมทัง้สรา้งนักธุรกจิ Intertrader เป็นต้น 
(เอกสารแนบ 7 ) 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
  1. ผูป้ระกอบการไทยมคีวามสามารถในการปรบัตวัเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
 2. เศรษฐกจิและการคา้ของตลาดสง่ออกส าคญั ยงัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ต่อเนื่องทัง้ในตลาดหลกั และตลาดใหม ่
             3. รฐับาลไดด้ าเนินการขยายตลาดสนิคา้เกษตรอย่างต่อเนื่องและจรงิจงั โดยเฉพาะสนิคา้ขา้ว มนัส าปะหลงั 

ยางพารา และสนิคา้อาหาร  
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :      

1.  ราคาน ้ามนัในตลาดโลกทีม่คีวามผนัผวน 
          2.  ทศิทางและแนวโน้มของเศรษฐกจิตลาดสง่ออกส าคญั โดยเฉพาะสหรฐัฯ จากปัญหาสนิเชื่อ Sub-Prime 
           3.  ทศิทางและแนวโน้มค่าเงนิบาทและเสถยีรภาพ 
           4.  ตน้ทุนการผลติสนิคา้ในประเทศทีม่แีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ 
       5.  ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป :      
การด าเนินการตามตวัชีว้ดัน้ี ควรมกีารบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้กดิรปูแบบการท างานที่
เป็นระบบ และสนบัสนุนใหป้ระเทศไทยมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 
หลกัฐานอ้างอิง : (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก จ านวน 97 แผ่น)  

1.  รายงานสรุปผลการเจรจาการคา้กบัประเทศต่างๆ ตลอดจนรายละเอยีดการจดักจิกรรม ผลส าเรจ็ที่
เกดิขึน้จากการเจรจาในแต่ละประเทศคู่เจรจา พรอ้มภาพถ่าย จ านวน 5 แผ่น 

2.  รายงานสรุปประเดน็การด าเนินการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาทางการคา้ จ านวน 4 กรณี พรอ้ม
รายละเอยีดการด าเนินการ รายงานการประชมุ และมตคิณะกรรมการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 22 แผ่น 

3.  รายงานสรุปการจดักจิกรรมการสง่เสรมิและพฒันาระบบโลจสิตกิส ์ตลอดจนรายละเอยีดการจดักจิกรรม  
รายงานการประชุมและภาพถ่ายของแต่ละกจิกรรม จ านวน 15 แผ่น 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)   รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

4.  รายงานสรุปการด าเนินมาตรการเพื่อควบคุมราคาสนิคา้ พรอ้มทัง้ผลความส าเรจ็ของการเปลีย่นราคา
ของสนิคา้แต่ละรายการ จ านวน 3 แผ่น 

5.  สรุปผลการจดักจิกรรมสง่เสรมิการสง่ออก โดยแยกเป็นตลาดหลกัและตลาดใหม่ ตลอดจนรายละเอยีด
การจดักจิกรรม ผลส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ พรอ้มทัง้เอกสารและภาพถ่ายของแต่ละกจิกรรม จ านวน 28 แผ่น 

6.  ส าเนาขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นการคา้จ านวน 8 ฉบบั จ านวน 14 แผ่น 
7.  สรุปผลการจดักจิกรรมการพฒันาผูป้ระกอบการ พรอ้มรายชือ่นกัธุรกจิ Intertrader 53 คน จ านวน 8 

แผ่น 
8. รายงานขอ้มลูสถติกิารสง่ออกแต่ละเดอืน (ตัง้แต่ตุลาคม 2552 – กนัยายน 2553) จ านวน 2 แผ่น 
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แบบฟอรม์และตวัอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบติัราชการ 
ตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั) 

ส าหรบัตวัช้ีวดัท่ีเป็นเชิงคณุภาพ 
 
 
 

 

ภาคผนวก 5 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตวัช้ีวดั :  
ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั :   ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล :    
โทรศพัท ์:   โทรศพัท ์:    
ค าอธิบาย : 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ค าอธิบาย 

1.        

2.        
 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา) 
 

ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

     

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 
     
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :      
      
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลกัฐานอ้างอิง :  
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ค าอธิบายการเขียนรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)  
(ส าหรบัตวัช้ีวดัท่ีเป็นเชิงคณุภาพ) 

ขอใหส้ว่นราชการกรอกขอ้มลูตามหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 
หวัข้อการรายงาน ค าอธิบาย 

 รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาของการรายงาน 
 ชื่อตวัชีว้ดั ระบุชื่อตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 
 ชื่อผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั  

หมายเลขโทรศพัท ์
ระบุชื่อผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั พรอ้มเบอรต์ดิต่อ 

 ชื่อผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู             
หมายเลขโทรศพัท ์

ระบุชื่อผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู พรอ้มเบอรต์ดิต่อ 

 ค าอธบิาย กรณีตวัชีว้ดัภาคบงัคบัหรอืใชข้อ้มลูจากหน่วยงานสว่นกลาง  
 ใชค้ าอธบิายตวัชีว้ดัตามรายละเอยีดในหนงัสอืส านกังาน ก.พ.ร.              

ที ่นร 1200/ว 24 ลงวนัที ่26 สงิหาคม 2552 เรื่อง การจดัท าค ารบัรองการ
ปฏบิตัริาชการ และการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ของสว่นราชการ 

กรณีเป็นตวัชีว้ดัทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูเอง 
 กรอกรายละเอยีดค าอธบิายตวัชีว้ดั การจดัเกบ็ขอ้มลู ตามค ารบัรองการ

ปฏบิตัริาชการ  

  
  
  

 ขอ้มลูผลการด าเนินงาน อธบิายรายละเอยีดการด าเนินงานทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัประเดน็การประเมนิผล
ทีก่ าหนดไวข้องตวัชีว้ดันัน้ๆ  

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระบุเกณฑก์ารใหค้ะแนนของตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของ 
สว่นราชการ 

 การค านวณคะแนนจากผล 
การด าเนินงาน 

สว่นราชการไมต่อ้งใสผ่ลคะแนนมา เน่ืองจากผูป้ระเมนิจะเป็นผูพ้จิารณาให้
คะแนนส าหรบัตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ 

 ค าชีแ้จงการปฏบิตังิาน/มาตรการที่
ไดด้ าเนินการ 

อธบิายรายละเอยีดของการปฏบิตั/ิมาตรการทีไ่ดด้ าเนินการ ส าหรบัตวัชีว้ดัน้ี 

 ปัจจยัสนบัสนุนต่อการด าเนินงาน ระบุปัจจยัทีม่สีว่นสนบัสนุนต่อการด าเนินงานส าหรบัตวัชีว้ดัน้ี 
 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน ระบุปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานส าหรบัตวัชีว้ดัน้ี 
 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการด าเนินงาน

ในปีต่อไป  
ระบุขอ้เสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัน้ีในปีงบประมาณต่อไป 

 หลกัฐานอา้งองิ ระบุชื่อหรอืชนิดของหลกัฐานทีใ่ชอ้า้งองิ และจ านวนของเอกสารทีจ่ดัสง่มา เพื่อ
ใชป้ระกอบการพจิารณาประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ โดยชนดิของหลกัฐาน
อา้งองิของแต่ละตวัชีว้ดัสามารถดไูดจ้ากคู่มอืการประเมนิผลการปฏบิตังิานตาม
ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการฯ หวัขอ้แนวทางการประเมนิผล 
ตวัอย่างหลกัฐานอา้งองิ เช่น รายละเอยีดของแผนงาน หนงัสอืค าสัง่แต่งตัง้
คณะท างาน รายงานการประชมุ ภาพถ่าย เป็นตน้ 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตวัช้ีวดั : …..ระดบัความส าเรจ็ของการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทางการคา้ระหว่างประเทศ 
ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นายสะสมบุญ ไวช้าตหิน้า ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล : นางสาวจรงิใจ รกัคนด ี
เบอรติ์ดต่อ :  077-1xx-xxx เบอรติ์ดต่อ :  077-1xx-xxx 
ค าอธิบาย : 

ระดับความส าเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการค้า  เป็นการประมวลผลคว ามส าเร็จของการ
ด าเนินการสนับสนุนการป้องกนัและแก้ไขปัญหาทางการค้า  ประสทิธภิาพในการประสานความร่วมมอืกบัผู้ประกอบการ
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การสนับสนุนขอ้มลู การตดิตามและผลกัดนัใหก้ารด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามขอ้กฎหมายหรอื
มาตรการทางการคา้หรอืพนัธกรณี เพื่อหาขอ้สรุปหรอืแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางการคา้ เช่น 

 •  การศกึษาวเิคราะห ์ ตรวจสอบสถานการณ์ กฎระเบยีบ มาตรการกดีกนัทางการคา้ ไดแ้ก่ การใชม้าตรการ
ตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุน การใชม้าตรการทีไ่มส่อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศ  
การใช้มาตรการด้านสุขอนามัย  และมาตรการอื่นที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการส่งออกของสนิค้าไทย  
รวมทัง้การทีส่นิคา้จากต่างประเทศเขา้มาทุ่มตลาด  จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูป้ระกอบการหรอืผูผ้ลติ
สนิคา้ในประเทศไทย 

 • การจดัประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ภาคราชการและเอกชน  เพื่อประเมินสถานการณ์และร่วมกัน
พจิารณาก าหนดขอ้เสนอแนวทางการป้องกนั/แกไ้ขปัญหาอุปสรรคทางการคา้ 

 • การด าเนินการป้องกนั/แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า  หรอืการใช้มาตรการทางการค้าตามแต่ละกรณี  
เช่น  การด าเนินการมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุน  การจดัระเบยีบบรหิารการน าเขา้สง่ออก
สนิคา้  การจดัประชุม เจรจา  รวมทัง้การจดัสมัมนาและฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการเพื่อเตรยีมความพรอ้มให้กบั
ภาคเอกชนกรณีต่างประเทศออกกฎระเบยีบทางการคา้ใหม่ทีจ่ะมผีลกระทบกบัผูผ้ลติและผูส้ง่ออกไทย 

 •  การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินการป้องกนั/แกไ้ขปัญหาอุปสรรคทางการคา้     
    ทัง้นี้การประเมนิผลการด าเนินงานเป็นการประเมนิผลเชงิคุณภาพที่ประมวลจากรายงานการปฏบิตัิงานใน
ตอนสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ.2553   ในกรณีส าคญั  ไดแ้ก่  AD/CVD  Trade  Barrier  และมาตรการกดีกนัทางการคา้  

การประเมินเชิงคุณภาพ พิจารณาจากความส าเรจ็ของการด าเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหาทางการค้า
ระหว่างประเทศ  แบ่งเป็น 2 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 

1) ความส าเรจ็ของการด าเนินการเทยีบกบักจิกรรมตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ 
2) ความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายเทยีบกบัเป้าหมายผลส าเรจ็ทีก่ าหนดไวต้ามแผนงาน 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดด้ าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทางการคา้ระหว่างประเทศ ประเดน็ปัญหา
ทางการคา้ฯในกรณีส าคญั ๆ ทัง้สิน้ 2  กรณี ดงันี้ 

1. การทุ่มตลาดสนิคา้สงักะสอีอกไซด ์
2. มาตรการทางการคา้ของต่างประเทศกบัเครื่องสขุภณัฑข์องไทยเสยีหาย 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : (สว่นราชการไม่ตอ้งใสผ่ลคะแนนมา) 

ตวัชี้วดั/ 
ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวัชี้วดั 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

การด าเนินงาน
เทียบกบั
แผนงาน 

การด าเนินงาน
เทียบกบั
เป้าหมาย 

กรณีที ่1 การทุ่มตลาดสนิคา้เหลก็ลวด
คารบ์อนสงู 

2.5 5 5 5 2.5000 

กรณีที ่2 มาตรการทางการคา้ของ
ต่างประเทศกบัเครื่องสขุภณัฑข์องไทย 

2.5 5 5 5 2.5000 

รวม 5    5.0000 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  : 
 กรณีท่ี 1 การทุ่มตลาดสินค้าเหลก็ลวดคารบ์อนสูง (ตามเอกสารแนบ 1) 
ความส าคญัของปัญหา  
มกีารน าเขา้สนิคา้เหลก็ลวดคารบ์อนสงูจาก 2 ประเทศ เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยสง่ผลกระทบต่อราคา และผล
ประกอบการของอุตสาหกรรมภายในผูผ้ลติของไทย ท าใหไ้ดร้บัความเสยีหาย เช่นปรมิาณ/มลูค่าการขาย ราคาขาย 
ก าไร ลดลง เป็นตน้ อุตสาหกรรมภายในจงึยื่นค าขอใหพ้จิารณาตอบโตก้ารทุ่มตลาดสนิคา้เหลก็ลวดคารบ์อนสงู  
ผลการด าเนินการ  
 ผลส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนงาน/กระบวนการ   

1) การด าเนินการเป็นไปตามกระบวนการ ขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดตาม พ.ร.บ.การตอบโตก้ารทุ่มตลาด
และการอุดหนุนสนิคา้ พ.ศ.2542 โดยสามารถด าเนินการไดภ้ายใน 1 ปี 1 เดอืน 3 วนั 

2) เน่ืองจากมผีูม้สีว่นเกีย่วขอ้งและมสีว่นไดเ้สยีจ านวนมาก สว่นราชการตอ้งวเิคราะหข์อ้มลูและผลกระทบต่างๆ 
อย่างรอบคอบ เพื่อสามารถสนบัสนุนขอ้มลูใหก้บัคณะกรรมการฯ ในการพจิารณาไต่สวนและตดัสนิใจมมีตไิด ้

3) การพิจารณาข้อมูลและผลกระทบต่างๆ ได้ค านึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บ ริโภค และ
สาธารณะประกอบ 

 ผลความส าเรจ็ของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
แมผ้ลการไต่สวนจะไม่ไดใ้ชม้าตรการตอบโต้การทุ่มตลาด เพื่อปกป้องคุม้ครองอุตสาหกรรมภายในจากการคา้ทีไ่ม่
เป็นธรรม แต่กไ็ด้ด าเนินการไต่สวนครบตามกระบวนการของกฎหมายและมผีลท าให้การน าเข้าจาก 2 ประเทศ  
ชะงกังนัในช่วงระยะเวลาไต่สวน 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

กรณีท่ี 2 มาตรการทางการค้าของต่างประเทศกบัเครือ่งสขุภณัฑข์องไทย (ตามเอกสารแนบ 2) 
ความส าคญัของปัญหา  
จากการทีป่ระเทศคู่คา้ไดอ้อกระเบยีบ ก าหนดมาตรฐานในการสง่สนิคา้ไปยงัประเทศของตนเพิม่ขึน้ ซึง่การด าเนินการ
ดงักล่าวมขี ัน้ตอน ทียุ่่งยาก ใชเ้วลานาน และเสยีค่าใชจ้่ายสงู ซึง่ผูป้ระกอบการภาคเอกชนของไทยไดร้อ้งเรยีนปัญหา
ดงักล่าว โดยเฉพาะค่าใชจ้่ายในการขอ Product Certificate ซึง่ตอ้งมกีารมาตรวจโรงงานทุกปี โดยผูผ้ลติเป็นผูอ้อก
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางและทีพ่กัของเจา้หน้าทีข่องมาเลเซยี รวมทัง้ปัญหาความยุ่งยากและค่าใชจ้่าย ณ ท่าเรอื  ซึง่ใช้
เวลานานและค่าใชจ้่ายสงู กรณีการสง่ออกดว้ยวธิ ีConsignment Inspection สง่ผลใหก้ารสง่ออกของบรษิทั ฯ ไปยงั
ประเทศคู่คา้ดงักล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินการ  
 ผลส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนงาน/กระบวนการ   

มาตรการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการในการแก้ไขปัญหา เช่น ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของปัญหา มหีนังสอืถึงหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งของประเทศคู่คา้ จดัคณะเดนิทางน าโดยผูบ้รหิารของกระทรวง เดนิทางไปตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและเจรจา
กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อขอใหแ้กไ้ขปัญหาในเบือ้งตน้   

 ผลความส าเรจ็ของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ประเทศคู่คา้ขยายระยะเวลาของ Product Certificate เป็น 2 ปี เพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายของผูผ้ลติ และกรณีปัญหาที่
เกดิจากการทีก่ฎระเบยีบไมช่ดัเจน ท าใหเ้กดิการตคีวามและก่อใหเ้กดิความยุง่ยากและเกดิภาระค่าใชจ้่าย ณ ท่าเรอื
สงู รวมทัง้การเสยีเวลานานในการตรวจสอบสนิคา้ หน่วยงานรบัผดิชอบของประเทศคู่คา้รบัจะน าไปแกไ้ขระเบยีบ 
เพื่อใหเ้กดิความชดัเจน และเขา้ใจตรงกนัภายในระยะเวลา 1 เดอืน 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     ไดร้บัความร่วมมอืจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  ผูส้ง่ออกและผู้น าเขา้ หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงาน
ภาครฐั เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เป็นตน้ ตลอดจนการไดร้บัความรว่มมอืจาก
ประเทศคู่กรณีในการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :      
     เน่ืองจากยงัมปัีจจยัหลายประการทีม่ผีลต่อการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาทางการคา้ ไดแ้ก ่ขอ้กฎหมาย มาตรการ
และนโยบายทางการคา้ การก ากบัคุณภาพของสนิคา้และการผลติ เป็นตน้ ซึง่อาจไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ
กระทรวงทัง้หมด  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป :      
ควรมกีารประสานความร่วมมอืจากหน่วยงานและภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอย่างจรงิจงัทัง้ในระดบันโยบายและปฏบิตั ิเพื่อให้
การด าเนินมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเป็นไปอย่างจรงิจงั มทีศิทางเดยีวกนัในการมุง่รกัษาผลประโยชน์ของประเทศ 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

หลกัฐานอ้างอิง  :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จ านวน 109 แผน่ ) 
 เอกสารแนบ 1 จ านวน 11 แผน่ ได้แก่  

1) แบบค าขอใหด้ าเนินการพจิารณาตอบโตก้ารทุ่มตลาดหรอืการอุดหนุน  จ านวน 2 แผ่น 
2) ประกาศเรื่องเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสนิคา้เหลก็ลวดคารบ์อนสงู จ านวน 1 แผ่น 
3) ส าเนาหนงัสอืแจง้รฐับาลต่างประเทศ    จ านวน 3 แผ่น 
4) แบบสอบถามส าหรบัอุตสาหกรรมภายใน  ผูน้ าเขา้ และผูผ้ลติ/ผูส้ง่ออก (ฉบบัเปิดเผย) จ านวน 2 แผ่น 
5) หนังสอืแจง้ผลวนิิจฉัยเบือ้งตน้ แก่สถานเอกอคัรราชทูต  ผูผ้ลติ/ผูส้ง่ออก และอุตสาหกรรมภายใน เพื่อ

เสนอขอ้คดิเหน็/ขอ้โตแ้ยง้ จ านวน 3 แผ่น 
6) อื่นๆ (จดัเกบ็ไวท้ีส่ว่นราชการ เน่ืองจากเป็นเอกสารลบัไม่สามารถเผยแพร่ได)้ 

 เอกสารแนบ 2 จ านวน 49 แผน่ ได้แก่  
1) หนังสือร้องเรียนปัญหาของภาคเอกชนได้รบัผลกระทบจากการก าหนดมาตรการทางการค้า ของ

ต่างประเทศกบัเครื่องสขุภณัฑข์องไทย จ านวน 3 แผ่น 
2) ส าเนาหนงัสอืแจง้รฐับาลต่างประเทศ จ านวน 2 แผ่น 
3) รายงานการประชุมการหารอืร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการแกไ้ขปัญหา จ านวน 26 แผ่น 
4) เอกสารหลกัฐานและภาพถ่าย รายงานการประชุมต่างๆในการจดัคณะผูบ้รหิารเดนิทางไปตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิและเจรจากบัประเทศคู่คา้ จ านวน 18 แผ่น 
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แบบฟอรม์และตวัอย่างการเขียนผลการปฏิบติัราชการ 
ตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั) 

ส าหรบัตวัช้ีวดัท่ีเป็นขัน้ตอนด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 6 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตวัช้ีวดั :  
ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั :   ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล :    
โทรศพัท ์:   โทรศพัท ์:    
ค าอธิบาย :  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ระดบัคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
1  
2  
3  
4  
5  

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

     

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  
     
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :      
        
ขอ้เสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลกัฐานอ้างอิง :  
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ค าอธิบายการเขียนรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)  
(ส าหรบัตวัช้ีวดัท่ีเป็นขัน้ตอนด าเนินงาน) 

 
ขอใหส้ว่นราชการกรอกขอ้มลูตามหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 
 หวัข้อรายงาน ค าอธิบาย 
 รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาของการ

รายงาน 
 ชื่อตวัชีว้ดั ระบุชื่อตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 
 ชื่อผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั                         

หมายเลขโทรศพัท ์
ระบุชื่อผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีด่แูล ตดิตามการด าเนินงานให้
ตวัชีว้ดับรรลุผลส าเรจ็ พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทท์ัง้ทีส่ านกังานและ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นกรณีทีต่อ้งปฏบิตัริาชการนอกสถานทีท่ างานเป็น
ประจ า 

 ชื่อผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู                               
หมายเลขโทรศพัท ์

ระบุชื่อผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีร่วบรวมขอ้มลูการด าเนินงานของ
ตวัชีว้ดั พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทท์ัง้ทีส่ านกังานและโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นกรณี
ทีต่อ้งปฏบิตัริาชการนอกสถานทีท่ างานเป็นประจ า 

 ค าอธบิาย กรณีตวัชีว้ดัภาคบงัคบัหรอืใชข้อ้มลูจากหน่วยงานสว่นกลาง  
 ใชค้ าอธบิายตวัชีว้ดัตามรายละเอยีดในหนงัสอืส านกังาน ก.พ.ร.              

ที ่นร 1200/ว 24 ลงวนัที ่26 สงิหาคม 2552 เรื่อง การจดัท าค า
รบัรองการปฏบิตัริาชการ และการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสว่นราชการ 

กรณีเป็นตวัชีว้ดัทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูเอง 
 ระบุค าจ ากดัความและรายละเอยีดเพิม่เตมิของตวัชีว้ดัเพื่อใหผู้้

ประเมนิและผูไ้ดร้บัการประเมนิผลมคีวามเขา้ใจทีต่รงกนัถงึแนว
ทางการวดัผลตวัชีว้ดั 

 ขอ้มลูผลการด าเนินงาน ระบุรายละเอยีดการด าเนินงานตามขัน้ตอนต่างๆตามเกณฑก์ารให้
คะแนนของตวัชีว้ดั หรอืรายละเอยีดของการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการต่างๆ 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระบุเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัิ
ราชการของสว่นราชการ 

 การค านวณคะแนนจากผล 
การด าเนินงาน 

 

 1. ตวัชีว้ดั/ขอ้มลูพืน้ฐานประกอบ
ตวัชีว้ดั 

ระบุชื่อตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 

 2. น ้าหนกั ระบุน ้าหนกัตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 
 3. ผลการด าเนินงาน ระบุผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณของตวัชีว้ดั ทัง้นี้ตอ้งมหีน่วย

นบัเหมอืนกบัหน่วยของตวัชีว้ดั (ส าหรบัตวัชีว้ดัทีม่ตีวัชีว้ดัย่อยมากกว่า 
1 ตวัชีว้ดั ใหร้ะบุตวัชีว้ดัย่อยพรอ้มผลการด าเนินงานใหค้รบถว้น) 
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หวัข้อรายงาน ค าอธิบาย 
 4. ค่าคะแนนทีไ่ด ้ ระบุค่าคะแนนของตวัชีว้ดั โดยน าผลการด าเนินงานเปรยีบเทยีบกบั

เกณฑก์ารใหค้ะแนนทีก่ าหนดไว ้โดยใชว้ธิกีารค านวณตามแบบที ่1 ใน
บทที ่2  ทัง้นี้ส าหรบัตวัชีว้ดัทีม่ตีวัชีว้ดัย่อยมากกว่า 1 ตวัชีว้ดั  ใหใ้ช้
วธิกีารค านวณแบบที ่2 ในบทที ่2 

 5. คะแนนถ่วงน ้าหนกั ระบุค่าคะแนนถ่วงน ้าหนกัของตวัชีว้ดัทีไ่ดจ้ากการน าค่าคะแนนทีไ่ดข้อง
ตวัชีว้ดัมาคณูกบัน ้าหนกัของตวัชีว้ดั 

 ค าชีแ้จงการปฏบิตังิาน/มาตรการที่
ไดด้ าเนินการ 

อธบิายรายละเอยีดของการปฏบิตั/ิมาตรการทีไ่ดด้ าเนินการ ส าหรบั
ตวัชีว้ดัน้ี 

 ปัจจยัสนบัสนุนต่อการด าเนินงาน ระบุปัจจยัทีม่สีว่นสนบัสนุนต่อการด าเนินการ ส าหรบัตวัชีว้ดัน้ี 
ทัง้ทีค่วบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ได ้

 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน     ระบุปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ ส าหรบัตวัชีว้ดัน้ีทัง้ทีค่วบคมุ
ไดแ้ละควบคมุไม่ได ้

 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการด าเนินงาน
ในปีต่อไป  

ระบุขอ้เสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัน้ีในปีงบประมาณ
ต่อไป 

 หลกัฐานอา้งองิ ระบุถงึชื่อหรอืชนิดของหลกัฐานทีใ่ชอ้า้งองิ และจ านวนของเอกสารทีไ่ด้
จดัสง่มา เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ  
โดยชนิดของหลกัฐานอา้งองิของแต่ละตวัชีว้ดัสามารถดไูดจ้ากคู่มอื 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นราชการฯ หวัขอ้แนวทาง 
การประเมนิผล ตวัอย่างหลกัฐานอา้งองิ เช่น รายละเอยีดของแผนงาน 
หนงัสอืค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นตน้ 
ทัง้นี้ขอใหร้ะบใุหช้ดัเจนว่าเอกสาร/หลกัฐานทีจ่ดัสง่มาประกอบนัน้ม ี
ความเกีย่วขอ้งหรอืสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของตวัชีว้ดัในแต่ละ
ขัน้ตอนอย่างไร 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ(รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตวัช้ีวดั : ตวัชีว้ดัที ่... ระดบัความส าเรจ็ของการประเมนิ  ความเท่าเทยีมกบัองคก์รภมูภิาคแปซฟิิคว่าดว้ย 
การรบัรองระบบงาน (PAC) 
ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นายบุญมาก  มสีขุ                        ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล :   นายไหวพ้ระ เป็นประจ า 
โทรศพัท ์:  077-4xx-xxx โทรศพัท ์:   077-4xx-xxx 
ค าอธิบาย : พจิารณาความส าเรจ็ของการด าเนินการเกีย่วกบัการประเมนิความเท่าเทยีมกบัองคก์รภูมภิาคแปซฟิิคว่า
ดว้ยการรบัรองระบบงาน (PAC) (พหุภาค)ี 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ระดบัคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
1 มกอช. ยื่นค าขอ PAC Product MLA ในนามเครอืขา่ยรบัรองระบบงานของประเทศไทย 
2 จดัการฝึกอบรมขอ้ก าหนด ISO/IEC 17011 ระบบงานของสรม. และแกไ้ขเอกสาร 
3 คณะผูป้ระเมนิจาก PAC ด าเนินการตรวจประเมนิ มกอช.  
4 สรม. ด าเนินการแกไ้ขและสง่ผลการแกไ้ขจากการตรวจประเมนิใหก้บั PAC 
5 มกอช. ลงนามใน PAC Product MLA ในนามเครอืขา่ยการรบัรองระบบงานของประเทศไทย 
  

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
1 2 3 4 5 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ี
ได ้

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น ้าหนัก 
ระดบัความส าเรจ็ของการประเมนิความเท่า
เทยีมกบัองคก์รภมูภิาคแปซฟิิคว่าดว้ย 
การรบัรองระบบงาน (PAC) 

3 5.00 5.0000 0.1500 

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  
 1. ด าเนินการยื่นค าขอ PAC Product MLA ในนามเครอืข่ายรบัรองระบบงานของประเทศไทย รวมไปถึง

จดัการฝึกอบรมขอ้ก าหนด ISO/IEC 17011 ระบบงานของสรม. และแกไ้ขเอกสาร 
2. คณะผูป้ระเมนิจาก PAC ด าเนินการตรวจประเมนิ มกอช. หลงัจากนัน้ สรม. ด าเนินการแกไ้ขและสง่ผลการ

แกไ้ขจากการตรวจประเมนิใหก้บั PAC 
3. มกอช. สามารถลงนามใน PAC Product MLA ในนามเครอืขา่ยการรบัรองระบบงานของประเทศไทยไดแ้ลว้

เสรจ็ตามทีก่ าหนด 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ(รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
   ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินการ และไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :      
    ในบางขัน้ตอนของการด าเนินงานตอ้งอาศยัระยะเวลาในการด าเนินงาน ท าใหอ้าจเกดิความล่าชา้ 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป :      
     
หลกัฐานอ้างอิง : (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก จ านวน 13 แผน่) 

1. ส าเนาเอกสารการยื่นค าขอ PAC Product MLA ในนามเครอืขา่ยรบัรองระบบงานของประเทศไทย จ านวน 
1 แผ่น 

2. รปูถ่ายและเอกสารประกอบการฝึกอบรมขอ้ก าหนด ISO/IEC 17011 จ านวน 10 แผ่น 
3. ส าเนาเอกสารการลงนามใน PAC Product MLA ในนามเครอืขา่ยการรบัรองระบบงานของประเทศไทย 

จ านวน 2 แผ่น 
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แบบฟอรม์และตวัอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบติัราชการ 
ตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั) 
ส าหรบัตวัช้ีวดัผลส าเรจ็/ไม่ส าเรจ็ (Pass/Fail) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 7 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตวัช้ีวดั :  
ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั :   ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล :    
โทรศพัท ์:   โทรศพัท ์:    
ค าอธิบาย :  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
ไม่ส าเรจ็ - - - ส าเรจ็ 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วง
น ้าหนัก 

     

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  
     
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :      
        
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลกัฐานอ้างอิง :  
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ค าอธิบายการเขียนรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)  

(ส าหรบัตวัช้ีวดัผลส าเรจ็/ไม่ส าเรจ็) 
 

ขอใหส้ว่นราชการกรอกขอ้มลูตามหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 
 หวัข้อรายงาน ค าอธิบาย 
 รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาของการ

รายงาน 
 ชื่อตวัชีว้ดั ระบุชื่อตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 
 ชื่อผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั                         

หมายเลขโทรศพัท ์
ระบุชื่อผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีด่แูล ตดิตามการด าเนินงานให้
ตวัชีว้ดับรรลุผลส าเรจ็ พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทท์ัง้ทีส่ านกังานและ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นกรณีทีต่อ้งปฏบิตัริาชการนอกสถานทีท่ างานเป็น
ประจ า 

 ชื่อผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู                               
หมายเลขโทรศพัท ์

ระบุชื่อผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีร่วบรวมขอ้มลูการด าเนินงานของ
ตวัชีว้ดั พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทท์ัง้ทีส่ านกังานและโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นกรณี
ทีต่อ้งปฏบิตัริาชการนอกสถานทีท่ างานเป็นประจ า 

 ค าอธบิาย กรณีตวัชีว้ดัภาคบงัคบัหรอืใชข้อ้มลูจากหน่วยงานสว่นกลาง  
 ใชค้ าอธบิายตวัชีว้ดัตามรายละเอยีดในหนงัสอืส านกังาน ก.พ.ร.              

ที ่นร 1200/ว 24 ลงวนัที ่26 สงิหาคม 2552 เรื่อง การจดัท าค า
รบัรองการปฏบิตัริาชการ และการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสว่นราชการ 

กรณีเป็นตวัชีว้ดัทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูเอง 
 ระบุค าจ ากดัความและรายละเอยีดเพิม่เตมิของตวัชีว้ดัเพื่อให ้       

ผูป้ระเมนิและผูไ้ดร้บัการประเมนิผลมคีวามเขา้ใจทีต่รงกนัถงึแนว
ทางการวดัผลตวัชีว้ดั 

 ขอ้มลูผลการด าเนินงาน ระบุรายละเอยีดการด าเนินงานตามขัน้ตอนต่างๆตามเกณฑก์ารให้
คะแนนของตวัชีว้ดั หรอืรายละเอยีดของการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการต่างๆ 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระบุเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละตวัชีว้ดั ตามค ารบัรองการปฏบิตัิ
ราชการของสว่นราชการ 

 การค านวณคะแนนจากผลการ
ด าเนินงาน 

 

 1.  ตวัชีว้ดั/ขอ้มลูพืน้ฐานประกอบ
ตวัชีว้ดั 

ระบุชื่อตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 

 2. น ้าหนกั ระบุน ้าหนกัตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 
 หวัข้อรายงาน ค าอธิบาย 
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 3. ผลการด าเนินงาน ระบุผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณของตวัชีว้ดั ทัง้นี้ตอ้งมหีน่วย
นบัเหมอืนกบัหน่วยของตวัชีว้ดั (ส าหรบัตวัชีว้ดัทีม่ตีวัชีว้ดัย่อยมากกว่า 
1 ตวัชีว้ดั ใหร้ะบุตวัชีว้ดัย่อยพรอ้มผลการด าเนินงานใหค้รบถว้น) 

 4. ค่าคะแนนทีไ่ด ้ ระบุค่าคะแนนของตวัชีว้ดั โดยน าผลการด าเนินงานเปรยีบเทยีบกบั
เกณฑก์ารใหค้ะแนนทีก่ าหนดไว ้โดยใชว้ธิกีารค านวณตามแบบที ่1 ใน
บทที ่2  ทัง้นี้ส าหรบัตวัชีว้ดัทีม่ตีวัชีว้ดัย่อยมากกว่า 1 ตวัชีว้ดั  ใหใ้ช้
วธิกีารค านวณแบบที ่2 ในบทที ่2 

 5. คะแนนถ่วงน ้าหนกั ระบคุ่าคะแนนถ่วงน ้าหนกัของตวัชีว้ดัทีไ่ดจ้ากการน าค่าคะแนนทีไ่ดข้อง
ตวัชีว้ดัมาคณูกบัน ้าหนกัของตวัชีว้ดั 

 ค าชีแ้จงการปฏบิตังิาน/มาตรการที่
ไดด้ าเนินการ 

อธบิายรายละเอยีดของการปฏบิตั/ิมาตรการทีไ่ดด้ าเนินการ ส าหรบั
ตวัชีว้ดัน้ี 

 ปัจจยัสนบัสนุนต่อการด าเนินงาน ระบุปัจจยัทีม่สีว่นสนบัสนุนต่อการด าเนินการ ส าหรบัตวัชีว้ดัน้ีทัง้ที่
ควบคมุไดแ้ละควบคุมไม่ได ้

 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน     ระบุปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ ส าหรบัตวัชีว้ดัน้ีทัง้ทีค่วบคมุ
ไดแ้ละควบคมุไม่ได ้

 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการด าเนินงาน
ในปีต่อไป  

ระบุขอ้เสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัน้ีในปีงบประมาณ
ต่อไป 

 หลกัฐานอา้งองิ ระบุถงึชื่อหรอืชนิดของหลกัฐานทีใ่ชอ้า้งองิ และจ านวนของเอกสารทีไ่ด้
จดัสง่มา เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ โดย
ชนิดของหลกัฐานอา้งองิของแต่ละตวัชีว้ดัสามารถดไูดจ้ากคู่มอืการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นราชการฯ หวัขอ้แนวทางการ
ประเมนิผล ตวัอย่างหลกัฐานอา้งองิ เช่น รายละเอยีดของแผนงาน 
หนงัสอืค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นตน้ 
ทัง้นี้ขอใหร้ะบใุหช้ดัเจนว่าเอกสาร/หลกัฐานทีจ่ดัสง่มาประกอบนัน้มี
ความเกีย่วขอ้งหรอืสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของตวัชีว้ดัในแต่ละ
ขัน้ตอนอย่างไร 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)   รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตวัช้ีวดั : ตวัชีว้ดัที ่... จ านวนครัง้ของการเกดิอบุตัเิหตุของระบบขนสง่ทางอากาศ 
ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นายบุญมาก  มสีขุ                        ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล :   นายไหวพ้ระ เป็นประจ า 
โทรศพัท ์:  077-4xx-xxx โทรศพัท ์:   077-4xx-xxx 
ค าอธิบาย : เครื่องบนิทีเ่กดิอุบตัเิหตุนับเฉพาะเครื่องบนิซึง่ใชห้รอืมุ่งหมายส าหรบัใชข้นสง่ของหรอืคนโดยสารเพื่อ
บ าเหน็จเป็นการค้า และอุบตัิเหตุคอืเหตุการณ์ที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัิการของเครื่องบนิ ซึ่งเกิดขึน้ในช่วงเวลาที่มี
บุคคลอยู่ในเครื่องบนิโดยมจีุดมุง่หมายทีจ่ะท าการบนิ จนกระทัง่เวลาทีบุ่คคลทัง้หมดเหล่านัน้ไดล้งจากเครื่องบนิ ซึง่ 

(1)    บุคคลเสยีชวีติ หรอืไดร้บับาดเจบ็ดว้ยสาเหตุ 
- อยู่บนอากาศยาน 
- สมัผสักบัชิน้สว่นใด ๆ ของอากาศยาน รวมไปถงึชิน้สว่นทีไ่ดห้ลุดจากอากาศยานไปแลว้ 
- โดนท่อไอเสยีจากเครื่องยนตข์องอากาศยาน 

ยกเวน้ เมื่อการบาดเจบ็นัน้เกดิขึน้เอง ไดร้บับาดเจบ็เองหรอืบาดเจบ็โดยผู้อื่น หรอื
ไดร้บับาดเจบ็เน่ืองจากการหลบซ่อนอยู่ในอากาศยานในบรเิวณที่ไม่ได้จดัเตรยีมไว้
ส าหรบัผูโ้ดยสารและลกูเรอื หรอื 

(2)  อากาศยานไดร้บัความเสยีหายหรอืโครงสรา้งเสยีหาย ซึง่  
- มผีลกระทบต่อความแขง็แรงของโครงสรา้ง สมรรถนะหรอืคุณลกัษณะทางการบนิ

ของอากาศยาน และตอ้งการซ่อมใหญ่หรอืเปลีย่นชิน้สว่นทีไ่ดร้บัความเสยีหาย 
ยกเว้น ส าหรบัเครื่องยนต์ใชไ้ม่ได้หรอืเสยีหาย เมื่อความเสยีหายนัน้เกดิขึน้เฉพาะ
กบัเครื่องยนต์ ฝาครอบเครื่องยนต์ หรือ เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ หรือส าหรบัความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้เฉพาะกบัใบพดั ปลายปีก สายอากาศ ยาง หา้มลอ้ ชิน้ส่วนห่อหุ้ม
ต่าง ๆ เพื่อลดแรงต้านอากาศ รอยแตกหรอืรูบนผวิอากาศยาน หรอือากาศยานสูญ
หายหรอืไม่สามารถเขา้ถงึได ้

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ไม่มกีารเกดิอุบตัเิหตุทางอากาศในประเทศระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
1 - - - 0 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วง
น ้าหนัก 

จ านวนครัง้ของการเกดิอบุตัเิหตุของระบบ
ขนสง่ทางอากาศ 

12 0 5.0000 0.6000 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
 

 

 219 

 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  : 
     กรมไดด้ าเนินการในดา้นการตรวจสอบความปลอดภยั และการป้องกนัอุบตัเิหตุทางอากาศ ดงันี้ 

1. จดัใหม้กีารตรวจสอบผูด้ าเนินการเดนิอากาศในดา้นต่างๆ (เอกสารแนบ 1) ดงันี้ 
1.1 การปฏบิตักิารบนิตามเสน้ทางบนิ (En-route Inspection) 
1.2 การด าเนินการในพืน้ทีล่านจอด (Ramp Inspection) 
1.3 การซ่อมบ ารุงสถานหีลกัและสถานีย่อย (Main Base and Line Inspection) 

2. ตรวจสอบสนามบินอย่างสม ่าเสมอในทุกด้าน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่องค์กรการบินระหว่างประเทศ
ก าหนด (เอกสารแนบ 2) 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     การด าเนินการตามแผนดา้นความปลอดภยัของระบบขนส่ง เป็นนโยบายส าคญัของกระทรวง และรฐับาล ซึ่ง
ผูบ้รหิารของกระทรวง ใหค้วามสนใจ และมกีารตดิตามการด าเนินงานอย่างใกลช้ดิ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส าคญั
ทีม่ปีระชาชนเดนิทางเป็นจ านวนมาก 
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :      
      ในการปรบัปรุงแก้ไขสนามบินเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่องค์กรการบินระหว่างประเทศก าหนดนัน้ ในบาง
รายการไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดได ้เน่ืองจากตดิอุปสรรคทางดา้นกายภาพของ
สนามบนิ 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป :      
      ในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะด้านอากาศนัน้  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการประสานความ
ร่วมมอืจากหน่วยงานและภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัสงูสดุ 
หลกัฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จ านวน 98 แผน่ ) 

1. เอกสารการตรวจสอบผูด้ าเนินการเดนิอากาศในดา้นต่างๆ จ านวน 50 แผ่น 
2. เอกสารการตรวจสอบสนามบนิ จ านวน 48 แผ่น     
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แนวทางและตวัอย่างการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัราชการ 
ตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ส าหรบักระทรวง 
 

 
 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก 8 
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 แนวทางการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ส าหรบักระทรวง  
 

ขอใหส้ว่นราชการด าเนินการดงันี้ 
 ส่ิงท่ีต้องด าเนินการ ค าอธิบาย 
1. หน้าปก - รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ................เดอืน 
- ระบุชื่อสว่นราชการ กลุ่มภารกจิและกระทรวง 

2. สารบญั ระบุสว่นประกอบต่างๆของรายงานฯ และหมายเลขหน้าอา้งองิให้
สอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่  
- ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ
กระทรวง................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

- รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ  
กระทรวง (รายตวัชีว้ดั)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตาม    

ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการกระทรวง
................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

ขอใหส้ว่นราชการด าเนินการตามแนวทางการเขยีนรายละเอยีดตาราง
สรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 
(รายละเอยีดตามทีร่ะบุในภาคผนวก 3)  โดยระบุเฉพาะตวัช้ีวดัระดบั
กระทรวงทุกตวัช้ีวดั 

4. รายงานผลการปฏบิตัริาชการตาม            
ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการกระทรวง 
(รายตวัชีว้ดั)  

ขอใหส้ว่นราชการรายงานผลการด าเนินงานเฉพาะตวัช้ีวดัระดบั
กระทรวงทุกตวัช้ีวดั โดยใชแ้บบฟอรม์และด าเนินการตามแนว
ทางการเขยีนรายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองฯ (ราย
ตวัชีว้ดั) ใหส้อดคลอ้งกบัประเภทของตวัชีว้ดันัน้ๆไดแ้ก่  
- ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นเชงิปรมิาณ (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบใุน

ภาคผนวก 4) 
- ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นเชงิคุณภาพ (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบใุน

ภาคผนวก 5) 
- ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นขัน้ตอนด าเนินงาน (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบุใน

ภาคผนวก 6) 
- ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็/ไม่ส าเรจ็ (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบใุน

ภาคผนวก 7) 
5. ภาคผนวก ระบุถงึเอกสาร/หลกัฐานอา้งองิประกอบแต่ละตวัชีว้ดั ใหส้ว่นราชการ

แนบหลกัฐานอา้งองิ  โดยขอใหส้ว่นราชการจดัสง่เฉพาะเอกสาร
ประกอบทีส่ าคญัทีใ่ชเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิส าหรบัการประเมนิผล  
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รายงานผลการปฏิบติัราชการ 
ตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

 
 

  

 
กระทรวง.................... 
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สารบญั 
 

1.  ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการกระทรวง............................................ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

2. รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการกระทรวง.................................................. 
ตวัชีว้ดัที ่.............................................................................................................................................. 

3. ภาคผนวก 
1. หลกัฐานอา้งองิประกอบตวัชีว้ดัที ่ ............................................................................................... 
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ตารางสรปุผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

กระทรวง……………….. 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

    

ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติั
ราชการ 

หน่วย
วดั 

น ้าหนัก
(รอ้ย
ละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได้ 

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 

 การประเมินผลแผนปฏิบติัราชการของกระทรวง.... (น ้าหนัก : รอ้ยละ 25)    

1.1.1 รอ้ยละของ
ประชาชนอายุ 6 ปีขึน้ไป
ออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอ 

 รอ้ยละ 10 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 85.15 3.0300 1.2120 

1.1.2 จ านวนโรงพยาบาล
ศนูย/์ทัว่ไป/ชมุชนทีไ่ดเ้ขา้
กระบวน การพฒันา
คุณภาพตามมาตรฐาน
บรกิารสาธารณสขุ  

แห่ง 8 150 200 250 300 350 351 5.0000 1.6000 

1.2.1 จ านวนสถานบรกิาร
สขุภาพภาคเอกชนไดร้บั
การควบคุมก ากบัดแูล
มาตรฐานบรกิารสขุภาพ 

แห่ง 5 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 11,877 3.8770 0.7754 

1.4 ระดบัความส าเรจ็ของ
การพฒันาศนูยบ์รกิาร
ร่วมหรอืเคาน์เตอรบ์รกิาร
ประชาชน 

 ระดบั 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.4000 

    รวม 3.9874 
รายงาน ณ วนัที.่...xx....เดอืน....xxx....พ.ศ….2553…. 
ผูร้ายงาน…….…xx..........xxx..........  หน่วยงาน……….xxxxx………. 
ต าแหน่ง……….xxxxxx ……….โทรศพัท…์…….02-2xx-xxxx ………. 
หมายเหต ุ: กรณีภายในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 หากตวัช้ีวดัใดไมส่ามารถรายงานผลได้ เช่น เป็นตวัช้ีวดั    

ท่ีใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง  จดัเกบ็ข้อมูลตามฤดกูาล (Crop Year) ให้ใส่  ค่าคะแนนท่ีได้ เท่ากบั 1   
มาก่อน 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตวัช้ีวดั : ตวัชีว้ดัที1่.1.2 จ านวนโรงพยาบาลศนูย/์ทัว่ไป/ชุมชน ทีไ่ดเ้ขา้กระบวนการพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ 

ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นายหรรษา  มาสขุข ี                       ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล :   นายสขุใจ  ไปเทีย่วมา 
โทรศพัท ์:  077-4xx-xxx โทรศพัท ์:   077-4xx-xxx 
ค าอธิบาย :  มาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ หมายถงึ มาตรฐานซึง่ก าหนดลกัษณะพงึประสงคข์องผลลพัธข์องการ
ใหบ้รกิารสาธารณสขุทีส่ง่มอบใหแ้ก่ประชาชนผูร้บับรกิาร โดยกระทรวงสาธารณสขุใชม้าตรฐานน้ีในการจดัและ
สง่เสรมิใหห้น่วยบรกิารทีม่ลีกัษณะการบรกิาร 10 หน่วยงาน ดงันี้ คอื 1.มาตรฐานบรกิารผูป่้วยนอก  
2.มาตรฐานบรกิารอุบตัเิหตุฉุกเฉิน 3.มาตรฐานผูป่้วยใน 4.มาตรฐานบรกิารผ่าตดั 5.มาตรฐานบรกิารสตูกิรรม        
6.มาตรฐานบรกิารทนัตกรรม 7.มาตรฐานบรกิารรงัสวีนิจิฉยั 8.มาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์                
9.มาตรฐานบรกิารกายภาพบ าบดั 10.มาตรฐานบรกิารจ่ายยา 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : (ขอใหก้รอกขอ้มลูผลการด าเนินงานใหค้รบถว้น) 
 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
จ านวนโรงพยาบาลศนูย/์ทัว่ไป/ชุมชนทีไ่ดเ้ขา้
กระบวนการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ 

148 250 351 

    
เกณฑก์ารให้คะแนน : 

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

     
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

จ านวนโรงพยาบาลศนูย/์ทัว่ไป/ชุมชนทีไ่ดเ้ขา้กระบวน 
การพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ 

5 351 5.0000 1.7500 

     
 

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  : 
1. กระทรวงได้ด าเนินโครงการส่งเสรมิคุณภาพตามมาตรฐานบรกิารสาธารณสุข โดยไดเ้น้นไปที่การฝึกอบรม/

พฒันาซึง่กระทรวงไดอ้บรมใหก้บับุคลากรในพืน้ทีอ่ย่างสม ่าเสมอ (เอกสารแนบ 3) 
2. กระทรวงไดส้นบัสนุนงานวชิาการ และใหค้ าปรกึษากบัโรงพยาบาลทีเ่ขา้ร่วมโครงการ (เอกสารแนบ 4) 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
โรงพยาบาลใหค้วามสนใจเขา้ร่วมโครงการ เน่ืองจาก เป็นประโยชน์กบัโรงพยาบาลในดา้นการปรบัปรุงการใหบ้รกิาร 
และมาตรฐานการรกัษา เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกบัประชาชนในพืน้ที ่
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :      
    จ านวนบุคลากรในทอ้งทีข่องกระทรวงมจี านวนจ ากดั  

ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป :      
   ควรมกีารบรูณาการร่วมกบัจงัหวดั และทอ้งถิน่ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการด าเนินงาน 

หลกัฐานอ้างอิง : (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก จ านวน  45 แผน่)  
1. แบบรายงานผลจากกระบวนการพฒันาคุณภาพบรกิารตามมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ จ านวน 10 แผ่น 
2. ผลการสุม่ตรวจประเมนิคุณภาพบรกิารของโรงพยาบาล จ านวน 15 แผ่น 
3. เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง “การสง่เสรมิคุณภาพตามมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ” จ านวน 15 แผ่น 
4. ภาพถ่ายการใหค้ าปรกึษากบัโรงพยาบาลทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 5 แผ่น 
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ภาคผนวก 
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หลกัฐานอ้างอิงประกอบตวัช้ีวดัท่ี 1.1.2 
จ านวนโรงพยาบาลศนูย/์ทัว่ไป/ชมุชน ท่ีได้เข้า

กระบวนการพฒันาคณุภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสขุ 
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แนวทางและตวัอย่างการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการส าหรบักลุ่มภารกิจ 
 

 
 

 

 

 

  
 

ภาคผนวก 9 
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 แนวทางการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ส าหรบักลุม่ภารกิจ 

 
ขอใหส้ว่นราชการด าเนินการดงันี้ 

ส่ิงท่ีต้องด าเนินการ ค าอธิบาย 
1. หน้าปก - รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ................เดอืน 
- ระบุชื่อสว่นราชการ กลุ่มภารกจิและกระทรวง 

2. สารบญั ระบุสว่นประกอบต่างๆของรายงานฯ และหมายเลขหน้าอา้งองิ          
ใหส้อดคลอ้งกนั ไดแ้ก่  
- ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ
กลุ่มภารกิจ......กระทรวง........ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

- รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ      
กลุ่มภารกิจ (รายตวัชีว้ดั)  

- ภาคผนวก  

3. ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค า
รบัรองการปฏบิตัริาชการ                 
กลุ่มภารกิจ..........กระทรวง..........
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

ขอใหส้ว่นราชการด าเนินการตามแนวทางการเขยีนรายละเอยีดตาราง
สรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 
(รายละเอยีดตามทีร่ะบุในภาคผนวก 3) โดยระบุเฉพาะตวัช้ีวดัระดบั
กลุ่มภารกิจทุกตวัช้ีวดั 

4. รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค า
รบัรองการปฏบิตัริาชการกลุม่ภารกิจ 
(รายตวัชีว้ดั)  

ขอใหส้ว่นราชการรายงานผลการด าเนินงานเฉพาะตวัช้ีวดัระดบั       
กลุ่มภารกิจทุกตวัช้ีวดั โดยใชแ้บบฟอรม์และด าเนินการตามแนว
ทางการเขยีนรายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองฯ (ราย
ตวัชีว้ดั) ใหส้อดคลอ้งกบัประเภทของตวัชีว้ดันัน้ๆ ไดแ้ก ่ 
- ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นเชงิปรมิาณ (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบใุน

ภาคผนวก 4) 
- ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นเชงิคุณภาพ (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบใุน

ภาคผนวก 5) 
- ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นขัน้ตอนด าเนินงาน (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบุใน

ภาคผนวก 6) 
- ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็/ไม่ส าเรจ็ (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบใุน

ภาคผนวก 7) 
5. ภาคผนวก ระบุถงึเอกสาร/หลกัฐานอา้งองิประกอบแต่ละตวัชีว้ดั ใหส้ว่นราชการ

แนบหลกัฐานอา้งองิ โดยขอใหส้ว่นราชการจดัสง่เฉพาะเอกสาร
ประกอบทีส่ าคญัทีใ่ชเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิส าหรบัการประเมนิผล 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตาม 
ค ารบัรองการปฏิบติัราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

 
 

  

 
กลุ่มภารกิจ.......................................... 

 
กระทรวง........................... 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
 

 

 232 

 

สารบญั 
 

1.  ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการกลุ่มภารกิจ..........กระทรวง.......... 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

2. รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการกลุ่มภารกิจ......................................... 
ตวัชีว้ดัที ่......................................................................................................................................... 

3. ภาคผนวก 
1. หลกัฐานอา้งองิประกอบตวัชีว้ดัที ่ .......................................................................................... 
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รายงาน ณ วนัที.่...xx....เดอืน....xxx....พ.ศ….2553…. 
ผูร้ายงาน…….…xx..........xxx..........  หน่วยงาน……….xxxxx………. 
ต าแหน่ง……….xxxxxx ……….โทรศพัท…์…….02-2xx-xxxx ………. 
 
 
หมายเหต ุ: กรณีภายในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 หากตวัช้ีวดัใดไมส่ามารถรายงานผลได้ เช่น เป็นตวัช้ีวดั    

ท่ีใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง  จดัเกบ็ข้อมูลตามฤดกูาล (Crop Year) ให้ใส่ค่าคะแนนท่ีได้ เท่ากบั 1     
มาก่อน 

ตารางสรปุผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
กลุ่มภารกิจ....................กระทรวง....................   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
    

ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติั
ราชการ 

หน่วย
วดั 

น ้าหนัก
(รอ้ย
ละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได ้

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 

 การประเมินผลแผนปฏิบติัราชการกลุม่ภารกิจ...........  (น ้าหนัก : รอ้ยละ 10 )    

2.1 รอ้ยละของตลาดสด
ประเภทที ่1 ทัว่ประเทศ
ทุกแหง่ไดร้บัการรบัรอง
ความสะอาดและผ่าน
เกณฑต์ลาดสดน่าซือ้
ระดบัดหีรอืดมีาก       

 รอ้ยละ 4 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 70.71 3.1420 1.2568 

2.2 รอ้ยละของรา้นอาหาร
และแผงลอยจ าหน่าย
อาหารไดม้าตรฐานอาหาร
สะอาดรสชาตอิร่อย
(CFGT)  

 รอ้ยละ 3 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 76.53 3.3060 0.9918 

2.3 รอ้ยละของสถานที่
ผลติอาหาร 54 ประเภท
ผ่านเกณฑ ์GMP 

รอ้ยละ 3 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 99.11 4.9110 1.4733 

รวม 3.7219 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)   รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตวัช้ีวดั : ตวัชีว้ดัที ่2.1 รอ้ยละของตลาดสดประเภทที ่1 ทัว่ประเทศทุกแห่งไดร้บัการรบัรองความสะอาดและผ่านเกณฑ์
ตลาดสดน่าซือ้ระดบัดหีรอืดมีาก       

ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นายหรรษา  มเีจรญิ                       ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล :   นายประกอบ  สบายใจ 
โทรศพัท ์:  02-4xx-xxxx โทรศพัท ์:   02-4xx-xxxx 
ค าอธิบาย : จ านวนตลาดสดประเภทที่ 1 ทีไ่ดม้กีารปรบัปรุงใหผ้่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสิง่แวดลอ้ม ด้านความปลอดภยั
อาหารและด้านคุ้มครองผู้บรโิภค ตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ เปรยีบเทยีบกบัจ านวนตลาดสดประเภทที่ 1 ทัง้หมดใน 75 
จงัหวดั 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : (ขอใหก้รอกขอ้มลูผลการด าเนินงานใหค้รบถว้น) 

 
จ านวนตลาดสดประเภทที1่ ทัว่ประเทศทุกแห่งไดร้บัการรบัรองความ

สะอาดและผ่านเกณฑต์ลาดสดน่าซือ้ระดบัดหีรอืดมีาก (แห่ง) 
969 

จ านวนตลาดสดประเภทที ่1 ทัง้หมด  (แห่ง) 1,370  
รอ้ยละ 70.71 

  
 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
รอ้ยละของตลาดสดประเภทที ่1 ทัว่ประเทศทุกแห่งไดร้บัการรบัรอง
ความสะอาดและผ่านเกณฑต์ลาดสดน่าซือ้ระดบัดหีรอืดมีาก       

60.99 68.52 70.71 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
60 65 70 75 80 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

รอ้ยละของตลาดสดประเภทที ่1 ทัว่ประเทศทุกแห่ง
ไดร้บัการรบัรองความสะอาดและผ่านเกณฑต์ลาดสด
น่าซือ้ระดบัดหีรอืดมีาก       

3 70.71 3.1420 1.2568 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  
1. กระทรวงได้จดัท าแผนตรวจติดตาม ควบคุม ก ากบัการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการสุ่มตรวจตลาดสด

ประเภทที ่1 อย่างสม ่าเสมอ (เอกสารแนบ 1) 
2. สรุปผลการด าเนินงานให้กบัผู้บรหิารได้รบัทราบอย่างสม ่าเสมอ (รายไตรมาส) เพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานใน     

ไตรมาสต่อไป (เอกสารแนบ 2) 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)   รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
    จงัหวดั และองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหค้วามส าคญั และใหค้วามรว่มมอืในการด าเนินงาน ประกอบกบัผูบ้รหิารให้
ความส าคญัจงึสง่ผลใหม้ผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัสงู 
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :      
      โครงสรา้งของตลาดบางแหง่มสีภาพเก่า และก่อสรา้งมานาน สง่ผลใหย้ากต่อการปรบัปรงุ 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป :      
     ควรมกีารสรา้งเครอืขา่ยร่วมกบัภาคประชาชนทอ้งที ่เพื่อพฒันา และปรบัปรุงการด าเนินงานใหด้ยีิง่ขึน้ 
หลกัฐานอ้างอิง : (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก จ านวน 28 แผน่)  

1. แผนการตรวจตดิตาม และผลการสุม่ตรวจตลาดสดประเภทที ่1 จ านวน 20 แผ่น 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานรายไตรมาส จ านวน 8 แผ่น 
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ภาคผนวก 
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หลกัฐานอ้างอิงประกอบตวัช้ีวดัท่ี 2.1 
ร้อยละของตลาดสดประเภทท่ี 1 ทัว่ประเทศทกุแห่งได้รบั  
การรบัรองความสะอาดและผา่นเกณฑต์ลาดสดน่าซ้ือ 

ระดบัดีหรือดีมาก       
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 238 

 
 

 
 

 
 

 
 

แนวทางและตวัอย่างการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัราชการ 
ตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ส าหรบัส่วนราชการระดบักรมหรือเทียบเท่า 
(กรณีกรมในกระทรวงท่ีมีกลุ่มภารกิจ) 

 
 
 

ภาคผนวก 10 
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 แนวทางการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ส าหรบัส่วนราชการระดบักรมหรอืเทียบเท่า  (กระทรวงท่ีมีกลุ่มภารกิจ) 
ขอใหส้ว่นราชการด าเนินการดงันี้ 

 ส่ิงท่ีต้องด าเนินการ ค าอธิบาย 
1. หน้าปก - รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ................เดอืน 
- ระบุชื่อสว่นราชการ กลุ่มภารกจิและกระทรวง 

2. สารบญั ระบุสว่นประกอบต่างๆของรายงานฯ และหมายเลขหน้าอา้งองิให้
สอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่  
- ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ
กรม/ส านักงาน..... กลุ่มภารกิจ.....กระทรวง.....                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

- รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ     
กรม/ส านักงาน.....  (รายตวัชีว้ดั)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตาม 

ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ                  
กรม/ส านักงาน..... กลุ่มภารกิจ.....
กระทรวง..... ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2553 

ขอใหส้ว่นราชการด าเนินการตามแนวทางการเขยีนรายละเอยีด
ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 
(รายละเอยีดตามทีร่ะบุในภาคผนวก 3)  โดยระบุทุกตวัช้ีวดัตาม     
ค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 

4. รายงานผลการปฏบิตัริาชการตาม 
ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ                 
กรม/ส านักงาน..... 
(รายตวัชีว้ดั)  

ขอใหส้ว่นราชการรายงานผลการด าเนินงาน เฉพาะตวัช้ีวดัตาม    
แผนปฏิบติัการของส่วนราชการระดบักรมหรอืเทียบเท่า และ
ตวัช้ีวดัภาคบงัคบัทุกตวัช้ีวดั โดยใชแ้บบฟอรม์และด าเนินการตาม
แนวทางการเขยีนรายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองฯ (ราย
ตวัชีว้ดั) ใหส้อดคลอ้งกบัประเภทของตวัชีว้ดันัน้ๆ ไดแ้ก ่ 
- ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นเชงิปรมิาณ (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบใุน

ภาคผนวก 4) 
- ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นเชงิคุณภาพ (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบใุน

ภาคผนวก 5) 
- ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นขัน้ตอนด าเนินงาน (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบุ

ในภาคผนวก 6) 
- ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็/ไม่ส าเรจ็ (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบใุน

ภาคผนวก 7) 
5. ภาคผนวก ระบุถงึเอกสาร/หลกัฐานอา้งองิประกอบแต่ละตวัชีว้ดัใหส้ว่นราชการ

แนบหลกัฐานอา้งองิ โดยขอใหส้ว่นราชการจดัสง่เฉพาะเอกสาร
ประกอบทีส่ าคญัทีใ่ชเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิส าหรบัการประเมนิผล  
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การเลือกแบบฟอรม์ในการรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของแต่ละตวัช้ีวดั 
 

ตวัช้ีวดั แบบฟอรม์ท่ีใช้ในการรายงาน 
มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล   

 1. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงและนโยบายส าคญั/พเิศษของรฐับาล 

ตามความเหมาะสมของตวัชีว้ดั   
 แต่ละประเภท 

 2. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏบิตัริาชการของกลุ่มภารกจิ 

ตามความเหมาะสมของตวัชีว้ดั   
 แต่ละประเภท 

 3. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนปฏบิตัริาชการ/ภารกจิหลกั/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ  
ของสว่นราชการระดบักรมหรอืเทยีบเท่า 

ตามความเหมาะสมของตวัชีว้ดั   
 แต่ละประเภท 

มิติท่ี 2 มิติด้านคณุภาพการให้บริการ    
 4.1 รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร เชงิปรมิาณ 
 4.2 รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูก้ าหนดนโยบาย เชงิปรมิาณ 
 4.3 ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนจนไดข้อ้ยุต ิ ขัน้ตอนด าเนินงาน 
 5. 

 
ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ 

ขัน้ตอนด าเนินงาน 

มิติท่ี 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ    
 6. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการรกัษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบ้รกิาร 
เชงิปรมิาณ 

 7.1 รอ้ยละของการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม เชงิปรมิาณ 
 7.2 ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลติ ขัน้ตอนด าเนินงาน 
 8. ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน ขัน้ตอนด าเนินงาน 
 9.1 ระดบัความส าเรจ็ของการควบคมุภายใน ขัน้ตอนด าเนินงาน 
 9.2 ระดบัความส าเรจ็ของการตรวจสอบภายใน ขัน้ตอนด าเนินงาน 
 10. ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนพฒันากฎหมาย 

ของสว่นราชการ 
ขัน้ตอนด าเนินงาน 

มิติท่ี 4 มิติด้านการพฒันาองคก์าร  
 11. ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาคุณภาพ 

การบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 
เชงิคุณภาพ 
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กรม/ส านักงาน.......................................... 
กลุ่มภารกิจ…........................................ 

กระทรวง........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการปฏิบติัราชการ 
ตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
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สารบญั 
 

1. ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ กรม/ส านักงาน.....กลุ่มภารกิจ.....กระทรวง....
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

2. รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ กรม/ส านักงาน.....กลุ่มภารกิจ.....กระทรวง.......... 
ตวัชีว้ดัที ่............................................................................................................................................................. 

3. ภาคผนวก 
1. หลกัฐานอา้งองิประกอบตวัชีว้ดัที ่ .......................................................................................................... 
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ตารางสรปุผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
กรม/ส านักงาน.................กลุ่มภารกิจ.................กระทรวง.................   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
 

ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติั
ราชการ 

หน่วยวดั 
น ้าหนัก
(รอ้ยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได ้

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 
มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล (น ้าหนัก : ร้อยละ 50)  4.1046  

 การประเมินผลแผนปฏิบติัราชการของกระทรวง............. (น ้าหนัก : ร้อยละ 25)  3.9874  

1.1.1 รอ้ยละของประชาชนอาย ุ
6 ปีขึน้ไปออกก าลงักายอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 รอ้ยละ 10 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 85.15 3.0300 1.2120 

1.1.2 จ านวนโรงพยาบาลศูนย/์
ทัว่ไป/ชุมชนทีไ่ดเ้ขา้กระบวน 
การพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ  

แหง่ 8 150 200 250 300 350 351 5.0000 1.6000 

1.2.1 จ านวนสถานบรกิาร
สขุภาพภาคเอกชนไดร้บัการ
ควบคมุก ากบัดแูลมาตรฐาน
บรกิารสขุภาพ 

แหง่ 5 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 11,877 3.8770 0.7754 

1.4 ระดบัความส าเรจ็ของการ
พฒันาศูนยบ์รกิารร่วมหรอื
เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน 

 ระดบั 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.4000 

 การประเมินผลแผนปฏิบติัราชการกลุ่มภารกิจ..............  (น ้าหนัก : ร้อยละ 10 )  3.7219  

2.1.1 รอ้ยละของตลาดสด
ประเภทที ่1 ทัว่ประเทศทุกแหง่
ไดร้บั การรบัรองความสะอาด
และผา่นเกณฑต์ลาดสดน่าซือ้
ระดบัด ีหรอืดมีาก      

 รอ้ยละ 4 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 70.71 3.1420 0.1257 

2.1.2 รอ้ยละของรา้นอาหารและ
แผงลอยจ าหน่ายอาหารได้
มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติ
อรอ่ย(CFGT)  

 รอ้ยละ 3 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 76.53 3.3060 0.0992 

2.1.3 รอ้ยละของสถานทีผ่ลติ
อาหาร 54 ประเภทผา่นเกณฑ ์
GMP 

รอ้ยละ 3 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 99.11 4.9110 0.1474 
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ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติั
ราชการ 

หน่วยวดั 
น ้าหนัก
(รอ้ยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได ้

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 
 การประเมินผลแผนปฏิบติัราชการของกรม/ส านักงาน.... (น ้าหนัก : ร้อยละ 15 )   4.5552  

3.1.1 รอ้ยละของตลาดสด
ประเภทที ่1 ผา่นเกณฑ ์
ตลาดสดน่าซือ้ข ัน้พืน้ฐาน 

รอ้ยละ 5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 92.23 4.2230 1.4077 

3.1.2 รอ้ยละของรา้นอาหาร
และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
ไดม้าตรฐานทอ้งถิน่  

รอ้ยละ 3 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.57 4.4570 0.8914 

3.1.3 รอ้ยละของรา้นอาหาร
ปลอดภยัจากสารปนเป้ือน       
6 ชนิดในทุกต าบล 

รอ้ยละ 2 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.21 4.4210 0.5895 

3.2 ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละ
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัตามเป้าหมาย
ผลผลติของสว่นราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณ
รายจา่ย) 

ระดบั 5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 1.6667 

   มิติท่ี 2 มิติด้านคณุภาพการให้บริการ (น ้าหนักร้อยละ 20)  4.4000  
4.1 รอ้ยละของระดบัความพงึ
พอใจของผูร้บับรกิาร 

รอ้ยละ 6 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 80.00 4.0000 1.2000 

4.2 รอ้ยละของระดบัความพงึ
พอใจของผูก้ าหนดนโยบาย 

รอ้ยละ 3 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 75.00 3.0000 0.4500 

4.3 ระดบัความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่อง
รอ้งเรยีนจนไดข้อ้ยตุิ 

ระดบั 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 1.2500 

5. ระดบัความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติ 

ระดบั 6 1 2 3 4 5 5 5.0000 1.5000 
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ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติั
ราชการ 

หน่วยวดั 
น ้าหนัก
(รอ้ยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได ้

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 
  มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ (น ้าหนัก : ร้อยละ 10)  4.6000  

6. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ย
ละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการ
รกัษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร 

ระดบั 2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 1.0000 

7.1.2 รอ้ยละของการเบกิ
จา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ย
ภาพรวม 

รอ้ยละ 2 92 93 94 95 96 94.00 3.0000 0.6000 

7.2 ระดบัความส าเรจ็ของการ
จดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลติ 

ระดบั 1 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.5000 

8. ระดบัความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังาน 

ระดบั 1 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.5000 

9.1 ระดบัความส าเรจ็ของการ
ควบคมุภายใน 

ระดบั 1.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.7500 

9.2 ระดบัความส าเรจ็ของการ
ตรวจสอบภายใน 

ระดบั 1.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.7500 

10. ระดบัความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามแผนพฒันา
กฎหมายของส่วนราชการ 

ระดบั 1 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.5000 

   มิติท่ี 4 มิติด้านการพฒันาองคก์าร (น ้าหนัก : ร้อยละ 20)  4.0000  
11. ระดบัความส าเรจ็ของการ
พฒันาคุณภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐั (PMQA) 

ระดบั 20 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.8000 

น ้าหนักรวม 100.00 ค่าคะแนนท่ีได้ 4.1923 
* หมายเหตุ : ใสค่่าคะแนนทีไ่ดเ้ท่ากบั 1 เน่ืองจากเป็นการประเมนิเชงิคุณภาพหรอืใชข้อ้มลูจากหน่วยงานอื่น 
 
รายงาน ณ วนัที.่...xx....เดอืน....xxx....พ.ศ….2553…. 
ผูร้ายงาน…….…xx..........xxx..........  หน่วยงาน……….xxxxx………. 
ต าแหน่ง……….xxxxxx ……….โทรศพัท…์…….02-2xx-xxxx ………. 
 
หมายเหต ุ: กรณีภายในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 หากตวัช้ีวดัใดไมส่ามารถรายงานผลได้ เช่น เป็น

ตวัช้ีวดั  ท่ีใช้ข้อมลูจากส่วนกลาง  จดัเกบ็ข้อมลูตามฤดกูาล (Crop Year) ให้ใส่ค่าคะแนนท่ีได้ 
เท่ากบั 1  มาก่อน 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)   รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตวัช้ีวดั : 3.1.2 รอ้ยละของรา้นอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารไดม้าตรฐานทอ้งถิน่ 
ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นายพรรษา  ตาโต                       ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล :   นายประจกัษ์  ภกัด ี
โทรศพัท ์:  02-2xx-xxxx โทรศพัท ์:   02-2xx-xxxx 
ค าอธิบาย : รา้นอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑม์าตรฐาน ตามเทศบญัญตัหิรอืขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ 
(เทศบาล/อบต.) หรอื กรณีทีเ่ทศบาล/อบต. ยงัไมม่กีารออกเทศบญัญตัหิรอืขอ้ก าหนด กจ็ะถือตามขอ้ก าหนดดา้น
สขุาภบิาลอาหารของรา้นอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารทีอ่อกโดยกรมอนามยั 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 
รา้นอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารไดม้าตรฐานทอ้งถิน่ 135,328 

รา้นอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารทัง้หมด 143,098 
รอ้ยละ 94.57 

  
 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
รอ้ยละของรา้นอาหารและแผงลอย
จ าหน่ายอาหารไดม้าตรฐานทอ้งถิน่ 

87.79 91.46 94.57 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

60 70 80 90 100 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐาน

ประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

3.1.3 รอ้ยละของรา้นอาหาร
และแผงลอยจ าหน่ายอาหารได้
มาตรฐานทอ้งถิน่ 

5 94.57 4.4570 0.2228 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  :   
1. จดัท าแผนตรวจตดิตาม ควบคมุ ก ากบัการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยไดม้กีารสุม่ตรวจรา้นอาหาร และ

แผงลอยอย่างสม ่าเสมอ คลอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ (เอกสารแนบ 1) 
2. อบรมอาสาสมคัร เครอืขา่ยภาคประชาชน ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ สามารถสอดสอ่ง ด าเนินการแทน

เจา้หน้าทีข่องกระทรวงได ้โดยไดจ้ดัอบรมทัง้หมด 8 ครัง้ โดยแบ่งเป็นภาคๆ ละ 2 ครัง้ (เอกสารแนบ 2) 
3. สรุปผลการด าเนินงานใหก้บัผูบ้รหิารไดร้บัทราบอย่างสม ่าเสมอ (รายไตรมาส) เพื่อปรบัปรงุการด าเนินงาน

ในไตรมาสต่อไป (เอกสารแนบ 3) 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)   รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
    จงัหวดั และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคญั และให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน ประกอบกบั
ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัจงึสง่ผลใหม้ผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัสงู 
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :      
      จ านวนบุคลากรในทอ้งทีข่องกระทรวงมจี านวนจ ากดั 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป :      
   ควรมีการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายในท้องที่ ให้มีการติดตามการด าเนินงานตลอดทัง้ปี เพื่อให้แน่ใจว่า
รา้นอาหารและแผงลอยทีจ่ าหน่ายอาหารไดม้าตรฐานทอ้งถิน่ ปฏบิตัติามมาตรฐานทีไ่ดก้ าหนดอย่างเคร่งครดั 
หลกัฐานอ้างอิง : (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก จ านวน 63 แผน่) 

1. แผนการตรวจตดิตาม และผลการสุม่ตรวจ จ านวน 20 แผ่น 
2. เอกสารประกอบการฝึกอบรมอาสาสมคัร เครอืขา่ยภาคประชาชน จ านวน 35 แผ่น 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานรายไตรมาส จ านวน 8 แผ่น 
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ภาคผนวก 
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หลกัฐานอ้างอิงประกอบตวัช้ีวดัท่ี 3.1.2 
ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 

ได้มาตรฐานท้องถ่ิน 
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แนวทางและตวัอย่างการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัราชการ 
ตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553  ส าหรบัส่วนราชการระดบักรมหรือเทียบเท่า 

(กรณีกรมในกระทรวงท่ีไม่มีกลุ่มภารกิจ) 
 

 
 

ภาคผนวก 11 
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 แนวทางการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ส าหรบัส่วนราชการระดบักรมหรอืเทียบเท่า  (กรณีกระทรวงท่ีไมมี่กลุม่ภารกิจ) 
 
ขอใหส้ว่นราชการด าเนินการดงันี้ 
 ส่ิงท่ีต้องด าเนินการ ค าอธิบาย 
1. หน้าปก ระบุชื่อสว่นราชการ และกระทรวงทีส่งักดั 
2. สารบญั ระบุสว่นประกอบต่างๆของรายงานฯ และหมายเลขหน้าอา้งองิ         

ใหส้อดคลอ้งกนั ไดแ้ก่  
- ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ
กรม/ส านักงาน.....กระทรวง.....ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2553  

- รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ     
กรม/ส านักงาน.....  (รายตวัชีว้ดั)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตาม 

ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ               
กรม/ส านักงาน.....กระทรวง.....
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2553  

ขอใหส้ว่นราชการด าเนินการตามแนวทางการเขยีนรายละเอยีดตาราง
สรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 
(รายละเอยีดตามทีร่ะบุในภาคผนวก 3)  โดยระบุทุกตวัช้ีวดัตาม       
ค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 

4. รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค า
รบัรองการปฏบิตัริาชการ                 
กรม/ส านักงาน..... 
(รายตวัชีว้ดั)  

ขอใหส้ว่นราชการรายงานผลการด าเนินงานเฉพาะตวัช้ีวดัตาม     
แผนแผนปฏิบติัราชการของ ส่วนราชการระดบักรมหรอืเทียบเท่า 
และตวัช้ีวดัภาคบงัคบัทุกตวัช้ีวดั โดยใชแ้บบฟอรม์และด าเนินการ
ตามแนวทางการเขยีนรายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองฯ 
(รายตวัชีว้ดั) ใหส้อดคลอ้งกบัประเภทของตวัชีว้ดันัน้ๆ ไดแ้ก่  
- ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นเชงิปรมิาณ (แนวทางและตวัอย่างตามที่ระบใุน
ภาคผนวก 4) 

- ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นเชงิคุณภาพ (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบใุน
ภาคผนวก 5) 

- ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นขัน้ตอนด าเนินงาน (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบุใน
ภาคผนวก 6) 

- ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็/ไม่ส าเรจ็ (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบใุน
ภาคผนวก 7) 

5. ภาคผนวก ระบุถงึเอกสาร/หลกัฐานอา้งองิประกอบแต่ละตวัชีว้ดั ใหส้ว่นราชการ
แนบหลกัฐานอา้งองิ  โดยขอใหส้ว่นราชการจดัสง่เฉพาะเอกสาร
ประกอบทีส่ าคญัทีใ่ชเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิส าหรบัการประเมนิผล  
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การเลือกแบบฟอรม์ในการรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของแต่ละตวัช้ีวดั 
 

ตวัช้ีวดั แบบฟอรม์ท่ีใช้ในการรายงาน 
มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล   

 1. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงและนโยบายส าคญั/พเิศษของรฐับาล 

ตามความเหมาะสมของตวัชีว้ดั   
 แต่ละประเภท 

 2. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏบิตัริาชการของกลุ่มภารกจิ 

ไม่มตีวัชีว้ดัในระดบักลุ่มภารกจิ 

 3. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนปฏบิตัริาชการ/ภารกจิหลกั/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ  
ของสว่นราชการระดบักรมหรอืเทยีบเท่า 

ตามความเหมาะสมของตวัชีว้ดั   
 แต่ละประเภท 

มิติท่ี 2 มิติด้านคณุภาพการให้บริการ    
 4.1 รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร เชงิปรมิาณ 
 4.2 รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูก้ าหนดนโยบาย เชงิปรมิาณ 
 4.3 ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนจนไดข้อ้ยุต ิ ขัน้ตอนด าเนินงาน 
 5. 

 
ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ 

ขัน้ตอนด าเนินงาน 

มิติท่ี 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ    
 6. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการรกัษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบ้รกิาร 
เชงิปรมิาณ 

 7.1 รอ้ยละของการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม เชงิปรมิาณ 
 7.2 ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลติ ขัน้ตอนด าเนินงาน 
 8. ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน ขัน้ตอนด าเนินงาน 
 9.1 ระดบัความส าเรจ็ของการควบคมุภายใน ขัน้ตอนด าเนินงาน 
 9.2 ระดบัความส าเรจ็ของการตรวจสอบภายใน ขัน้ตอนด าเนินงาน 
 10. ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนพฒันากฎหมาย 

ของสว่นราชการ 
ขัน้ตอนด าเนินงาน 

มิติท่ี 4 มิติด้านการพฒันาองคก์าร  
 11. ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาคุณภาพ 

การบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 
เชงิคุณภาพ 
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กรม/ส านักงาน.......................................... 
 

กระทรวง........................... 

 
 
 
 

 

 

รายงานผลการปฏิบติัราชการ 
ตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
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สารบญั 
 

1.  ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการกรม/ส านักงาน..........กระทรวง.......... 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
2. รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการกรม/ส านักงาน..........กระทรวง...............      
    ตวัชีว้ดัที ่.............................................................................................................................................. 
3. ภาคผนวก 

1. หลกัฐานอา้งองิประกอบตวัชีว้ดัที ่ ........................................................................................... 
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ตารางสรปุผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

กรม/ส านักงาน............................กระทรวง................................ 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 

ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติั
ราชการ 

หน่วยวดั 
น ้าหนัก
(รอ้ยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได ้

คะแนน
ถ่วง
น ้าหนั
ก 

มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล (น ้าหนัก : ร้อยละ 50)  4.2489  

 การประเมินผลแผนปฏิบติัราชการของกระทรวง............. (น ้าหนัก : ร้อยละ 30)  3.9352  

1.1.1 รอ้ยละทีเ่ปลีย่นแปลงของ
ดชันีคุณภาพชวีติและทุนทาง
สงัคม (13 ตวัชี้วดั) 

 รอ้ยละ 13 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 85.15 3.0300 1.3130 

1.1.2 รอ้ยละของการด าเนินการ
ตามมาตรการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 เพื่อใหด้ชันีคุณภาพ
ชวีติและทุนทางสงัคมของไทย
เทยีบเคยีงกบัดชันีฯของ
ต่างประเทศ (Benchmark) ได ้

 รอ้ยละ 10 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 99.64 4.9280 1.6427 

1.2.1 จ านวน อปท. ทีส่ามารถ
ใหค้วามช่วยเหลอื  
ผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม 

แหง่ 5 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 11,877.00 3.8770 0.6462 

1.4 ระดบัความส าเรจ็ของการ
พฒันาศูนยบ์รกิารร่วมหรอื
เคาน์เตอรบ์รกิารประชาชน 

 ระดบั 2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.3333 

 การประเมินผลแผนปฏิบติัราชการของกรม/ส านักงาน.... (น ้าหนัก : ร้อยละ 20 )  4.7195  

3.1.1 จ านวนต าบลเป้าหมายที่
ไดร้บัการสง่เสรมิพฒันา
ศกัยภาพและมสีว่นร่วมในการ
พฒันาสงัคมและจดัสวสัดกิาร) 

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

3.1.2 รอ้ยละของผูด้อ้ยโอกาสที่
ไดร้บัสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีพ่งึไดร้บั
ตามทีม่าตรฐานก าหนด/
กฎหมายบญัญตัไิว ้

รอ้ยละ 5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.57 4.4570 0.2229 

3.1.3 รอ้ยละของเดก็และ
เยาวชนที่ไดร้บับรกิาร มคีวามรู้
และสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม 

รอ้ยละ 5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.21 4.4210 0.2211 
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ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติั
ราชการ 

หน่วยวดั 
น ้าหนัก
(รอ้ยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได ้

คะแนน
ถ่วง
น ้าหนั
ก 

3.2 ระดบัความส าเรจ็ของ รอ้ย
ละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัตาม
เป้าหมายผลผลติของสว่น
ราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจา่ย) 

ระดบั 5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2500 

   มิติท่ี 2 มิติด้านคณุภาพการให้บริการ (น ้าหนักร้อยละ 20)  4.4000  
4.1 รอ้ยละของระดบัความพงึ
พอใจของผูร้บับรกิาร 

รอ้ยละ 6 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 80.00 4.0000 1.2000 

4.2 รอ้ยละของระดบัความพงึ
พอใจของผูก้ าหนดนโยบาย 

รอ้ยละ 3 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 75.00 3.0000 0.4500 

4.3 ระดบัความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่อง
รอ้งเรยีนจนไดข้อ้ยตุิ 

ระดบั 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 1.2500 

5. ระดบัความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติ 

ระดบั 6 1 2 3 4 5 5 5.0000 1.5000 

  มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ (น ้าหนัก : ร้อยละ 10)  4.6000  
6. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ย
ละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการ
รกัษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร 

ระดบั 2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 1.0000 

7.1.2 รอ้ยละของการเบกิ
จา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ย
ภาพรวม 

รอ้ยละ 2 92 93 94 95 96 94.00 3.0000 0.6000 

7.2 ระดบัความส าเรจ็ของการ
จดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลติ 

ระดบั 1 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.5000 

8. ระดบัความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังาน 

ระดบั 1 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.5000 

9.1 ระดบัความส าเรจ็ของการ
ควบคมุภายใน 

ระดบั 1.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.7500 

9.2 ระดบัความส าเรจ็ของการ
ตรวจสอบภายใน 

ระดบั 1.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.7500 
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ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติั
ราชการ 

หน่วยวดั 
น ้าหนัก
(รอ้ยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได ้

คะแนน
ถ่วง
น ้าหนั
ก 

10. ระดบัความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามแผนพฒันา
กฎหมายของส่วนราชการ 

ระดบั 1 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.5000 

   มิติท่ี 4 มิติด้านการพฒันาองคก์าร (น ้าหนัก : ร้อยละ 20)  4.0000  
11. ระดบัความส าเรจ็ของการ
พฒันาคุณภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐั (PMQA) 

ระดบั 20 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.8000 

น ้าหนักรวม 100 ค่าคะแนนท่ีได้ 4.2645 
* หมายเหตุ : ใสค่่าคะแนนทีไ่ดเ้ท่ากบั 1 เน่ืองจากเป็นการประเมนิเชงิคุณภาพหรอืใชข้อ้มลูจากหน่วยงานอื่น 
 
รายงาน ณ วนัที.่...xx....เดอืน....xxx....พ.ศ….2553…. 
ผูร้ายงาน…….…xx..........xxx..........  หน่วยงาน……….xxxxx………. 
ต าแหน่ง……….xxxxxx ……….โทรศพัท…์…….02-2xx-xxxx ………. 
 

 

หมายเหต ุ: กรณีภายในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 หากตวัช้ีวดัใดไมส่ามารถรายงานผลได้ เช่น เป็น
ตวัช้ีวดัท่ีใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง  จดัเกบ็ขอ้มูลตามฤดกูาล (Crop year) ให้ใส่ค่าคะแนนท่ีได้ 
เท่ากบั 1 มาก่อน 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)   รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตวัช้ีวดั : 3.1.1 จ านวนต าบลเป้าหมายทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพและมสีว่นร่วมในการพฒันาสงัคมและ 
                        จดัสวสัดกิาร 
ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นายพรรษา  ตาโต                       ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล :   นายประจกัษ์  ภกัด ี
โทรศพัท ์:  02-2xx-xxxx โทรศพัท ์:   02-2xx-xxxx 
ค าอธิบาย :  
ต าบลเป้าหมาย หมายถงึ ต าบล/อ าเภอทีส่ านกังานสง่เสรมิและสนบัสนุนวชิาการ ไดค้ดัเลอืกและด าเนินการสง่เสรมิ

และสนบัสนุนใหเ้กดิเครอืขา่ยพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยร์ะดบัต าบล และกลไก
เครอืขา่ยระดบัอ าเภอในรอบปีทีผ่่านมา (ปี 2550-2552) 

การพฒันาศกัยภาพ หมายถงึ การสง่เสรมิและสนบัสนุนความรูท้างวชิาการแก่เครอืขา่ยระดบัต าบลและระดบัอ าเภอ 
โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การศกึษาดงูาน การประชุมเชงิปฏบิตักิาร เวทปีระชาคม การ
ประชุมกลุ่มย่อยในพืน้ที ่การสนบัสนุนคู่มอืการปฏบิตังิาน รวมทัง้การกระท าอื่นใดทีช่่วยให้
เครอืขา่ยสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

การมสีว่นร่วมในการพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร หมายถงึ การสง่เสรมิสนบัสนุนใหเ้ครอืขา่ย มแีผนหรอืมกีาร
ด าเนินงานดา้นการพฒันาสงัคมหรอืดา้นสวสัดกิาร 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : (ขอใหก้รอกขอ้มลูผลการด าเนินงานใหค้รบถว้น) 
 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
จ านวนต าบลเป้าหมายทีไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิพฒันาศกัยภาพและมสีว่นร่วม
ในการพฒันาสงัคมและจดัสวสัดกิาร 

- 611 1,522 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
1,009 1,136 1,263 1,390 1,517 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐาน

ประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

3.1.1 จ านวนต าบลเป้าหมายที่
ไดร้บัการสง่เสรมิพฒันา
ศกัยภาพและมสีว่นรว่มในการ
พฒันาสงัคมและจดัสวสัดกิาร 

5 1,522 5.0000 0.2500 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)   รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ค ำช้ีแจงกำรปฏิบติังำน/มำตรกำรท่ีได้ด ำเนินกำร  
1. ประชุมผูอ้ ำนวยกำร สสว.และเจำ้หน้ำที ่สสว.1-12  ชีแ้จงท ำควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัรำยละเอยีดขัน้ตอนกำร

ด ำเนินงำนตำมตวัชีว้ดัและกำรจดัเกบ็ขอ้มลูและหลกัฐำนประกอบอำ้งองิ (เอกสารแนบ 1) 
2. จดัท ำแผนปฏบิตักิำรด ำเนินงำนตำมตวัชีว้ดั (เอกสารแนบ 2) 
3. จดัท ำแบบประเมนิศกัยภำพเครอืขำ่ย พม.ระดบัต ำบล ร่วมกบัอำจำรยม์หำวทิยำลยัเชยีงใหมแ่ละ

มหำวทิยำลยัขอนแก่น (เอกสารแนบ 3) 
4. จดัท ำแนวทำงกำรปฏบิตังิำนของเจำ้หน้ำที ่สสว.1-12 (เอกสารแนบ 4) 
5. ปฏบิตังิำนตำมรำยละเอยีดในขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนทีว่ำงเกณฑก์ ำหนดไว้ (เอกสารแนบ 5) 
6. สรุปผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละ สสว. ในพืน้ที ่และประมวลสรุปในภำพรวมของ สสว. 1-12  

(เอกสารแนบ 6) 
ปัจจยัสนับสนุนต่อกำรด ำเนินงำน :   

-บุคลำกรผูช้ ำนำญงำนในพืน้ทีแ่ละมคีวำมพรอ้มในกำรปฏบิตังิำน ตลอดจนกำรไดร้บัควำมร่วมมอืจำก 
ภำคประชำชนและองคก์รต่ำงๆ 

อปุสรรคต่อกำรด ำเนินงำน :      
-งบประมำณทีไ่ดร้บักำรจดัสรรไม่สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตังิำน 
-ศกัยภำพของเครอืขำ่ย พม. ระดบัต ำบลไม่เท่ำกนั 
-กำรบรูณำกำรกำรปฏบิตังิำนในพืน้ทีไ่มช่ดัเจน 
-กำรเปลีย่นแปลงผูบ้รหิำร อบต. /ผูน้ ำชุมชน/กรรมกำรเครอืขำ่ย ท ำใหข้ำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏบิตังิำน 

ข้อเสนอแนะส ำหรบักำรด ำเนินงำนในปีต่อไป :      
-กำรพฒันำศกัยภำพเครอืขำ่ย พม. ระดบัต ำบล จะตอ้งยกระดบัขดีควำมสำมำรถกำรพฒันำศกัยภำพใหส้งูขึน้ 
-สง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้ครอืขำ่ยเป็นทีย่อมรบัในชมุชน โดยกำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธบ์ทบำทและ 
ผลกำรด ำเนินงำนของเครอืขำ่ย ผ่ำนวทิยชุุมชน แผ่นพบั จดหมำยขำ่ว จดัเวทคีวำมรูท้ำงวชิำกำร เป็นตน้ 
-สนบัสนุนใหเ้ครอืขำ่ย พม. จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นองคก์รสำธำรณประโยชน์ตำมกฎหมำย 

 
หลกัฐำนอ้ำงอิง : (เป็นเอกสารแนบ    จ านวน 1 เลม่  ) 

เอกสำรสรุปกำรพฒันำศกัยภำพเครอืขำ่ยพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษยร์ะดบัต ำบล ปีงบประมำณ 
2552  มรีำยละเอยีดดงันี้ 
1. หนงัสอืกลุ่มพฒันำระบบบรหิำร ที ่พม 0316.1/65 ลงวนัที ่23 มกรำคม 2552 เรื่อง 1. ประชุมผูอ้ ำนวยกำร 

สสว.และเจำ้หน้ำที ่สสว.1-12  
2. แผนปฏบิตักิำรด ำเนินงำนตำมตวัชีว้ดั  
3. แบบประเมนิศกัยภำพเครอืขำ่ย พม.ระดบัต ำบล  
4. แนวทำงกำรปฏบิตังิำนของเจำ้หน้ำที ่สสว.1-12  
5. ผลกำรปฏบิตังิำนตำมรำยละเอยีดในขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนทีว่ำงเกณฑก์ ำหนดไว ้
6. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละ สสว. ในพืน้ที ่และประมวลสรุปในภำพรวมของ สสว. 1-12  
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ภาคผนวก 
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หลกัฐานอ้างอิงประกอบตวัช้ีวดัท่ี 3.1.1 
จ านวนต าบลเป้าหมายท่ีได้รบัการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพและ 

มีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมและจดัสวสัดิการ 
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 262 

 
 
 
 
 

 
 

แนวทางและตวัอย่างการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัราชการ 
ตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการส าหรบัส่วนราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(กรณีส่วนราชการท่ีสงักดัส านักนายกรฐัมนตรี และ 

ส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี หรือกระทรวง) 
 

 
 

ภาคผนวก 12 
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 แนวทางการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ 
ส าหรบัส่วนราชการ   (กรณีส่วนราชการท่ีสงักดัส านักนายกรฐัมนตรี 

และส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี หรอืกระทรวง) 
 
ขอใหส้ว่นราชการด าเนินการดงันี้ 
 ส่ิงท่ีต้องด าเนินการ ค าอธิบาย 

1. หน้าปก รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ.....เดอืน.....(ชื่อสว่นราชการ) 

2. สารบญั ระบุสว่นประกอบต่างๆของรายงานฯ และหมายเลขหน้าอา้งองิให้
สอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่  
- ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ   
.....(ช่ือส่วนราชการ)..... ส านกันายกรฐัมนตร ีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 

- รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ     
.....(ช่ือส่วนราชการ)..... (รายตวัชีว้ดั)  

- ภาคผนวก  
3. ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค า

รบัรองการปฏบิตัริาชการ                              
...(ช่ือส่วนราชการ)...  
ส านักนายกรฐัมนตรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

ขอใหส้ว่นราชการด าเนินการตามแนวทางการเขยีนรายละเอยีดตาราง
สรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 
(รายละเอยีดตามทีร่ะบุในภาคผนวก 3)  โดยระบุทุกตวัช้ีวดัตาม       
ค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 

4. รายงานผลการปฏบิตัริาชการตาม             
ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ                          
...(ช่ือส่วนราชการ)... (รายตวัชีว้ดั)  

ขอใหส้ว่นราชการรายงานผลการด าเนินงานทุกตวัช้ีวดัตาม            
ค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ โดยใชแ้บบฟอรม์และ
ด าเนินการตามแนวทางการเขยีนรายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค า
รบัรองฯ (รายตวัชีว้ดั) ใหส้อดคลอ้งกบัประเภทของตวัชีว้ดันัน้ๆ ไดแ้ก่  
- ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นเชงิปรมิาณ (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบใุน
ภาคผนวก 4) 

- ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นเชงิคุณภาพ (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบใุน
ภาคผนวก 5) 

- ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นขัน้ตอนด าเนินงาน (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบุใน
ภาคผนวก 6) 

- ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็/ไม่ส าเรจ็ (แนวทางและตวัอย่างตามทีร่ะบใุน
ภาคผนวก 7) 

5. ภาคผนวก ระบุถงึเอกสาร/หลกัฐานอา้งองิประกอบแต่ละตวัชีว้ดัใหส้ว่นราชการแนบ
หลกัฐานอา้งองิโดยขอใหส้ว่นราชการจดัสง่เฉพาะเอกสารประกอบที่
ส าคญัทีใ่ชเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิส าหรบัการประเมนิผล  
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การเลือกแบบฟอรม์ในการรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของแต่ละตวัช้ีวดั 
 

ตวัช้ีวดั แบบฟอรม์ท่ีใช้ในการรายงาน 
มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล   

 1. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง 

ตามความเหมาะสมของตวัชีว้ดั    
แต่ละประเภท 

 2. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏบิตัริาชการของกลุ่มภารกจิ 

ตามความเหมาะสมของตวัชีว้ดั    
แต่ละประเภท 

 3. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏบิตัริาชการ/ภารกจิหลกั/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ 
ของสว่นราชการระดบักรมหรอืเทยีบเท่า 

ตามความเหมาะสมของตวัชีว้ดั   
 แต่ละประเภท 

มิติท่ี 2 มิติด้านคณุภาพการให้บริการ    
 4. รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร เชงิปรมิาณ 
 5. ระดบัความส าเรจ็ในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วม 

ในการแสดงความคดิเหน็และร่วมตดิตามตรวจสอบ 
ผลการปฏบิตัริาชการ 

ขัน้ตอนด าเนินงาน 

 6. ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ 

ขัน้ตอนด าเนินงาน 

 7. ระดบัความส าเรจ็ในการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการ ขัน้ตอนด าเนินงาน 
มิติท่ี 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ    

 8. รอ้ยละของอตัราการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุน/รายจา่ย 
ในภาพรวม 

เชงิปรมิาณ 

 9. ระดบัความส าเรจ็ของการตรวจสอบภายใน ขัน้ตอนด าเนินงาน 
 10. ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลติ เชงิปรมิาณ 
 11. ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน

ของสว่นราชการ 
ขัน้ตอนด าเนินงาน 

 12. ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการรกัษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบ้รกิาร 

เชงิปรมิาณ 

 13. ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการ 
ตามแผนพฒันากฎหมายของสว่นราชการ 

ขัน้ตอนด าเนินงาน 

มิติท่ี 4 มิติด้านการพฒันาองคก์าร  
 14. ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาคุณภาพ 

การบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 
เชงิคุณภาพ 
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............(ช่ือส่วนราชการ)............ 
 

ส านักนายกรฐัมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการปฏิบติัราชการตาม 
ค ารบัรองการปฏิบติัราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
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สารบญั 

 
1.  ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ .....(ช่ือส่วนราชการ).....                            
     ส านกันายกรฐัมนตร ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553............................................................. 
2. รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ .....(ช่ือส่วนราชการ)..... 

ตวัชีว้ดัที ่.............................................................................................................................. 
3. ภาคผนวก 

1. หลกัฐานอา้งองิประกอบตวัชีว้ดัที ่ ..................................................................................... 
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ตารางสรปุผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

ส่วนราชการท่ีสงักดัส านักนายกรฐัมนตรี................................ 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 

ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติั
ราชการ 

หน่วย
วดั 

น ้าหนัก
(รอ้ยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได ้

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 
มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล (น ้าหนัก : ร้อยละ 50)  4.6598  

 การประเมินผลแผนปฏิบติัราชการส านักงาน................  (น ้าหนัก : ร้อยละ 50)  4.6598  

3.1.1 จ านวนต าบลเป้าหมาย
ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิพฒันา
ศกัยภาพและมสีว่นร่วมใน
การพฒันาสงัคมและจดั
สวสัดกิาร) 

ต าบล 15 1,009 1,136 1,263 1,390 1,517 1,522 5.0000 1.5000 

3.1.2 รอ้ยละของผูด้อ้ยโอกาส
ทีไ่ดร้บัสทิธขิ ัน้พืน้ฐานที่พงึ
ไดร้บัตามทีม่าตรฐานก าหนด/
กฎหมายบญัญตัไิว ้

รอ้ยละ 10 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.57 4.4570 0.8914 

3.1.3 รอ้ยละของเดก็และ
เยาวชนที่ไดร้บับรกิาร มี
ความรูแ้ละสภาพแวดลอ้มที่
เหมาะสม 

รอ้ยละ 20 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 94.21 4.4210 1.7684 

3.2 ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ย
ละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัตาม
เป้าหมายผลผลติของสว่น
ราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจา่ย) 

ระดบั 5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.5000 
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ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติั
ราชการ 

หน่วย
วดั 

น ้าหนัก
(รอ้ยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได ้

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 
   มิติท่ี 2 มิติด้านคณุภาพการให้บริการ (น ้าหนักร้อยละ 20)  4.4000  

4.1 รอ้ยละของระดบัความ
พงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

รอ้ยละ 6 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 80.00 4.0000 1.2000 

4.2 รอ้ยละของระดบัความ
พงึพอใจของผูก้ าหนด
นโยบาย 

รอ้ยละ 3 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 75.00 3.0000 0.4500 

4.3 ระดบัความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่อง
รอ้งเรยีนจนไดข้อ้ยตุิ 

ระดบั 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 1.2500 

5. ระดบัความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติ 

ระดบั 6 1 2 3 4 5 5 5.0000 1.5000 

  มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ (น ้าหนัก : ร้อยละ 10)  4.6000  
6. ระดบัความส าเรจ็ของ
รอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักใน
การรกัษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบ้รกิาร 

ระดบั 2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 1.0000 

7.1.2 รอ้ยละของการเบกิ
จา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ย
ภาพรวม 

รอ้ยละ 2 92 93 94 95 96 94.00 3.0000 0.6000 

7.2 ระดบัความส าเรจ็ของ
การจดัท าตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลติ 

ระดบั 1 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.5000 

8. ระดบัความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังาน 

ระดบั 1 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.5000 

9.1 ระดบัความส าเรจ็ของ
การควบคมุภายใน 

ระดบั 1.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.7500 

9.2 ระดบัความส าเรจ็ของ
การตรวจสอบภายใน 

ระดบั 1.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.7500 

10. ระดบัความส าเรจ็ของ
การด าเนินการตาม
แผนพฒันากฎหมายของ
สว่นราชการ 

ระดบั 1 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.5000 
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ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติั
ราชการ 

หน่วย
วดั 

น ้าหนัก
(รอ้ยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได ้

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 
   มิติท่ี 4 มิติด้านการพฒันาองคก์าร (น ้าหนัก : ร้อยละ 20)  4.0000  
11. ระดบัความส าเรจ็ของการ
พฒันาคุณภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐั (PMQA) 

ระดบั 20 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.8000 

น ้าหนักรวม 100.00 ค่าคะแนนท่ีได้ 4.4699 
* หมายเหตุ : ใสค่่าคะแนนทีไ่ดเ้ท่ากบั 1 เน่ืองจากเป็นการประเมนิเชงิคุณภาพหรอืใชข้อ้มลูจากหน่วยงานอื่น 
 
 
 
รายงาน ณ วนัที.่...xx....เดอืน....xxx....พ.ศ….2553…. 
ผูร้ายงาน…….…xx..........xxx..........  หน่วยงาน……….xxxxx………. 
ต าแหน่ง……….xxxxxx ……….โทรศพัท…์…….02-2xx-xxxx ………. 

หมายเหต ุ: กรณีภายในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 หากตวัช้ีวดัใดไมส่ามารถรายงานผลได้ เช่น เป็น
ตวัช้ีวดัท่ีใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง  จดัเกบ็ขอ้มูลตามฤดกูาล (Corp Year) ให้ใส่ค่าคะแนนท่ีได้ 
เท่ากบั 1 มาก่อน 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)   รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตวัช้ีวดั : 3.1.1 จ านวนต าบลเป้าหมายทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพและมสีว่นร่วมในการพฒันาสงัคมและ 
                        จดัสวสัดกิาร 
ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นายพรรษา  ตาโต                       ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล :   นายประจกัษ์  ภกัด ี
โทรศพัท ์:  02-2xx-xxxx โทรศพัท ์:   02-2xx-xxxx 
ค าอธิบาย :  
ต าบลเป้าหมาย หมายถงึ ต าบล/อ าเภอทีส่ านกังานสง่เสรมิและสนบัสนุนวชิาการ ไดค้ดัเลอืกและด าเนินการสง่เสรมิ

และสนบัสนุนใหเ้กดิเครอืขา่ยพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยร์ะดบัต าบล และกลไก
เครอืขา่ยระดบัอ าเภอในรอบปีทีผ่่านมา (ปี 2550-2552) 

การพฒันาศกัยภาพ หมายถงึ การสง่เสรมิและสนบัสนุนความรูท้างวชิาการแก่เครอืขา่ยระดบัต าบลและระดบัอ าเภอ 
โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การศกึษาดงูาน การประชุมเชงิปฏบิตักิาร เวทปีระชาคม การ
ประชุมกลุ่มย่อยในพืน้ที ่การสนบัสนุนคู่มอืการปฏบิตังิาน รวมทัง้การกระท าอื่นใดทีช่่วยให้
เครอืขา่ยสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

การมสีว่นร่วมในการพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร หมายถงึ การสง่เสรมิสนบัสนุนใหเ้ครอืขา่ย มแีผนหรอืมกีาร
ด าเนินงานดา้นการพฒันาสงัคมหรอืดา้นสวสัดกิาร 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : (ขอใหก้รอกขอ้มลูผลการด าเนินงานใหค้รบถว้น) 
 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
จ านวนต าบลเป้าหมายทีไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิพฒันาศกัยภาพและมสีว่นร่วม
ในการพฒันาสงัคมและจดัสวสัดกิาร 

- 611 1,522 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
1,009 1,136 1,263 1,390 1,517 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐาน

ประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

3.1.1 จ านวนต าบลเป้าหมายที่
ไดร้บัการสง่เสรมิพฒันา
ศกัยภาพและมสีว่นรว่มในการ
พฒันาสงัคมและจดัสวสัดกิาร 

5 1,522 5.0000 0.2500 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)   รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ค ำช้ีแจงกำรปฏิบติังำน/มำตรกำรท่ีได้ด ำเนินกำร  
1. ประชุมผูอ้ ำนวยกำร สสว.และเจำ้หน้ำที ่สสว.1-12  ชีแ้จงท ำควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัรำยละเอยีดขัน้ตอนกำร

ด ำเนินงำนตำมตวัชีว้ดัและกำรจดัเกบ็ขอ้มลูและหลกัฐำนประกอบอำ้งองิ (เอกสารแนบ 1) 
2. จดัท ำแผนปฏบิตักิำรด ำเนินงำนตำมตวัชีว้ดั (เอกสารแนบ 2) 
3. จดัท ำแบบประเมนิศกัยภำพเครอืขำ่ย พม.ระดบัต ำบล ร่วมกบัอำจำรยม์หำวทิยำลยัเชยีงใหมแ่ละ

มหำวทิยำลยัขอนแก่น (เอกสารแนบ 3) 
4. จดัท ำแนวทำงกำรปฏบิตังิำนของเจำ้หน้ำที ่สสว.1-12 (เอกสารแนบ 4) 
5. ปฏบิตังิำนตำมรำยละเอยีดในขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนทีว่ำงเกณฑก์ ำหนดไว้ (เอกสารแนบ 5) 
6. สรุปผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละ สสว. ในพืน้ที ่และประมวลสรุปในภำพรวมของ สสว. 1-12  

(เอกสารแนบ 6) 
ปัจจยัสนับสนุนต่อกำรด ำเนินงำน :   

-บุคลำกรผูช้ ำนำญงำนในพืน้ทีแ่ละมคีวำมพรอ้มในกำรปฏบิตังิำน 
-กำรร่วมมอืของภำคประชำชนและองคก์รหนุนเสรมิ 
-มแีผนปฏบิตังิำนในกำรด ำเนินงำนตำมตวัชีว้ดั 

อปุสรรคต่อกำรด ำเนินงำน :      
-งบประมำณทีไ่ดร้บักำรจดัสรรไม่สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตังิำน 
-ศกัยภำพของเครอืขำ่ย พม. ระดบัต ำบลไม่เท่ำกนั 
-กำรบรูณำกำรกำรปฏบิตังิำนในพืน้ทีไ่มช่ดัเจน 
-กำรเปลีย่นแปลงผูบ้รหิำร อบต. /ผูน้ ำชุมชน/กรรมกำรเครอืขำ่ย ท ำใหข้ำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏบิตังิำน 

ข้อเสนอแนะส ำหรบักำรด ำเนินงำนในปีต่อไป :      
-กำรพฒันำศกัยภำพเครอืขำ่ย พม. ระดบัต ำบล จะตอ้งยกระดบัขดีควำมสำมำรถกำรพฒันำศกัยภำพใหส้งูขึน้ 
-สง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้ครอืขำ่ยเป็นทีย่อมรบัในชมุชน โดยกำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธบ์ทบำทและ 
ผลกำรด ำเนินงำนของเครอืขำ่ย ผ่ำนวทิยชุุมชน แผ่นพบั จดหมำยขำ่ว จดัเวทคีวำมรูท้ำงวชิำกำร เป็นตน้ 
-สนบัสนุนใหเ้ครอืขำ่ย พม. จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นองคก์รสำธำรณประโยชน์ตำมกฎหมำย 

หลกัฐำนอ้ำงอิง : (เป็นเอกสารแนบ    จ านวน 1 เลม่  ) 
เอกสำรสรุปกำรพฒันำศกัยภำพเครอืขำ่ยพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษยร์ะดบัต ำบล ปีงบประมำณ 
2552  มรีำยละเอยีดดงันี้ 
1. หนงัสอืกลุ่มพฒันำระบบบรหิำร ที ่พม 0316.1/65 ลงวนัที ่23 มกรำคม 2552 เรื่อง 1. ประชุมผูอ้ ำนวยกำร 

สสว.และเจำ้หน้ำที ่สสว.1-12  
2. แผนปฏบิตักิำรด ำเนินงำนตำมตวัชีว้ดั  
3. แบบประเมนิศกัยภำพเครอืขำ่ย พม.ระดบัต ำบล  
4. แนวทำงกำรปฏบิตังิำนของเจำ้หน้ำที ่สสว.1-12  
5. ผลกำรปฏบิตังิำนตำมรำยละเอยีดในขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนทีว่ำงเกณฑก์ ำหนดไว ้
6. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละ สสว. ในพืน้ที ่และประมวลสรุปในภำพรวมของ สสว. 1-12  
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ภาคผนวก 
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หลกัฐานอ้างอิงประกอบตวัช้ีวดัท่ี 3.1.1 
จ านวนต าบลเป้าหมายท่ีได้รบัการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพและ 

มีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมและจดัสวสัดิการ 
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วิธีของการรวบรวมข้อมลู แนวทางการวิเคราะหข้์อมลู 
และการระบปัุจจยัสนับสนุน ปัญหา อปุสรรค 

ภาคผนวก 13 
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วิธีของการรวบรวมข้อมูล 
ส าหรบัแนวทางการในประเมนิผลการปฏบิตัริาชการซึง่จะมกีารตดิตามและประเมนิผลด าเนินการงานใน   

4 ลกัษณะ ดงัรายละเอยีดทีป่รากฎในบทที ่2 แลว้ กล่าวคอื   
1. ประเมินผลจาก เอกสาร หลกัฐาน ต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัิ

ราชการ (Self Assessment Report : SAR) รอบ 6 เดอืน และ 12 เดอืน/รายงานการประเมนิผลตนเองทางอเิลก็ทรอนิกส ์
(e-SAR Card) รอบ 6 เดอืน, 9 เดอืน และ 12 เดอืน /เอกสาร หลกัฐานประกอบอื่นๆ เช่น รายงานการประชุม ค าสัง่แต่งตัง้
คณะท างาน แผนการด าเนินงานทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อี านาจ ภาพถ่าย  

2. ประเมินผลจากการสมัภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เช่น ผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู  
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัการด าเนินการของสว่นราชการ 

3. ประเมินผลจากการสงัเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบติังานต่างๆ ของส่วนราชการ                  
เช่น สภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ีด่ าเนินการตามกจิกรรมหรอืโครงการหลกั การเกบ็รกัษาและดแูลเอกสาร/ขอ้มลู  
การมสีว่นร่วมของผูบ้รหิารระดบัสงูของสว่นราชการ ระบบฐานขอ้มลู ความถูกตอ้ง เช่น แบบฟอรม์และเจา้หน้าที ่
ทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบขอ้มลูก่อนและหลงัการจดัเกบ็ทุกครัง้ รวมทัง้แบบฟอรม์ และเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการ
สอบถามขอ้มลูต่างๆ จากเจา้ของขอ้มลู ความน่าเชื่อถอื เช่น ระบุแหล่งทีม่าไดช้ดัเจน สามารถสอบยนัขอ้มลูกบัหน่วยงาน
เจา้ของขอ้มลูได ้มกีารจดัเกบ็เป็นระบบและมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัเกบ็ 

4. การขอความเหน็จากคณะผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Panel) เช่น คณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร/คณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันาระบบราชการ มาประกอบการประเมนิผล 
 

อย่างไรกต็าม ในขัน้ตอนการตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ หลกัฐานทีส่ าคญัทีท่ีป่รกึษาจะใช ้
ในการประกอบพจิารณาการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการประจ าปี นัน่คอื รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรอง 
การปฏบิตัริาชการ (Self Assessment Report) หรอืทีเ่รยีกว่า  SAR ซึง่สว่นราชการไดจ้ดัท ามาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  SAR จงึถอืเป็นการรายงานผลการปฏบิตัริาชการทีส่ าคญั  และถอืเป็นเอกสารทางราชการ 
ทีไ่ดร้บัการรบัรองความถูกตอ้งสมบรูณ์จากหวัหน้าสว่นราชการเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูส าคญัในการประเมนิผล 

ดงันัน้ SAR จงึควรระบถุงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดของการด าเนินการตามตวัชีว้ดั อาท ิระบถุงึการรายงานผล 
การปฏบิตัริาชการ ระบุนิยามตวัชีว้ดัทีถู่กตอ้งและตรงตาม KPI Template (ทีส่ว่นราชการไดแ้จง้ไปยงัส านกังาน กพร. 
ไดร้บัทราบ)  ระบขุอ้มลูผลการด าเนินงานและแนวทางการจดัเกบ็ขอ้มลู ตลอดจนยงัควรตอ้งระบุถงึปัจจยัสนบัสนุน ปัญหา
และอุปสรรคทีพ่บในการด าเนินงานดงักล่าวอกีดว้ย ทัง้นี้เพื่อใหท้ราบถงึสภาพแวดลอ้ม และภาวะการด าเนินงานบรหิาร
จดัการทีอ่งคก์รแห่งนัน้ประสบอยู่ อนัจะน ามาซึง่ขอ้เสนอแนะ  หากพบว่าองคก์รดงักล่าวยงัสามารถทีจ่ะปรบัปรงุ พฒันา 
หรอืหาแนวทางแกไ้ขใหด้ยีิง่ขึน้ได ้หรอืหากเป็นองคก์รทีป่ระสบความส าเรจ็แลว้ กส็ามารถน าองคก์รนัน้ มาเป็นองคก์ร
ตน้แบบทีจ่ะใชเ้ป็นกรณีศกึษาใหแ้ก่   องคก์รต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการบรหิารองคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็ต่อไป (Best 
Practice)
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แนวทางการวิเคราะหข์อ้มูล 
สว่นราชการสามารถน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ มาท าการวเิคราะหเ์พื่อให้

สามารถระบุถงึปัจจยัสนบัสนุน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคทีพ่บในการด าเนินงาน ทัง้ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก
องคก์ร ไดด้งันี้ 

1. ปัจจยัสนับสนุน ปัญหา และอปุสรรค อนัเกิดจากปัจจยัภายใน อนัไดแ้ก่ ปัจจยัทีค่วบคุมไดภ้ายในองคก์ร
เอง ซึง่สง่ผลโดยตรงต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน หรอือาจจะก่อใหเ้กดิปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการดว้ยเช่นกนั 
ยกตวัอย่างเช่น ปัจจยัดา้น บุคลากร (Man) ทรพัยากร (Money & Material) การบรหิารจดัการ (Management) และ
กระบวนงาน (Process) ซึง่สามารถพจิารณาไดด้งัต่อไปนี้  
 1.1 บุคลากร (Man)  
 ปัจจยัดา้นบุคคลากร (Man) เป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการการปฏบิตังิาน และการขบัเคลื่อนองคก์รให้

สมัฤทธผิลตามวสิยัทศัน์หรอืเป้าประสงคต์ามทีห่น่วยงานหรอืองคก์รนัน้ๆ ไดก้ าหนด โดยสามารถพจิารณาไดใ้น  
2 ระดบัคอื บุคลากรในระดบับรหิาร (Leader) และระดบัผูป้ฏบิตังิาน (Knowledge Worker)   

  ระดบับริหาร (Leader) หมายถงึ ผูท้ีท่ าหน้าทีก่ าหนดนโยบาย และแนวทางในการด าเนินงาน 
เช่น การประเมนิระดบัจงัหวดั หมายถงึ ผูว้่าราชการจงัหวดั การประเมนิระดบักระทรวง หมายถงึ 
ปลดักระทรวง การประเมนิระดบักรม หมายถงึ อธบิด ีในการประเมนิองคก์ารมหาชน หมายถงึ 
คณะกรรมการ หรอืผูอ้ านวยการองคก์าร โดยจะวเิคราะหต์วัผูบ้รหิารเองในแงมุ่มมอง ความคดิ 
การบรหิาร และวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิารกบับุคคลในองคก์ร 
การวเิคราะหต์วัผูบ้รหิาร 

   รปูแบบ หรอื แนวทางการก าหนดวสิยัทศัน์ (vision) ของผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์ร 
   ลกัษณะ/ภาวะการน า (Lead) และการมสีว่นร่วม (Participation) ของผูบ้รหิารระดบัสงูของ

องคก์ร 
   การเป็นแบบอย่างทีด่ใีหแ้กผู่ป้ฏบิตังิาน อาทเิช่น ดา้นการวางแผนงาน การอ านวยการ 

การจดังบประมาณ การบรหิารจดัการบุคลากร การแกปั้ญหาหรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในการ
ปฏบิตังิาน การสือ่สารภายในองคก์ร การแกไ้ขความขดัแยง้ การบรหิารเวลา ตลอดจน
แนวทางการตดิตามและประเมนิงานของผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์ร  

  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิารกบับุคคลในองคก์ร 
   รปูแบบ หรอื แนวทางการสรา้งการรบัรูร้่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รและ

ผูป้ฏบิตังิานในองคก์ร (Share Vision)  
   รปูแบบ หรอื แนวทางการสรา้งความไวว้างใจใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน (Commitment)  
   รปูแบบ หรอื การสรา้งทมีงาน (Team Building) ทีเ่หมาะสมกบังานดา้นต่างๆ ในองคก์ร 

 รปูแบบ หรอื แนวทางการมอบหมายงานพเิศษหรอืการมอบอ านาจการปฏบิตังิาน 
  ดา้นต่างๆใหก้บัเจา้หน้าทีร่ะดบัผูป้ฏบิตังิาน    
   รปูแบบ การเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนความคดิสรา้งสรรคท์ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ

บรหิารงานในองคก์ร (Solution Provider) 
   รปูแบบ หรอื แนวทาง การสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน 
   รปูแบบ หรอื แนวทาง การพฒันาสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานเอือ้ต่อผูป้ฏบิตังิาน 
   รปูแบบ หรอื แนวทาง การสรา้งวฒันธรรมการปฏบิตังิานในองคก์ร 
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  ระดบัผูป้ฏิบติังาน (Knowledge Worker) หมายถงึ ผูร้บัผดิชอบการปฏบิตังิานประจ าวนัซึง่มี
รปูแบบการท างาน และการจดัการแกไ้ขปัญหาสว่นใหญ่กบัปัญหาทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัในแต่
ละวนั หรอืชว่งรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึง่จะวเิคราะหต์วัผูป้ฏบิตังิานเอง วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างผูป้ฏบิตังิานในสว่นงานเดยีวกนั หรอืต่างสว่นงาน และวเิคราะหปั์จจยัทีผ่ลกัดนัให้
ผูป้ฏบิตังิานด าเนินงาน 
การวเิคราะหต์วัผูป้ฏบิตังิาน 

   ระดบัความรู/้ความเขา้ใจ ของผูป้ฏบิตังิาน ทีม่ต่ีอการปฏบิตังิาน 
   การมสีว่นร่วมของผูป้ฏบิตังิานในการเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน หรอืการคดิรเิริม่

สรา้งสรรคก์ารปฏบิตังิานต่างๆ (Innovative Thinking) 
   ทศันะคตขิองผูป้ฏบิตังิานทีม่ต่ีอการด าเนินงาน  
   รปูแบบ หรอืวธิกีาร ทีผู่ป้ฏบิตังิานไดม้คีวามพยายามทดลองหรอืพฒันาปรบัปรงุ

กระบวนงานต่างๆ  
   ความจรงิจงั/ความใสใ่จของผูป้ฏบิตังิาน  
   ขดีความสามารถ (Competency) และคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมของผูป้ฏบิตังิาน คณะ

ผูเ้ชีย่วชาญ หรอืทมีทีป่รกึษาในการด าเนินงาน 
  วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างผูป้ฏบิตังิาน 
   รปูแบบ หรอืวธิกีาร ในการถ่ายทอดความรูร้ว่มกนัระหว่างผูป้ฏบิตังิาน  
   รปูแบบ หรอืวธิกีารประสานงานกบัหน่วยงานหรอืผูป้ฏบิตังิานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  วเิคราะหปั์จจยัทีผ่ลกัดนัใหผู้ป้ฏบิตังิานด าเนินงาน 
   รปูแบบ แนวทางการสรา้งผูน้ าการเปลีย่นแปลง (change Agent) 
 1.2 ทรพัยากร (Money & Material) หมายถงึ ปัจจยัประกอบทีช่่วยสนบัสนุนใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถปฏบิตังิานภายใต้

ภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบไดส้ าเรจ็ลุล่วง ตามเป้าหมาย และนโยบายขององคก์ร 
  งบประมาณ (Budget) 
   เช่น รปูแบบหรอืแนวทางการก าหนดหรอืการจดัสรรงบประมาณงบประมาณส าหรบัการ

ปฏบิตังิานต่างๆ  
 เงื่อนไข แนวทาง การกนังบประมาณไวเ้ผื่อกรณีฉุกเฉิน 
 ความส าเรจ็ของการบรหิารงบประมาณใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

  เวลา (Time) 
   รปูแบบ หรอื แนวทาง การก าหนดรอบระยะเวลาในการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ โดยเริม่ตัง้แต่

กระบวนการมอบหมายนโนบาย การน านโยบายไปปฏบิตั ิรวมไปจนถงึการตดิตามและ
ประเมนิการด าเนินงาน และการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง ฯลฯ เป็นตน้  

  วสัด ุอปุกรณ์ ส านักงาน (Resource) 
   รปูแบบ หรอื แนวทางการจดัสรร วสัดุ อุปกรณ์ทีส่นบัสนุนการท างานต่างๆ ใหเ้พยีงพอ

ต่อการการปฏบิตังิาน และก่อใหเ้กดิการจดัสรรทีม่ปีระสทิธภิาพ 
   

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
 

 

 278 

   การพฒันา วสัดุ อุปกรณ์ ส านกังาน ทีท่นัสมยัใหเ้อือ้ต่อการอ านวยการ/การปฏบิตังิาน
ดา้นต่าง ๆ เช่น การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) มา
สนบัสนุนการปฏบิตังิาน  

 1.3 ตวังาน (Task) หมายถงึ การอธบิายคุณลกัษณะของงานทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของงาน ทัง้กระบวนการ และวธิกีาร
ท างาน รวมถงึความเกีย่วขอ้งของปัจจยัต่าง ๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิอุปสรรค และขอ้จ ากดัในการท างาน หรอืเป็นปัจจยั
สนบัสนุนใหง้านสามารถส าเรจ็ลุล่วงไปไดโ้ดยง่าย เช่น งานขดุคลองามารถกระท าเฉพาะหน้าแลง้ การวางแผนแม่บท
ตอ้งมกีารประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานจงึมคีวามซบัซอ้น 

 1.4 การบริหารจดัการ (Management) หมายถงึ กระบวนการในการบรหิารบุคลากร ทรพัยากร และตวังาน เพื่อให้
เกดิประโยชน์สงูสดุ และบรรลุเป้าหมายขององคก์รแบบบรูณาการ 

  การวางแผน 
   การวางแผนการจดัโครงสรา้งองคก์ร กลุ่มงาน 

 รปูแบบ หรอื แนวทาง การรว่มวางแผนการปฏบิตังิาน ทัง้ในสว่นของแผนระยะสัน้ และ
แผนระยะยาว หรอืแผนปฏบิตังิานประจ าปี(Annual Performance Planning) ซึง่การระบุ
รายละเอยีดของกจิกรรม หน่วยงานผูร้บัผดิชอบและเป้าหมายตามตวัชีว้ดัผลงาน ทัง้สว่น
ทีเ่ป็นผลผลติ และผลลพัธข์องงานในหน้าที ่

   รปูแบบหรอืการก าหนดทศิทางหรอืกลยุทธก์ารด าเนินงานขององคก์รในแต่ละชว่งเวลา 
โดยทีก่ลยทุธน์ัน้สามารถน าไปด าเนินการไดเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ
ทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ซึง่อาจแยกเป็น  

- แผนกลยุทธร์ะดบัองคก์ร  (Corporate-Level Strategic Plan) เกีย่วขอ้งกบั 
การบรหิารระดบัสงู การบรหิารในภาพรวม เป้าหมาย ทศิทาง และกลยุทธข์อง
ทัง้องคก์าร ใหบ้รรลุผลส าเรจ็ โดยผูร้บัผดิชอบในการบรหิาร และการจดัท า
แผนในระดบันี้ กม็กัจะเป็นกลุ่ม/คณะของผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์ารนัน้เอง   

- แผนกลยุทธร์ะดบัแผนก (Strategic Business Unit-Level Strategic Plan) 
เป็นความรบัผดิชอบในการบรหิารของหวัหน้าแผนก (Department Manager) 
ซึง่จะเป็นการน าเอากลยุทธอ์งคก์าร หรอืกลยุทธร์ะดบัสงู มาแปรเปลีย่นเป็น
เชงิกลวธิ ีใหใ้กลเ้คยีงกบัแนววธิปีฏบิตัต่ิางๆตามความรบัผดิชอบ และ
ภาระหน้าทีข่องหน่วยงานฝ่ายนัน้ 

- แผนกลยุทธร์ะดบัหน้าที ่ปฏบิตักิาร  (Functional-Level Strategic Plan) เป็น
การปฏบิตักิารของหวัหน้าหน่วยงาน ไดแ้ก่ Supervisor หรอื Foremans หรอื
พนกังานหน่วยงานสนบัสนุนอื่นๆ ทีม่กีารด าเนินงานกนัในลกัษณะงานประจ า 
(ROUTINE) 

   รปูแบบหรอืแนวทาง ก าหนดหรอืจดัท าแผนส ารองในกรณีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ทีก่ าหนด หรอื แผนฉุกเฉินหากเกดิอุปสรรค หรอืเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิอนัอยู่นอกเหนือ
การควบคุม หรอืไม่พงึประสงค ์

   รปูแบบหรอืการก าหนดกลุ่มของตวัชีว้ดัผลส าเรจ็ของการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators : KPI) ทีส่ าคญัใหม้คีวามชดัเจนเป็นรปูธรรม  
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  การบริหารบุคคล 
   ความตอ้งการทรพัยากรบุคคล  

 สมรรถนะดา้นก าลงัคน ปรมิาณอตัราก าลงั จ านวนสายและกลุ่มประเภทสายงานทีอ่งคก์ร
ตอ้งการ 

 ความเพยีงพอของบุคลากรทีป่ฏบิตังิาน 
 รปูแบบ หรอืแนวทางการแต่งตัง้หรอืก าหนดผูป้ฏบิตังิานใหเ้หมาะสมกบังาน 
 ความรบัผดิชอบของกลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

   รปูแบบ หรอืแนวทาง การสรา้งแรงจงูใจ และสรา้งขวญั ก าลงัใจ ของบุคลกรในองคก์ร 
   รปูแบบ หรอืแนวทางการพฒันาองคค์วามรูใ้หก้บับุคลากร 
   การจา้งเหมาหน่วยงานภายนอกด าเนินงาน (Contract Out & Outsourcing) ทีม่ ี

ความสามารถมาช่วยด าเนินการ 
  การควบคมุและติดตามผล 
   รปูแบบการตดิตามและประเมนิผลและการตดัสนิใจในการด าเนินงาน 

 ระบบขอ้มลูขา่วสาร  (Management Information System : MIS) /การรวบรวมขอ้มลูการ
ปฏบิตังิานทีน่ ามาใชใ้นการตดิตามประเมนิผล 

 รอบระยะเวลาการรายงานผลขอ้มลูการปฏบิตังิาน 
 ศกัยภาพและขอ้จ ากดัในการจดัระบบขอ้มลูขา่วสารภายในองคก์ร 
 การใชเ้ทคโนโลยใีนการวางแผนและตดิตามประเมนิผล 

   รปูแบบการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ 
   ผูร้บัผดิชอบในการตดิตามและตรวจสอบ 
   รปูแบบหรอืการพฒันาระบบการรบัขอ้เสนอแนะ (feedback) ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใน  การ

ปฏบิตังิาน เพื่อประเมนิผลหรอืตรวจวนิิจฉยัว่าการด าเนินงานตามแผนประสบผลส าเรจ็
หรอืไม่ มปัีญหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้อย่างไร รวมทัง้ท าการประเมนิสภาพแวดลอ้มภายนอก
และแนวโน้มของผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ เพื่อน าไปสูก่าร ปรบัปรุงแกไ้ขทศิทางการ
ด าเนินงานโดยรวม   

   รปูแบบหรอืแนวทางการด าเนินงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานงานเมื่อไดร้บั
ขอ้เสนอแนะ (feedback) ต่างๆ 

   แนวทางการรายงานผลการด าเนินงานกจิกรรมงาน/โครงการ และแผนงานตามแผน     
กลยุทธท์ีก่ าหนดขึน้เป็นระยะๆ เพื่อจะไดท้ราบถงึผลการด าเนินงาน ความกา้วหน้า 
ปัญหาอุปสรรค อนัจะไดน้ าไปสู ่การปรบัปรุงแกไ้ขหรอืปรบัเปลีย่นทศิทาง กจิกรรมการ
ด าเนินงานขององคก์าร ใหเ้หมาะสม 
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  การจดัท ารายงาน 
   แนวทางการรายงานการวเิคราะห ์คาดการณ์แนวโน้มของผลการปฏบิตังิานตามประเดน็

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั เพื่อน าไปสูก่ารก าหนดวสิยัทศัน์หรอื   
ทศันภาพ (vision) ทีช่ดัเจนขององคก์ารอนัหมายถงึทศิทางการด าเนินงาน (direction) 
จุดยนืทีเ่หมาะสม (Optimal Position)  เป้าประสงค ์(goal) กลยทุธก์ารด าเนินงาน 
(strategies) รวมทัง้ท าการระบุเป้าหมาย (target) การปฏบิตังิานทีเ่ป็นรปูธรรม 

   รปูแบบ แนวทาง การรายงานใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดร้บัทราบการด าเนินงานในชว่งระยะเวลา
ต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ 

 1.5 กระบวนงาน (Work) 
   รปูแบบ ผงักระบวนการ (Flow Chart) 

 ขัน้ตอนต่างๆ/ความซบัซอ้น/ระยะเวลา ภายใตก้ระบวนการ (Working Steps) 
   ผูป้ฏบิตังิานและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละกระบวนงาน 
   การปรบัปรุงกระบวนการท างานในขัน้ตอนต่างๆ 
   รปูแบบ แนวทางการวเิคราะหง์านอย่างเป็นระบบเพื่อพฒันาระบบการบรหิารงานทีม่ี

ประสทิธภิาพ เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาระบบการจดัการคุณภาพ การจดัหาและพฒันาระบบ
สารสนเทศสนบัสนุนการปฏบิตังิาน (Information System Management) และการ
ตดัสนิใจทางการบรหิาร  การพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีม่อียูใ่นองคก์าร 
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2. ปัจจยัสนับสนุน ปัญหา และอปุสรรค อนัเกิดจากปัจจยัภายนอก อนัไดแ้ก่ ปัจจยัทางการบรหิาร 
ปัจจยัทางเศรษฐกจิ ปัจจยัทางสงัคม ตลอดจนองคค์วามรูใ้หม่ๆ ทีเ่กดิขึน้จากกระแสการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่ 
(New Public Management) พนัธมติรและเครอืขา่ยในการปฏบิตังิาน รวมถงึสถานการณ์และความเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ทัง้ในระดบัสากลและระดบัประเทศ ตลอดจนปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้  ซึง่สามารถพจิารณาได้
ดงัต่อไปนี้   
 2.1 บุคลากร หมายถงึ บุคคล หรอืกลุ่มองคก์ร ซึง่อยู่ภายนอกการควบคุมของสว่นราชการ  
  ผูก้ าหนดนโยบาย คอื ผูก้ าหนดนโยบายในการด าเนินงานทีม่ผีลต่อตวัชีว้ดัน้ี เช่น คณะรฐัมนตร ีกพช. 

กทช. กพร. คอค. 
   สภาพแวดลอ้มดา้นการบรหิาร อนัไดแ้ก่ ความชดัเจนในการก าหนดนโยบายจากฝ่ายบรหิาร 

 การก าหนดเป้าหมาย/วตัถุประสงคข์องงานทีร่ฐับาล ตอ้งการ หรอืการก าหนดคุณลกัษณะของ
ผลงานทีต่อ้งการไดร้บั 
จากหน่วยงานทีม่หีน้าทีส่ง่มอบบรกิาร 

 การก าหนดขอบขา่ยของอ านาจหน้าที ่ ความสามารถในการกระท าการหรอืใหอ้สิระในการ
วนิิจฉยัสัง่การใหม้คีวามชดัเจน     

 นโยบายการใหก้ารสนบัสนุนเพื่อใหด้ าเนินงานไดต้ามทีค่าดหวงั 
  การพฒันากลไกส าหรบัการควบคุมตรวจสอบ การประเมนิผล หรอืการรายงานการด าเนินงาน 

ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่ายได ้ทราบถงึผลการด าเนินงาน ความกา้วหน้าหรอืปัญหาอุปสรรคที่
เกดิขึน้  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกรอบ การใหร้างวลั หรอืลงโทษ 

 กระจายอ านาจไปสูท่อ้งถิน่ 
 การปฏริปูและการเปลีย่นแปลงในบทบาทของภาคราชการ 

  ผูส้นับสนุนปัจจยัภายนอกองคก์าร คอื ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของสว่นราชการ ทัง้ทางตรง
และ ทางออ้ม เช่น ตวัชีว้ดัของจงัหวดัเกีย่วกบัการประเมนิแปลงปลกูขา้วทีผ่่านมาตรฐานเกษตร (GAP) 
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากเจา้หน้าทีก่รมวชิาการเกษตรในการประเมนิ หรอื ตวัชีว้ดัของจงัหวดั
เกีย่วกบัระดบัความส าเรจ็ของการลดอุบตัเิหตุการจราจรทางบก กจ็ าเป็นตอ้งไดร้บัความร่วมมอืจาก
กรมการขนสง่ใหช้่วยอบรมความรู ้และกรมทางหลวงในการตดิป้ายจราจร 

  ผูด้ าเนินการภายนอก คอื ผูท้ีด่ าเนินงานภายนอกทีท่ าใหต้วัชีว้ดัขององคก์ารบรรลุเป้าหมาย เช่น 
ตวัชีว้ดัของจงัหวดัเกีย่วกบัการประเมนิแปลงปลกูขา้วทีผ่่านมาตรฐานเกษตร (GAP) จ าเป็นตอ้งอาศยั
เกษตรกรผูเ้พาะปลกูในการใหค้วามร่วมมอื หรอื ตวัชีว้ดัของจงัหวดัเกีย่วกบัระดบัความส าเรจ็ของการ
ลดอุบตัเิหตุการจราจรทางบก กจ็ าเป็นตอ้งอาศยัประชาชนผูใ้ชร้ถ ใชถ้นนในการใหค้วามร่วมมอื 

 2.2 ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ   
   ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิโลกและอทิธพิลของกระแสโลกาภวิตัน์ 

 ผลกระทบจากอทิธพิลของกลุ่มการคา้เศรษฐกจิ และการรวมตวักนัขององคก์รระหว่างประเทศ
ดา้นเศรษฐกจิ 

 ผลกระทบจากอทิธพิลของกลุ่มประเทศใหมแ่ละประเทศใกลเ้คยีงในอนิโดจนี เช่น เวยีดนาม 
ฯลฯ  
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 ผลกระทบจากอทิธพิลและผลกระทบจากความรว่มมอืในเขตอนุภูมภิาคแนวสามเหลีย่ม
เศรษฐกจิ สีเ่หลีย่มเศรษฐกจิ  

 ผลกระทบจากเศรษฐกจิภายในประเทศไทย 
 ผลกระทบจากการกระตุน้ใหเ้กดิการบรโิภค 
 ผลกระทบจากความมัน่ใจในการลงทุนของภาคเอกชน 
 ผลกระทบจากการปรบัตวัและการเปลีย่นแปลงรปูแบบการใชจ้่าย/การออมของกลุ่มเป้าหมาย 
 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ 

   ผลกระทบจากค่าเงนิบาท 
 ผลกระทบจากการระดมทุนในตลาดหุน้ / ตลาดทุน 
 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอตัราภาษต่ีางๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงการใชจ้่ายของภาครฐั 
 ฯลฯ 

 2.3 ปัจจยัด้านสงัคม 
   ผลกระทบจากการปรบัเปลีย่นวถิกีารด าเนินชวีติของคนในสงัคมทัง้ในสว่นของวถิชีวีติใน

ครอบครวั วถิชีวีติในทีท่ างาน และวถิชีวีติในสงัคมทัว่ไป จงึมผีลท าใหอ้งคก์รทุกองคก์ร ตอ้ง
ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงองคก์รใหส้อดรบั  หรอืตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก อนัไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางการเมอืง เศรษฐกจิ  สงัคม เทคโนโลย ีนโยบายรฐับาล 
กฎหมาย องคก์ารคูแ่ขง่และสนบัสนุน ทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงอย่างเป็นพลวตั (Dynamic)   

   รปูแบบหรอืแนวทางการศกึษาวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางการบรหิาร ทัง้ในสว่นของ
สภาพแวดลอ้มภายนอก(External Environment) อนัไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม 
การเมอืงการปกครอง เทคโนโลย ี นโยบายของรฐับาล  
คู่แขง่ขนัและพนัธมติร    

   ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร (External Environment) จะประกอบดว้ยกลุ่มขอ้มลู
เกีย่วกบัประเดน็สถานการณ์ทีส่ าคญัแต่ละดา้น อนัประกอบดว้ย ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพเศรษฐกจิ 
การเมอืงการปกครอง สงัคมวฒันธรรม เทคโนโลย ีนโยบายของรฐับาล  องคก์ารคู่แขง่และ
พนัธมติร  ตลาดและกลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นเป้าหมายขององคก์าร    

 แนวทางวเิคราะหถ์งึผลกระทบทีเ่ป็นโอกาสและภยัอปุสรรคหรอืท าการประเมนิ ช่องว่าง (Gap 
Analysis) เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานแบบมุ่งเน้นอนาคต (Future-Oriented) โดยการ
สรา้ง/ก าหนดวสิยัทศัน์ (vision) ในระยะยาวเพื่อการคาดการณ์แนวโน้มของการเปลีย่นแปลงที่
จะเกดิขึน้ในอนาคตและน ามาปรบัทศิทางการด าเนินงานตลอดจนท าการตดัสนิใจในการ
พจิารณาทบทวนและพฒันา คณุภาพ บรกิาร ผลติภณัฑ ์ตลาดและกลุ่มลกูคา้ให้มคีวาม
เหมาะสมต่อไป 

   ผลกระทบของการเคลื่อนยา้ยของประชากร เช่น อตัราการไหลเขา้-ออก ของประชากร หรอื
ผลกระทบของประชากรแฝงทีเ่กดิขึน้ 

 แนวทางการการเปลีย่นแปลงทศันคตแิละพฤตกิรรมของประชาชน  
 บทบาทของสถาบนัครอบครวั 
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 การศกึษาและคุณภาพประชากร 
 ค่านิยมการบรโิภคและวฒันธรรม 
 ความยุตธิรรมในสงัคมและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

 2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  งบประมาณ 
   แหล่งทุน/เงนินอกงบประมาณ ทีไ่ดร้บัการอุดหนุน 
   ความเพยีงพอของงบประมาณระบุถงึทรพัยากรทีต่อ้งการไดร้บัการสนบัสนุนไปด าเนินการจาก

รฐับาล ซึง่อาจจะระบุในรปูของตน้ทุนต่อหน่วย (unit Cost) ของการด าเนินการ เพื่อทีร่ฐับาลใน
ฐานะผูซ้ือ้บรกิารจะไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และจดัสรรงบประมาณใหต้ามแนวทางของ
ระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน  

  เทคโนโลยี 
   ผลกระทบจากรปูแบบหรอืแนวทางการน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นการปฏบิตังิาน  

 ผลกระทบจากความกา้วหน้าของเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์
 ผลกระทบจากเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยกีารสือ่สารโทรคมนาคม 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยกีารขนสง่คมนาคม 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยกีารอุตสาหกรรม 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยกีารเกษตร 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยดีา้นอื่นๆ 

  กฎหมาย 
   ผลกระทบจากการปรบัปรุงยกเลกิกฎระเบยีบในการปฏบิตังิาน (Deregulation) เพื่อแกไ้ขความ

ล่าชา้ในกระบวนการด าเนินงานของขององคก์ารภาครฐัสว่นใหญ่ 
 ผลกระทบจากการมกีฎระเบยีบทีห่ลากหลายและซบัซอ้นมากจนเกนิไป 
 ผลกระทบจากการแกไ้ขกฎหมายหรอืกฎเกณฑข์องบงัคบัต่างๆทีม่ผีลต่อการด าเนินการ 

ยกตวัอย่างเช่น กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มต่างๆ การยกเลกิเบนซนิ 95 
  การจดัการระบบคณุภาพ (Quality Management) 
   การบรหิารงานเชงิกลยุทธ ์+ BSC. (KPI. , STRATEGY MAP) 

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

   การปรบัโครงสรา้งองคก์าร (Organizational Restructuring) 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  
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 การรือ้ปรบักระบวนงาน (Business Process Re-engineering) 
 การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(Humans Resources Development) 
 การจดัการระบบสารสนเทศ (information System Management) 
 การสรา้งคุณภาพของกระบวนงาน หรอืปัจจยัทีเ่ป็นหวัใจส าคญัในการท างาน (Input) ตลอดจน

การตรวจสอบปัจจยัคุณภาพเหล่านัน้ เช่น  
- ดา้นเกษตรกร (การปลกูขา้ว) ปัจจยัทีส่ าคญัในการผลติคอื เมลด็พนัธข์า้วทีด่ ี 
- ดา้นงานขา่ว ปัจจยัทีส่ าคญัคอื แหล่งขา่ว ซึง่ตอ้งมคีวามเชื่อถอืได ้(Reliability) 

ตอบสนองต่อสิง่แวดลอ้มในสถานการณ์นัน้ๆ ไดถู้กตอ้งแม่นย า สามารถสือ่สารให้
เขา้ใจไดแ้ละรวดเรว็ ไวใ้จได ้(creditability) มคีวามปลอดภยั (Security) 

  - ดา้นงานบรกิาร ปัจจยัทีส่ าคญัคอื กระบวนงานและผูใ้หบ้รกิารทีม่มีคีวามสามารถใน
การท างาน สามารถเขา้ถงึไดเ้ทา่เทยีมและทัว่ถงึ รวดเรว็ มมีรรยาท สภุาพ มใีจ
บรกิาร สามารถเขา้ใจลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี (Service Mind)  

- ฯลฯ 
  บุคลากร หน่วยงาน และเครอืข่ายการท างานท่ีเก่ียวข้อง (Networking) 
   รปูแบบ แนวทางการสรา้งการมสีว่นร่วมในการปฏบิตังิานกบับุคลากร หน่วยงาน และเครอืขา่ย

การท างานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 รปูแบบ แนวทางการแสวงหาความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ 
 วธิกีารการสรา้งเครอืขา่ยอย่างยัง่ยนื 
 ระดบัการสนบัสนุนจากบุคลากร หน่วยงาน และเครอืขา่ยการท างานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ทศันคตทิีด่ขีองบุคลากร หน่วยงาน เครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ต่ีอการท างาน 

  ปรากฏการณ์/ภยัตามธรรมชาติ 
   สภาพ ดนิ น ้า อากาศ  
   อุทกภยั 
   แผ่นดนิไหว 
   ภยัแลง้ 
   ธรณีพบิตั ิ 
   ฯลฯ 
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