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บทที่ 1 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกอบดวย หลักการและที่มา วัตถุประสงค กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
องคประกอบ และบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
และแนวทางการจัดทําคํารับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1.1  หลักการและที่มา 

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

1.1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กําหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนด
มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อ
แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ 
ก.พ.ร. กําหนด 

1.1.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ยุทธศาสตรที่ 3       
การมุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรู คิดริเริ่ม 
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ โดยมีการปรับปรุงกลไกและระบบการ
ประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการใหเหมาะสมสอดรับกับพันธกิจและลักษณะของหนวยงานของรัฐ 
สามารถวัดผลไดทั้งในระดับองคการและระดับบุคคล รวมทั้งการพัฒนามาตรการเสริมสรางแรงจูงใจตามผลงาน  
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1.1.4 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและ
รายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี            
ที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยกําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาการปฏิบัติราชการและทําขอตกลง
ผลงานกับผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และจะไดรับส่ิงจูงใจตามระดับของ
ผลงานตามที่ตกลง 

 สําหรับในคูมือนี้ จะนําเสนอเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม        
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

1.2  วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อใหสวนราชการมีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.2.2 เพื่อใหสวนราชการสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางและรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.2.3 เพื่อใหสวนราชการมีการปฏิบัติราชการที่มุงผลสัมฤทธ์ิและประโยชนสุขของประชาชน 
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1.3  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

สวนราชการจะตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรับส่ิงจูงใจตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ ซึ่งอยูภายใตกรอบการประเมินผลทั้ง 4 มิติ ตามแผนภาพท่ี 1 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             แผนภาพที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการของสวนราชการ 

สําหรับรายละเอียดของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ แยกตามมิติ 
สามารถแสดงไดตามแผนภาพที่ 2 ดังนี้ 

มิติที่ 1 
ดานประสิทธิผล 

แสดงผลงานที่บรรลุ วัตถุประสงคและเปาหมาย 
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณ 
มาดําเนินการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 

มิติที่ 2 
ดานคุณภาพการใหบริการ 

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

มิติที่ 3 
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

แสดงความสามารถในการปฏิบั ติราชการ เชน  
การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการ การควบคุมภายในและการพัฒนา
กฎหมาย 

มิติที่ 4 
ดานการพัฒนาองคการ 

แสดงความสามารถในการบริหารจัดการองคการ 
เพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนแผนปฏิบัติ
ราชการ 

              แผนภาพที่ 2 รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการของสวนราชการ 

 

กรอบการประเมิน 
ตามมติ   ครม . 

และแผนยุทธศาสตร  

มิติท่ี  2 
ดานคุณภาพการใหบริการ   

มิติท่ี  4 
ดานการพัฒนาองคกร 

  1 
ดานประสิทธิผล 
ตามยุทธศาสตร 

มิติท่ี   3 
ดานประสิทธิภาพ 

ของการปฏิบัติราชการ 

  . 
 

มิติที ่ 2 

ดานคุณภาพการใหบริการ   

มิติที ่ 4 

ดานการพัฒนาองคการ 

มิติที่1  
ดานประสิทธิผล 

มิติที่   3 

ดานประสิทธิภาพ 
ของการปฏิบติัราชการ 

กรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของ 

สวนราชการ 
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1.4  องคประกอบ และบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล 

1.4.1 คณะกรรมการกํากับการจัดทําขอตกลงและการประเมินผล ทําหนาที่กําหนด
หลักเกณฑและกรอบการเจรจาขอตกลงผลงาน เปาหมาย วิธีการประเมินผล และจัดสรรส่ิงจูงใจ กํากับใหสวน
ราชการและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลดําเนินการตามหลักเกณฑอยางมีมาตรฐาน และแกไข
ปญหาในการจัดทําขอตกลงและประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีองคประกอบ
ดังนี้ 

องคประกอบคณะกรรมการกํากับการจดัทําขอตกลงและการประเมินผล 
1. รองนายกรัฐมนตรี   ประธาน ก.พ.ร. 
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
4. ม.ร.ว. จัตุมงคล  โสณกุล กรรมการ 
5. นายชัยอนันต  สมุทวณิช กรรมการ 
6. นายบวรศักด์ิ  อุวรรณโณ กรรมการ 
7. นายปรีชา   จรงุกิจอนันต กรรมการ 
8. นายวัฒนา  รัตนวิจิตร  กรรมการ 
9. นายสมพล  เกียรติไพบูลย  กรรมการ 
10. นายสมภพ  อมาตยกุล กรรมการ 
11. นายธรรมรักษ การพิศิษฎ กรรมการ 
12. นายมนุชญ   วัฒนโกเมร กรรมการ 
13. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการ 

14. เลขาธิการ  ก.พ.ร.  กรรมการและเลขานุการ 

1.4.2 คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล เปนคณะกรรมการฯ ซึ่งแตงต้ัง
โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําหนาที่เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก  คา
เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน เพื่อใชในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลในแตละระดับ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ/สํานักงานปลัดกระทรวง คณะกรรมการเจรจาขอตกลง
และประเมินผลเปนผูดําเนินการเจรจาตกลงกับหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ และ
ผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง/กลุมภารกิจเกี่ยวกับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑ
การใหคะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุมภารกิจ 

ระดับกรม หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการระดับกลุม
ภารกิจดําเนินการเจรจากับหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อตกลงตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการให
คะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมที่อยูในมิติที่ 1 
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โดยสํานักงาน ก.พ.ร ทําหนาที่ศึกษา และวิเคราะหความเหมาะสมในการกําหนดตัวชี้วัด คา
เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งเปนที่ปรึกษาใหกับสวนราชการ
ระดับกระทรวง กลุมภารกิจ และกรม เมื่อสวนราชการระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม ไดมีการเจรจาขอตกลง
และลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการแลว ใหสวนราชการประกาศใหประชาชนทราบเกี่ยวกับรายละเอียด 
ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยอาจเผยแพรในเว็บไซตของสวนราชการ  

 
ทั้งนี้ ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดแตงต้ังคณะกรรมการเจรจาขอตกลง

และประเมินผล ดังนี้ 
1. คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลของสวนราชการ และสวนราชการในสังกัด

กระทรวงนํารอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย 
2. นายการุณ กิตติสถาพร 
3. นายชุมพล  พรประภา 
4. นายดุสิต นนทะนาคร 
5. นายสุวิทย เมษินทรีย 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพาณิชย 

กระทรวงพาณิชย 

1. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 
2. นายกิตติรัตน  ณ ระนอง 
3. นายนิพนธ พัวพงศกร 
4. นายศิริ   การเจริญดี 
5. นายสมชัย   ฤชุพันธุ 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการคลัง 

กระทรวงการคลัง 

1. นายสมภพ อมาตยกุล 
2. นายเขมทัต  สุคนธสิงห 
3. นายชุมพล พรประภา 
4. นายอาชว  เตาลานนท 
5. ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

 

 6 

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายสมพล   เกียรติไพบูลย 
2. นายธรรมศักด์ิ  พงศพิชญามาตย 
3. นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
4. นายสนิท อักษรแกว 
5. นายอาชว เตาลานนท 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

เทคโนโลยี 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. นายสมภพ   อมาตยกุล 
2. นายปรีดา วิบูลยสวัสด์ิ 
3. นายพรายพล   คุมทรัพย 
4. นายมนู   เลียวไพโรจน 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 

1. นายสมภพ อมาตยกุล 
2. นายครรชิต มาลัยวงศ 
3. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 
4. นายไพรัช ธัชยพงษ 
5. นายอนุมงคล ศิริเวทิน 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

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

ส่ิงแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 
2. นายการุณ กิตติสถาพร 
3. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ 
4. นายไชยวัฒน   ค้ําชู 
5. นายนรนิติ เศรษฐบุตร 
6. นายวิทย รายนานนท 
7. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการตางประเทศ 

กระทรวงการตางประเทศ 

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

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

1. นายธรรมรักษ   การพิศิษฎ 
2. นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย 
3. นายพิชิต อัคราทิตย 
4. นายมหิดล จันทรางกูร 
5. นายศิริ การเจริญดี 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงคมนาคม 

กระทรวงคมนาคม 

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

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

1. นายปรีชา   จรุงกิจอนนัต 
2. นายจิรุตม ศรีรัตนบัลล 
3. นายปญญา  สอนคม 
4. นายไพจิตร  ปวะบุตร 
5. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายการุณ กิตติสถาพร 
2. นายชุมพล พรประภา 
3. นายณรงค เพ็ชรประเสริฐ 
4. นายแล  ดิลกวิทยรัตน 
5. นายสันติ วิลาสศักดานนท 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

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

กระทรวงวัฒนธรรม 

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

กระทรวงมหาดไทย 

1. นายมนุชญ  วัฒนโกเมร 
2. นายคณิต ณ นคร 
3. นางสาวจุฑารัตน เอื้ออํานวย 
4. นายธิติพันธ เชื้อบุญชัย 
5. นายบวรศักด์ิ อุวรรณโณ 
6. นายสุรพล นิติไกรพจน 
7. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม 

1. นายธรรมรกัษ การพิศิษฎ 
2. นางชนิตา  รักษพลเมือง 
3. นายทวี   บุตรสุนทร 
4. นายยงยุทธ  แฉลมวงศ 
5. นางสีลาภรณ บัวสาย 
6. นางสาวอรพินท สพโชคชัย 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

7. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย  

1. นายมนุชญ   วัฒนโกเมร 
2. พลเอก ธน ู ศรียากูล 
3. นายนรนิติ  เศรษฐบุตร 
4. พลเอกมนตร ี สังขทรัพย 
5. นายสุรชาติ บํารุงสุข 
6. ประธาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงกลาโหม 
  

กระทรวงกลาโหม 

1. นายสมภพ อมาตยกุล 
2. นายจรัส  สุวรรณมาลา 
 (เฉพาะสํานักงบประมาณ) 

3. นายธรรมรักษ   การพิศิษฎ 

4. นายบวรศักด์ิ  อุวรรณโณ 

 5. นายมนุชญ วัฒนโกเมร 

6. นายวัฒนา รัตนวิจิตร 

7. ประธาน อ.ค.ต.ป.กลุมบริหาร 

สํานักนายกรฐัมนตรี 
 (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงาน 
ก.พ., สํานักงาน ก.พ.ร., สํานกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา, สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ีสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตร ีและสํานักงบประมาณ) 

1. นายมนุชญ วัฒนโกเมร 
2. นายนรนิติ เศรษฐบุตร 
3. นายบวรศักด์ิ  อุวรรณโณ 
4. นายสุรชาติ บํารุงสุข 

5. ประธาน อ.ค.ต.ป.กลุมบริหาร 
 

สํานักนายกรฐัมนตรี 
(สํานักงานขาวกรองแหงชาติ,สํานักงาน

สภาความมั่นคงแหงชาติ และ          
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร) 
และ 

สวนราชการไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
1. นายปรีชา   จรุงกิจอนนัต 
2. นายไชยา ยิ้มวิไล 
3. นายธรรมรักษ   การพิศิษฎ 
4. นายวุฒิสาร ตันไชย 
 5. ประธาน อ.ค.ต.ป.กลุมบริหาร 
  

สํานักนายกรฐัมนตรี 
(สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี,      
กรมประชาสัมพันธ และสํานกังาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายชัยอนันต   สมุทวณิช 
2. นายปรัชญา เวสารัชช 
3. นายปรีชา   จรุงกิจอนนัต 
4. นายสีมา สีมานันท 
5. ประธาน อ.ค.ต.ป.กลุมบริหาร 

สวนราชการไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง 

(สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ, สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ และราชบัณฑิตยสถาน) 

 

2 .  คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลเพื่อบูรณาการระหวางกระทรวงของสวนราชการและ 
สวนราชการในสังกัดกระทรวงนํารอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

1. นายชัยอนันต สมุทวณิช 
2. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 
3. นายสมพล เกียรติไพบูลย 
4. นายสมภพ อมาตยกุล 
5. นายธรรมรักษ การพิศิษฎ 
6. นายมนุชญ วัฒนโกเมร 
7. นายการุณ กิตติสถาพร 
8. นายบวรศักด์ิ อุวรรณโณ 
9. นายปรีชา จรุงกิจอนนัต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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1.5  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ถือเปนคํารับรองของสวนราชการฝายเดียว 
ไม ใช สัญญา และใช สําหรับระยะเวลา  1 ป  โดยในคํารับรองฯ  จะประกอบดวยขอตกลงเ ก่ียวกับ 
แผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน สําหรับการลงนาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง กลุมภารกิจ และกรมมีรูปแบบการลงนาม ดังนี้ 

1.5.1 การลงนามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 

ผูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 
เอกสารประกอบคํารับรองฯ 

ระดับกระทรวง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง ลงนามกับ นายกรัฐมนตรี 
• แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

 
ปลัดกระทรวง 

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

น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑการให
คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง 

ระดับกลุมภารกิจ 

รองปลัดกระทรวง            
หัวหนากลุมภารกิจ 

ลงนามกับ รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
รวมกับ 

ปลัดกระทรวง 

• แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/  
แผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

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

ระดับกรม 

• หัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรง
ตอนายกรัฐมนตรี 

ลงนามกับ นายกรัฐมนตรี • แผนปฏิบัติราชการของกรม  

• หัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรง
ตอรัฐมนตรีวาการ 

ลงนามกับ รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

• หัวหนาสวนราชการที่ไมสังกัด
สํ านั กนายกรั ฐมนตรีหรื อ
กระทรวง 

 

ลงนามกับ รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ท่ีกํากับดูแล 

• ตั ว ชี้ วั ด ผ ลก า รปฏิ บั ติ ร า ชก า ร 
น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการให
คะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการของ
ก ร ม  แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด ภ า ค บั ง คั บ 
ตามกรอบการประ เมิ นผลการ 
ปฏิบัติราชการท่ี สํานักงาน ก.พ.ร.  
กําหนดไว 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ผูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 
เอกสารประกอบคํารับรองฯ 

• หัวหนาสวนราชการระดับกรม  
(กรณีกรมในกระทรวงที่มี 
กลุมภารกิจ) 

ลงนามกับ รองปลัดกระทรวง 
หัวหนากลุมภารกิจ 
รวมกับปลัดกระทรวง 

• แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/  
แผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ/
แผนปฏิบัติราชการของกรม  

• ตั ว ชี้ วั ด ผ ลก า รปฏิ บั ติ ร า ชก า ร 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑการให
คะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวง /กลุมภารกิจ /กรม 
และตัวชี้ วัดภาคบังคับตามกรอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว 

หัวหนาสวนราชการระดับกรม  
(กรณีกรมในกระทรวงที่ไมมีกลุม
ภารกิจ หรือกรณีกรมใน
กระทรวงที่มีกลุมภารกิจ  
แตมิไดเปนกรมในกลุมภารกิจ) 

ลงนามกับ  ปลัดกระทรวง • แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/  
แผนปฏิบัติราชการของกรม  

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

    
ปลัดกระทรวง ลงนามกับ รัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล • แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/  

แผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง  

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

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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1.5.2 เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการประกอบดวย 

1.  คํารับรองการปฏิบัติราชการ : 

• คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ : การลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ เปนการลงนาม ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูบังคับบัญชาของ
หัวหนาสวนราชการตามระดับของคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

• ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ : ระยะเวลาของคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเริ่มตน และส้ินสุดจะสอดคลองกับปงบประมาณของสวน
ราชการ  

2. แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ : การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงคของสวนราชการ 

3. รายละเอียดตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก : 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ผลงานในอดีต เปาหมาย/เกณฑการให
คะแนน และเงื่อนไขเฉพาะของตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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1.6  แนวทางการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏบิติัราชการของสวนราชการ 

 
 
 

1.6.1  ปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

 
วันท่ี กิจกรรม 

• จัดทํารางกรอบการประเมินผลและนําเสนอ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ 

กรกฎาคม 2553 
 
 
 
 
 

• เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณารางกรอบการประเมินผลฯ 
ประจําปงบประมาณ 2554 และขั้นตอนในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  

• สํานักงาน ก.พ.ร. สงหนังสือชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ภายในสิงหาคม 2553 

• จัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิที่เปนกรรมการเจรจาขอตกลงของสวนราชการ 
สิงหาคม – ตุลาคม 2553 • เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย น้ําหนัก และเกณฑการให

คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุมภารกิจ สวนราชการ
ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

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

• สวนราชการดําเนินการเจรจาขอตกลงระดับกรม 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2553 
 
 

• สวนราชการสงคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง ที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงไดลงนามแลว  ให สํานักงาน  ก .พ .ร .  เพื่อรวบรวมนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีลงนามรับคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
 

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

ภายใน 31 มกราคม 2554 • สวนราชการสงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) เฉพาะมิติที่ 1 ใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน 

ภายในกุมภาพันธ 2554 • สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้ วัด (KPI Audit)  
ใหสวนราชการ 

 
  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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วันท่ี กิจกรรม 

ภายใน 31 มีนาคม 2554  • ส้ินสุดการขอรับการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนักและเกณฑการ
ใหคะแนนตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบแรก ในกรณีที่สวน
ราชการ (1) ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได (2) 
ไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอ และไมสามารถโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (สวนราชการตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงฯ และ
เอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 3 ชุด) 

ภายใน 30 เมษายน 2554 • สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report)  
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) จํานวน 3 ชุด และแผน
บันทึกขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร และกรอก e – SAR Card เขาระบบ  
ในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.  

พฤษภาคม – มิถุนายน 2554 • สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระจะติดตามประเมินผลและใหคําปรึกษา
แนะนําแกสวนราชการเกี่ยวกับความกาวหนาในการดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ ภายหลังการรายงานการประเมินผลตนเอง 
รอบ 6 เดือน ณ สวนราชการ (ตามท่ีสวนราชการรองขอ)  

ภายใน 15 กรกฎาคม 2554 • สวนราชการกรอก  e – SAR  Card รอบ  9 เ ดือน  (1 ตุลาคม  2553 –  
30 มิถุนายน 2554) เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.  

มิถุนายน – สิงหาคม 2554 • สํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  
ภายใน 31 ตุลาคม 2554 
 

• สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 
12 เดือน (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) จํานวน 3 ชุด และแผน
บันทึกขอมูล 1 แผน ใหถึงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเวลาที่กําหนด* และกรอก  
e – SAR Card เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.  

• ส้ินสุดการขอรับการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนักและเกณฑการ
ใหคะแนนตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบสุดทาย (สวนราชการ
ตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 3 ชุด
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมกับรายงาน 12 เดือน) 
หมายเหตุ : สวนราชการที่จะขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดในคํารับรองฯ ใหระบุ
ในหนังสือนําสงใหชัดเจน 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 • สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 
ณ สวนราชการรอบ 12 เดือน  

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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1.6.2  กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารบัรองการปฏบิัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3 กลไกและวิธกีารในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

สวนราชการจัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการ 

- พัฒนาอะไร 
- ผลงานวัดดวยตัวชี้วัดอะไร 
- เปาหมายเทาใด 

ประกาศให
ประชาชนทราบ 

จัดสงแผนปฏิบัติราชการ 
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

เจรจาความเหมาะสมของตวัชีว้ดั         
คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน 

 

จัดทําคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

ดําเนินการตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

และประเมินผลตนเอง 

ก.พ.ร.พิจารณาผลการ
ปฏิบัติราช ตามคํารับรองฯ 

จัดสรรสิ่งจูงใจ 
ตามระดับของผลงาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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1.6.3  กําหนดเวลาของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ภายใน 
31 ม.ค. 54 

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

 

ส้ินสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวช้ีวัด น้ําหนักและเกณฑการให
คะแนนของกระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม 

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

พ.ค–  
      มิ.ย. 54 

สํานักงาน ก.พ.ร.และ 
ผูประเมินอิสระ วิเคราะห

ผลการดําเนินงาน

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

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

สํานักงานสถิติ
แหงชาติสํารวจ 
ความพึงพอใจ 

       มิ.ย. – ส.ค. 54 ภายใน 
  31 ต.ค. 54 

สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระ 
ใหคําปรึกษาแนะนําแกสวนราชการ

เก่ียวกับความกาวหนาในการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ ภายหลังการ
รายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 6 
เดือน (ตามท่ีสวนราชการรองขอ) 

ภายใน 
15 ก.ค.54 

สํานักงาน ก.พ.ร.  
และผูประเมินอิสระ

ติดตามความกาวหนาการ
ปฏิบัติราชการตาม 

คํารับรองการปฏิบัติาชการ  

พ.ย. – ธ.ค. 54 

สํานักงาน ก.พ.ร.และ 
ผูประเมินอิสระรวมกัน 
วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

แจงผลการประเมิน 
ใหสวนราชการทราบ 

 

จัดทําสรุปผลคะแนนตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการ 

สรุปผลการประเมิน 
นําเสนอ  

อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
นําเสนอ

คณะรัฐมนตรี 
เพื่อรับทราบ 

นําผลการประเมิน
ไปเช่ือมโยง 
กับส่ิงจูงใจ 

30 เม.ย. 54 

สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระ
วิเคราะหผลและปรับคะแนนการ
ประเมินผลใหมีความสมบูรณครบถวน 

ภายใน 
31 มี.ค. 54

การติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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 บทที่ 2 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

2.1 วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  
1. เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล รวมท้ังเกณฑการประเมินผลกับ 

สวนราชการและตอบขอซักถามตางๆ  
2. เพื่อติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง เยี่ยมชมระบบและกลไกการ

ติดตามประเมินผลของสวนราชการ 
3. เพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการและหารือแนวทางการประเมินผลที่

เหมาะสม 
4. เพื่อรับทราบผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของสวนราชการ โดยเฉพาะผลผลิต  (output) 

ผลลั พ ธ  (Outcome) ร วมทั้ ง ค ว ามพึ งพอ ใ จขอ งป ร ะช าชนต อ ก า รปฏิ บั ติ ง า นขอ ง 
สวนราชการ 

 

2.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

 
2.2.1 การติดตามและประเมินผล ดําเนินการใน 4 ลักษณะ คือ  

1) การศึกษาขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ เชน 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report 
: SAR) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

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

 เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ เชน 

- รายงานการประชุม 

- คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน 

- แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

- ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
2) การสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ เชน 

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 

 ผูจัดเก็บขอมูล 

 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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3) การสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตางๆ ของสวนราชการ เชน 

 สภาพแวดลอมของสถานท่ีที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

 ระบบฐานขอมูล 

- ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล
กอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใน
การสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

- ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน
เจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

- ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูล 
มีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

- ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมในการให
คณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได
ตลอดเวลา ผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลและเขามาตรวจสอบขอมูลได 

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

 
ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สํานักงานก.พ.ร.และผูประเมินอิสระ อาจ

เลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใชหลายวิธีประกอบกันก็ไดตามความเหมาะสม เพื่อใหไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 
2.2.2  หลักเกณฑการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

การขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ พิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

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

รายละเอียดตัวชี้วัดได เชน กรณีไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ไมเพียงพอ และไมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เปนตน  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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โดยสวนราชการตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 3 ชุด 

ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลา ดังนี้ 

• ส้ินสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนักและเกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบแรก ภายในวันที่  31 มีนาคม  พ.ศ. 2554 

• ส้ินสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนักและเกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบสุดทาย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

โดยจัดสงมาพรอมกับรายงานประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน (Self Assessment Report – SAR) 

ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะนําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการสงเสริมการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีพิจารณาตอไปและจะไมรับพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงฯ ภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไว 

 
2.2.3 หลักเกณฑการจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 
สวนราชการตองจัดส งรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบั ติราชการ  

(Self-Assessment Report - SAR) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554) พรอมทั้ง
เอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงาน ทั้งระดับกระทรวง  
กลุมภารกิจ และกรม ใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 หากสวนราชการจัดสง
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report - SAR) ลาชากวา
กําหนดจะถูกหักคะแนน 0.0500 คะแนนตอ 1 วันทําการ ทั้งระดับกระทรวง กลุมภารกิจและกรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่สวนราชการรายงาน ถือเปน 
เอกสารทางราชการ ซึ่งตองมีหนังสือนําสง และไดรับการรับรองความถูกตองสมบูรณจาก

หัวหนาสวนราชการเพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินผล 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ตารางแสดงเอกสารที่เกี่ยวของเพ่ือประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 
 
 

ลําดับที ่
ชวงเวลา 

ของกิจกรรม 
สํานักงาน ก.พ.ร. 
 / ผูประเมินอสิระ 

สวนราชการ เอกสารประกอบ 

1. ภายใน 
 30 เม.ย. 54 

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

(Gantt Chart)  
- คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน  

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

• รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self 
Assessment Report 
: SAR) รอบ 6 เดือน 

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

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

- คําส่ังแตงต้ัง
คณะทํางาน       
ฯลฯ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ลําดับที ่
ชวงเวลา 

ของกิจกรรม 
สํานักงาน ก.พ.ร. 
 / ผูประเมินอสิระ 

สวนราชการ เอกสารประกอบ 

2. ภายใน 
31 พ.ค. 54 

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

  
 
 

3. ภายใน 
15 ก.ค. 54 

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

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

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

4. ภายใน 
31 ต.ค. 54 

 

 • จัดสงรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง      
การปฏิบัติราชการ (Self 
Assessment Report : 
SAR) และรายงานการ
ประเมินผลตนเอง (SAR 
Card) รอบ 12 เดือน พรอม
แนบตัวอยางเอกสาร/

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

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
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ลําดับที ่
ชวงเวลา 

ของกิจกรรม 
สํานักงาน ก.พ.ร. 
 / ผูประเมินอสิระ 

สวนราชการ เอกสารประกอบ 

หลักฐานประกอบของ
ตัวชี้วัดมาดวยสวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่
ไมไดจัดสงใหสํานักงาน 
ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการ
จัดเตรียมไว ณ สวนราชการ
เพื่อพรอมใหผูประเมิน
ตรวจสอบหรือขอขอมูล
เพิ่มเติม  เชน 
- รายงานการประชุม  
- คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน  
- แบบฟอรมแสดงความ
คิดเห็น 

- แผนการดําเนนิงานที่
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูมีอํานาจ 

- ภาพถาย (ภาพนิ่งและ
ภาพเคล่ือนไหว) 

• กรอกรายงาน 
การประเมินผลตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส   (e-SAR 
Card) รอบ 12 เดือน ใน 
เว็บไซตของสํานักงาน 
ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) 

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

• เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง ของ 
สวนราชการที่
สนับสนุนผลงาน 
เชน  
- รายงานการ
ประชุม  

- คําส่ังแตงต้ัง
คณะทํางาน  

- แบบฟอรมแสดง
ความคิดเห็น 

- ภาพถาย  
(ภาพนิ่งและ
ภาพเคล่ือนไหว)   
ฯลฯ      

5. พ.ย. – ธ.ค. 54 • วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานจาก

รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการ ตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ 

(Self Assessment 

Report : SAR) และ 

รายงานการประเมินผล 

• ใหความรวมมือกับ
สํานักงาน ก.พ.ร. ในการ

ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ณ สวน

ราชการ (Site visit : Post-

Evaluation)   

 

 

• แบบฟอรมการ
ติดตามประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ณ 

สวนราชการ ซึง่เปน

แบบฟอรมที่จัดทําขึ้น

เพื่อใชในการ

ประเมินผล (Site visit 

: Post-Evaluation) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
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ลําดับที ่
ชวงเวลา 

ของกิจกรรม 
สํานักงาน ก.พ.ร. 
 / ผูประเมินอสิระ 

สวนราชการ เอกสารประกอบ 

ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส  

(e-SAR Card)            

รอบ 12 เดือน โดย      

เปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานจริงกับ

เกณฑการใหคะแนนท่ี

กําหนด 

- ประสานสวนราชการ
เพื่อติดตามประเมินผล  

การปฏิบัติราชการ  

ณ สวนราชการ 

(Site visit : Post-

Evaluation)            

ในกรณีที่ผลการ

ดําเนินงานแตกตาง

จากคาเปาหมาย(ตํ่า

กวามาก/สูงกวามาก) 

- แจงอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานซึ่งเปน

ปจจัยที่ไมสามารถ

ควบคุมได 

- ไมรายงานผลหรือ
รายงานผลการ

ดําเนินงานไมชดัเจน 

- มีขอสงสัยในความ
นาเชื่อถือของระบบ

ฐานขอมูล  

- ติดตามผลการ
ดําเนินงาน

เปรียบเทียบกับ   

Pre-Evaluation 

• จัดเจาหนาที่ในการตอบขอ
ซักถาม/ชี้แจงถึงความ

แตกตางระหวางผลงานและ

เปาหมาย  แจงปญหา

อุปสรรค ขอเสนอแนะตางๆ  

• เอกสาร/หลักฐาน
อางอิงของสวน

ราชการที่สนับสนุน

ผลงาน เชน  

- ภาพถาย  

(ภาพนิ่งและ

ภาพเคล่ือนไหว)  

- ปฏิทินการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ  

ฯลฯ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
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2.3  การคํานวณผลการประเมิน 

 
 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ เปนดังนี้ 
ผลการประเมิน                                                                           ระดับคะแนนที่ไดรับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีกวาเปาหมายมาก             5  
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีกวาเปาหมาย        4   
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับเปนไปตามเปาหมาย   3          
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตํ่ากวาเปาหมาย   2   
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตํ่ากวาเปาหมายมาก             1  
  

 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตอนส้ินปงบประมาณ สามารถแบงไดเปน 5 แบบ ดังนี้ 
1) การประเมินผลตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

2) การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestones) 

3) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) 

3.1 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต 1 ตัว 

3.2 ตัวชี้วัดเชิงผลผลิตมากกวา 1 ตัว 

4) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ (Outcome) 

5) การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 

5.1 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวางตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงานและตัวชี้วัด

เชิงผลผลิต (Milestones + Output) 

5.2 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวางตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงานและตัวชี้วัด

เชิงผลลัพธ (Milestones + Outcome) 

5.3 ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวางตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน ตัวชี้วัดเชิง

ผลผลิตและตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ (Milestones + Output + Outcome) 

 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 หากตัวช้ีวัดใดไมสามารถรายงานผลได เชน  
เปนตัวช้ีวัดทีใ่ชขอมูลจากสวนกลาง หรือจัดเก็บไดตามฤดูกาล ใหใสคาคะแนนที่ได
เทากบั 1 มากอน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ตัวอยางการประเมินผลตัวช้ีวัดแบบตาง ๆ 
 

แบบที่ 1 : การประเมินผลตัวช้ีวัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

คําอธิบาย :  การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ / ไมสําเร็จ  (Pass/Fail) เปนการประเมินผลความสําเร็จจาก           
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนน 

ตัวอยางตัวช้ีวัด :  ผลสําเร็จของการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใต 

เกณฑการใหคะแนน: 

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ระดับที่ 1 ไมสามารถจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตได หรือ
จัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดหลังวันที่ 30 
กันยายน 2554 

ระดับที่ 2 - 
ระดับที่ 3 - 
ระดับที่ 4 - 
ระดับที่ 5 จัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดแลวเสร็จภายใน

วันที่ 30 กันยายน 2554 

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง: 

ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 

สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยว
ชายฝงทะเลภาคใตไดแลวเสร็จ ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554  

5 

  
สรุปผลการดําเนินงาน: 
สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดแลวเสร็จ 
ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เมื่อพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนแลวสวนราชการจะไดเทากับ
ระดับคะแนน 5.0000 

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
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แบบที่ 2 : การประเมินผลตัวช้ีวัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestones) 

คําอธิบาย :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) เปนการประเมินผลความสําเร็จ
จากความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับแผนงานท่ี
กําหนด แลวพจิารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด 

ตัวอยางตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรี 

เกณฑการใหคะแนน: 

ระดับ
คะแนน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ระดับที่ 1 จัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ป  2554-2556 ซึ่งประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองคกรเอกชนทีเ่ก่ียวของ 

ระดับที่ 2 จัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ 
ระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียเพ่ือปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯ ระดับที่ 3 
ปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯเพ่ือใหไดแผนปฏิบัติการฯฉบับสมบูรณ 

ระดับที่ 4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับป 2554 ไดรอยละ 80 
ระดับที่ 5 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับ  ป 2554 ไดรอยละ 100 และมีรายงานสรุปผลการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งปญหาอุปสรรคและแนวทางการดําเนินงานในป 2555 

 

ผลการดําเนนิงานทีเ่กิดขึน้จริง: 

ระดับ
คะแนน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน คะแนน
ท่ีได  

ระดับที่ 1 จัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการณ ป 2554-2556 ซึ่งประกอบดวยหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรเอกชนที่เก่ียวของ เมือ่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 แลว 

1.0000 

ระดับที่ 2 จัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีไดแลวเสร็จ 1.0000 
ระดับที่ 3 มีการระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย และ ไดดําเนินการปรับปรุงรางแผนปฏิบัติ

การฯ ไปแลว 
1.0000 

ระดับที่ 4 ไมสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับป 2554  0 
ระดับที่ 5 ไมสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับป 2554  0 

รวม 3.0000 

 

สรุปผลการดาํเนินงาน: 

• สวนราชการสามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขัน้ตอนที่ 3   

• สวนราชการไมสามารถดําเนินการไดตามแผนปฏิบัติการฯ ในขัน้ตอนที 4 และ 5 จึงถูกปรับลด
คะแนนความครบถวนในขัน้ตอนที่ 4 และ 5 ประเด็นละ 1.0000 คะแนน รวม 2.0000 

ดังนั้น   เมื่อพจิารณาตามเกณฑแลว สวนราชการสามารถดําเนินการไดคะแนน 3.0000 คะแนน  
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แบบที่ 3: การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต (Output) 

แบบที่ 3.1 :   ตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต 1 ตัว 

คําอธิบาย :  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต 1 ตัว เปนการประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
จริงของตัวชี้วัดยอยกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดยอยแตละตัวที่กําหนดไว 

ตัวอยางตัวช้ีวัด : รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาว (น้ําหนักรอยละ 2) 

เกณฑการใหคะแนน: 

เกณฑการใหคะแนน ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 

ขาว 2 1 2 3 4 5 

ผลการดําเนนิงานทีเ่กิดขึน้จริง: 

 รอยละที่เพิ่มขึน้ของผลผลิตตอหนวยของขาว เทากับ 3.5 

สรุปผลการดาํเนินงาน: 
 

จาก รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาวรอยละ 3  เทากับ  ระดับ 3 
รอยละที่เพิ่มขึน้ของผลผลิตตอหนวยของขาวรอยละ 4  เทากับ  ระดับ 4 

จากผลการดําเนินงานที่เกิดขึน้จริง รอยละทีเ่พิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาวรอยละ 3.5 มากกวา รอยละ
ที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาวรอยละ 3 ที่เกณฑการใหคะแนนระดับ 3 เทากับรอยละ 0.5  ดังนั้น ผล
คะแนนจริงที่ไดจึงอยูระหวางเกณฑการใหคะแนนระดับ 3 กับ 4 ดังนั้น ผลคะแนนสามารถคํานวณโดยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ ดังนี้ 

 

ผลตางของรอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตฯ  
(4-3)  = 1 

เทียบเทากับ ผลตางของเกณฑการใหคะแนน  
1 คะแนน 

ผลตางของรอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิต 
ตอหนวยของขาว (3.5-3) = 0.5 

เทียบเทากับ ผลตางของเกณฑการใหคะแนน  
= ((0.5 x 1) / 1) = 0.5 คะแนน 

ดังนั้น ผลคะแนนท่ีไดของรอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาว เทากับ 3 + 0.5 = 3.5  

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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แบบที่ 3: การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต (Output)  (ตอ) 

แบบที่ 3.2  : ตัวช้ีวัดเชิงผลผลิตมากกวา 1 ตัว 

คําอธิบาย : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิตมากกวา 1 ตัว เปนการประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานจริงของตัวชี้วัดยอยกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดยอยแตละตัวที่กําหนดไว 

ตัวอยางตัวช้ีวัด : รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ (น้าํหนักรอยละ 5) 

เกณฑการใหคะแนน: 

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 
ขาว 1.5 5 10 15 20 25 

ขาวโพด 1.5 6 8 10 12 14 
ออย 2 2 4 6 8 10 
รวม 5  

ผลการดําเนนิงานทีเ่กิดขึน้จริง: 

ผลการดําเนนิงาน 

รอยละที่เพิ่มขึน้ของผลผลิตตอหนวยของขาว เทากับ 3 
รอยละที่เพิ่มขึน้ของผลผลิตตอหนวยของขาวโพด เทากับ 7.4 
รอยละที่เพิ่มขึน้ของผลผลิตตอหนวยของออย เทากับ 12 
   

สรุปผลการดาํเนินงาน: 

ตัวชี้วัดยอย นํ้าหนัก ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได คะแนนถวง
นํ้าหนัก 

ขาว 1.5 3 1.0000 0.3000 
((1 x 1.5) / 5) 

ขาวโพด 1.5 7.4 1.7000* 0.5100 
((1.7 x 1.5) / 5) 

ออย 2 12 5.0000 2.0000 
((5 x 2 ) / 5) 

รวม 5  2.8100 

     

ดังนั้น  คาคะแนนที่ไดของตัวชี้วัด รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของพืชเศรษฐกิจทีสํ่าคัญเทากับ 2.8100 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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แบบที่ 3: การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต (Output) (ตอ) 

แบบที่ 3.2  : ตัวช้ีวัดเชิงผลผลิตมากกวา 1 ตัว 

หมายเหตุ * คาคะแนนของขาวโพด  
เนื่องจากรอยละ 7.4 ของรอยละท่ีเพิ่มขึน้ของผลผลิตตอหนวยของขาวโพด อยูระหวางเกณฑการให

คะแนนระดับ 1 และ 2 จึงมีวิธีการคํานวณคะแนนโดยวิธีเทียบบญัญัติไตรยางคดังนี ้ 
ผลตางของรอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิต  
( 8 – 6)  = 2 

เทียบเทากับ 
 

ผลตางของเกณฑการใหคะแนน  
(2-1) = 1 คะแนน 

ผลตางของรอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิต  
(7.4 - 6) = 1.4 

เทียบเทากับ 
 

ผลตางของเกณฑการใหคะแนน  
(1.4 x 1 ) / 2 = 0.7000 คะแนน 

ดังนั้น ผลคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดรอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาวโพด 
เทากับ 1 + 0.7 = 1.7000 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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แบบที่ 4 : การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธ (Outcome) 

คําอธิบาย :  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกบัเกณฑ
การใหคะแนน 

ตัวอยางตัวช้ีวัด :  ระดับคณุภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 

เกณฑการใหคะแนน: 

ระดับ
คะแนน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ระดับท่ี 1 จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยมีเนื้อหาและ
คุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นยอยไมนอยกวา 6 ประเด็น 

ระดับท่ี 2 จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยมีเนื้อหาและ
คุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นยอยไมนอยกวา 7 ประเด็น 

ระดับท่ี 3  จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยมีเนื้อหาและ
คุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นยอยไมนอยกวา 8 ประเด็น 

ระดับท่ี 4 จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยมีเนื้อหาและ
คุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นยอยไมนอยกวา 9 ประเด็น 

ระดับท่ี 5 จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยมีเนื้อหาและ
คุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นยอยไมนอยกวา 10 ประเด็น 

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง: 
สวนราชการไดจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ที่มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและ 7 ประเด็นยอย 

สรุปผลการดําเนินงาน : 
จากการประเมินแผนปฏิบัติการฯ ที่มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและ 7 ประเด็นยอยผล 
การประเมินอยูระดับคะแนน 2.0000 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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แบบที่ 5 : การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 

คําอธิบาย : การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสานเปนการประเมินผลจากความคืบหนาของผลการดําเนินงาน
ตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับแผนงานที่กําหนด แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ี
กําหนด และประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว 

 

ในที่นี้ ขอยกตัวอยางตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวางตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน ตัวชี้วัดเชิง
ผลผลิตและตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ (Milestones + Output + Outcome) 

  

ตัวอยางตัวช้ีวัด :  ระดับความสําเร็จของการลดตนทุนดานโลจิสติกสแกผูสงออก 

เกณฑการใหคะแนน: 

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ระดับที่ 1 ทบทวนการดําเนินงานป 2552 และจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาการใหบริการโลจิสติกส
แกผูสงออกกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและคัดเลือก ผูสงออกเขารวมโครงการ 
(Milestone) 

ระดับที่ 2 ดําเนินการตามแผนการสงเสริมและพัฒนาการใหบริการโลจิสติกสแกผูสงออกไดแลวเสรจ็
รอยละ 100 (Output) 

ระดับที่ 3 มีการประเมินผลและติดตามธุรกิจที่เขารวมโครงการท้ังหมดและนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติ
หรือปรับปรุงกระบวนการตางๆ (Outcome) 

ระดับที่ 4 จํานวนธุรกิจที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 50 ไดนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง
กระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ (Outcome) 

ระดับที่ 5 จํานวนธุรกิจที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 60 ไดนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง
กระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ  (Outcome) 

   
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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แบบที่ 5 : การประเมินผลตัวช้ีวัดแบบผสมผสาน (Hybrid) (ตอ) 

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง: 

ระดับ 

คะแนน 

ผลการดําเนนิงาน คาคะแนน 

 

ระดับที่ 1 สวนราชการไดทบทวนผลการดําเนินงานป 2552 และจัดทําแผน
สงเสริมและพัฒนาการใหบริการโลจิสติกสแกผูสงออก ทั้งนี้ มีการ
กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและคัดเลือก ผูสงออกเพื่อเขารวม
โครงการ 

1.0000 

ระดับที่ 2 สวนราชการดําเนินการตามแผนการสงเสริมและพัฒนาการใหบริการ 

โลจิสติกสแกผูสงออกไดแลวเสร็จรอยละ 100 

1.0000 

ระดับที่ 3 สวนราชการไดประเมินผลและติดตามธุรกิจที่เขารวมโครงการท้ังหมด 
และไดใหขอเสนอแนะไปปฏิบัติหรือปรับปรงุกระบวนการตางๆ แกผู
สงออก 

1.0000 

ระดับที่ 4 สวนราชการไดดําเนินการติดตามจํานวนธุรกิจที่เขารวมโครงการพบวา 
มีเพียงธุรกิจจํานวนรอยละ 45 เทานั้นที่นําขอเสนอแนะไปปรับปรุง
กระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

0.9000 

ระดับที่ 5 มีจํานวนธุรกิจที่เขารวมโครงการเพียงรอยละ 45  ไดนําขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงกระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ  

0.000 

   

สรุปผลการดําเนินงาน: 

• สวนราชการสามารถดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 (Milestone)  ขั้นตอนที่ 2 (Output) และขัน้ตอนที่ 3 
(Outcome) ไดแลวเสร็จ  

• ระดับคะแนนที่ 4 (Outcome) สวนราชการสามารถดําเนินการไดเพียงบางสวนทําใหถูกหักคะแนนใน
ประเด็นที่ 4 เทากับ 0.1000 

• ระดับคะแนนที่ 5 (Outcome) สวนราชการไมสามารถดําเนินการได 
 

ดังนั้น  คาคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการลดตนทุนดานโลจิสติกสแกผูสงออก เทากับ 3.9000 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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บทที่ 3 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

 
3.1  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

 

 สวนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งมีน้ําหนักรวมรอยละ 100 โดยมีรายละเอียด 
พอสังเขปดังนี้ 

1. มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 50 
2. มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 15 
3. มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 15  
4. มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล                            50 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั     

ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ       

ของกระทรวงและนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

25 

  1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ของกระทรวง 

(8) 
 

  1.2 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย

สําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

(5) 

  1.3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงที่มีเปาหมายรวมกันระหวาง

กระทรวง 
หมายเหต:ุ  

1. กรณีที่กระทรวงใดไมมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ี 1.3 ใหตัดคา

นํ้าหนักรอยละ 10 ของตัวชี้วัดน้ีออกจากกรอบการประเมินผลฯ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกระทรวงนั้น ทําให

คานํ้าหนักรวมตามกรอบการประเมินผลฯ เทากับ 90  

2. กรณีที่กระทรวงใดมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ี 1.3 ไว ใหกําหนด 

คานํ้าหนักของตัวชีว้ัดดังกลาว โดยใหใชคานํ้าหนักรอยละ 10 

ทั้งหมดตามกรอบการประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ของกระทรวงนั้น คานํ้าหนักรวมตามกรอบการ

ประเมินผลฯ จึงเทากับ 100 

(10) 

  1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการ
รวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 

(2) 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั         
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ      
ของกลุมภารกิจ 
หมายเหต:ุ กรณีไมมีกลุมภารกิจใหนํานํ้าหนักไปรวมไว 

ที่ตัวชี้วัดท่ี 1.1 และตัวชี้วัดท่ี 3 ตัวชี้วัดละ รอยละ 5 

 

10 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั      

ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/

ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจายฯ 

ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
หมายเหต:ุ ยกเวน สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอ

นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีฯ หรือสวนราชการไม

สังกัดสํานักนายก หรือกระทรวงฯ ซ่ึงไมตอง

ประเมินผลตามประเด็นการวัดผลสําเร็จตาม

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุมภารกิจ    

ใหมีนํ้าหนักของตัวชี้วัดท่ี 3 เปนรอยละ 50 

15 
 

   

3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก    

ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/

ภารกิจหลัก 

 
(10) 

  3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 

(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
หมายเหต:ุ    กรณีมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่สะทอน

ผลสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตไดครบถวนแลว ไม

ตองวัดผลตามตัวชี้วัดน้ี  โดยใหนํานํ้าหนักไปรวม 

ในตัวชี้วัด 3.1 

(5) 

  -3.3 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนระบบการ

ตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
หมายเหต ุ:   กําหนดเปนตัวชี้วัดภาคบังคับของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงท่ีมีผูตรวจราชการ

ประจํากระทรวง โดยรายละเอียดตัวชี้วัดให

เปนไปตามที่กําหนดโดยสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี กําหนดนํ้าหนักของตัวชี้วัดเทากับ 

2 และปรับลดนํ้าหนักตัวชี้วัดท่ี 3.1 ลงจากรอยละ 

10 เหลือรอยละ 8 

 

(2) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

   

3.4  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการถายโอน

งานดานการตรวจสอบ และรบัรองคุณภาพ

มาตรฐาน (ตามมติคณะรัฐมนตรี              

วันที่ 11 พฤษภาคม 2553) 
หมายเหต ุ:  กําหนดเปนตัวชี้วัดภาคบังคับของสวนราชการใน

กรณีที่สวนราชการใดที่มีตัวชี้วัด 3.4 ให กําหนด

นํ้าหนักของตัวชี้วัดเทากับ 2 และปรับลดนํ้าหนัก

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ลงจากรอยละ 10 เหลือรอยละ 8 
 

 
(2) 

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ     15 

• ความพึงพอใจ 4. รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 6 

 5. 
 

รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูกําหนด
นโยบาย 
 

3 

• การปองกันการทุจริต 6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

6 

    

มิติที่ 3  ดานประสิทธิภาพ                   
ของการปฏิบติัราชการ   

  15 

• การรักษามาตรฐานระยะเวลา           
การใหบริการ 

7. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั       
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
 

3 

• การบริหารงบประมาณ 8. 
 
 

9. 

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแขง็ 2555 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต 
 

5 
 
 
2 

• การควบคุมภายใน 10. ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 
 

3 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

มิติที่ 3  ดานประสิทธิภาพ                   
ของการปฏิบติัราชการ  (ตอ) 
• การพัฒนากฎหมาย  

 
 

11. 

 
 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
หมายเหตุ :    สวนราชการที่ไมมีแผนพัฒนากฎหมายท่ีจะตอง  

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไมตอง

ประเมินผลตามตัวชี้วัดน้ี ใหนําไปรวมไวในตัวชี้วัด

ที่ 9 และ 10 ตัวชี้วัดละรอยละ 1.0 

 
 
2 

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ   20 

• การบริหารจัดการองคการ 12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 

20 

รวม 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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3.2  แนวทางการประเมินผล 

  

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 

 

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

น้ําหนัก : รอยละ 25 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง หรือแผนงบประมาณรายจายประจําป 

• สวนราชการในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเปาหมายที่กําหนดไว 

• จํานวนตัวชี้ วัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการ                 
ของกระทรวง  
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

คะแนนถวงน้าํหนัก   
(Wi x SMi) 

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) 

น้ําหนักรวม Σ W1.1-1.4 คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ Σ (W1.1-1.4 x SM1.1-1.4) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

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

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



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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โดยที่ : 
W          หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชีวั้ดเทากับ 1   
SM        หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
1.1-1.4    หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 
เกณฑการใหคะแนน  :  
 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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

 
หมายเหตุ : 

จํานวนตัวชี้วัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ/เรงดวนของรัฐบาล และเปาหมายที่กําหนดไวรวมกันระหวาง
กระทรวง 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง และระหวางกระทรวง โดย 
หนวยงานภายในกระทรวงใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง นโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล เปาหมายท่ีกําหนดไวรวมกันระหวาง
กระทรวง ตลอดจนการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 
 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 รายงานการประชุม 
 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และระบุแหลงที่มาได
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  

 ความนาเชื่อถือ เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการท่ีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล  

 ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

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



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ 
  ราชการของกระทรวง  

น้ําหนัก : รอยละ 8 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

• สวนราชการในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเปาหมายที่กําหนดไว 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
(1.1.i) 

น้ําหนัก 
(W1.1.i) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 

(SM1.1.i) 

คะแนน       
ถวงน้ําหนกั     

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

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) 

น้ําหนักรวม Σ W1.1.1-1.1.i คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ Σ (W1.1.1-1.1.i x SM1.1.1-1.1.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

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

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

W                 หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชีวั้ดเทากับ 1   

SM                หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
1.1.1-1.1.i       หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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เกณฑการใหคะแนน  :  
 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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

 
หมายเหตุ : 

จํานวนตัวชี้วัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 
เหตุผล :  

เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหนวยงานภายใน 
ใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

น้ําหนัก : รอยละ 5 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามแผนงาน/โครงการ/
ตามนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาลที่กําหนดไว  

• สวนราชการในสังกัดกระทรวงที่มีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ที่กําหนด ตองดําเนินการรวมกันเพื่อใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว 
 

เกณฑการใหคะแนน  :  
กําหนดเกณฑการใหคะแนนโดยนําคาเปาหมายของแผนงาน/โครงการต้ังไวที่คาคะแนนระดับ 3  

และกําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนนตามความเหมาะสมใหเปนไปตามหลักการของสํานักงาน ก.พ.ร.   
ทั้งนี้ จํานวนตัวชี้วัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมเปาหมายที่กําหนดไวใน

แผนงาน/โครงการตามนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานตามนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาลอยางเปนระบบ โดย 
สารสนเทศที่ไดจากตัวชี้ วัดนี้สามารถใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการอางอิงผลงานของสวนราชการ 
เทียบกับนโยบายของรัฐบาลไดชัดเจน เปนรูปธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกันระหวางกระทรวง 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการหรือเปาหมายที่กําหนดไวรวมกันระหวาง
กระทรวง 

• สวนราชการในสังกัดกระทรวงที่มีการกําหนดเปาหมายรวมกัน ตองรวมรับผิดชอบ           
ผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไวระหวางกระทรวง 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
(1.3.i) 

น้ําหนัก 
(W1.3.i) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 

(SM1.3.i) 

คะแนน       
ถวงน้ําหนกั        

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

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) 

น้ําหนักรวม Σ W1.3.1-1.3.i  คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ Σ (W1.3.1-1.3.i x SM1.3.1-1.3.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

     Σ (W1.3.1-1.3.i x SM1.3.1-1.3.i)       หรือ           (W1.3.1 x SM1.3.1) + (W1.3.2 x SM1.3.2) + ... + (Wi x SM1.3.i) 

   Σ W1.3.1-1.3.i                                    W1.3.1+ W1.3.2 +...+ W1.3.i 
 
 
โดยที่ : 

W             หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชีวั้ดเทากับ 1   

SM            หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
1.3.1-1.3.i    หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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เกณฑการใหคะแนน  :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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

 
หมายเหตุ : 

1. จํานวนตัวชี้วัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม แสดงถึงการบูรณาการและครอบคลุม
เปาหมายที่กําหนดไวรวมกันระหวางกระทรวง 

2. กรณีที่กระทรวงใดไมมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ี 1.3 ใหตัดคาน้ําหนักรอยละ 10 ของตัวชี้วัดนี้ออกจาก 

กรอบการประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกระทรวงนั้น ทําใหคาน้ําหนักรวมตามกรอบการ

ประเมินผลฯ เทากับ 90  

3. กรณีที่กระทรวงใดมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ี 1.3 ไว ใหกําหนดคาน้ําหนักของตัวชี้วัดดังกลาว โดยใหใช

คาน้ําหนักรอยละ 10 ทั้งหมดตามกรอบการประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกระทรวงนั้น  

คาน้ําหนักรวมตามกรอบการประเมินผลฯ จึงเทากับ 100 

เหตุผล :  
เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการระหวางกระทรวง โดยกระทรวงที่เกี่ยวของ             

มีการกําหนดเปาหมายรวมกัน และหนวยงานภายในกระทรวง รวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน  
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวรวมกันระหวางกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดอยูระหวางการหารือ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 

น้ําหนัก : รอยละ 2 

คําอธิบาย :    

• ศูนยบริการรวม คือ หนวยใหบริการประชาชนที่จัดต้ังขึ้นภายใตการกํากับดูแลของกระทรวง 
โดยความรวมมือของหนวยงานในสังกัดกระทรวงทั้งที่เปนหนวยงานราชการ หนวยงานใน
กํากับของรัฐ (รัฐวิสาหกิจ) และหนวยงานภาคเอกชนนํางานบริการของแตละหนวยงานทั้งที่มี
และไมมีความเกี่ยวของสัมพันธกันมารวมใหบริการ ณ จุดบริการเดียว และมีการจัดระบบงาน
เพื่อใหเจาหนาที่จํานวนหนึ่งสามารถปฏิบัติงานใหบริการแทนกันได ณ ศูนยบริการรวม เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนใหสามารถขอรับบริการไดหลายเรื่องพรอมกันในคราวเดียว
ไมวาจะเปนการติดตอสอบถาม การขอทราบขอมูล/ขาวสาร การย่ืนเรื่อง และการขออนุญาต
หรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวของกันโดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวมเพียง
แหงเดียว 

• การจัดบริการในรูปแบบศูนยบริการรวมของกระทรวง อาจทําไดหลายรูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 ศูนยบริการรวมสถานที่ราชการ หรือเรียกวา ศูนยบริการรวม เปนหนวยใหบริการ 

ประชาชนที่มีสถานที่ใหบริการต้ังอยูในสถานที่ราชการ โดยนํางานบริการที่หลากหลายมี
ขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนหรือตองติดตอกับเจาหนาที่ผูใหบริการในหลาย
หนวยงานท่ีอยูตางพื้นที่หรือในพ้ืนที่เดียวกันแตตางอาคารหรือตางชั้นมารวมใหบริการ ณ 
จุดเดียว เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดงาย ทั้งนี้ ศูนยบริการรวมอาจใหบริการ
เฉพาะในเวลาราชการหรือทั้งในและนอกเวลาราชการได 

 เคานเตอรบริการประชาชน เปนหนวยใหบริการประชาชนที่มีสถานที่ใหบริการต้ังอยู
ในแหลงชุมชนที่มีประชาชนสัญจรไปมาจํานวนมาก เชน หางสรรพสินคา สถานี
รถไฟฟา สถานีขนสง ทาอากาศยาน เปนตน โดยนํางานบริการของหลายหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงเดียวกันหรือตางกระทรวงที่มีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนหรือ
ตองติดตอกับเจาหนาที่ผูใหบริการหลายหนวยงานมารวมใหบริการ ณ จุดเดียว เพื่อให
ประชาชนไดรับความสะดวกและสามารถเขาถึงบริการไดงาย ทั้งนี้ เคานเตอรบริการ
ประชาชนอาจมีการใหบริการท้ังในและนอกเวลาราชการซึ่งเปนการเพิ่มโอกาส ชองทาง 
และทางเลือกใหแกประชาชนในการขอรับบริการจากรัฐ 

 ศูนยบริการรวมเคลื่อนที่ เปนหนวยบริการท่ีเคลื่อนที่ไปใหบริการประชาชนในพื้นที่ซึ่ง
ประชาชนเขาถึงจุดบริการปกติไดยาก โดยนํางานบริการของหลายหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเดียวกันหรือตางกระทรวงกันไปรวมใหบริการ ณ จุดเดียว ทั้งนี้ ศูนยบริการรวม
เคลื่อนที่อาจใหบริการเฉพาะในเวลาราชการหรือทั้งในและนอกเวลาราชการได 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

  

 48 

  งานบริการของศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน/ศูนยบริการรวมเคลื่อนที่ตอง
ประกอบดวยงานบริการท้ัง 3 ประเภท ไดแก งานบริการขอมูล/ขาวสาร งานบริการรับเรื่อง-
สงตอ และงานบริการเบ็ดเสร็จ  

 
เกณฑการใหคะแนน :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน
หรือศูนยบริการรวมเคลื่อนท ีโดยแบงเปน 5 ระดับ ดังนี ้ 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 มีรูปแบบการดําเนินงานของศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน/
ศูนยบริการรวมเคลื่อนที่ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดครบทุกขอ (19 ขอ) 

ระดับ 2 สามารถใหบริการโดยใชแบบฟอรมคําขอรบับริการเปนแบบฟอรมเดียวกันไดใน
งานบริการรับเรื่อง-สงตอ หรอืงานบริการเบด็เสร็จ หรอืระหวางงานบริการรับเรื่อง-
สงตอกับงานบริการเบ็ดเสร็จ และเปนงานบริการจากตางหนวยงานอยางนอย 2 
หนวยงาน 

ระดับ 3 สามารถใหบริการแทนกันไดในงานบริการตางประเภทกันไมนอยกวา 2 งาน
บริการ  

ระดับ 4 มีฐานขอมูลงานบริการท่ีใหบริการ ณ ศูนยบริการรวม อยางนอย 2 งานบริการท่ี
สามารถเชือ่มโยงหรอืใชขอมูลรวมกนัระหวางหนวยงานเพือ่การบรกิารประชาชนได 

ระดับ 5 มีผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไมนอยกวา
รอยละ 85 และมีการรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารรับทราบ 

 
เงื่อนไข :  เกณฑมาตรฐานรูปแบบการดําเนินงานของศูนยบรกิารรวม/เคานเตอรบริการประชาชน/

ศูนยบริการรวมเคลื่อนที ่

• เปนเกณฑสําหรับประเมินการใหบริการของศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน/
ศูนยบริการรวมเคลื่อนที่ ที่สามารถปรับปรุงการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

• เกณฑที่กําหนด เปนเกณฑที่ใชสําหรับการประเมินศูนยบริการรวมตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้ง 3 รูปแบบ ไดแก ศูนยบริการรวมสถานที่
ราชการ เคานเตอรบริการประชาชน และศูนยบริการรวมเคลื่อนที่ ซึ่งเกณฑการประเมินจะมี
ความแตกตางกันในรายละเอียดบางขอตามรูปแบบของศูนยบริการรวม  ดังนั้น จังหวัดตอง
กําหนดรูปแบบศูนยบริการรวมที่เสนอประเมินผลใหชัดเจน เพื่อใหการปรับปรุงและการ
พัฒนาการใหบริการสอดคลองกับมาตรฐานของแตละรูปแบบ 
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• การดําเนินการในแตละระดับความสําเร็จ จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดําเนินการเพื่อ
นํามาเปนประเด็นปรับคะแนนเชิงคุณภาพดวย 

• เกณฑมาตรฐานรูปแบบการดําเนินการของศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน/
ศูนยบริการรวมเคลื่อนที่ ประกอบดวย 
1) เกณฑพื้นฐาน    5  ขอ 
2) เกณฑการดําเนินการใหบริการ  9  ขอ 
3) เกณฑผลลัพธการดําเนินการ  5  ขอ 
   รวม  19 ขอ 

  รายละเอียดเกณฑมาตรฐานรูปแบบการดําเนินการระบุตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 เกณฑมาตรฐานรูปแบบการดําเนินงานของศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน/ศูนยบริการ
รวมเคลื่อนที่ 
 

เกณฑมาตรฐานรูปแบบการดําเนินงาน 
ศูนยบริการรวม
สถานท่ีราชการ 

เคานเตอร
บริการ

ประชาชน 

ศูนยบริการ
รวมเคลื่อนท่ี 

1. เกณฑพื้นฐาน 

1.1  มีงานบริการท่ีหลากหลาย และจากไมนอยกวา 5 หนวยงาน โดย
เปนงานบริการท้ังท่ีมีและไมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

   

1.2   ตองมีงานบริการท้ัง 3 ประเภท ไดแก งานบริการขอมูล/ขาวสาร 
งานบริการรับเรื่อง-สงตอ และงานบริการเบ็ดเสร็จ 

   

1.3  มีงานบริการท่ีประชาชนมีความตองการสูงไมนอยกวา 3 งาน
บริการ (ประเมินผลจากแบบสอบถามท่ีหนวยงานไดสํารวจไวแลว
เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

   

1.4  การอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการมารับ บริการ โดย
พิจารณาจาก 

   

    1.4.1 มีการใหบริการท้ังในและ/หรือนอกเวลาราชการ ในงานบริการ
บางประเภทหรือในทุกงานบริการ 

   

    1.4.2 มีการใหบริการท้ังในและนอกเวลาราชการ  
    โดยเวลาราชการ หมายถึง เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  

   

   1.4.3 สถานท่ีต้ังและจุดใหบริการสะดวกตอการมารับบริการ    
          (1) ต้ังอยูในสถานที่ราชการ และจุดใหบริการท่ี 
               ประชาชนสามารถมองเห็นและเขาถึงไดงาย 

 
  

          (2) ต้ังอยูในแหลงชุมชนท่ีมีประชาชนสัญจร    
                ไปมาจํานวนมากและเปนจุดใหบริการท่ี  
                ประชาชนสามารถมองเห็นและเขาถึงไดงาย 
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เกณฑมาตรฐานรูปแบบการดําเนินงาน 
ศูนยบริการรวม
สถานท่ีราชการ 

เคานเตอร
บริการ

ประชาชน 

ศูนยบริการ
รวมเคลื่อนท่ี 

 (3) จุดท่ีมีการใหบริการเคล่ือนท่ีตองเปนจุด 
      พบปะกันของประชาชนในชุมชน และเปนจุด 
      ใหบริการท่ีประชาชนสามารถมองเห็นและ 
       เขาถึงไดงาย เชน ท่ีทําการขององคกรปกครอง 
      สวนทองถ่ิน หองสมุดชุมชน วัด เปนตน 

  

 

รวม 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 

2. เกณฑการดําเนินการใหบริการ    

2.1 การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก โดยพิจารณาจาก    
2.1.1  มีระบบการใหบริการกอนเขาสูจุดบริการที่สะดวก เขาใจงาย 

เชน มีการติดแผนผังหรือจัดเจาหนาท่ีประชาสัมพันธเพ่ือให
ผูมารับบริการเขาใจรปูแบบการใหบริการและขั้นตอนการ
ใหบริการแตละประเภทงานบริการ เปนตน หรือมีการจัดส่ิง
อํานวยความสะดวก เชน มีระบบบัตรคิว การจัดเกาอ้ีนั่ง
สําหรับผูมารอรับบริการ มีน้ําด่ืม มีพ้ืนท่ีกอนเขาสูการ
บรกิารท่ีสะอาด เปนตน  

   

2.1.2  มีระบบการใหบริการ ณ บริเวณจุดใหบริการ เชน พ้ืนท่ีใช
งานเหมาะสม ทันสมัย สะอาดตา ไมมีขั้นตอนการใหบริการ
ท่ีซับซอนยุงยาก เครื่องมือ เอกสารและแบบฟอรมตาง ๆ 
เพียงพอตอการใหบริการ เปนตน 

   

2.2 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ โดยพิจารณาจาก    

2.2.1  เจาหนาท่ีสามารถใหบริการไดตามรูปแบบที่ศูนยบริการรวม   
กําหนดไว เชน การใหบริการแทนกันไดในงานบริการขอมูล
ขาวสารและ/ หรืองานบริการรับเรื่อง-สงตอ และ/หรืองาน
บริการเบ็ดเสร็จ เปนตน โดยพิจารณาจากความครบถวนของ
งานบริการท่ีใหบริการไดจริง เชน การใหบริการขอมูลขาวสาร 
เจาหนาท่ีตองชีแ้จงรายละเอียดหรือขอมูลเบ้ืองตนของงาน
บริการ รวมท้ังรายละเอียดการติดตอประสานงานกับ
หนวยงานเจาของงานบริการได เปนตน 

   

2.2.2 เจาหนาท่ีและบุคลากรมีทักษะความชํานาญโดยพิจารณาจาก    
- เจาหนาท่ีและบุคลากรไดรับการอบรมความรูพ้ืนฐาน

เกี่ยวกับการใหบริการและ/หรือพัฒนาทักษะในการใหบริการ
เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถใหบริการแทนกันได เชน การ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานในหนวยงานที่เปน
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เกณฑมาตรฐานรูปแบบการดําเนินงาน 
ศูนยบริการรวม
สถานท่ีราชการ 

เคานเตอร
บริการ

ประชาชน 

ศูนยบริการ
รวมเคลื่อนท่ี 

ตนแบบหรือตัวอยางท่ีดี การจัดระบบพ่ีเล้ียงใหคําปรึกษาแก
เจาหนาท่ี การเชิญวิทยากรจากหนวยงานเจาของเรื่องมา
เปนวิทยากร การพัฒนาทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
เปนตน 

- เจาหนาท่ีและบุคลากรสามารถชี้แจง ตอบขอซักถามและให
คําแนะนํากับผูรับบริการไดอยางชัดเจน และถูกตอง ในงาน
บริการท่ีใหบริการแทนกัน 

   

- เจาหนาท่ีสามารถใหบริการแทนกันได ท้ังงานบริการขอมูล
ขาวสาร และ/หรืองานรับเรื่องสงตอ และ/หรืองานบริการ
เบ็ดเสร็จ 

   

2.2.3  มีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ 
         รวมถึงเคร่ืองมือตางๆ ในการสนับสนุนใหบุคลากรและ

เจาหนาท่ีสามารถใหบริการหรือใหบริการแทนกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การจัดทําหรือเชื่อมโยงฐานขอมูล
งานบริการ การสงคําขอหรือแบบฟอรมตาง ๆ ผานระบบ
อินเตอรเน็ต มีคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี เปนตน 

   

2.3 การประชาสัมพันธใหเกิดภาพลักษณและสรางความนิยมตอศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน  
    /ศูนยบริการรวมเคล่ือนท่ี โดยพิจารณาจาก 

2.3.1  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึง 
การใหบริการของศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน/
ศูนยบริการรวมเคล่ือนท่ีผานชองทางตางๆ  เชน เอกสารเผยแพร
ของหนวยงาน รายงานขาวประจําเดือน วิทยุทองถ่ิน หนวย
กระจายเสียงของหมูบาน แผนพับ เปนตน 

   

2.3.2  มีสัญลักษณศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน/
ศูนยบริการรวมเคล่ือนท่ี โดยอาจเปนสัญลักษณตามรูปแบบ
ของสํานักงาน ก.พ.ร. และ/หรือปายชื่อท่ีแสดงใหประชาชน
ทราบวาเปนศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชนอยู
ในจุดท่ีมองเห็นไดงาย เพ่ือสงเสริมใหเปนเอกลักษณ และ
สามารถจดจําไดงาย รวมท้ัง ประชาชนสามารถเขาถึง
บริการไดรวดเร็ว 

   

 
รวมจํานวนเกณฑการดําเนินการใหบริการ 

 
9 ขอ 9 ขอ 9 ขอ 
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เกณฑมาตรฐานรูปแบบการดําเนินงาน 
ศูนยบริการรวม
สถานท่ีราชการ 

เคานเตอร
บริการ

ประชาชน 

ศูนยบริการ
รวมเคลื่อนท่ี 

3. เกณฑผลลัพธการดําเนินการ    

3.1 การติดตามและประเมินผลการใหบริการ โดยพิจารณาจาก 
3.1.1 จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและขอรองเรียน

เกี่ยวกับการใหบริการของศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการ
ประชาชน/ศูนยบริการรวมเคล่ือนท่ีผานชองทางตางๆ เชน 
กลองรับฟงความคิดเห็น เว็บบอรด บอรดขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง เปนตน  

 

   

3.1.2 หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใหบริการของศูนยบริการรวม/
เคานเตอรบริการประชาชน/ศูนยบริการรวมเคล่ือนท่ีรวมกัน
ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคการ
ใหบริการ และขอเสนอแนะในการแกไขปญหาอยางสม่ําเสมอ 
(อยางนอยทุก ๆ 3 เดือน) พรอมจัดทําเปนรายงาน 

   

3.1.3 มีการนําขอมูลผลการดําเนินงาน เชน สถิติผูมาใชบริการ ผล
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ขอเสนอแนะหรือขอ
รองเรียนของผูรับบริการ ขอเสนอแนะจากการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เปนตน มาใชในการ
พิจารณาและปรับปรุงการให บริการของศูนยบริการรวม/
เคานเตอรบริการประชาชน/ศูนยบริการรวมเคล่ือนท่ี 

   

3.2 ผลลัพธการดําเนินการ โดยพิจารณาจาก    
3.2.1 จํานวนผูรับบริการเพ่ิมขึ้นจากปท่ีผานมา    
3.2.2 มีผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยบริการ 

รวม/เคานเตอรบริการประชาชน/ศูนยบริการรวมเคล่ือนท่ีไม
นอยกวารอยละ 85  

(ใชแบบสํารวจตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด โดยสํารวจจากผูรับบริการ 
ณ ศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน/ศูนยบริการรวมเคล่ือนท่ี) 

   

รวม 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 

รวมจํานวนเกณฑมาตรฐาน 19 ขอ 19 ขอ 19 ขอ 

หมายเหตุ : กรณีที่กระทรวงมีศูนยบริการรวมหลายรูปแบบ หรอืมีศูนยบริการรวมมากกวา 1 แหง  
ขอใหคัดเลือกมาประเมินผลเพียงแหงเดียว 
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เหตุผล :  
การพัฒนาศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน/ศูนยบริการรวมเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนารูปแบบการใหบริการของรัฐใหประชาชนสามารถเขาถึง และไดรับความสะดวกจากการขอรับบริการ 
โดยสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบ : สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาววิริยา  เนตรนอย 0 2356 9942 

2. นางสาวพนรัตน   สุวรรณสายะ 0 2356 9999 ตอ 8981 

3. นางสาวภัทรอาภา จินดาวงศ 0 2356 9999 ตอ 8915 

4. นางสาวอภิจิตตรา อภิราชจิตร 0 2356 9999 ตอ 8806 
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แนวทางการประเมินผล :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 1 - มีรูปแบบการดําเนินงาน
ของศูนยบริการรวม/
เคานเตอรบริการ
ประชาชน/ศูนยบริการรวม
เคลื่อนที่ตามเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนดครบ
ทุกขอ (19 ขอ) 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวากระทรวงไดดําเนินการ 
ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการของศูนยบริการรวมได 
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เชน  
- ภาพถายทําเลที่ต้ังของศูนยบริการรวมที่เห็นไดวา 
  ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย และสะดวกตอการ 
  มารับบริการ  
- บันทึก/รายงานการประชุมที่แสดงถึงการหารือรวมกัน 
  ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาศูนยบริการรวม 
  ใหไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  
- บันทึก/รายงานการติดตามผลการพัฒนาศูนยบริการรวม  
-  เอกสาร ประกาศ คูมือ หรอืเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที ่
   แสดงถึงการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
   เปนตน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 2 สามารถใหบริการโดยใช
แบบฟอรมคําขอรับบริการ
เปนแบบฟอรมเดียวกันได
ในงานบริการรบัเรื่อง-สง
ตอ หรอืงานบริการ
เบ็ดเสร็จ หรอืระหวางงาน
บริการรับเรือ่ง-สงตอและ
งานบริการเบ็ดเสร็จ และ
เปนงานบริการจากตาง
หนวยงานอยางนอย 2 
หนวยงาน 

 เอกสาร/หลักฐานแบบฟอรมคําขอรับบริการท่ีแสดงใหเห็น 
     ไดวาแบบฟอรมคําขอดังกลาวสามารถนําไปใชกับงาน 
     บริการอ่ืน ๆ ได เชน 
     - บันทึก/รายงานการดําเนินการเพื่อปรบัปรุงแบบฟอรม 
       คําขอรับบริการใหเปนแบบฟอรมเดียว 
     - ตัวอยางเอกสารแบบฟอรมคําขอรับบรกิารของ 2 
       หนวยงานท่ีเปนแบบฟอรมเดียว 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 3 สามารถใหบริการแทนกัน
ในงานบริการตางประเภท
กันไดไมนอยกวา 2 งาน
บริการ 

งานบริการของศูนยบริการรวมมี 3 ประเภท ไดแก งานบรกิาร
ขอมูล/ขาวสาร งานบริการรับเรื่อง-สงตอ งานบริการเบ็ดเสร็จ 

  การประเมินผลพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน และทักษะ
การใหบริการของเจาหนาที่ เชน 
- คูมือการปฏิบัติงาน 
- การอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ในการทํางานแทนกนั 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  - เจาหนาที่สามารถใหขอมูล คําแนะนํา ตอบคําถาม 
  ชีแ้จง ใหบริการรับเรื่อง- สงตอ ใหบริการเบ็ดเสร็จใน 
  งานบรกิารอ่ืนที่ไมใชงานประจําของตนเองแก 
  ผูรับบริการไดอยางเขาใจ ชัดเจน และถูกตอง  
- การมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการพัฒนา 

        เจาหนาที่ศูนยบริการรวมใหสามารถบริการแทนกนัได 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 4 มีฐานขอมูลงานบริการท่ี

ใหบริการ ณ ศูนยบริการ
รวม อยางนอย 2 งาน
บริการท่ีสามารถเชื่อมโยง
หรือใชขอมูลรวมกัน
ระหวางหนวยงานเพื่อการ
บริการประชาชนได 

ฐานขอมูลงานบริการ เชน ขอมูลงานบริการในศูนยบริการรวม 
ขอมูลขั้นตอนการใหบริการในแตละงานบรกิาร ขอมูลใน
แบบฟอรมการขอรับบริการ เปนตน 

 เอกสาร/หลักฐานที่สามารถแสดงใหเหน็ไดวามีการ 
     พัฒนา/ปรับปรุงขอมูลใหเปนระบบโดยหนวยงานตาง ๆ  
     ในศูนยบรกิารรวมสามารถใชขอมูลรวมกันได เชน 
     - การดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีหรอืจดัทําระบบการ 
       จัดเก็บขอมูลงานบริการท่ีหนวยงานอืน่สามารถ 
       นําไปใชในการใหบริการประชาชนได 
     - บัญชีการจัดเก็บขอมูล/บัญชีรายชื่องานบริการ 
     - ระบบเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงหรือดึงขอมูล 
       ระหวางหนวยงานเพื่อนําไปใชในการใหบริการ 
       ประชาชนได เปนตน 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 5 ผลสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไม
นอยกวารอยละ 85 และมี
การรายงานผลการ
ดําเนินงานใหผูบริหาร
รับทราบ 
 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวากระทรวงไดสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ ณ ศูนยบริการรวม ดังนี ้

      - ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
      - ตัวอยางเอกสารตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของ 
        ประชาชนผูรับบรกิาร (ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน  
        ก.พ.ร.กาํหนด) 
     - รายงานสรุปผลการวิเคราะหผลสํารวจความตองการ 
       ของประชาชนผูรับบริการ  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

   การวิเคราะห และการแปลผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ณ ศูนยบริการรวมมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

 ตัวแปรความพึงพอใจของผูรบับริการประกอบดวย
ความพึงพอใจใน 3 ดาน ไดแก ดานการอํานวยความ
สะดวก ดานคุณภาพการใหบริการ และดานทักษะการ
ใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร 

 การคิดคะแนนของแตละระดับความพึงพอใจกําหนด
หลักเกณฑดังนี้  

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

พอใจมาก  5 

พอใจ 4 

พอใจนอยจนเกือบจะไมพอใจ 3 

ไมพอใจ 2 

ไมพอใจมาก 1 

 

 การวิเคราะหคํานวณคะแนนความพึงพอใจในแตละดาน 
และการคํานวณคะแนนความพึงพอใจของผูใชบริการ 
(ภาพรวม) มีรายละเอียดดังนี้ 

− การคํานวณคะแนนความพึงพอใจในแตละดาน เพื่อ
ประกอบการประเมินผลการดําเนินงานขอ 3.2.2 ใน
เกณฑผลลัพธการดําเนินการใหบริการ ของเกณฑ
มาตรฐานรูปแบบการดําเนินการของศูนยบริการรวม
เคานเตอรบริการประชาชน/ศูนยบริการรวมเคลื่อนที่ ให
ดําเนินการ ดังนี้ 

    1) คํานวณผลคะแนนความพึงพอใจในแตละดานจาก 
        ผลคะแนนเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ 
        ประเด็นยอย ดังนี ้
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 
คะแนนความพึงพอใจ วิธีการคํานวณ 

1) ดานการอํานวย 
ความสะดวก 

คะแนนความพึงพอใจของสถานที่ตั้ง/จุด
ใหบริการ (4.1) + คะแนนความยุงยาก
ในการเขาถึงเจาหนาที่ฯ (4.2) + คะแนน
ของการจัดระบบการใหบริการ หรือส่ิง

อํานวยความสะดวก (4.3) 
 

3 (ประเด็นยอย) 
2) ดานคุณภาพการ 
ใหบริการ 

 

คะแนนของความเพียงพอจํานวนงาน
บริการ (4.4) + คะแนนความครบถวน
ถูกตองของเอกสารในการใหบริการ
(4.5) + คะแนนฯ ของข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการ (4.6) + 
คะแนนฯ การประชาสัมพันธของ
กระทรวงตอการใหบริการ (4.7) 

 
4 (ประเด็นยอย) 

3) ดานการใหบริการ
ข อ ง เ จ า ห น า ที่ แ ล ะ
บุคลากร 

 

คะแนนฯ ของความเพียงพอของจํานวน
เจาหนาที่และอุปกรณ (4.8) + คะแนนฯ 
ของความสามารถในการชี้แจง ตอบขอ

ซักถามและใหคําแนะนํา (4.9) + คะแนนฯ 
ของความมีมนุษยสัมพันธ ยินดีในการ
ใหบริการ (4.10) + คะแนนฯ ของ
ความสามารถในการใหบริการหรือ       
ทํางานแทนกันของเจาหนาที ่(4.11) 

 
4 (ประเด็นยอย) 

โดยคะแนนความพึงพอใจแตละประเด็นยอย คํานวณจาก 
 
 
 
 
           
 

  2) คํานวณความพึงพอใจในแตละดานเปนรอยละ  
    โดยนําคะแนนความพึงพอใจในแตละดานที่ได 
    มาคํานวณรอยละของคะแนนโดยการเทียบคะแนน 

5 เทากับรอยละ 100 

(จํานวนผูแสดงความเห็นระดับ 5  5) + (จํานวนผูแสดงความเห็น
ระดับ 4  4) + (จํานวนผูแสดงความเห็นระดับ 3  3) +  
(จํานวนผูแสดงความเห็นระดับ 2  2) +  (จํานวนผูแสดง

ความเห็นระดับ 1  1) 
 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

การคํานวณคะแนนความพึงพอใจของผูใชบริการ (ภาพรวม) 
เพื่อประกอบการประเมินผลตามเกณฑการใหคะแนนระดับ 5  
ดําเนินการ ดังนี้ 

1) รวมคะแนนความพึงพอใจในแตละดาน แลวนํามาเฉล่ีย
เปนคะแนนความพึงพอใจของผูใชบริการ(ภาพรวม) 
 
 
 
 
 
 

2) คิดคํานวณความพึงพอใจของผูใชบริการ (ภาพรวม)
เปนร อยละ  โดยนํ าคะแนนความพึ งพอใจของ
ผูใชบริการ (ภาพรวม) ที่ไดมาคํานวณรอยละของ
คะแนนโดยการเทียบคะแนน 5 เทากับรอยละ 100 

(ศึกษาตัวอยางการคํานวณไดทายแบบสํารวจความ 
พึงพอใจตอการใหบรกิารของศนูยบรกิารรวมหรอืเคานเตอร
บรกิารประชาชนของกระทรวง) 

หมายเหตุ : การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report) ขอใหกระทรวงสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย 
สวนเอกสาร/ หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไว ณ จังหวัด เพื่อพรอม
ใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม      
 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนความ
พึงพอใจของ
ผูใชบริการ
(ภาพรวม) 

(คะแนนความพึงพอใจดานการอํานวย
ความสะดวก + คะแนนความพึงพอใจดาน
คุณภาพการใหบริการ + คะแนนความพึง
พอใจดานการใหบริการของเจาหนาที่และ

บุคลากร  
3 

= 
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เลขที่แบบสํารวจ …..…. 

แบบสํารวจ 

 “ความพึงพอใจตอการใหบริการของศนูยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน/ 

ศูนยบริการรวมเคลื่อนที”่ 

 

คําช้ีแจง 

แบบสํารวจฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการรวบรวมความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการตอการใหบริการของศูนยบริการรวม หรือเคานเตอรบริการประชาชน หรือศูนยบริการรวมเคลื่อนที่
ของกระทรวง 

วัตถุประสงคของการสํารวจ 

 1.  เพื่อใหทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการ
ของศูนยบริการรวม หรือเคานเตอรบริการประชาชน หรือศูนยบริการรวมเคลื่อนที่ของกระทรวง 

 2.  เพื่อนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการรวม
หรือเคานเตอรบริการประชาชนหรือศูนยบริการรวมของกระทรวง ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
ผูรับบริการ 
 
คําอธิบาย 

• งานบริการเบ็ดเสร็จ หมายถึง งานบริการที่สามารถใหบริการไดเสร็จส้ินภายใน 1 วัน เชน การ
จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน การรับชําระภาษีเงินไดบุคคลลธรรมดา การชําระภาษีรถ เปนตน 

• งานบริการรับเรื่อง - สงตอ หมายถึง งานบริการที่ไมสามารถใหบริการไดเสร็จส้ินภายใน 1 วัน 
เนื่องจากตองสงเรื่องใหหนวยงานเจาของเรื่องรับไปดําเนินการตอ เชน การขออนุญาตกอสราง
โรงงาน และการขออนุญาตจัดต้ังบริษัท เปนตน 

• งานบริการขอมูล/ขาวสาร หมายถึง การใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ  
ตอบขอซักถามเกี่ยวกับงานบริการของหนวยงานตางๆ ที่ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมฯ การให
เอกสารขอมูลของหนวยงานตางๆ  

คณะผูสํารวจ ขอขอบคุณอยางย่ิงท่ีทานกรุณาสละเวลาและใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจนี้ 

 

--------------------------------------------  
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กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในชอง  ที่ทานตองการเลือก 
1. ทานรูจักศูนยบริการรวม หรือเคานเตอรบริการประชาชน หรือศูนยบริการรวมเคล่ือนท่ีของกระทรวงจากส่ือหรือ

ชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 เอกสารเผยแพรของกระทรวง หรือของหนวยงานตางๆ เชน แผนพับ เอกสารขาว วิทยุ โทรทัศน และ
เว็บไซต เปนตน 

 เจาหนาท่ี/บุคลากรของหนวยงานตางๆ ในกระทรวง 
 คําบอกตอของผูท่ีมารับบริการ ณ ศูนยบริการรวมฯ 
 รูจักดวยตนเอง เชน การสืบหาขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการของศูนยบริการรวมฯ และความบังเอิญ เปนตน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................... 

2. ทานมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม หรือเคานเตอรบริการประชาชน หรือศูนยบริการรวมเคล่ือนท่ีกระทรวง
บอยคร้ังเพียงใด 

 ครั้งเดียว 
 มากกวา 1 ครั้ง 

3. ประเภทงานบริการท่ีทานมาใชบริการ (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 งานบริการเบ็ดเสร็จ (งานบริการที่สามารถใหบริการไดเสร็จส้ินภายใน 1 วัน) 

      ไดแก .....................................................................................................................................................  
 งานรับเรื่อง – สงตอ (งานบริการที่ไมสามารถดําเนินการไดเสร็จส้ินภายใน 1 วัน)  

      ไดแก .....................................................................................................................................................  
 สอบถามขอมูลขาวสาร ไดแก..................................................................................................................  

4.  ความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชนของกระทรวง 
     (กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในชองระดับความพึงพอใจท่ีทานเลือก) 

 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ประเด็นความคิดเห็น 

(พอใจมาก) (พอใจ) (เกือบจะ 
ไมพอใจ) (ไมพอใจ) (ไมพอใจ

มาก) 
การอํานวยความสะดวก 
4.1 สถานท่ีต้ัง/จุดใหบริการ พบเห็นไดอยางชัดเจน      
4.2 ความยุงยากในการเขาถึงเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการของศูนยบริการรวมฯ  
     

4.3 การจัดระบบการใหบริการ หรือ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ เชน การจัด
เกาอ้ีนั่งสําหรับผูมารอรับบริการ พ้ืนท่ีกอนเขาสู
การบริการท่ีสะอาด มีความเปนระเบียบ  
น้ําด่ืม เปนตน 

     

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

  

 61 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ประเด็นความคิดเห็น 
(พอใจมาก) (พอใจ) (เกือบจะ 

ไมพอใจ) (ไมพอใจ) (ไมพอใจ
มาก) 

คุณภาพการใหบริการ 
4.4 จํานวนงานบริการมีเพียงพอตอความตองการ      
4.5 ความครบถวน ถูกตองของเอกสาร 
     ในการใหบริการ เชน แบบฟอรม เปนตน 

     

4.6 ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแตละ 
     งานบริการมีความเปนธรรม และโปรงใส 

     

4.7 การประชาสัมพันธของกระทรวงเกี่ยวกับ 
     การใหบริการของศูนยบริการรวมฯ มีความ

ชัดเจนและประชาชนรับรูในวงกวาง  

     

การใหบริการของเจาหนาท่ีและบุคลากร 
4.8 จํานวนเจาหนาท่ี และอุปกรณสนับสนุน 

ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอ 
     

4.9 ความสามารถในการชี้แจง ตอบขอซักถามและให
คําแนะนํามีความชัดเจน และถูกตอง 

     

4.10 ความมีมนษุยสัมพันธ ยินดีในการใหบริการ      
4.11 ความสามารถในการใหบริการหรือ 
       ทํางานแทนกันของเจาหนาท่ี 

     

5.  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ          

             
 

 

จบแบบสํารวจ 
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ตัวอยางการวิเคราะห และการแปลผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
ตัวอยางสรุปผลการสํารวจ 

จํานวนผูแสดงความเห็นแตละระดับ 
5 4 3 2 1 

ประเด็นความคิดเห็น 
(พอใจมาก) (พอใจ) 

(พอใจนอย 
จนเกือบจะ 
ไมพอใจ) 

 
(ไมพอใจ) 

 

(ไมพอใจ
มาก) 

รวมจํานวน 
ผูตอบแบบ
สํารวจ 

การอํานวยความสะดวก 

4.1  สถานท่ีต้ัง/จุดใหบริการ พบเห็นได
อยางชัดเจน 

60 45 10 0 0 120 

4.2  ความยุงยากในการเขาถึงเจาหนาท่ี 
ผูใหบริการของศูนยบริการรวมฯ  

26 38 56 0 0 120 

4.3  การจัดระบบการใหบริการ หรือ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ เชน 
การจัดเกาอ้ีนั่งสําหรับผูมารอรับ
บริการ พ้ืนท่ีกอนเขาสูการบริการที่
สะอาด มีความเปนระเบียบ น้ําด่ืม 
เปนตน 

45 42 30 3 0 120 

คุณภาพการใหบริการ 

4.4 จํานวนงานบริการมีเพียงพอตอ
ความตองการ 

25 26 30 28 11 120 

4.5 ความครบถวน ถูกตองของเอกสาร 
     ในการใหบริการ เชน แบบฟอรม 

เปนตน 

29 30 25 23 13 120 

4.6 ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการแตละงานบริการมีความ
เปนธรรม และโปรงใส 

22 29 31 26 12 120 

4.7 การประชาสัมพันธของกระทรวง
เกี่ยวกับการใหบริการของ
ศูนยบริการรวมฯ มีความชัดเจน 
และประชาชนรับรูในวงกวาง  

59 40 10 8 3 120 

การใหบรกิารของเจาหนาทีแ่ละบุคลากร 
4.8 จํานวนเจาหนาท่ี และอุปกรณสนับ 

สนุนในการปฏิบัติงานมีเพียงพอ 
65 35 15 5 0 120 

4.9 ความสามารถในการชี้แจง ตอบ 
ขอซักถามและใหคําแนะนํา 
มีความชัดเจน และถูกตอง 

28 30 35 21 6 120 
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จํานวนผูแสดงความเห็นแตละระดับ 
5 4 3 2 1 

ประเด็นความคิดเห็น 
(พอใจมาก) (พอใจ) 

(พอใจนอย 
จนเกือบจะ 
ไมพอใจ) 

 
(ไมพอใจ) 

 

(ไมพอใจ
มาก) 

รวมจํานวน 
ผูตอบแบบ
สํารวจ 

4.10 ความมีมนษุยสัมพันธ ยินดีใน
การใหบริการ 

29 35 32 20 4 120 

4.11 ความสามารถในการใหบริการ     
       หรือทํางานแทนกันของเจาหนาท่ี 

21 25 40 24 10 120 

 
การคํานวณคะแนนความพึงพอใจแตละดาน และความพึงพอใจของผูใชบริการ (ภาพรวม) 
 

ประเด็นความคิดเห็น การคํานวณ 
ผลรวม 
คะแนน 

คาคะแนนความ
พึงพอใจแตละ
ประเด็นยอย 

การอํานวยความสะดวก    

4.1  สถานที่ต้ัง/จุดใหบริการพบเห็น
ไดอยางชัดเจน 

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

4.2  ความยุงยากในการเขาถึง
เจาหนาที่ผูใหบรกิารของ
ศูนยบริการรวมฯ  

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

4.3  การจัดระบบการใหบริการ หรือ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ 
เชน การจัดเกาอีน้ั่งสําหรับผูมา
รอรับบรกิาร พ้ืนที่กอนเขาสู
การบริการท่ีสะอาด มีความ
เปนระเบียบ น้ําด่ืม เปนตน 

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

คะแนนความพงึพอใจดานการ
อํานวยความสะดวก 

( 4.25 + 3.75 + 4.08 ) / 3  4.03 

คิดคํานวณคาคะแนนเปนรอยละ 
 
=   

คุณภาพการใหบรกิาร  
4.4  จํานวนงานบริการมีเพียงพอตอ

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

= 3.21 
4.5  ความครบถวน ถกูตองของ

เอกสารในการใหบริการ เชน 
แบบฟอรม เปนตน 

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

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

80.6(100 / 5 )  4.03
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ประเด็นความคิดเห็น การคํานวณ 
ผลรวม 
คะแนน 

คาคะแนนความ
พึงพอใจแตละ
ประเด็นยอย 

ใหบริการแตละงานบริการมี
ความเปนธรรม และโปรงใส 

 

= 3.19 

4.7  การประชาสัมพันธของกระทรวง
เก่ียวกับการใหบริการของ
ศูนยบริการรวมฯ มีความชัดเจน
และประชาชนรับรูในวงกวาง  

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

คะแนนความพงึพอใจดาน
คุณภาพการใหบรกิาร 

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

คิดคํานวณคาคะแนนเปนรอยละ 
 
=   

การใหบรกิารของเจาหนาทีแ่ละ
บุคลากร 

 

4.8 จํานวนเจาหนาที่ และอุปกรณ
สนับสนุนในการปฏิบัติงานมี
เพียงพอ 

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

4.9 ความสามารถในการชีแ้จง ตอบ 
ขอซักถามและใหคําแนะนํามี
ความชัดเจน และถูกตอง 

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

4.10 ความมีมนษุยสัมพันธ ยนิดีใน
การใหบริการ 

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

4.11 ความสามารถในการใหบริการ
หรือทํางานแทนกันของเจาหนาที่

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

คะแนนความพงึพอใจดานการ
ใหบริการของเจาหนาที่และ
บุคลากร 

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

คิดคํานวณคาคะแนนเปนรอยละ 
 
=   

คะแนนความพงึพอใจของ
ผูใชบรกิาร (ภาพรวม) 

(4.03 + 3.48 + 3.63) / 3  = 3.71   

คิดคํานวณคาคะแนนเปนรอยละ 
 
=   

 

69.6(100 / 5 )  3.48 

72.6(100 / 5 )  3.63 

74.2(100 / 5 )  3.71 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกลุมภารกิจ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้ วัดตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

• สวนราชการในสังกัดกลุมภารกิจตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้ วัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการ          
ของกลุมภารกิจ 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 

คะแนน
ที่ได 

(SM2.i) 

คะแนน        
ถวงน้ําหนกั 
 (W2.i x SM2.i) 

ตัวช้ีวัด 
 (2.i) 

น้ําหนัก
(W2.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) 

น้ําหนักรวม Σ W2.1-2.i  คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ Σ (W2.1-2.i x SM2.1-2.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

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

         Σ W2.1-2.i                W2.1+ W2.2 +...+ W2.i 
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โดยที่ : 
W         หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชีวั้ดเทากับ 1   
SM       หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
2.1-2.i    หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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

 
เงือ่นไข :  

กรณีที่สวนราชการใดไมมีกลุมภารกิจ จะนําน้ําหนักไปรวมไวกับตัวชี้วัดท่ี 1.1 “ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง” เปนน้ําหนัก         
รอยละ 13 และตัวชี้ วัดท่ี 3 “ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ เปาหมาย              
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา” เปนน้ําหนักรอยละ 20 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหกลุมภารกิจมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกลุมภารกิจโดยหนวยงานภายใน              
ใหความรวมมือชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ            
ของกลุมภารกิจ 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 รายงานการประชุม 
 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และระบุแหลงที่มาได
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  

 ความนาเชื่อถือ เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการท่ีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล  

 ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

หมายเหตุ :  
การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให 
สวนราชการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณ
และพิจารณาผลการดําเนินงานมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการภารกจิหลัก/เอกสารงบประมาณรายจายฯ ของสวนราชการระดับกรมหรอื
เทียบเทา 

น้ําหนัก : รอยละ 15 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

• สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา ตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุ             
ตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้วัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ     
สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

คะแนนถวงน้าํหนัก   
(Wi x SMi) 

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) 

น้ําหนักรวม Σ W3.1-3.3 คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ Σ (W3.1-3.3 x SM3.1-3.3) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

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

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

W         หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชีวั้ดเทากับ 1   

SM        หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
3.1-3.3    หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
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เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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

 
หมายเหตุ :  

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

เพื่อใหสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสวนราชการ           
โดยหนวยงานภายในสังกัดใหความรวมมือในการปฏิบัติราชการ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อให 
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา   
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
เชน  
 ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)  
 รายงานการประชุม 
 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
กับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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แนวทางการประเมินผล 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และระบุแหลงที่มาได
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได  

 ความนาเชื่อถือ เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการท่ีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล  

 ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

หมายเหตุ :  
การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให 
สวนราชการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณ 
และพิจารณาผลการดําเนินงานมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. 
ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก  

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

• สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  ตองรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุ 
ตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

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

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
(3.1.i) 

น้ําหนัก
(W3.1.i) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 

(SM3.1.i) 

คะแนน       
ถวงน้ําหนกั 

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

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) 

น้ําหนักรวม Σ W3.1.1-3.1.i  คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ Σ (W3.1.1-3.1.i x SM3.1.1-3.1.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

  Σ (W3.1.1-3.1.i x SM3.1.1-3.1.i)      หรือ          (W3.1.1 x SM3.1.1) + (W3.1.2 x SM3.1.2) + ... + (W3.1.i x SM3.1.i) 

 Σ W3.1.1-3.1.i                              W3.1.1+ W3.1.2 +...+ W3.1.i 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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โดยที่ : 
W             หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชีวั้ดเทากับ 1   
SM            หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
3.1.1-3.1.i    หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 
เกณฑการใหคะแนน  :  

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

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

 
เหตุผล :  

เพื่อใหสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสวนราชการ           
โดยหนวยงานภายในสังกัดใหความรวมมือในการปฏิบัติราชการ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ   
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)  

น้ําหนัก : รอยละ 5 

คําอธิบาย :    
วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการทํา 

ไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ           
พ.ศ. 2554 ที่กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554”   
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ             
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

ผลผลิต  
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที่
ได (Ci) 

คะแนน           
ถวงน้ําหนกั        

(Wi x Ci) 

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

. . 80 85 90 95 100 . . 

. . 80 85 90 95 100 . . 
 ผลผลิตที่ i Wi 80 85 90 95 100 SMi (Wi x SMi) 
น้ําหนักรวม Σ W1-i  คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ Σ (W1-i x SM11-i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

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

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

W     หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชีวั้ดเทากับ 1   

SM    หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
1- i     หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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เกณฑการใหคะแนน  :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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

 
เงื่อนไข :  

1. กรณีสวนราชการเปลี่ยนแปลงเปาหมายผลผลิตที่กําหนดไวตามเอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 

2. กรณีที่สวนราชการใดมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่สะทอนผลสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต     
ไดครบถวนแลว ไมตองวัดผลตามตัวชี้วัดนี้โดยใหนําน้ําหนักไปรวมในตัวชี้วัด 3.1 
 
หมายเหตุ : 

การกําหนดน้ําหนักท่ีจัดสรรใหแตละเปาหมายผลผลิตใหถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ
เปาหมายผลผลิต หากไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุกเปาหมายผลผลิตมีน้ําหนักเทากัน 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเปนการผลักดันใหสวนราชการปฏิบัติราชการเพื่อใหบรรลุผล             
ตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี ้
 ผลผลิตเชิงปรมิาณของสวนราชการตาม “เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554” ของสํานักงบประมาณ  
 เปาหมายเชิงปริมาณที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 ไมนับรวมผลผลิตเชิงปริมาณท่ีไดนําไปเปนตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรของ
กระทรวง กลุมภารกิจหรือกรม 

  รายละเอียดผลการดําเนินงานของผลผลิตเชงิปริมาณ ดังนี้ 
  รายงานสรุปปริมาณผลผลิตที่สามารถดําเนินการไดจริงของผลผลิตเชงิปริมาณแตละผลผลิต 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของผลผลิตไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก 
  สําเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 ที่จัดสงใหกับ  
สํานักงบประมาณ ณ งวดส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

  กรณีสวนราชการเปลี่ยนเปาหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจาย ตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงบประมาณจึงสามารถนําเปาหมายที่ปรับเปลี่ยนแลวมาใชในการประเมินผลได พรอมแนบเอกสาร 
หลักฐานที่สํานกังบประมาณใหความเห็นชอบดังกลาว 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้งรวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
ทุก 1 เดือน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได   
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งทีข่อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได    

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.3 :  ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 

น้ําหนัก   :  รอยละ 2  

คําอธิบาย   :  

การประเมินความสําเร็จ เปนการประเมินผลความสําเร็จของการบริหารจัดการขอมูลที่ไดรับจาก 
การตรวจราชการของผูตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการประจําป และแผนการตรวจราชการแบบบูรณา
การของผูตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดตัวชี้วัด รวม 2 ตัวชี้วัด คือ 

1. รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง 
ที่ไดรบัการตอบสนอง 

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผูตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 
เหตุผล  :   

เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของการตรวจราชการตางๆ อันไดแก 

- ชี้แจง  แนะนํา  หรือทําความเขาใจกับหนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ เกี่ยวกับ
แนวทางและการปฏิบัติงาน หรือการจัดทําภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และ 
แผนตางๆ ของชาติ และของหนวยงานของรัฐ 

- ตรวจติดตามวาหนวยงานของรัฐไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และคําส่ังของนายกรัฐมนตรี และเปนไปตามความ 
มุงหมาย วัตถุประสงค เปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนบริหารราชการแผนดิน  แผนหรือยุทธศาสตรชาติ
ใดๆ ที่กําหนดเปนยุทธศาสตรชาติ หรือวาระแหงชาติ หรือไม 

- ติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความคุมคาในการปฏิบัติงาน หรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐ 

- สดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการของเจาหนาที่ของรัฐ และ
ประชาชน 

- แสวงหาขอเท็จจริงและสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ หรือสถานการณในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ตัวช้ีวัดที่  3.3.1   :  รอยละของขอเสนอแนะจากการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงที่  

                             ไดรับการตอบสนอง 

น้ําหนัก    :  รอยละ 1 

คําอธิบาย   :  

• พิจารณาจากจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชที่ ได รับการตอบสนองจาก 
หนวยรับตรวจ เปรียบเทียบกับจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการทั้งหมด 

• การตรวจราชการ หมายถึง การตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง ตามแผนการ
ตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

• ขอเสนอแนะจากการตรวจราชการ หมายถึง ขอเสนอแนะที่ผูตรวจราชการกระทรวง ใหแก
หนวยรับตรวจ  ตามมาตรฐานการตรวจราชการที่ใชในระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ และมีการ
รายงานผลการตรวจราชการในแตละครั้งตอปลัดกระทรวง 

• การตอบสนอง  หมายถึง  การท่ีหนวยรับตรวจนําขอเสนอแนะ ขอสังเกตจากการ 
ตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงไปดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
โดยสามารถรายงานผลการดําเนินการดังกลาวกลับมายังสํานักงานปลัดกระทรวงไดภายในปงบประมาณ 
 
สูตรการคํานวณ  :   
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

84 87 90 93 96 
 
เงื่อนไข  :  

1.  ในกรณีที่หนวยรับตรวจนําขอเสนอแนะ ขอสังเกตจากการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวง ไปดําเนินการแกไขปรับปรุงภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน นอยกวา
รอยละ 60 ของจํานวนขอเสนอแนะทั้งหมด ใหปรับลดคะแนนของตัวชี้วัดนี้ 1.0000 คะแนน 

2.  จํานวนขอเสนอแนะ ขอสังเกตจากการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง ที่สามารถ
ดําเนินการแกไข ปรับปรุง ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนรูปธรรมชัดเจน จะนับรวมทั้งในสวนที่มีการ
ปฏิบัติ หรือเริ่มปฏิบัติ ที่มีการเตรียมการตางๆ ซึ่งอาจไมสามารถดําเนินการไดเสร็จส้ินในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554  ก็ตาม โดยไมนับรวมถึงกรณีที่กําหนดเปนการดําเนินการในปตอไป 

จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนอง x 100 
จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการทั้งหมด 
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แนวทางการประเมินผล :  

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 แผนการตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกระทรวง 
 หลักฐานขอมูลแสดงจํานวนและรายละเอียดของขอเสนอแนะที่ผูตรวจราชการกระทรวงรายงานผลการตรวจ
ราชการในแตละครั้งตอปลัดกระทรวง 
 เอกสารสรุปรายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงในแตละครั้ง 
 หลักฐานขอมูลแสดงจํานวนและรายละเอียดของการดําเนินการแกไข ปรับปรุงจากหนวยรับตรวจ และ
รายงานผลการดําเนินการใหกับปลัดกระทรวง 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงการดําเนินการของหนวยรับตรวจตามขอเสนอแนะ หรือขอสังเกตของผูตรวจ
ราชการ 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  (ในกรณีที่จําเปน) 

 สัมภาษณผูตรวจราชการหรือคณะทํางานของผูตรวจราชการ ในประเด็นดังตอไปนี้ 

 กระบวนการดําเนินงาน 

 ประสิทธิผลของการดําเนินการ 
 ปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงแกไข 

หมายเหตุ :  
1. การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 
 ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน สวนเอกสาร/หลักฐาน 
 ที่เกี่ยวของ อื่นๆ หรือเอกสาร/หลักฐานในลักษณะที่เปนฐานขอมูลของสวนราชการ และไมไดจัดสงให 
 สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
2. การประเมินผลตามตัวชี้ วัดของผูตรวจราชการกระทรวง   จะตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิ   โดยตัวชี้วัดรอยละของขอเสนอแนะจากการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง 
 ที่ไดรับการตอบสนองและระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบ 
 บูรณาการ ของผูตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554   จะปรากฏในตัวชี้วัดคํารับรองการ 
 ตรวจราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในมิติประสิทธิผล 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.3.2  : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ   

         ของผูตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

น้ําหนัก   :       รอยละ 1 

คําอธิบาย   :  

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  พิจารณาจากผลการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 
ไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี /คณะรัฐมนตรี ในสวนของโครงการ /กิจกรรม ที่กระทรวง 
เปนผูรับผิดชอบ 

• แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการ  หมายถึง  แผนการตรวจราชการ
รวมกันของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวง จากทุกกระทรวงที่มีผูตรวจ
ราชการที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  โดยผูตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ 
ที่กระทรวงคัดเลือกจากแผนการตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกระทรวง และตามเงื่อนไข
ประเภทโครงการท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด เพื่อบรรจุไวในแผนการตรวจราชการแบบบูรณา
การของผูตรวจราชการ   และผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการบูรณาการโครงการภายใต
ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด  ระหวางจังหวัด/กลุมจังหวัดกับกระทรวง ทบวง กรม การบูรณาการโครงการที่มี
ผลกระทบสําคัญตอพื้นที่ หรือสวนที่เปนโครงการหรือภาระงานสําคัญของรัฐบาลกับโครงการของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนน เปน 5 ระดับ 
พิจารณา จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมาย แตละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน / ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1 วิเคราะหความเส่ียงเชิงยุทธศาสตรของแผนงาน/โครงการ ที่อยูในแผนการตรวจราชการ
ประจําปของกระทรวง ตามเงื่อนไขลักษณะโครงการท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนด  และไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง เพื่อใชในการพิจารณาจัดทํารางแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการ 

2 สัดสวนจํานวนแผนงาน/โครงการท่ีไดรับการบรรจุไวในแผนการตรวจราชการแบบบูรณา
การ เพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายรัฐบาล สอดคลองตามเปาหมาย 

3 ผูตรวจราชการกระทรวงสามารถดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ได
ครบถวนและมีความครอบคลุมทุกโครงการที่บรรจุไวตามแผนฯ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน / ขั้นตอนการดําเนินงาน 

4 ผูตรวจราชการกระทรวงสามารถรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ ตอปลัดกระทรวง และสงรายงานใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากเสร็จส้ินการตรวจในแตละรอบไดครบถวน 

5 สรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ 
ผูตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในสวนที่กระทรวงเปนผูรับผิดชอบ  
ไดเสร็จส้ินพรอมนําเสนอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หลังส้ินสุดปงบประมาณ 15 
วัน 

 
เงื่อนไข  :  

1. การประเมินผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 2  กําหนดจํานวนแผนงาน/โครงการ ไวใน
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยอิงกับจํานวน
ผูตรวจราชการกระทรวง ไว  ดังนี้ 

- กระทรวงที่มีผูตรวจราชการ จํานวน 7 – 12 คน ใหเสนอแผนงาน/โครงการ ไมนอยกวา  
  5 แผนงาน/โครงการ 

- กระทรวงที่มีผูตรวจราชการ  จํานวน 4 – 6 คน ใหเสนอแผนงาน/โครงการ ไมนอยกวา  
                           3 แผนงาน/โครงการ 

- กระทรวงที่มีผูตรวจราชการ  จํานวนนอยกวา 4  คน ใหเสนอแผนงาน/โครงการ  
                           ไมนอยกวา 2 แผนงาน/โครงการ 

2. การประเมินผลการดําเนินงานในระดับคะแนน ที่ 4 และ 5 จะคิดคะแนนอิสระกับระดับ
คะแนนที่ 1 – 3 ดังนี้ 

- ระดับคะแนนที่ 4 คิดคะแนนเทียบกับจํานวนครั้งรวมจากผูตรวจราชการกระทรวงทั้งหมด                  

- ระดับคะแนนที่ 5 คิดคะแนน 1 –  0 คะแนน เทียบกับระยะเวลาระหวาง 15 – 30 วัน คือ          
หากเกิน 30 วัน จะไมไดคะแนน และการขยายผลการตรวจราชการตามตัวชี้วัดนี้ให
เปนไปตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 

3. รูปแบบและมาตรฐานในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับดําเนินการและการรายงานผลการตรวจ
ราชการตามตัวชี้วัดนี้  ใหเปนไปตามที่สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
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เหตุผล  :  
1. เพื่อใหกระทรวงใหญและสําคัญที่มีแผนงาน/โครงการ ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลจํานวน

มาก  ซึ่งหมายถึงมีจํานวนผูตรวจราชการกระทรวงมาก เสนอแผนงาน/โครงการ เขาไวใน
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในจํานวนที่เหมาะสม ใหแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการฯ มีแผนงาน/โครงการมากพอที่จะตอบนโยบายรัฐบาลตามประเด็นสําคัญที่กําหนด 
ในระดับที่เชื่อถือได  จึงกําหนดจํานวนแผนงาน/โครงการขั้นตํ่าที่ผูตรวจราชการกระทรวงเสนอ
เขารวมในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ไว 

2. เพื่อใหการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถรวบรวมขอมูลตางๆ จากการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงตางๆ 
สําหรับเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางการปรับปรุงแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ใน
อนาคต 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก  : สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางชื่นชีวัน  ลมิปธีระกุล 0 2282 6041 

2. นางอารีย  ทีฆะพันธุ 0 2282 5364 

3. นางสุพัตรา  ดวงภุมเมศ 0 2282 5364 
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 1 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 1 มี
ดังนี้ 

 รายชื่อแผนงาน/โครงการสําคัญทั้งหมดของกระทรวง 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงกระบวนการวิเคราะหความเส่ียงของ
โครงการสําคญัทั้งหมด 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงการสรุปรายชื่อแผนงาน/โครงการที่ผานการ
พิจารณา นําเสนอตอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

 2. หลักเกณฑการพิจารณาผลการดําเนนิการ 

 

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

 หลักเกณฑการคัดเลือกแผนงาน/โครงการสําคัญของกระทรวงเพื่อ
นํามาพิจารณา วิเคราะหความเส่ียง 

 กระบวนการวิเคราะหความเส่ียงอยางเปนระบบ 
 ความชัดเจนของแผนงาน/โครงการท่ีผานการพิจารณา และนําเสนอ
ตอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

2 1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 2 มี
ดังนี้ 

 เอกสารแสดงรายชื่อผูตรวจราชการทั้งหมดของกระทรวง 
 เอกสาร/หลักฐานแสดงการสรุปรายชื่อแผนงาน/โครงการที่ผานการ
พิจารณา นําเสนอตอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

 2. หลักเกณฑการพิจารณาผลการดําเนนิการ 

 

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

 จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีไดรับการบรรจุไวในแผนการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการ เพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายรัฐบาลของ
แตละกระทรวง ตองเปนไปตามสัดสวนที่กําหนดในเงื่อนไขขั้นตํ่า 
กรณีเสนอแผนงาน/โครงการ เขารวมบูรณาการตํ่ากวาเงื่อนไข 
ใหเปนไปตามสูตรการดําเนินการ ดังนี ้

 
จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีผูตรวจราชการประจํากระทรวงเสนอ 

จํานวนแผนงาน/โครงการขั้นตํ่าของกระทรวงตามเงื่อนไข 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 3 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 มี
ดังนี้ 

 แผนการตรวจราชการแบบบรูณาการฯ 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการฯ 

 2. หลักเกณฑการพิจารณาผลการดําเนนิการ 

 

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

 ความครบถวนของการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการฯ 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 4 

 เอกสาร/หลักฐานทีแ่สดงวาสวนราชการดําเนินงานในขั้นตอนท่ี 4 มีดังนี ้

 เอกสาร/หลักฐานแสดงการรายงานผลการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบรูณาการฯ ภาพรวม ตอปลัดกระทรวง 
ในแตละรอบการตรวจราชการ 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงการรายงานผลการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบรูณาการฯ ภาพรวม ใหกับสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในแตละรอบการตรวจราชการ 

 2. หลักเกณฑการพิจารณาผลการดําเนนิการ 

 

ขั้นตอนที่ 4 : 
ผูตรวจราชการกระทรวง
สามารถรายงานผลการ
ตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ 
ภาพรวม ตอ
ปลัดกระทรวง และสง
รายงานใหสํานักงาน 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากเสร็จส้ินการ
ตรวจในแตละรอบ 
ไดครบถวน 

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

 
จํานวนครั้งที่สามารถรายงานไดภายในระยะเวลา 15 วัน 
จํานวนครั้งรวมทั้งหมดของผูตรวจราชการฯ กระทรวง 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 5 

 เอกสาร/หลักฐานทีแ่สดงวาสวนราชการดําเนินงานในขั้นตอนท่ี 5 มีดังนี ้

 เอกสารสรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรฐับาล ประจํา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในสวนที่กระทรวงเปนผูรับผิดชอบ 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงการรายงานผลสรุปรายงานผลการตรวจ
ราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิ
ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในสวนที่ 
กระทรวงเปนผูรับผิดชอบ ใหกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

 2. หลักเกณฑการพิจารณาผลการดําเนนิการ 

 

ขั้นตอนที่ 5 : 
สรุปรายงานผลการตรวจ
ราชการตามแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณา
การเพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิ
ตามนโยบายของรัฐบาล 
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 ในสวนที่
กระทรวงเปนผูรับผิดชอบ
ไดเสร็จส้ิน พรอมนําเสนอ
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรหีลังส้ินสุด
ปงบประมาณ 15 วัน 

 ระยะเวลาของการรายงานผลสรุปรายงานผลการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบรูณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิตามนโยบาย
ของรฐับาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในสวนที่กระทรวง 
เปนผูรับผิดชอบใหกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได 
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 โดยในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการ
ไดภายในระยะเวลา 15 วัน ใหคํานวณคะแนนจากสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 
จํานวนวันที่สามารถสงผลสรปุฯไดหลัง 15 ตุลาคม 2554 

             15 
 

ซึ่งในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลา 30 วัน จะ
ไมไดคะแนนในระดับขั้นตอนนี้ 

หมายเหตุ :  
1. การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให 
 สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร /หลักฐาน สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวของ  
 อ่ืนๆ หรือเอกสาร/หลักฐานในลักษณะที่ เปนฐานขอมูลของสวนราชการ และไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  
 ขอใหจัดเตรียมไวท่ีสวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
2. การประเมินผลตามตัวชี้วัดของผูตรวจราชการกระทรวง  จะตรวจประเมินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยตัวชี้วัด

ร อยละของข อ เสนอแนะจากการตรวจราชการของผู ต รวจราชการกระทรวง ท่ี ได รั บการตอบสนอง  
และระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผูตรวจราชการ  
ประจําปงบประมาณ  พ .ศ .  2554 จะปรากฏในตัวชี้ วัดคํารับรองการตรวจราชการ  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 ในมิติประสิทธิผล 

 

1 - 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.4   :   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการถายโอนงานดานการตรวจสอบและรับรอง         

คุณภาพมาตรฐาน 

น้ําหนัก   :       รอยละ 2 

   

รายละเอียดตัวชี้วัดอยูระหวางการหารือ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ  

น้ําหนัก : รอยละ 6 

คําอธิบาย :  

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใช
เจาหนาที่ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากสวนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

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

ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

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

• หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 
1. เปนงานบริการ ที่เปนภารกิจหลักของสวนราชการ 
2. เปนงานบริการที่มีผูใชบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน 

 

 
เกณฑการใหคะแนน :  
 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

65 70 75 80 85 
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เหตุผล :  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา 

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

 

หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวอุษา ปญญาวดี   0 2356 9969 
2. นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง 0 2356 9999 ตอ 8860 
 
 
 

แนวทางการประเมินผล :  

แนวทางการประเมินผล 

ผูประเมิน สวนราชการ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผูประเมินจะใช
ผลการสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงาน
สถิติแหงชาติเปนขอมูลอางองิเพื่อใชในการ
ประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการให
คะแนนของตัวชี้วัดท่ีระบุในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการฯ 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผล 

 กําหนดแผนงาน ผูรับผิดชอบ และนําแผนไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดใหดีขึ้น 

 สวนราชการสามารถดําเนินการสํารวจขอมูลผล    
การดําเนินงานควบคูไปได เพือ่ใชในการติดตาม
ผลการดําเนินงานของสวนราชการ ซึ่งเปนการ
ดําเนินงานภายในของสวนราชการและไมตอง
แสดงเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย 

น้ําหนัก : รอยละ 3 

คําอธิบาย :   

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

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบายแกสวนราชการ โดยสํานักงาน 
ก.พ.ร.  

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

เกณฑการใหคะแนน :  
 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

65 70 75 80 85 
 

เหตุผล :  
เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลใหแกผู

กําหนดนโยบายทราบเพื่อสามารถปรับปรุงนโยบายใหเหมาะสมตอไป 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

 
ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

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

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากสํานักงาน ก.พ.ร. 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
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ประเด็นการประเมินผล : ความเปดเผย โปรงใส  

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

น้ําหนัก : รอยละ 6 

คําอธิบาย :  
 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของสวนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

• ขอรองเรียน หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย 
มิชอบของเจาหนาที่รัฐในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ังและ
ไมมีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

• การตอบสนอง หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียน
เขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย 
พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการการภายในเวลา 15 วัน 
ทั้งนี้ กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อและที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอ
ของผูรองเรียน จะพิจารณาการตอบสนองส้ินสุดท่ีการนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง การสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน คําเนินคดี การนําไปแกไขปญหาการ
ดําเนินงาน หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย 

 
เกณฑการใหคะแนน  :  
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ทบทวน และวิเคราะหแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ
สวนราชการ และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยพิจารณาโดย
พิจารณาถึงความสามารถในการแกไขปญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ และ
ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปที่ผานมา 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

 วิเคราะหผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับ
สถานการณดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในสวนราชการตามที่ไดมีการสํารวจ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการรองเรียนของสวนราชการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 และ 2553 วาแตละปมีจํานวนเทาไร ในประเด็นใดบาง และเปรียบเทียบ
หาแนวโนมเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้น แลวคัดเลือกเรื่องรองเรียนที่สําคัญ 5 เรื่อง เพื่อ
นํามาวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา โดยวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําให 
1)  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมี

ความรับผิดชอบไมเพียงพอ 
2)  การปฏิบัติหนาที่ไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม 

ความมีจริยธรรม 
3)  การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตนและการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
2 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนด
เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลสัมฤทธ์ิ (Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ ที่
ใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เสนอผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบ พรอมทั้งเผยแพร
ทางเว็บไซตของสวนราชการ 

3  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวน
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดแลวเสร็จครบถวน 

 ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายทุก
ตัวชี้วัด 

 สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดเสีย เกี่ยวกับสถานการณดานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ท. 
กําหนดเพื่อนําขอมูลจากสรุปผลการสํารวจดังกลาวมาใชประกอบการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการในปตอไป 

4  ตอบสนองตอขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบในหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรอยละ 100 

 สรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ ไดแก 
1)  จํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางและผลการตอบสนองตอขอรองเรียนแยก

ตามประเภทของเรื่องที่ถูกรองเรียนและหนวยงานท่ีถูกรองเรียน 
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2)  ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรยีน ปญหา อุปสรรคของการตอบสนอง 
ขอรองเรียน และแนวทางการแกไข 

5 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป  

 
เงื่อนไข :  
 1.  การดําเนินการในแตละระดับขั้นของความสําเร็จ จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดําเนินการเพื่อ
นํามาเปนประเด็นปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพดวย โดยในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการ ตองประกอบดวย การเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนเรื่องการทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐที่สวนราชการไดจัดใหมีขึ้น ใหผูมีสวนได
สวนเสียและประชาชนรับทราบ รวมทั้งการรณรงคสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียและประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และตระหนักถึงความสําคัญในการใหความรวมมือกับภาครัฐในการ
สอดสองและแจงเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกลาว 
 2.  ขอใหสวนราชการจัดสงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 25 เมษายน 2554 และจัดสงรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ทั้งนี้ หากไมสามารถจัดสงได
ภายในกําหนดจะถูกพิจารณาปรับลดคะแนน 0.2500 คะแนน จากคะแนนท่ีไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
 
หมายเหตุ : 
 1.  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปใชเปนกรอบทิศทางการประสาน
ความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดย
กําหนดเพิ่มเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 2.  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 3.  สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหนวยงาน
ราชการบริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานต้ังอยูใน
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ภูมิภาคและผูวาราชการสวนราชการไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 โดยไมนับรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4.  หากตองการสอบถามหรือขอขอมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ โปรดติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและการปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสามารถดาวนโหลดขอมูลไดที่เว็บไซตของสํานักงาน ป.ป.ท. ที่ www.pacc.go.th 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางวิจิตรา จํานรรจสิริ 0 2502 8291 

2. นางสาวธิดารัตน  ภิภพ 0 2502 8290 

 
แนวทางการประเมินผล : 
 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนท่ี 1 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  ทบทวน และวิเคราะห
แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของสวนราชการ และผล
การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 โดย
พิจารณาถึงความสามารถ
ในการแกไขปญหาการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ 
และปญหา อุปสรรคท่ี
เกิดขึ้นจากดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ปท่ีผานมา 

 เอกสาร/หลักฐาน/แสดงถึงการทบทวน วิเคราะหแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553  

 เอกสาร/รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งควรมีเนื้อหา เชน 
− ผลสําเร็จ/ผลลัพธของการดําเนินงาน 
− ขอดี ขอเสีย 
− ปญหาอุปสรรคท่ีพบและแนวทางการแกไข เปนตน 

  วิเคราะหผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน 
และผูมีสวนไดสวนเสีย
เกี่ยวกับสถานการณดาน
การทุจริต และประพฤติ 

 เอกสาร/หลักฐาน/แสดงถึงการวิเคราะหผลการสํารวจ 
ความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับ
สถานการณดานการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ 
ตามท่ีไดมีการสํารวจในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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มิชอบในสวนราชการตามท่ี
ไดมีการสํารวจใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

   วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล
ท่ีไดจากการรองเรียนของ
สวนราชการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 และ 2553 วา
แตละปมีจํานวนเทาไร ใน
ประเด็นใดบาง และ
เปรียบเทียบหาแนวโนม
เรื่องรองเรียนท่ีเกิดขึ้น แลว
คัดเลือกเรื่องรองเรียนท่ี
สําคัญ 5 เรื่อง เพ่ือนํามา
วิเคราะหหาสาเหตุและแนว
ทางแกไขปญหา โดย
วิเคราะหหาสาเหตุท่ีทําให 

 1)  การปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของ
ขาราชการเปนไปใน
ลักษณะท่ีขาดหรือมี
ความรับผิดชอบ 
ไมเพียงพอ 

2)  การปฏิบัติหนาท่ีไป
ในทางที่ทําให
ประชาชนขาดความ
เชื่อถือในความมี
คุณธรรม ความมี
จริยธรรม 

3)  การปฏิบัติหนาท่ีโดย
การขาดการคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวน
ตนและการยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล 

 
 

 เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการรองเรียน
ของสวนราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 ซึ่งควร
มีเนื้อหา เชน 

− สรุปจํานวนขอรองเรียน และผลการตอบสนองตอขอ
รองเรียนโดยแตตามประเด็นเรื่องรองเรียน เชน การจัดซื้อ
จัดจาง  การปฏบัิติงานลาชา  เจาหนาท่ีรัฐเอื้อประโยชนตอ
พวกพอง  

− แนวโนม (เพ่ิมขึ้น/ลดลง) ของเรื่องรองเรียนในแตละ
ประเด็นเปรียบเทียบขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 
2553 พรอมสาเหตุ/ท่ีมาของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเรื่อง
รองเรียนดังกลาว  

− หลักเกณฑการคัดเลือกเรื่องรองเรียนท่ีมีความสําคัญ 5 เรื่อง 
และผลการคัดเลือก 

− ประเด็นปญหา หรือสาเหตุสําคัญท่ีมีการรองเรียน  
− มาตรการ/แนวทางในการปองกันหรือแกไขปญหาท่ีพบจาก
การวิเคราะหขอรองเรียน เปนตน 
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2 ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 

ข้ันตอนท่ี 2 :  
นําขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนที่ 1 
มาประกอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดย
กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ี
สะทอนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 
ของการดําเนินการตามแผนฯ 
ท่ีใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 
เสนอผูบริหารระดับสูงใหความ
เห็นชอบ พรอมท้ังเผยแพร
ทางเว็บไซตของสวนราชการ 

 เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1 พรอมท้ังเอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการ
ดําเนินงานในขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 
 
 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการนําขอมูลท่ีไดจาก
ขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 และ/หรือสวนราชการสามารถ
อธิบายความเชือ่มโยงหรือสอดคลองอยางเปนเหตุเปนผล
ระหวางแผนปฏบัิติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
กับขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหทบทวนในขั้นตอนที่ 1 

 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตองมี
องคประกอบดังนี้ 
− มีรูปแบบเปนไปตามแนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด 

(ศึกษารายละเอยีดไดจากคูมอืการจัดทําแผนปฏบัิติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐของหนวยงาน/ 
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555)  

  − แผนปฏิบัติการฯ ไดกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ี
สะทอนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดาํเนินการตาม
แผนฯ ท่ีใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม  

  − แผนปฏิบัติการฯ มีกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ
ชองทางการรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือ 
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ 
ท่ีสวนราชการไดจัดใหมีขึ้น เชน ตูรับเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต สายดวนแจงทุจริต ศูนยบริการประชาชน และ
เว็บไซต เปนตน เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ประชาชนรับทราบผานชองทางการประชาสัมพันธตางๆ 
เชน ใบปลิว แผนพับ จดหมายขาว จุลสาร บอรด
ประชาสัมพันธ และเว็บไซต เปนตน 

  − แผนปฏิบัติการฯ มีกิจกรรมการรณรงคสงเสริมใหผูมีสวน
ไดสวนเสียและประชาชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเขา
ขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 
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                โดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ และตระหนักถึงความ    
              สําคญัในการใหความรวมมือกับภาครัฐในการสอดสอง  
             และแจงเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกลาว เชน 

 การสงเสริมความรูความเขาใจโดยเผยแพรขอมูล
ผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต รายงานประจําป 
แผนพับ บอรดนิทรรศการ บทความ และสารคดี เปนตน 

   การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน
การปกปองทรัพยสินสาธารณะ 

   การกระตุนส่ือมวลชน หรือหนวยงานที่มีบทบาท
สําคัญในการประชาสัมพันธ เฝาระวัง เกาะติดและเปน
กระบอกเสียงในการเผยแพรขอมูลขาวสารการทุจริต  

 การเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกเครือขายภาค
ประชาชน และผูแจงเบาะแสและขอมูลท่ีเปนประโยชน
ตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต เชน การ
ประกาศเกียรติคุณ การยกยองชมเชยผานส่ือตางๆ 
การเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือตําแหนงแกผูบุคคลของรัฐ
ท่ีแจงเบาะแส เปนตน 
 

   บันทึก/หนังสือเสนอแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครฐัของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ท่ีผูบริหารระดับสูง (ผูบริหารระดับรองหัวหนาสวน
ราชการขึ้นไป หรือเทียบเทา) ลงนามใหความเห็นชอบ 

   เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการนําแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก 
ผูบริหารระดับสูงเผยแพรในเว็บไซตของสวนราชการ เชน 
เอกสารท่ีมีภาพพิมพหนาเว็บไซตท่ีมีขอมูล ชื่อเว็บไซต
และ/หรือลิงคท่ีสามารถเขาเรียกดูหรือตรวจสอบการ
เผยแพร เปนตน 

   หนังสือนําสงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันท่ี 25 เมษายน 
2554 
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3 ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 พรอมท้ังเอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึง 
การดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 ดังนี้ 

 

ข้ันตอนท่ี 3 :  

 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
สวนราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ได
แลวเสร็จครบถวน 

 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

  − บันทึก/รายงานการประชุมท่ีแสดงความกาวหนา 
ตามระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนที่ไดรับความ
เห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 

− ปฏิทินการดําเนนิงาน (Gantt Chart) ท่ีแสดงถึง
ความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ตามแผน 

  − วันท่ีดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
− เอกสาร/หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการ

ของกิจกรรมดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง
หรือเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนฯ เชน 
ภาพถาย รายงานการประชุม บันทึกผลการดําเนินงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของกิจกรรม เปนตน 

  ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ของสวนราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554  
มีผลสําเร็จเปนไปตาม
เปาหมายทุกตัวชี้วัด 

 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงผลสําเร็จตามตัวชี้วัดเปนไป
ตามเปาหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสวนราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

 

  สํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน และผูมีสวนได
สวนเสีย เกี่ยวกับ
สถานการณดานการทุจริต
และประพฤติมิชอบในสวน
ราชการ ตามแบบฟอรมท่ี
สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด
เพ่ือนําขอมูลจากสรุปผล 
การสํารวจดังกลาวมาใช

 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงวาสวนราชการไดสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย เกี่ยวกับ
สถานการณดานการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวน
ราชการ ดังนี้ 
− ตัวอยางเอกสารตอบแบบสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับสถานการณ
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ (ตาม
แบบฟอรมท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด)  

− การสํารวจความคิดเห็น กําหนดใหสํารวจความเห็นของ
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ประกอบการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของสวนราชการในปตอไป 

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียตอการใหบริการหรือ 
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในสวนราชการ โดย
ใชจํานวนตัวอยางไมนอยกวา 200 ชุด 

− เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหผลสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมท้ัง
แสดงใหเห็นถึงการนําขอมูลท่ีไดจากผลการสํารวจมา
ประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการใน
ปงบประมาณตอไป และ/หรือสวนราชการสามารถ
อธิบายความเชื่อมโยงหรือสอดคลองอยางเปนเหตุเปน
ผลระหวางแนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ
ในปตอไปกับขอมูลท่ีไดจากผลการสํารวจความคิดเห็น 

4 ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1  2 และ 3 พรอมท้ังเอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึง
การดําเนินงานในขั้นตอนที่ 4  ดังนี้ 
 จํานวนเรื่องรองเรียนท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
โดยแบงประเภทระหวางเรื่องรองเรียนท่ีมีชื่อ ท่ีอยู ชองทาง
ท่ีจะติดตอกับผูรองและไมมี ซึ่งจัดกลุม ดังนี้ 
− ประเภท/สาเหตุของเรื่องท่ีรองเรียน 
− หนวยงานท่ีถูกรองเรียน 

 รายงานสรุปผลความคืบหนา/ผลการจัดการและ 
การตอบสนองตอขอรองเรียน มีเนื้อหา ดังนี้ 
− จํานวนเรื่องรองเรียนท่ีอยูระหวางการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 

− จํานวนเรื่องรองเรียนท่ีผลการตรวจสอบพบวา ไมมีมูลท่ี 
เขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบ 

− จํานวนเรื่องรองเรียนอยูระหวางการพิจารณาบทลงโทษ 

 

ข้ันตอนท่ี 4 :  

 ตอบสนองตอขอรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต การ 
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมชิอบในหนวยงาน
ภาครัฐ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ไดรอยละ 100 

 สรุปผลการวิเคราะห 
ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีของรัฐ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
โดยครอบคลุมประเด็น
สําคัญ ไดแก  
1) จํานวนขอรองเรียนในแต

ละชองทางการรองเรียน
และผลการจัดการตอ 
ขอรองเรียนแยกตาม
ประเภทของเรื่องท่ีถูก
รองเรียนและหนวยงาน
ท่ีถูกรองเรียน  

 

− จํานวนเรื่องรองเรียนท่ีผลการตรวจสอบพบวามีมูลหรือ 
เขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบฯ และมีผลการลงโทษแลว โดยแบงตาม
ประเภทของบทลงโทษ เชน ตักเตือน การไลออก การให
ออก และการปลดออก เปนตน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  จํานวนเรื่องรองเรียนท่ีแจงผลการตรวจสอบหรือความ
คืบหนาของการดําเนินการใหผูรองทราบไดทันภายใน  
15 วันนับจากวันท่ีไดรับเรื่องรองเรียน (กรณีผูรองมีการ
ระบุชื่อ ท่ีอยู/ท่ีติดตอได) 

  เอกสาร/หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงขั้นตอน วิธีการ
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนของสวนราชการ เชน  

 

2)  ผลการวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาขอรองเรียน 
ปญหา อุปสรรคของ
การจัดการขอรองเรียน 
และแนวทางการแกไข 

− ผังขั้นตอน/วิธีการ/กระบวนการและรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินการกับเรื่องรองเรียนฯ  

− คําส่ัง/ประกาศแนวทางในการดําเนินการเรื่องรองเรียนฯ  
เปนตน 

   รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนฯ โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
− สรุปผลการดําเนินงานของสวนราชการในการ

ตอบสนองตอขอรองเรียนฯ 
− สรุปจํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการรองเรียน 
− สรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียน แยกตามประเภท

ของเรื่องท่ีถูกรองเรียน 
− สรุปผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน 
− ปญหา อุปสรรคของการตอบสนองขอรองเรียน 
− ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา เพ่ือใหปญหาขอ

รองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีฯ ของรัฐไดรับการ
จัดการและแกไขอยางเปนระบบ 

5 ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1  2  3 และ 4 พรอมท้ังเอกสาร/หลักฐานท่ีแสดง
ถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 5 ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการดําเนินการฯ มีเนื้อหาประกอบดวย  

 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่กําหนดไว 
 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโดยเสนอผลเปรียบเทียบกับ
เปาหมาย 
 ปญหาอุปสรรคของการดําเนินการ 

 

ข้ันตอนท่ี 5 :  
จัดทํารายงานสรุปผล 
การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสวน
ราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 โดยมีขอเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปตอไป 

 ขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนําไปจัดทําแผน 
ปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวน
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยสอดคลองกับ 

              ผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซึ่งไดแก 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียเกี่ยวกับสถานการณดานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสวนราชการ 

 ผลการดําเนินการตามแผนฯ และตัวชี้วัด รวมท้ัง
ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ท่ีควรปรับปรุงในปตอไป 

 ผลการวิเคราะหขอรองเรียน ท้ังนี้ เพ่ือใหปญหา 
ขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีฯ ของรัฐไดรับ
การจัดการและแกไขอยางเปนระบบ 

  

  

  

 บันทึก/หนังสือเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีผูบริหาร
ระดับสูง (ผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการขึ้นไป 
หรือเทียบเทา) ลงนามรับทราบหรือใหความเห็นชอบ 

   หนังสือนําสงรายงานสรุปผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปยัง
สํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2554  
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

น้ําหนัก : รอยละ 3 

 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการท่ีไดรับบริการตาม
รอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการท้ังหมดในแตละกระบวนงาน 

• รอบระยะเวลามาตรฐานการใหบริการ หมายถึง ระยะเวลาใหบริการท่ีสวนราชการลดได
มากกวารอยละ 30 และดําเนินการไดจริง ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• รอบระยะเวลามาตรฐานการใหบริการสําหรับกระบวนงานใหม หมายถึง ระยะเวลาใหบริการ 
ณ ปจจุบัน 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 หมายถึง    
1) กระบวนงานที่สวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดต้ังแตรอยละ 30 ขึ้นไป 
    ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และ/หรือ 
2) กระบวนงานใหมที่สวนราชการไมเคยแจงสํานักงาน ก.พ.ร. มากอน เนื่องจาก 
    - มีการสํารวจกระบวนงานบริการของสวนราชการใหม 
    - มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจ หรอืหนาที่ของสวนราชการใหม  

• การคัดเลือกกระบวนงานเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ตองเปนกระบวนงานหลักที่สําคัญ และ/หรือมีผูมารับบริการจํานวนมาก และ/หรือ
มีผูรองเรียนจํานวนมาก และ/หรือมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง และ/หรือ
สอดคลองกับงานบริการในตัวช้ีวัดรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไมนอยกวา 5 กระบวนงาน (หรือจํานวนกระบวนงานนอยกวาได 
กรณีสวนราชการมีกระบวนงานบริการหลักนอยกวา 5 กระบวนงาน) 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

 
จํานวนผูรับบรกิารท่ีไดรับบรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 

จํานวนผูรับบรกิารท้ังหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 
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เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่
ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกบั

จํานวนผูรบับริการทั้งหมด 
งานบริการ 

(i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได  
(Ci) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั     

(Wi x Ci) 

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) 

 นํ้าหนักรวม Σ W1-i  คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ Σ (W1-i x C1-i) 
 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

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

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

W     หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุก
งานบริการ เทากับ 1 

C    หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 

1- i     หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ    
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5 
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เงื่อนไข: 
1. ใหสวนราชการคัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงาน (หรือนอยกวาหากมี

กระบวนงานไมถึง 5 งานบริการ) และแจงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยใชแบบฟอรมที่ 1 ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2554 

2. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักท่ีจัดสรรใหแตละกระบวนงานท่ีคัดเลือกเพื่อนํามาประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุ
น้ําหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

3. ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการของแตละกระบวนงานที่เปนรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน 

4. ใหสวนราชการแจงสํานักงาน ก.พ.ร. หากมีการขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเก่ียวกับรายละเอียดของ
กระบวนงานที่ไดคัดเลือกและรายงานใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบแลว เพื่อพิจารณา 
 
หมายเหตุ :  

1. ในปงบประมาณ พ .ศ. 2554 กําหนดใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง  
9 เดือน คือ ต้ังแตเดือนมกราคม 2554 ถึง เดือนกันยายน 2554 เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด คือ สัปดาหละ 1 วัน เริ่มตนจากสัปดาหที่ 1 จนถึงสัปดาหที่ 39 ตามปฏิทินของป พ.ศ. 2554 รวม
ทั้งส้ิน 39 วัน กรณีวันที่กําหนดตรงกับวันหยุดราชการหรือเปนวันที่ไมมีผูมารับบริการใหจังหวัดจัดเก็บขอมูล
ในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ การจัดเก็บขอมูลจํานวนผูใชบริการใหพิจารณา ดังนี้ 

- กรณีมีผูมารับบริการตอวันจํานวนมากใหจัดเก็บขอมูลไมนอยกวา 30 รายตอวัน หาก 
ไมถึง 30 รายตอวัน ใหเก็บขอมูลทุกราย 

- กรณีมีผูมารับบริการเฉพาะชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งและไมสามารถเก็บขอมูลตามป
ปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดได เชน การชําระภาษีรายไดบุคคลธรรมดา ซึ่งเปน
งานบริการท่ีใหบริการเพียงระยะเวลา 1-2 เดือนตอป เปนตน ใหเก็บขอมูลอยางนอย 3 
วันตอสัปดาห โดยวิธีการสุม และไมนอยกวา 30 รายตอวัน (หากมีผูรับบริการจํานวน
มาก) หรือตามความเหมาะสมกับลักษณะงานบริการ 

- กรณีมีผูรับบริการตอปจํานวนนอยมากใหเก็บทุกรายตลอด 9 เดือน 
- หรือพิจารณาเก็บขอมูลตามความเหมาะสมของลักษณะการใหบริการ 

2. หากสวนราชการไมจัดสงรายงานผลการคัดเลือกกระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 จะถูกปรับลดคะแนนลง 
0.1000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 

3. หากสวนราชการไมมีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานที่เปน
รอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จาก
คะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
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4. หากสวนราชการไมสามารถแสดงทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการใหบริการตามวันในปฏิทินที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูลได จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับ
ของตัวชี้วัดนี้ 

5. หากผูประเมินสุมกระบวนงานเพื่อประเมินผล ณ สถานที่จริง แลวพบวาทะเบียนหรือบันทึก
ระยะเวลาการใหบริการตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูล ขาดความสมบูรณ หรือ
ขาดความนาเชื่อถือ จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.2000 คะแนน จากคะแนนท่ีไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
 
ตารางที่ 1 ปฏิทินการจัดเกบ็ขอมูลตามวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

มกราคม พ.ศ. 2554 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 มีนาคม พ.ศ. 2554 สัปดาห 
ที่ จ อ พ พฤ ศ 

สัปดาห 
ที่ จ อ พ พฤ ศ 

สัปดาห 
ที่ จ อ พ พฤ ศ 

1 3 4 5 6 7 5  1 2 3 4 9  1 2 3 4 

2 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 10 7 8 9 10 11 

3 17 18 19 20 21 7 14 15 16 17 18 11 14 15 16 17 18 

4 24 25 26 27 28 8 21 22 23 24 25 12 21 22 23 24 25 

5 31     9 28     13 28 29 30 31  

 เมษายน พ.ศ. 2554 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 มิถุนายน พ.ศ. 2554 สัปดาห 
ที่ จ อ พ พฤ ศ 

สัปดาห 
ที่ จ อ พ พฤ ศ 

สัปดาห 
ที่ จ อ พ พฤ ศ 

13     1 18 2 3 4 5 6 22   1 2 3 

14 4 5 6 7 8 19 9 10 11 12 13 23 6 7 8 9 10 

15 11 12 13 14 15 20 16 17 18 19 20 24 13 14 15 16 17 

16 18 19 20 21 22 21 23 24 25 26 27 25 20 21 22 23 24 

17 25 26 27 28 29 22 30 31    26 27 28 29 30  

กรกฎาคม พ.ศ. 2554 สิงหาคม พ.ศ. 2554 กันยายน พ.ศ. 2554 สัปดาห 
ที่ จ อ พ พฤ ศ 

สัปดาห 
ที่ จ อ พ พฤ ศ 

สัปดาห 
ที่ จ อ พ พฤ ศ 

26     1 31 1 2 3 4 5 35    1 2 

27 4 5 6 7 8 32 8 9 10 11 12 36 5 6 7 8 9 

28 11 12 13 14 15 33 15 16 17 18 19 37 12 13 14 15 16 

29 18 19 20 21 22 34 22 23 24 25 26 38 19 20 21 22 23 

30 25 26 27 28 29 35 29 30 31   39 26 27 28 29 30 
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เหตุผล :   
นับต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ทุกสวนราชการไดดําเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ครบ
ทุกกระบวนงานแลว แตเพื่อใหสวนราชการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนอยางตอเนื่อง และเปน
มาตรฐานตอไป สวนราชการควรไดพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process) การใหบริการดวยรูปแบบหรือ
วิธีที่หลากหลาย โดยใหคํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ คุณภาพ
ของเจาหนาที่ผูใหบริการ คุณภาพของส่ิงอํานวยความสะดวก และคุณภาพการใหบริการในภาพรวม เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานใหสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของประชาชน หรือ
ผูใชบริการได ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงาน ก.พ.ร. จึงยังคงกําหนดใหสวนราชการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการตอไป เพื่อสรางความไววางใจในคุณภาพการบริการของหนวยงานภาครัฐให
มากย่ิงขึ้น  

 
หนวยงานที่รบัผิดชอบหลกั :  สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

 
ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาววิริยา  เนตรนอย 

2. นางสาวพนรัตน  สุวรรณสายะ 

3. นางสาวภัทรอาภา  จินดาวงศ 

4. นางสาวอภิจิตตรา อภิราชจิตร 

0 2356 9942 

0 2356 9999 ตอ 8981 

0 2356 9999 ตอ 8915 

0 2356 9999 ตอ 8806 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 106 

แนวทางการประเมินผล :   
 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี ้
 ใหสวนราชการจัดสงรายงาน จํานวน ชื่อของกระบวนงานบริการ และระยะเวลามาตรฐานที่นํามาประเมินผล
เพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาการใหบริการของสวนราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ใช
แบบฟอรม 1 ได) พรอมทั้งแผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานการใหบริการของแตละ
กระบวนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หรือขอมูลลาสุดท่ีจัดเก็บได ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ เพื่อ 
ความเขาใจท่ีตรงกันเกี่ยวกับกระบวนงานที่สวนราชการไดคัดเลือกมาประเมินผล 
 รายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรม 1 (รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่สวน
ราชการนํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2554) ใหรายงานมาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี ้
 จํานวน ชื่อกระบวนงานท่ีนํามาประเมินผลเพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาการใหบริการของสวนราชการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตามที่ไดแจงสํานักงาน ก.พ.ร.แลว)  
 ตารางการจัดเก็บขอมูลที่แสดงจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวน
ผูรับบริการท้ังหมดของแตละงานบริการท่ีเกิดขึ้นจริง ตามวันที่ในปฏิทินการจัดเก็บขอมูลที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 หรือตามวันที่สวนราชการไดจัดเก็บขอมูลตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะการใหบริการ (แบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน ) 
 วิธีการท่ีสวนราชการใชในการจัดเก็บขอมูล ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงานบริการอยาง
ชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ จัดเก็บขอมูลตามระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสวนราชการ เปนตน (ตามตัวอยางตารางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการ
ใหบริการ)  
 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงานที่แสดงผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุก
กระบวนงาน (แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน) 
 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการดําเนินการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลา 
การใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และ
จํานวนผูรับบริการท้ังหมดของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการ
ระบุจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการทั้งหมดของแตละ
สาขาแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูรับบริการ 
 เจาหนาท่ีผูใหบริการ 
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แนวทางการประเมินผล 

3. การสังเกตการณ  

 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน มีแบบฟอรมการบันทึกขอมูลที่ทุกหนวยใชเหมือนกัน มีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง มีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของ
ขอมูลทุก 1 เดือน เปนตน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ เปนตน 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปล่ียนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล เปนตน 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนตรวจสอบขอมูลได เปนตน 

 สภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 

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

 
แบบฟอรม 1 จํานวนรายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่สวนราชการนํามา

ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

จํานวน 
รายชื่อกระบวนงาน 

นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

รวม 1.00  
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หมายเหตุ 
 ระยะเวลามาตรฐานการใหบริการตองรวมระยะเวลารอคอย 
 งานบริการใดสามารถใหบริการไดเสร็จส้ินภายใน 1 วัน ใหระบุเวลาเปนชั่วโมง หรือนาที ทั้งนี้ 

กําหนดให 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมง 
 

แบบฟอรม 2 การจัดเกบ็ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  

กระบวนงานที่ .......... ชื่อกระบวนงาน........................................................................... 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ................................................................................................. 
ผูจัดเก็บขอมูล  ...................................................... หมายเลขโทรศัพท  .............................................. 
จํานวนขั้นตอนใหบริการท้ังหมด.......................ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการ ….... วัน/ชั่วโมง/นาที 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ผูรับบริการ 

 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลามาตรฐาน 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

…      

i      

หมายเหตุ  

1. คอลัมน 2 (ผูรับบริการ) หมายถึง ประชาชน หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ในหนวยงาน 

2. ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการทุกรายในวันที่กําหนดในปฏิทินการจัดเก็บขอมูลของสํานักงาน 

ก.พ.ร. ทั้งนี้ 

      -   หากมีผูรับบริการในแตละวันจํานวนมาก ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูล โดยวิธีการสุม และ 

            ไมนอยกวา 30 รายตอวัน หรือ 

  -   หากมีผูรับบริการในวันที่ปฏิทินกําหนดไมถึง 30 รายตอวัน ใหเก็บขอมูลทุกราย หรือ 

  -   หากวันที่กําหนดในปฏิทินไมมีผูมารับบริการใหเก็บขอมูลในวันถัดไปที่มีผูมารับบริการ 

  -   หากมีผูรับบริการตอปจํานวนนอยใหเก็บขอมูลทุกราย 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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 3.  กรณีงานบริการใดมีลักษณะการใหบริการเพียงชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของป เชน การชําระภาษีรายได
บุคคลธรรมดา การชําระภาษีรถยนต เปนตน ใหเก็บขอมูลอยางนอย 3 วันตอสัปดาห โดยวิธีการสุมไมเกิน 30 ราย
ตอวัน หากมีผูใชบริการมาก หรือเก็บขอมูลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของลักษณะการใหบริการ 
 4.  คอลัมน 6 (ผลเปรียบเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการ
จริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้ 

1 แทน ผูใชบรกิารไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
0 แทน  ผูใชบริการไดรับบรกิารเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 

 
แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

ช่ือกระบวนงาน น้ําหนัก 
รอบระยะเวลา  
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ      

ท่ีไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

1         

2         

3         

4         

5         

 รวม 1.00 
ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกกระบวนงาน) 
 

 
 

ตัวอยางแบบฟอรม 1 รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่สวนราชการนํามา
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

จํานวน 
ชื่อกระบวนงาน 

นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 

1. การจดทะเบียนรถใหม 0.20 3 วัน 

2. การขอคืนรถในคดีจราจร 0.20 120 นาท ี

3. การขึ้นทะเบียนนายจาง 0.20 60 นาที 

4. การขอใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับภาษีอยางยอ 0.20 60 วัน 

5. การพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 0.20 30 วัน 

รวม 1.00  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ตัวอยางแบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  
กระบวนงานที่ 4 ชื่อกระบวนงาน  การขอใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับภาษีอยางยอ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ      กรมXXXXXXXX 
ผูจัดเก็บขอมูล  นายเก็บ  ขอมูล  หมายเลขโทรศัพท 0 22xx xxxx 
จํานวนขั้นตอนใหบริการท้ังหมด  7  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ 60 วัน 

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ผูใชบริการ 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาส้ินสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลามาตรฐาน 

1 นายบรรลือ  กองโลก 4 ม.ค. 2554 20 ก.พ. 2554 34 วัน 1 
2 นางสุดา วัยแจม 6 ก.พ. 2554 2 เม.ย. 2554 40 วัน 1 
3 นายเกรยีง  บุญประจักษ 7 มี.ค. 2554 30 พ.ค. 2554 61 วัน 0 
4 นางสาวสมใจ  หวังอยู 14 มี.ค. 2554 2 พ.ค. 2554 36 วัน 1 
5 นายคณิต  เพียงพอ 3 เม.ย. 2554 6 มิ.ย. 2554 47 วัน 1 
…     … 
…     … 
100 พ.ต.ประจักษ มหศักด์ิ 25 ก.ค. 2554 26 ก.ย. 2554 46 วัน 1 

 
 

ตัวอยางแบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน  
(1) (2) (3) (4) (5) (4)x100/(5) = (6) (7) (7)x(2) = (8) 

งานบริการ น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา    
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ      

ท่ีไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนนถวง
น้ําหนัก 

1. การจดทะเบียนรถใหม 0.20 3 วัน 145 150 96.66 4.3320 0.8644 
2. การขอคืนรถในคดีจราจร 0.20 120 นาท ี 569 682 83.43 1.6860 0.3372 
3. การข้ึนทะเบียนนายจาง 0.20 60 นาที 37 60 61.67 1.000 0.2000 
4. การขอใชเคร่ืองบันทึกการ

เก็บเงินออกใบกํากับภาษี
อยางยอ 

0.20 60 วัน 65 100 65.00 1.000 0.2000 

5. การพิจารณาเร่ืองรองเรียน
เกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภค 

0.20 30 วัน 50 50 100 5.0000 1.0000 

 
รวม 1.00 

ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงนํ้าหนักของทุกงานบริการ) 

2.6016 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
 

งานบริการ 
วิธีการเก็บขอมลู 

ระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวอยางเอกสารในการเก็บขอมูล

ระยะเวลาการใหบริการ 

1. การจดทะเบียนรถใหม ประมวลผลขอมลูจากระบบการจดัเก็บขอมูล
สารสนเทศ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

2. การขอคืนรถในคดีจราจร ประมวลผลขอมูลจากใบบันทกึการเขารับบรกิาร เอกสารประกอบหมายเลข…. 
3. การข้ึนทะเบยีนนายจาง ประมวลผลขอมูลจากใบบันทกึการเขารับบรกิาร เอกสารประกอบหมายเลข…. 
4. ขอใชเครื่องบันทกึการเก็บเงินออก

ใบกํากับภาษีอยางยอ 
ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึกการเขารับ
บริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

5. การพิจารณาเรื่องรองเรยีนเกี่ยวกับ
การคุมครองผูบรโิภค 

ประมวลผลขอมลูจากใบบันทึกการเขารับ
บริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 8  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการภายใต             

 แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

น้ําหนัก : รอยละ 5  

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน  4 กรณี ดังตาราง 

กรณีที่ 1 สวนราชการไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน และไดรับเงินโครงการภายใต                   
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 วัดผล 4 ตัวช้ีวัด 

 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 1 
 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 1.5 
 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 1.5 
 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 1 

 
กรณีที่ 2 สวนราชการไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน แตไมไดรับเงินโครงการภายใตแผน   

ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 วัดผล 3 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 2 
 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 1.5 
 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 1.5 

 
กรณีที่ 3 สวนราชการไมไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน แตไดรับเงินโครงการภายใตแผน         

ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 วัดผล 3 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 2 
 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 2 
 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 1 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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กรณีที่ 4 สวนราชการไมไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน และเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการ    
ไทยเขมแข็ง 2555 วัดผล 2 ตัวช้ีวัด 

 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 2.5 
 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 2.5 

 

 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณในตัวชี้วัดของสวนราชการ ประจําปบประมาณ พ.ศ. 2554 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน  4 กรณี ดังตาราง 

ตารางแสดงสัดสวนน้ําหนัก (รอยละ 5) 

งบประมาณประจําป 
กรณีที ่

รายจายลงทุน รายจายภาพรวม แผน 
งบไทยเขมแข็ง รวม 

กรณีที่ 1 1 1.5 1.5 1 5 

กรณีที่ 2 2 1.5 1.5 - 5 

กรณีที่ 3 - 2 2 1 5 

กรณีที่ 4 - 2.5 2.5 - 5 

 
ตัวช้ีวัดที่ 8.1 : รอยละของการเบกิจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 

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

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  
ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํา           
ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ  

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ     
โดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบ        
ไดจากรหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให 

 
สูตรการคํานวณ :   

 
                                เงนิงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการเบิกจาย  x 100 
                                    วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

66 69 72 75 78 
  
หมายเหตุ :  

1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 72 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณ  
รายจายลงทุนที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการ
ประหยัดได และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

3.  กรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใช           
ในโครงการอื่นๆ การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 

4. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนผานทางเว็บไซต
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 115 

เหตุผล :   
เนื่องจากแนวโนมเศรษฐกิจไทยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คาดวาจะขยายตัวอยางตอเนื่อง    

อันเปนผลสืบเนื่องจากแนวโนมเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับผลการดําเนินมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจในระยะที่ผานมา โดยไดลดเปาหมายรายจายของงบประมาณเพื่อเขาสูงบประมาณสมดุลภายใน
ระยะเวลา 5 ป ที่เนนการใหความสําคัญกับคุณภาพของงานเพิ่มขึ้น 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 2553 

รอยละของการเบิกจาย             
เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

รอยละ 80.45 78.61 75.78 79.15 

 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย 0 2127 7132 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 ตอ  4206 

3. นางสาวจุลลิกา   พานิชเจริญ    0 2127 7000 ตอ  4618 

 
 

แนวทางการประเมินผล : 

ผูประเมินผล สวนราชการ 

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช
ขอมูลผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุนของสวนราชการ  ทั้งที่ เบิกจายใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค จากระบบการ
บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ แ บบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

  กรณีที่สวนราชการมีเงินงบประมาณรายจายลงทุน
เหลื อจ าย  หมายถึ ง  ส วนราชการดํ า เนินงาน  
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ 
ตามท่ีไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อ
จัดจางแลวนั้น เงินงบประมาณในสวนที่เหลือจาย  
จะถือวาเปนเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได 
ทั้งนี้ หากสวนราชการไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้
ไปใชจ ายในภารกิจ /โครงการอ่ืน ๆ ตอ ขอให  
สวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ผูประเมินผล สวนราชการ 

 - ที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อ
ใชประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียด  
ของผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 - วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดได 
พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย  

 และรายการของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได 
 - เอกสารการรายงานการใชเงินงบประมาณของ 

สวนราชการที่สงใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน 
 1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง

ครุ ภัณฑ ที่ ดินและส่ิงกอสรางที่จัดสรรเงิน
งบประมาณในงบลงทุน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 (แบบ สงป. 302/1) 

 2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

 3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
ร ายก า ร งบป ร ะม าณร าย จ า ย  ปร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ไดรับการอนุมัติจาก 
ผูมีอํานาจ        

 
ตัวช้ีวัดที่ 8.2  : รอยละของการเบกิจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 

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

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม  
ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 117 

สูตรการคํานวณ :   

 
                                เงนิงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการเบิกจาย  x 100 
                                    วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

91 92 93 94 95 
 
หมายเหตุ :  

1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 93 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือ
โครงการอ่ืนๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือ
จาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

3.  กรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอ่ืนๆ       
การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 

4. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทางเว็บไซต
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 

 
เหตุผล :   

เนื่องจากแนวโนมเศรษฐกิจไทยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คาดวาจะขยายตัวอยางตอเนื่อง    
อันเปนผลสืบเนื่องจากแนวโนมเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับผลการดําเนินมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจในระยะที่ผานมา โดยไดลดเปาหมายรายจายของงบประมาณเพื่อเขาสูงบประมาณสมดุลภายใน
ระยะเวลา 5 ป ที่เนนการใหความสําคัญกับคุณภาพของงานเพิ่มขึ้น 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 2553 

รอยละของการเบิกจายเงิน 
งบประมาณรายจายภาพรวม 

รอยละ 93.91 92.32 92.42 95.76 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย 0 2127 7132 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 ตอ  4206 

3. นางสาวจุลลิกา   พานิชเจริญ    0 2127 7000 ตอ  4618 

 
 
แนวทางการประเมินผล : 

ผูประเมินผล สวนราชการ 

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช
ขอมูลผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวมของสวนราชการ  ทั้งที่ เบิกจาย  
ในสวนกลางและสวนภูมิภาคจากระบบ  
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

 กรณีที่สวนราชการมีเงินงบประมาณรายจายเหลือ
จ าย  หมายถึ ง  สวนราชการดําเนินงานบรร ลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ 
ตามท่ีไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือจากการ
จัดซื้อจัดจางแลวนั้น เงินงบประมาณในสวนที่เหลือ
จายจะถือวาเปนเงินงบประมาณที่สามารถประหยัด
ได ทั้งนี้ หากสวนราชการไมไดนําเงินงบประมาณ
สวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่น ๆ ตอ ขอให  
สวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได
ดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบ  
การประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

 - วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุ
ภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการ
ของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได 

 - เอกสารการรายงานการใชเงินงบประมาณของ 
สวนราชการที่สงใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน 

 1 )  แบบจั ด ทํ าแผน /ร ายงานผลการ ใช จ า ย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตาม
งบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
(แบบ สงป. 302) 

 2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบ 
ประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ผูประเมินผล สวนราชการ 

     ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ       
 3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง

ร ายก า ร งบป ร ะม าณร าย จ า ย  ปร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ไดรับการอนุมัติจาก 
ผูมีอํานาจ        

 
ตัวช้ีวัดที่ 8.3 : รอยละของการเบกิจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

จะใชผลการเบิกจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจาย       
ในสวนกลางและสวนภูมิภาคจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)       
เทียบกับวงเงินตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระบบ Project Financial Monitoring System (PFMS) 
 
สูตรการคํานวณ 
 

 
 เงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ทีเ่บิกจาย  x 100 

                            วงเงินตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระบบ PFMS 
 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100 
  
หมายเหตุ : 
 1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ เบิกจายรอยละ 80 และระดับ 5 คะแนน เทากับเบิกจาย      
รอยละ 100 ภายในเดือนกันยายน 2554 ซึ่งเทากับเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงินโครงการ            
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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 2. การคํานวณวงเงินไมรวมที่สวนราชการประหยัดได ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงิน         
ที่ประหยัดไดดังกลาว (เงินเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 
 3.  สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการ             
ไทยเขมแข็ง 2555 ผานทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 
 
เหตุผล :   
  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติกรอบ          
การจัดสรรวงเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงินทั้งส้ิน 350,000 ลานบาท สําหรับโครงการลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ           
ที่รัฐบาลรับภาระการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เพื่อสรางงานและสรางรายไดโดยการ
ลงทุนในโครงการภาครัฐจะสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต   
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 2553 

รอยละของการเบิกจายเงินโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

2555 

รอยละ - - - N/A 

 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย 0 2127 7132 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 ตอ  4206 

3. นางสาวจุลลิกา   พานิชเจริญ    0 2127 7000 ตอ  4618 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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แนวทางการประเมินผล : 

ผูประเมินผล สวนราชการ 

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช
ขอมูลผลการเบิกจายเงินโครงการภายใต
แผนปฏิบั ติการไทยเขมแข็ง 2555 ของ  
สวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและ
สวนภูมิภาคจากระบบการบริหารการเงิน  
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
และขอมูลแผนการใชจายเงินโครงการภายใต
แผนปฏิบั ติการไทยเขมแข็ง 2555 ของ  
สวนราชการในระบบ PFMS 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

 กรณีที่ ส วนราชการมี เงินโครงการภายใตแผน  
ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เหลือจาย หมายถึง 
สวนราชการดําเนินงานบรรลุ วัตถุประสงคและ
เปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรร
หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น เงินในสวนที่เหลือ
จ า ย จ ะถื อ ว า เ ป น เ งิ น ที่ ส า ม า รถปร ะหยั ด ไ ด  
ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินที่ประหยัดได
ดั งกล าว  ( เงิน เหลือจ าย )  เพื่ อ ใชประกอบการ
ประเมินผล  โดยแสดงรายละเ อียดของผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

 - วงเงินที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ 
ประเภทงบรายจาย และรายการของเงินที่สามารถ
ประหยัดได 

- เอกสารการรายงานการใชเงินของสวนราชการ  
ที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน แบบจัดทํา
รายงานแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ 
ที่ดิน ส่ิงกอสราง ที่จัดสรรโครงการภายใตแผน  
ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง (เฉพาะเงินกู SP) งบลงทุน 
(แบบ สงป. 302/1 (SP) / พรก.) 

  

 
ตัวช้ีวัดที่ 8.4  : รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
การ พิจารณาผล สํา เ ร็ จของการ เบิ กจ าย เ งิ นงบประมาณตามแผน  จะพิ จารณา                      

จากความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมของสวนราชการทั้งที่ เบิกจายในสวนกลาง                
และสวนภูมิภาคเทียบกับแผนการใชจายงบประมาณที่สวนราชการบันทึกตามหลักเกณฑและวิธีการ                  
ที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย       
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดใหสวนราชการปรับปรุงแผนการใชจายเงินใหสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงในระบบ GFMIS ภายในไตรมาสท่ี 3 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณ       



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 
สูตรการคํานวณ   
 

      เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการเบิกจาย  x 100 

                      วงเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3.5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

86 89.5 93 96.5 100 
 
หมายเหตุ :  

1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 93 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจาย           
เงินงบประมาณรายจายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  และระดับ 5 คะแนน เทากับ เบิกจายรอยละ 100 
ภายในเดือนกันยายน 2554 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไมรวมเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได        
และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณ         
ที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

3. กรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่นๆ       
การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 

4. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมเปรียบเทียบกับ
แผนการใชจายเงินผานทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 

 
เหตุผล :   

เพื่อใหแผนการใชจายเงินเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานและการ    
ใชจายเงินงบประมาณ รวมท้ังติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของสวนราชการเปนไปอยาง               
มีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  จึงไดกําหนดเปนตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสวนราชการ 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 2553 

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย     
เงินงบประมาณตามแผน 

รอยละ - - - - 

 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย 0 2127 7132 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 ตอ  4206 

3. นางสาวจุลลิกา   พานิชเจริญ    0 2127 7000 ตอ  4618 

 

แนวทางการประเมินผล : 
 

ผูประเมินผล สวนราชการ 

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช
ขอมูลผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวมของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคจากระบบการ
บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และขอมูลแผนการ
ใชจายงบประมาณของสวนราชการจากระบบ
ของสํานักงบประมาณ 

 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

 กรณีที่สวนราชการมีเงินงบประมาณรายจายเหลือ
จ าย  หมายถึ ง  สวนราชการดําเนินงานบรร ลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ 
ตามท่ีไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือจากการ
จัดซื้อจัดจางแลวนั้น เงินงบประมาณในสวนที่เหลือ
จายจะถือวาเปนเงินงบประมาณที่สามารถประหยัด
ได ทั้งนี้ หากสวนราชการไมไดนําเงินงบประมาณ
สวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่น ๆ ตอ ขอให  
สวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได
ดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบ  
การประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

 - วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุ
ภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการ
ของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได 
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ผูประเมินผล สวนราชการ 

 - เอกสารการรายงานการใชเงินงบประมาณของ 
สวนราชการที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
1)  แบบจัด ทําแผน /รายงานผลการใช จ าย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (แบบ 
สงป. 302) 

 2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ  

 3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
ร ายก า ร งบป ร ะม าณร าย จ า ย  ปร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ไดรับการอนุมัติจาก 
ผูมีอํานาจ        
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ตัวช้ีวัดที่ 9  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

น้ําหนัก : รอยละ 2 

คําอธิบาย :  

• ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การท่ีสวนราชการสามารถจัดทํา
บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหาร
ทรัพยากร 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ 

 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้ง
วิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและ
สรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

3 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหชัดเจน (สามารถวัดผลได) และแผนฯ 

ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
4 สรางรหัสกิจกรรมยอยในระบบ GFMIS สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และระบุ

คาใชจายเขาสูกิจกรรมยอยดังกลาวในระบบ GFMIS  
5 สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได ตาม

เปาหมายที่กําหนดไว พรอมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตาม 
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และไดรับความเห็นชอบ
จากหัวหนาสวนราชการ 

 
เงื่อนไข :   

1. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 และ 2 ถึงสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 

2. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 3 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่                      
31 มีนาคม 2554  

3. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนท่ี 4 และ 5 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่                      
31 ตุลาคม 2554  

   
เหตุผล :  

เพื่อใหมีขอมูลทางการเงินที่นําไปใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน นําไปสูการบริหารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพ และมีฐานขอมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก: สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
    

 ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

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

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลิต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด
ไดแลวเสร็จ และรายงานผล 
การคํานวณตนทุนตามรูปแบบ
ที่ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง กํ า ห น ด  
โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย        
ทุกกิจกรรมยอยและผลผลิตยอย ดังนี ้
• รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยกิจกรรม ผลผลิต 

กิ จก ร รมย อย  และผลผลิ ตย อ ยของป งบปร ะมาณ 
พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบรายงาน 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด(แสดงเปนหนวย : บาท) โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ  

• ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน  
ตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบ
ตอรายงานฯ ดังกลาว 

• กิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุนตองมีมากกวา  
5 ดาน  ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  เพื่ อใหครอบคลุม  
ทุกกิจกรรมสนับสนุน  

• หนวยนับที่สวนราชการกําหนดตองไมมากกวา 1 หนวยนับ
ตอ 1 กิจกรรม/ผลผลิต 

• สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2554 

• ในการจัดทําบัญชีตนทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอง
ใชขอมูลทางบัญชีต้ังแต 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 
2553  

2 ขั้นตอนที่ 2 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1 พรอมทั้งรายละเอียดการวิเคราะหผลการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ไดจัดทําแลวเสร็จ ดังนี้ 

  รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด(แสดงเปนหนวย : บาท)  
และไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ โดยเนื้อหาของ
รายงานฯ ดังกลาว ประกอบดวย 

 

เปรียบเทียบผลการคํานวณ
ต น ทุ น ต อ ห น ว ย ผ ล ผ ลิ ต
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 และปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 วามีการเปล่ียนแปลง 
เพิ่ มขึ้ นหรื อลดลงอย า งไร 
พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
จัดทํารายงานการเปรียบเทียบ

- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิตและกิจกรรมระหวางปงบประมาณ      
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 พ.ศ. 2552 และปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในตนทุน  
ปริมาณหนวยนับ และตนทุนตอหนวย 

- วิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางมี
สาระสําคัญในตนทุน  ปริมาณหนวยนับ  และตนทุน  
ตอหนวย (การกําหนดสาระสําคัญพิจารณาจากอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวย/ตนทุนทางตรงตาม  
ศูนยตนทุน/ตนทุนทางออมที่เพิ่ม/ลด ไมควรตํ่ากวา 20%)  

- ถาหนวยงานมีการปรับเปล่ียนวิธีการคํานวณตนทุน  
หนวยนับ หรือชื่อกิจกรรม/ผลผลิต ในปปจจุบันตองมี  
การ ดํา เนินการแก ไขปก อนด วย  เพื่ อ ให ส ามารถ
เปรียบเทียบกันไดในระหวาง 2 ป 

 

และสรุ ปผลการ วิ เค ราะห
ต น ทุ น ต อ ห น ว ย ผ ล ผ ลิ ต   
ไดแลวเสร็จ  ตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด โดย
เสนอให สํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ 
  

 ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุน 
ตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบ
ตอรายงานฯ ดังกลาว 

   สํ าเนาหนั งสือนํ าส งรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก .พ .ร . ภายในวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2554 

3 ขั้นตอนที่ 3 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน  1  และ  2  พร อมทั้ ง แผนการ เพิ่ มประ สิท ธิภาพ  
การดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

 • แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ซึ่งมีการกําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 อยางชัดเจน (มีการระบุกิจกรรม 
สถานะปจจุบัน เปาหมาย ระยะเวลา) ไมตํ่ากวา 2 เรื่อง โดยที่   
1.กรณีลดคาใชจายตองเปนคาใชจายในภาพรวมระดับกรม   
ที่ลดลง 
2.กรณีปรับปรุงกิจกรรม ตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพท่ี
เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้นในรูปของตนทุนและปริมาณงาน 

 

จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
ป งบประมาณ  พ .ศ .  2554 
พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น
ป งบประมาณ  พ .ศ .  2554  
ใหชัดเจน (สามารถวัดผลได) 
และแผนฯ ดังกลาวไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง
ของสวนราชการ 
 
 
 
 
 

• ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม
เห็นชอบตอแผนฯ ดังกลาว  

 สํ า เนาหนั ง สื อนํ าส ง ให กั บกรมบัญชี กลางภาย ในวั นที่  
31 มีนาคม 2554 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

4 ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2 และ 3 พรอมหลักฐานการสรางรหัสกิจกรรมยอยใน
ระบบ GFMIS และระบุคาใชจายเขาสูกิจกรรมยอยดังกลาวใน
ระบบ GFMIS สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

  สําเนาหนังสือขอสรางรหัสกิจกรรมยอยทั้งหมดในระบบ GFMIS 
 แผนบันทึกขอมูลวามีการระบุคาใชจายเขาสูกิจกรรมยอยใน
ระบบ GFMIS (จากคําส่ังงาน ksb1) 

 

สรางรหัสกิจกรรมยอยในระบบ 
GFMIS สําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และระบุคาใชจาย
เขาสูกิจกรรมยอยดังกลาวใน
ระบบ GFMIS 

 สํ า เนาหนั ง สื อนํ าส ง ให กั บกรมบัญชี กลางภาย ในวั นที่  
31 ตุลาคม 2554 

5 ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง  
การดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
 หลักฐานแสดงการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพท่ีบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในทุกเรื่อง 
 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 
โดยมีเนื้อหาที่ระบุ 

 - ผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จที่เกิดจากการดําเนินงาน
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

- ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

- วันที่แลวเสร็จของรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพฯ อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม
เห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

 

สามารถดําเนินการตามแผน
เพิ่ มประสิท ธิภาพประจํ าป
งบประมาณ พ .ศ. 2554 ได 
ตามเป าหมายที่ กํ าหนดไว 
พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงาน และผลสําเร็จ
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  
การดําเนินงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และไดรับความ
เ ห็ น ช อ บ จ า ก หั ว ห น า  
สวนราชการ 

 สําเนาหนังสือนําสงใหกับกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ประเด็นการประเมินผล : การควบคุมภายใน 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 

น้ําหนัก :   รอยละ 3 

คําอธิบาย :  

• การควบคุมภายใน หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหาร
และบุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวย
รับตรวจ จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และ
การใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล    
การส้ินเปลืองหรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝายบริหาร 

• ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของ
หนวยงานในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่ไดกําหนดเปนแนวทางไว 

 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน 

1  หนวยรับตรวจมีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงดังกลาว
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 

2 หนวยรับตรวจประเมินผลการควบคุมภายในไดตามแนวทาง : การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

3 หนวยรับตรวจวิเคราะหจุดออน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ที่ยังคงปรากฏอยูในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

4 หนวยรับตรวจจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6)  

5 หนวยรับตรวจดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล โดย
วัดผลจากระดับคาแนนของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เปาหมายผลผลิตของสวนราชการ
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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หมายเหตุ : 
1. หนวยรับตรวจ หมายถึง สวนราชการระดับกรม 
2. สวนงานยอย หมายถึง ทุกหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนกลางที่

ต้ังอยูในภูมิภาคตามโครงสรางที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ยกเวน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีไมตองดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ แตยังคงตองดําเนินการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

3. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ขอ 6 กําหนดใหผูรับตรวจตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยผูรับตรวจในที่นี้ หมายถึง หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน 
หรือผูบริหารระดับสูง ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

การพิจารณาระดับคะแนนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ขั้นตอน โดยมรีะดับคะแนน ดังนี้ 

ขั้นตอน คะแนนเต็ม 

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

รวม 5.00 คะแนน 

เงื่อนไข : 

ขั้นตอนที่ 1 (1.00 คะแนน)  

1.1   เอกสาร/หลักฐานของหนวยรับตรวจท่ีแสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนแผนการปรับปรุงที่จะมีการ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (0.50 คะแนน) 

1.2    จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
และไดนําเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพื่อส่ังการโดยสามารถจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ได
ภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 (0.50 คะแนน) 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ขั้นตอนที ่2 (1.00 คะแนน)  

เปนขั้นตอนที่ใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานในแตละสวนงานยอยที่ไดรับมอบหมายใหเปนผู
ประเมิน งานในความรับผิดชอบดําเนินการ โดยทําการประเมินการควบคุมดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหผูรับผิดชอบ
ในงานไดพิจารณาการปฏิบัติงานดวยตนเองอยางแทจริง และยอมรับที่จะทําการปรับปรุงการควบคุมภายในให
เหมาะสม มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบตอการไมบรรลุวัตถุประสงคของงาน ทั้งนี้ ตามหนังสือแนวทาง : การจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยให
ประเมินตามแบบฟอรมที่ 1 ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 

2.1   มีการดําเนินการ 1ขั้นตอน อยางครบถวน (0.20 คะแนน) 
2.2   มีการดําเนินการ 2 ขั้นตอน อยางครบถวน (0.20 คะแนน) 
2.3   มีการดําเนินการ 3 ขั้นตอน อยางครบถวน (0.20 คะแนน) 
2.4   มีการดําเนินการ 4 ขั้นตอน อยางครบถวน (0.20 คะแนน) 
2.5   จัดสงแบบฟอรมที่ 1 ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 (0.20 คะแนน)  

ขั้นตอนที่ 3 (1.00 คะแนน)  

3.1    เอกสาร/หลักฐานของหนวยรับตรวจที่แสดงถึงการวิเคราะหจุดออน/ความเส่ียงของระบบ
การควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุม และยังคงปรากฏอยูในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ใหหนวยรับตรวจจัดทํา
รายงานผลการวิเคราะหตามแบบฟอรมที่ 2 (0.50 คะแนน) 

3.2    จัดสงแบบฟอรมที่ 2 ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 (0.50 คะแนน) 
 

ขั้นตอนที่ 4 (1.00 คะแนน)  

4.1 หนวยรับตรวจจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ 6) 
(ประกอบดวยแบบ ปย. 1  แบบ ปย. 2  แบบ ปอ. 1  แบบ ปอ. 2  แบบ ปอ. 3  และแบบ 
ปส.) โดยจัดสงเฉพาะแบบ ปอ. 1 ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ไดภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554  

ขั้นตอนที ่5 (1.00 คะแนน)  

5.1    เพื่อใหหนวยรับตรวจสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล
ของการดําเนินงานของหนวยรับตรวจได ดังนั้น จึงวัดผลจากคาคะแนนของหนวยรับตรวจ
ที่ไดจากคาคะแนนของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตาม
เอกสารงบประมาณรายจาย) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
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ระดับคะแนนตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวง
น้ําหนัก ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ

หลัก/เปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
 (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

คะแนนยอยที่ได 

0.00-1.00 0.20 
1.01-2.00 0.40 
2.01-3.00 0.60 
3.01-4.00 0.80 
4.01-5.00 1.00 

เหตุผล :  
1. เพื่อเปนเครื่องมือที่ผูบริหารนํามาใชเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงาน  

จะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
2. เพื่อเปนขอมูลที่ชวยสนับสนุนและเปนประโยชนอยางมากแกผูบริหารของหนวยราชการใน

การบริหารงานและประกอบการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานภายใน
หนวยงานใหดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อใหผูบริหารของหนวยราชการใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน 

  
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั  :  สํานักงาน ก.พ.ร.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวศรีประภา  ถมกระจาง 0 2356 9999 ตอ 9945 

2. นางสาวกนกอร จริะนภารัตน 0 2356 9999 ตอ 8937 

3. นางสาวเพ็ญนภา  ปานช่ืน 0 2356 9999 ตอ 8868 

4. นางวาสนา  จัตุพร 0 2356 9999 ตอ 8931 

5. นายอภิศักด์ิ  หัตถะแสน 0 2356 9999 ตอ 8816 
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แนวทางการประเมินผล :  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 1 ขั้นตอนที่ 1 : 
หนวยรับตรวจมีกลไกการดําเนินการตาม
แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และสงรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงดังกลาวให
สํ านักงาน  ก .พ .ร .  ไดทันภายในวันที่  29 
เมษายน 2554 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยรับตรวจมีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
กระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 เชน  

• บันทึกขอความการรายงานผลการ
ติดตามฯ ตอหัวหนาสวนราชการ  

• รายงานการประชุมของคณะทํางานฯ ใน
การติดตามผลการดําเนินการตามแผนฯ  

• หนังสือเวียนของคณะทํางานฯ ในการส่ัง
การใหหนวยงานยอยดําเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงฯ 
รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานใน
รอบ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สําหรับการติดตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
และรายงานดังกลาวไดนําเสนอตอหัวหนา
ส วน ราชการ เพื่ อ ส่ั งกา ร  โดย จัดส ง ให
สํานักงาน ก .พ .ร .  ไดทันภายในวันที่ 29 
เมษายน 2554 

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 2 ขั้นตอนที่ 2 : 
หนวยรับตรวจประเมินผลการควบคุมภายในได
ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ดวยตนเองตามแบบฟอรมที่ 1 โดยจัดสงให
สํานักงาน ก .พ .ร .  ไดทันภายในวันที่ 30 
ธันวาคม 2554 

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 3 ขั้นตอนที่ 3 : 
หนวยรับตรวจวิเคราะหจุดออน/ความเส่ียงของ
ระบบการควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ที่ยังคงปรากฏอยูในปงบประมาณ พ.ศ. 
2554  

 
 

รายงานผลการวิเคราะหจุดออน/ความเส่ียง
ของระบบการควบคุมภายในตามแบบฟอรมที่ 2 
โดยจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ไดทันภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2554 
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 135 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 4 ขั้นตอนที่ 4 : 
หนวยรับตรวจจัดทํารายงานเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6) 
 

 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) โดย
จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. และคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผน ดินไดทันภายในวันที่  30 
ธันวาคม 2554 
 

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 5 ขั้นตอนที่ 5 : 
หนวยรับตรวจดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมภายในดานประสิทธิผล โดยวัดผล
จากระดับคาแนนของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ ยถ วงน้ํ าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/
เปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย) 
 

 
ระดับคะแนนของตัวช้ีวัดระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉลีย่

ถวงน้ําหนกั 
ในการบรรลุเปาหมาย 

ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ
หลัก/เปาหมายผลผลิตของสวน

ราชการ  
(ตามเอกสารงบประมาณ

รายจาย) 

คะแนน
ยอยที่ได 

0.00-1.00 0.20 
1.01-2.00 0.40 
2.01-3.00 0.60 
3.01-4.00 0.80 
4.01-5.00 1.00 
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แบบฟอรมที่ 1 
แบบฟอรมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดวยตนเอง 

ของหนวยรับตรวจ ................................ (ระบุช่ือสวนราชการระดับกรม) 
ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคมุภายใน 

 

การประเมินผลการควบคุมภายใน ผลการดําเนนิการ ตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน 

ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นเตรียมการ 

• ผูบริหารของหนวยรับตรวจแตงตั้ง/มอบหมายให

คณะทํางาน/เจาหนาท่ีระดับอาวุโส รับผิดชอบการ

กําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน

ในภาพรวมของหนวยรับตรวจ 

� มีการดําเนินการ 

� ไมมีการดําเนินการ 

• คําส่ังแตงตั้ง พรอมระบุอํานาจหนาท่ี 

• คณะทํางาน/เจาหนาท่ีระดับอาวุโสมีการส่ือสาร

สรางความรูความเขาใจในแนวทางการประเมินผล

การควบคุมภายในในภาพรวมของหนวยรับตรวจ

ใหกับแตละสวนงานยอยท่ีรับผิดชอบไดรับทราบ 

และสามารถดําเนินการประเมินการควบคุมดวย

ตนเองไดตามแนวทางการประเมินผลการควบคุม

ภายในที่กําหนด 

� มีการดําเนินการ 

� ไมมีการดําเนินการ 

• แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในใน
ภาพรวม 

• ชองทางการส่ือสารตาง ๆ เชน 

- การจัดอบรมสัมมนา 
- หนังสือซอมความเขาใจ  

- หนังสือเวียนหลักเกณฑแนวทางการ

ปฏิบัติในการประเมินผลเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายใน 
- Intranet 

ขั้นตอนที่ 2 : กําหนดงานในความรับผิดชอบของสวนงานยอยออกเปนกิจกรรม/งาน 

• สวนงานยอย (สํานัก/กอง/ฝาย ตามโครงสราง

ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการ) มีการกําหนด

งานออกเปนกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุน  

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ 

� มีการดําเนินการ 

� ไมมีการดําเนินการ 

• มีการกําหนดกิจกรรมและรายงานไวใน
แบบ ปย. 2 

• มีการกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรมหลักหรือ

กิจกรรมท่ีสนับสนุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของหนวยรับตรวจ 

� มีการดําเนินการ 

� ไมมีการดําเนินการ 

• มีการกําหนดวัตถุประสงคและรายงานไวใน
แบบ ปย. 2 

ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผล 

• หนวยรับตรวจมีการจัดเตรียมเครื่องมือการ

ประเมินผลการควบคุมภายในไวลวงหนา เชน 

1) จัดทําแบบประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

� มีการดําเนินการ 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

    � ขอ 1) 

• แบบประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายใน (โปรดดูภาคผนวก ก ตามหนังสือ

แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

และการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ
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การประเมินผลการควบคุมภายใน ผลการดําเนนิการ ตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน 
2) จัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายใน 

3) อ่ืน ๆ ไดแก 

�  ตารางแผนการดําเนินงาน 
�  การประชุมระดมสมอง 
�  ........................................................ 

� ขอ 2) 

� ขอ 3) 

� ไมมีการดําเนินการ 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) 

• แบบสอบถามการควบคุมภายใน (โปรดดู

ภาคผนวก ข ตามหนังสือแนวทาง : การจัด

วางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล

การควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจ

เงินแผนดิน) 

• ตารางแผนการดําเนินงาน 

• การประชุมและระบุประเด็นในการระดมสมอง 
• ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 4 : การดําเนนิการประเมินผลการควบคุมภายใน 

การประเมินผลระดับสวนงานยอย โดยวิธกีารขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

 สวนงานยอยนําแบบประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายในที่จัดเตรียมไวมาทําการ

ประเมินเกี่ยวกับการมีอยูและความเหมาะสม

ของหาองคประกอบของการควบคุมภายใน แลว

นําผลท่ีไดมาจัดทําเปนรายงานผลการประเมิน

องคประกอบของการควบคุมภายในของสวน

งานยอย (แบบ ปย.1) และนําจุดออน/ความเส่ียง

ท่ีเกิดขึ้นมาจัดทําเปนแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายในซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของรายงาน

การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน (แบบ ปย. 2) 

� มีการดําเนินการ 

� ไมมีการดําเนินการ 

 

• แบบประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายในของสวนงานยอย 

• รายงานผลการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายในของสวนงานยอย (แบบ ปย.1) 

• รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 

 

 สวนงานยอยทําการประเมินกิจกรรมตาง ๆ ดวย

แบบสอบถามการควบคุมภายในที่จัดเตรียมไว 

เพ่ือคนหาขอบกพรอง/จุดออน/ความเส่ียงของ

การควบคุมภายในท่ีเปนอยู แลวนําผลท่ีไดมา

จัดทําเปนสวนหนึ่งของรายงานการประเมินผลและ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 

� มีการดําเนินการ 

� ไมมีการดําเนินการ 

 

• แบบสอบถามการควบคุมภายในของ  สวน
งานยอย          

• รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 

 

 สวนงานยอยทําการประเมินผลการควบคุมดวย

ตนเอง แลวนําผลท่ีไดมาจัดทําเปนรายงานผล

การประเมินองคประกอบของการควบคุม

� มีการดําเนินการ 

� ไมมีการดําเนินการ 

 

• แบบเคร่ืองมือการประเมินผลการควบคุม
ภายในตาง ๆ เชน 

- ตารางแผนการดําเนินงานของสวนงาน
ยอย 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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การประเมินผลการควบคุมภายใน ผลการดําเนนิการ ตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน 
ภาย ใน  (แบบ  ปย . 1) แล ะ ร าย ง านกา ร

ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(แบบ ปย. 2) โดยใชเครื่องมือการประเมินผล

อ่ืน ๆ ไดแก 

�  ตารางแผนการดําเนินงาน 
�  การประชุมระดมสมอง 
�  ........................................................ 

 

- การประชุมและระบุประเด็นในการ
ระดมสมองของสวนงานยอย 

- ฯลฯ 

• รายงานผลการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายในของสวนงานยอย (แบบ ปย.1) 

• รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 

การประเมินผลระดับหนวยรับตรวจ 

 คณะทํางาน/เจาหนาท่ีระดับอาวุโสท่ีไดรับ

มอบหมายจากผูบริหารมีการประมวลผลการ

ประเมินของสวนงานยอย เพ่ือทําการประเมินผล

การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ และนําผลท่ี

ไดมาจัด ทํา เปนรายงานผลการประ เมิน

องคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.

2) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน (แบบ ปอ. 3) 

� มีการดําเนินการ 

� ไมมีการดําเนินการ 

• รายงานผลการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) 

• รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

(แบบ ปอ. 3) 

 

 
 
ช่ือผูรายงาน ...................................................  
                    (ช่ือหัวหนาหนวยรับตรวจ) 

ตําแหนง ............................................................ 

                                                                                      วันที่ ....... เดือน........................... พ.ศ. …....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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แบบฟอรมที่ 2 

รายงานผลการวิเคราะหจุดออน/ความเส่ียงของระบบการควบคุมภายใน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ของหนวยรับตรวจ ................................ (ระบุช่ือสวนราชการระดับกรม) 
 

1. รอยละของจํานวนจุดออน/ความเส่ียงของระบบการควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 2553    
ที่ยังคงปรากฏอยูในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 วามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน
จุดออน/ความเส่ียงของระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใชสูตรการคํานวณ 
ดังนี้ 

 

จํานวนจุดออน/ความเส่ียงของระบบการควบคุมภายในของปงบประมาณพ.ศ. 2553 
และยังคงมีอยูเมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

จํานวนจุดออน/ความเส่ียงของระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

2. ดําเนินการวิเคราะหจุดออน/ความเส่ียงของการดําเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามที่ระบุในขอ 1 โดยใหระบุปญหาที่พบจากการดําเนินการท่ียังไมสามารถทําใหจุดออน/ความเส่ียง
ดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม และใหเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาเพื่อหัวหนาสวนราชการส่ัง
การ ในการนําขอเสนอแนะดังกลาวไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยกรอกขอมูลลงในตารางขางลางนี้ 
 

ตารางแสดงการวิเคราะหจุดออน/ความเส่ียง 
ของระบบการควบคุมภายในปงบประมาณ พ.ศ.2553 และยังคงมีอยูเมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีประเมิน  

และวัตถุประสงคของการควบคุม 
ปญหาท่ีพบจากการดําเนินการ 

แนวทางการแกไขปญหา 

(การปรับปรุงการควบคุม) 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
ช่ือผูรายงาน ................................................  

           (ช่ือหัวหนาหนวยรับตรวจ) 
ตําแหนง ...................................................... 
วันที่ ....... เดือน........................... พ.ศ. ........ 

 

X   100 = 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
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ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย  

ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

น้ําหนัก : รอยละ 2 

คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของสวน
ราชการในการดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดทําแผนการยกเลิก ปรับปรุง แกไขบทบัญญัติของกฎหมายของ
สวนราชการในปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 ใหแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายระดับกระทรวงหรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรม และรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลแลวแตกรณี โดยตองเปนการยกเลิก ปรับปรุงแกไข บทบัญญัติของกฎหมายที่สวนราชการรักษาการ หรืออยู
ในความรับผิดชอบของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานในกํากับเกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาตทั้งที่มี
ใบอนุญาตและไมมีใบอนุญาตแตเปนการอนุมัติหรืออนุญาตที่ไมถูกตอง ไมมีความจําเปน หรือไมเหมาะสม เชน 
ขัดหรือแยงกับกฎหมายอื่นทั้งในระดับที่สูงกวาหรือในระดับเดียวกัน ซ้ําซอนกับกฎหมายอ่ืน ลาสมัย หรือสราง
ภาระใหกับผูขอรับอนุมัติหรือผูขอรับอนุญาตเกินความจําเปน หรือไมประการใด เมื่อเทียบกับประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก และประโยชนของสวนราชการ หรือบทบัญญัติไมถูกตอง ไมมีความจําเปนหรือไมเหมาะสม 
โดยการดําเนินการแบงออกเปน 2 ระยะคือ 

ระยะที่ 1 เปนการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 
ระยะที่ 2 เปนการ จัด ทํากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมาย ท่ี ได รั บอนุมั ติ ให แล ว เสร็ จ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ซึ่งการพัฒนากฎหมายของสวนราชการดังกลาวเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ. 2553 รวมทั้งสอดคลองกับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรมที่
มีนโยบายในการปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ลาสมัยและเปดชองใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
กับการพัฒนากฎหมายใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุมครองสิทธิสวนบุคคล ดังนั้น ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สวนราชการใดที่ไดมีการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
จะตองจัดทํากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ไดรับอนุมัติใหแลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยสวน
ราชการจะตองดําเนินการยกรางกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ไดรับความ
เห็นชอบใหแลวเสร็จ และประกาศบังคับใชเปนกฎหมายตอไป 

ฉะนั้นในการติดตามและประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของสวนราชการในการ
ดําเนินการยกรางกฎหมาย แกไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตให
แลวเสร็จ รวมทั้งความสําเร็จของสํานักงานปลัดกระทรวงในการรวบรวมและจัดสงรายงานผลการ



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ดําเนินการยกรางกฎหมาย แกไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของ
สวนราชการในกระทรวง โดยพิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก 

1. ความสําเร็จของสวนราชการในการดําเนินการยกรางกฎหมาย แกไข หรือยกเลิกกฎหมาย
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตใหแลวเสร็จ โดยกําหนดเปนตัวช้ีวัดที่ 11.1 ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการยกรางกฎหมาย แกไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่
เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของสวนราชการ โดยสวนราชการที่จะตองดําเนินการ ประกอบดวย 

 สวนราชการระดับกรมทั่วไป  
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะตองพัฒนา 

2. ความสําเร็จของสํานักงานปลัดกระทรวงในการรวบรวมและจัดสงรายงานผลการดําเนินการ
ยกรางกฎหมาย แกไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงไดครบถวน โดยกําหนดเปนตัวช้ีวัดที่ 11.2 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดยสวนราชการที่จะตองดําเนินการ ประกอบดวย 
สํานักงานปลัดกระทรวงทั้งที่มีและไมมีกฎหมายจะตองพัฒนา (ยกเวนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดท่ีสวนราชการจะตองดําเนินการแบงออกเปน 3 กรณี ดังนี้  
1. กรณีที่ 1 สําหรับสวนราชการระดับกรมทั่วไป สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ

สํานักงานปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะตองพัฒนา 
2. กรณีที่ 2 สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงทั้งที่มีและไมมีกฎหมายท่ีจะตองพัฒนา (ยกเวน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
3. กรณีที่ 3 สําหรับสวนราชการที่ไดรับการยกเวนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย

ของสวนราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แตมีกฎหมายที่จะยกราง แกไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุ
บัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กําหนดใหตอง
ดําเนินการ 

 ซึ่งการกําหนดน้ําหนัก มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ 11.1 ตัวช้ีวัดที่ 11.2 

สวนราชการ 
ดําเนินการ น้ําหนัก ดําเนินการ น้ําหนัก 

สวนราชการระดับกรมทั่วไป
และสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

 2 ไมตองดําเนินการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงที่มี
กฎหมายจะตองพัฒนา 

 1  1 

สํานักงานปลัดกระทรวงที่ไม
มีกฎหมายจะตองพัฒนา 

ไมตองดําเนินการ  2 

หมายเหตุ สําหรับสวนราชการในกรณีที่ 3 ใหสวนราชการกําหนดน้ําหนักตามตารางแลวแตกรณี 
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กรณีที่ 1  สําหรับสวนราชการระดับกรมทั่วไป สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน 
                ปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะตองพัฒนา 
 
ตัวช้ีวัดที่ 11.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการยกรางกฎหมาย แกไข หรือ  
                        ยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของสวนราชการ  

น้ําหนัก :     รอยละ 2  สําหรับสวนราชการระดับกรมทั่วไป และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
                  รอยละ 1 สําหรับสํานักงานปลดักระทรวงที่มีกฎหมายจะตองพัฒนา 

คําอธิบาย :   
 สืบเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สวนราชการไดจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การอนุมัติ อนุญาต เสนอตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะเจาภาพตัวชี้วัดการพัฒนากฎหมาย และ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเสนอแผนการพัฒนากฎหมายของสวนราชการตอคณะกรรมการกํากับติดตามและ
เรงรัดการดําเนินงานพัฒนากฎหมายของสวนราชการใหความเห็นชอบแลว 

สําหรับการพัฒนากฎหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สวนราชการจะตองดําเนินการยกรางกฎหมาย
ตามแผนพัฒนากฎหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ไดรับความเห็นชอบใหแลวเสร็จ และประกาศบังคับใชเปน
กฎหมายตอไป  

ตารางและสูตรการคํานวณ :   

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของ

กฎหมายรายฉบับ 
กฎหมาย 

(i) 

น้ําหนัก 
ของ 

แตละกฎหมาย 
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที่ได 
ของแตละ 
กฎหมาย 

(SMi) 

คะแนนเฉล่ียถวง
น้ําหนัก 

(Wi x SMi) 

กฎหมาย 1  W1 1 2 3 4 5 SM1 W1 x SM1 
กฎหมาย 2 W2 1 2 3 4 5 SM2 W2 x SM2 

. . 1 2 3 4 5 . . 

. . 1 2 3 4 5 . . 
กฎหมาย i Wi 1 2 3 4 5 SMi Wi x SMi 
น้ําหนักรวม ∑  W1-i  คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ ∑ (W1-i x SM1-i) 

หมายเหตุ : ผลรวมของน้ําหนักของทุกกฎหมาย (∑W1-i )เทากับ 

• รอยละ 2 สําหรับสวนราชการระดับกรมทั่วไป และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

• รอยละ 1 สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงที่มีกฎหมายจะตองพัฒนา 
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ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนัก เทากับ 
 
 หรือ 

 
 

โดยที่  

 W  หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับกฎหมายแตละฉบับ โดยน้ําหนกัของทุกฉบับรวมกัน 
   (น้ําหนักรวมของทุกฉบับจะเทากับ 1 หรือ 2 แลวแตกรณี) 
 SM  หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถในการยกรางกฎหมายของ 
   สวนราชการที่ไดกําหนดไวตามรายละเอียดแผนงาน 
 1-i หมายถึง ลําดับที่ของกฎหมาย 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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 :  

จํานวนกฎหมายรายฉบับใหเปนไปตามการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
เหตุผล :  

1. เพื่อใหการพัฒนากฎหมายของสวนราชการบรรลุผลเปนไปตามรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนสอดคลองกับแผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการไดเสนอ
ไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2553           

2. เพื่อทําใหการยกรางกฎหมาย แกไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ  
อนุญาตของสวนราชการ มีประสิทธิภาพและมีรูปแบบเดียวกัน 
 

 

∑ (W1-i x SM1-i) 

∑  W1-i 

(W1 x SM1) + (W2 x SM2) + …  + (Wi x SMi)  

W1 + W2 + … + Wi 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 2553 
จํานวนกฎหมายที่ดําเนินการพัฒนา ฉบับ 85 91 96 อยูระหวาง

ดําเนินการ 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 

1. นายศิริ  เลิศธรรมเทวี 0 2280 9000   ตอ  301 

2. นายอํานาจ  พวัเวส 0 2280 9000   ตอ  303 

3. นายรังสิต  มาศรีจันทร 0 2280 9000   ตอ  557 

4. นางสาวสุภัทรา  สังขทอง 0 2280 9000   ตอ  558 

5. นายเศรษฐชัย  อันสมศร ี 0 2280 9000   ตอ  556 

6. นางสาวกรทิพย  รัตนวงศ 0 2280 9000   ตอ  556 

7. นายธรรมรัตน  ภูจันทรเจรญิ 0 2280 9000   ตอ  558 
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แนวทางการประเมินผล : 
การกําหนดคะแนนความสําเร็จในแตละขั้นตอนของการดําเนินการพัฒนากฎหมายรายฉบับ ตามตัวชี้วัดท่ี 

11.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการยกรางกฎหมาย แกไข หรือยกเลิกกฎหมายและ 
อนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของสวนราชการ ดังปรากฏตามตาราง ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล คะแนน 
ขั้นตอนที่  1 ดําเนินการตรวจสอบ ศึกษา 
วิเคราะหกฎหมายรายฉบับแลวเสร็จ  

  รายงานการตรวจสอบและวิเคราะหกฎหมาย 
หรื อหลั กฐานอื่ นที่ แสดง ให เห็นว ามี การ
วิเคราะหในกฎหมายที่เสนอรายฉบับที่ผาน
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
คณะอนุกรรมการเจรจาขอตกลงและการ
ประเมินการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

1 

ขั้นตอนที่  2  การยกรางกฎหมายแตละ
ฉบับแลวเสร็จ 

  รางกฎหมายที่ผานการพิจารณาหรือผานความ
เห็นชอบแลวจากหัวหนาสวนราชการระดับกรม
หรือเทียบเทา 

1 

ขั้นตอนที่  3  มีการจัดทําการรับฟงความ
คิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียหรือผูอยู ใต
บังคับกฎหมาย (Focus Group) 

  รายงานหรือหลักฐานเอกสารท่ีแสดงใหเห็นวามี
การจัดทําการรับฟงความคิดเห็นในลักษณะ
ตางๆ ที่มีรูปแบบและผูมีสวนรวมที่มีความ
เหมาะสมกับความสําคัญและผลกระทบของ
กฎหมายที่ดําเนินการ 

1 

ขั้นตอนที่   4  ผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ  (ถามี)  และรัฐมนตรี 

  รายงานหรือหลักฐานวารางกฎหมายดังกลาว
ไ ด ผ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า ต ร ว จ ส อ บ จ า ก
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
(ถามี)  และรัฐมนตรี 

1 

ขั้นตอนที่  5 แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี ้
1.  กรณีร า งกฎหมาย ท่ีต องนํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรี : เสนอรางกฎหมายมาที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่  
30 กันยายน พ.ศ. 2554 
2. กรณีรางกฎหมายที่ไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี : ไดมีการประกาศใชบังคับ
กฎหมายภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2554 

  กรณีรางกฎหมายที่ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี: 
มีหนังสือนําสงร างกฎหมายซึ่ งลงนามโดย
รัฐมนตรี/ผูมีอํานาจลงนามมาที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โดยมีการลงทะเบียนรับหนังสือ
ดังกลาวภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 

  ก ร ณี ร า ง ก ฎ ห ม า ย ที่ ไ ม ต อ ง นํ า เ ส น อ
คณะรัฐมนตรี: มีหนังสือแจงใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีทราบวาไดมีการประกาศใชบังคับ
กฎหมายภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 

1 

รวมคะแนน (รายฉบับ) 5 
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เงื่อนไข :  
1. เกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ซึ่งในแตละขั้นตอนมีคะแนนเทากับ 1 คะแนน คะแนน

ที่ไดขึ้นอยูกับจํานวนขั้นตอนที่ดําเนินการได เชน ถากฎหมายฉบับที่ 1 สวนราชการดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 2 4 
และ 5 (ไมไดดําเนินการขั้นตอนที่ 3) จะไดคะแนนกฎหมายฉบับที่ 1 รวมเทากับ 4 คะแนน เปนตน 

2. สวนราชการระดับกรมทั่วไป สํานักงานปลัดกระทรวงที่มีกฎหมายท่ีจะพัฒนา  ตองสงผลการ
ดําเนินงานของขั้นตอนที่ 1 – 5 ถึงสํานักงานปลัดกระทรวง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 หากสงลาชา
กวาวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จะถูกปรับลดคะแนน วันละ 0.0500 คะแนนตอวันทําการ   

3. สวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และสวน
ราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตองสงผลการดําเนินงานของขั้นตอนที่ 1 – 5 ถึงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 หากสงลาชากวาวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จะถูกปรับลด
คะแนน วันละ 0.0500 คะแนนตอวันทําการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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กรณีที่  2   สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงทั้งทีม่ีและไมมีกฎหมายที่จะตองพัฒนา (ยกเวนสํานักงาน  
                ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 11.2  ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของ 
                         สวนราชการ 
น้ําหนัก :         รอยละ  2  สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงที่ไมมีกฎหมายที่จะตองพัฒนา  
          รอยละ  1  สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงที่มีกฎหมายที่จะตองพัฒนา 

คําอธิบาย :   
ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ หมายถึง 

ความสําเร็จของสํานักงานปลัดกระทรวงในการรวบรวมและจัดสงรายงานผลการดําเนินการยกรางกฎหมาย 
แกไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของสวนราชการในสังกัดกระทรวงได
ครบถวน และจัดสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดสงรายงานผลการดําเนินการยกรางกฎหมาย แกไข หรือยกเลิกกฎหมายและ 
อนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของสวนราชการ เกินกําหนดมากกวา 7 วันทําการ 

2 จัดสงรายงานผลการดําเนินการยกรางกฎหมาย แกไข หรือยกเลิกกฎหมายและ 
อนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของสวนราชการ เกินกําหนดมากกวา 5 วันทําการ 

3 จัดสงรายงานผลการดําเนินการยกรางกฎหมาย แกไข หรือยกเลิกกฎหมายและ 
อนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของสวนราชการ เกินกําหนดมากกวา 3 วันทําการ 

4 จัดสงรายงานผลการดําเนินการยกรางกฎหมาย แกไข หรือยกเลิกกฎหมายและ 
อนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของสวนราชการเกินกําหนดมากกวา 1 วันทําการ 

5 จัดสงรายงานผลการดําเนินการยกรางกฎหมาย แกไข หรือยกเลิกกฎหมายและ 
อนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของสวนราชการตามกําหนด 

 
เหตุผล :   

สืบเนื่องจากแผนพัฒนากฎหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ใหสวนราชการดําเนินการ
พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ อนุญาต และเมื่อคณะกรรมการประเมินฯ ใหความเห็นชอบกับ
แผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการเสนอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สวนราชการจึงตองจัดทํากฎหมายให
สอดคลองกัน  
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 

ผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 

1. นายศิริ  เลิศธรรมเทวี 0 2280 9000   ตอ  301 

2. นายอํานาจ  พวัเวส 0 2280 9000   ตอ  303 

3. นายรังสิต  มาศรีจันทร 0 2280 9000   ตอ  557 

4. นางสาวสุภัทรา  สังขทอง 0 2280 9000   ตอ  558 

5. นายเศรษฐชัย  อันสมศร ี 0 2280 9000   ตอ  556 

6. นางสาวกรทิพย  รัตนวงศ 0 2280 9000   ตอ  556 

7. นายธรรมรัตน  ภูจันทรเจรญิ 0 2280 9000   ตอ  558 

 
 
แนวทางการประเมินผล : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 - 5 สํานักงานปลัดกระทรวงสงรายงานผลการ
ดําเนินการการยกรางกฎหมาย แกไข หรือ
ยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการ
อนุมัติ อนุญาตของสวนราชการ ไดทันกําหนด
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามเกณฑ
การใหคะแนนที่กําหนดไว 

  โดยพิจารณาจากวันที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีลงทะเบียนรับหนังสือนําสง
รายงานการดําเนินการยกรางกฎหมาย
ของสวนราชการในสังกัด ไมเกินวันที่ 31 
ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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กรณีที่ 3 สําหรับสวนราชการที่ไดรับการยกเวนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวน 
               ราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แตมีกฎหมายที่จะยกราง แกไข หรือยกเลิกกฎหมายและ  
               อนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ 
               กําหนดใหตองดําเนินการ 
 

ใหสวนราชการกําหนดน้ําหนกัของตัวชี้วัดท่ี 11.1 และตัวชี้วัดท่ี 11.2 ดังตารางตอไปนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 11.1 ตัวช้ีวัดที่ 11.2 
สวนราชการ 

ดําเนินการ น้ําหนัก ดําเนินการ น้ําหนัก 
สวนราชการระดับกรมทั่วไป
และสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

 2 ไมตองดําเนินการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงที่มี
กฎหมายจะตองพัฒนา 

 1  1 

สํานักงานปลัดกระทรวงที่ไม
มีกฎหมายจะตองพัฒนา 

ไมตองดําเนินการ  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ปฏิทินการดําเนินการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554 

ลําดับ
ที่ 

สวนราชการ ตัวช้ีวัด กําหนดเวลา 

1 ส วนราชการระ ดับกรม
ทั่ ว ไ ป  และสํ านั ก ง าน
ปลัดกระทรวงที่มีกฎหมาย
จะตองพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ท่ี 11.1 

  กรณีรางกฎหมายที่ตองนําเสนอคณะรัฐมนตร:ี มี
หนังสือนําสงรางกฎหมายซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรี/ผูมี
อํานาจลงนามมาที่สํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี โดยมี
การลงทะเบยีนรับหนงัสือดังกลาวภายในวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2554 

  กรณีรางกฎหมายที่ไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตร:ี มี
หนังสือแจงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรทีราบวา
ไดมีการประกาศใชบังคับกฎหมายภายในวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2554 

  สงผลการดําเนินงานของขัน้ตอนที่ 1 – 5  ถึง
สํานักงานปลดักระทรวง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 
พ.ศ. 2554  

2 สวนราชการสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่อยูในบังคับ
บั ญ ช า ขึ้ น ต ร ง ต อ
นายกรัฐมนตรี  และสวน
ราชการ ไม สั งกั ด สํ านั ก
นายกรัฐมนตรี 

ตัวชี้วัด
ท่ี 11.1 

  กรณีรางกฎหมายที่ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี: มี
หนังสือนําสงรางกฎหมายซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรี/ผูมี
อํานาจลงนามมาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมี
การลงทะเบียนรับหนังสือดังกลาวภายในวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2554 

  กรณีรางกฎหมายที่ไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี: มี
หนังสือแจงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบวา
ไดมีการประกาศใชบังคับกฎหมายภายในวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2554 

  สงผลการดําเนินงานของขั้นตอนที่ 1 – 5 ถึงสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 
พ.ศ. 2554 

3 สํานักงานปลัดกระทรวงที่ไมมี
กฎหมายที่จะตองพัฒนา
และสํานักงานปลัดกระทรวง
ที่มีกฎหมายที่จะตองพัฒนา 
 

ตัวชี้วัด
ท่ี 11.2 

  จัดสงรายงานผลการดําเนินการยกรางกฎหมาย 
แกไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การอนุมั ติ  อนุญาตของสวนราชการในสั งกัด
กระทรวงไดครบถวน และจัดสงใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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   มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคการ 

ตัวช้ีวัดที่ 12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั  

น้ําหนัก :   รอยละ 20   

คําอธิบาย :  

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวชี้วัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ที่ผานมา  สวนราชการไดยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) จํานวน 2 หมวด ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่ง
หนวยงานดานนโยบายไดดําเนินการในหมวด 1 หรือ หมวด 4  (หมวดบังคับ) และหมวดสมัครใจอีกหนึ่งหมวด   
สําหรับหนวยงานดานบริการไดดําเนินการในหมวด 1 หรือ หมวด 6 (หมวดบังคับ) และหมวดสมัครใจอีกหนึ่ง
หมวดเชนกัน  

• สําหรับในปงบประมาณ พ .ศ. 2554 สํานักงาน ก .พ .ร . ยังคงมุงเนนเพื่อผลักดันให 
สวนราชการปรับปรุงองคการอยางตอเนื่อง  โดยวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่เหลือจํานวน 2 หมวด รวมท้ัง ใหความสําคัญกับการ “รักษา” 
ระบบการบริหารจัดการที่ดีที่สวนราชการไดดําเนินการมาแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 
เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการในระดับกาวหนา (Progressive Level: PL) ที่
จะตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอไป  

• สาระสําคัญของแนวทางดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สวนใหญใกลเคียงกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 มีความแตกตางเพียง 2 ประการ  ดังนี้ 

1) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ทั้ง 7 หมวด 
เนื่องจากสวนราชการจะตองไดรับการตรวจรับรองการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Certify FL) เพื่อเปนพื้นฐานของการพัฒนาระบบบริหารจัดการในระดับกาวหนาที่จะตองดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอไป  

2) ตัวชี้วัดผลลัพธของหมวด 7 เปนตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ทั้ง 6 หมวด ซึ่งสวนราชการจะเลือกจากตัวชี้วัดแนะนํามาหมวดละ 1 ตัวชี้วัด เพื่อสะทอน
ผลลัพธของกระบวนการ และเปนจุดเนนที่สําคัญที่สวนราชการตองผลักดันการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 
ประกอบกับตัวชี้วัดท่ีเลือกในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 นี้ จะเปนสวนหนึ่งของการตรวจรับรองการผานเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify FL) 
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3 ) ตัวชี้วัดผลลัพธของหมวดที่ดําเนินการที่สวนราชการไดคัดเลือกมาในการจัดทําแผนพัฒนา
องคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (แบบฟอรม 4.2) และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2553 นั้น 
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดใหคะแนนความครบถวนตามตัวชี้วัดยอย 15.3.3 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แลว 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขอยกเลิกการใหคะแนนผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธดังกลาว 
เนื่องจากไดมากําหนดเปนตัวชี้วัดในหมวด 7 ซึ่งสะทอนผลลัพธของกระบวนการที่ครอบคลุมทุกหมวดแลว  

• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหองคการไดปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการใหไดมาตรฐานและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น แมในหมวดที่สวนราชการ
ไดดําเนินการผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ไปแลวก็ตาม สวนราชการควรให
ความสําคัญกับการ “รักษา” ระบบบริหารจัดการท่ีดีดังกลาวใหตอเนื่อง เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการในขั้นกาวหนาที่จะตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอไป 

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

• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้  ใหศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือคําอธิบาย
ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

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

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก  
(รอยละ) 

12.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 8 
12.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (ผลลัพธของกระบวนการ) ของสวน
ราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

6 

12.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองคการดวยตนเองตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

6 

รวม 20 
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ตัวช้ีวัดที่ 12.1   รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

น้ําหนัก : รอยละ 8 (น้ําหนักหมวดรอยละ 4 จํานวน 2 หมวด) 

คําอธิบาย : 

• สวนราชการจะดําเนินการเพื่อใหผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
จํานวน 2 หมวดที่เหลือ และสวนราชการจะใชแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ไดจัดทําขึ้นเปน
เครื่องมือในการกํากับติดตามเพื่อใหผานเกณฑฯ ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

น้ําหนัก (รอยละ)                                         
                                  ตัวช้ีวัด            หมวดที่เหลือ 

(1) 
หมวดที่เหลือ 

(2) 

12.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน  
(วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองคการในหมวดท่ี
ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4 4 

รวม 8 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

วัดความสําเร็จของกระบวนการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่
ดําเนินการ โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน ดังนี้    

 
เกณฑการใหคะแนน 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพืน้ฐาน  

 
4 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
100 

 

ทั้งนี้ เกณฑการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดังกลาวจะมีรายละเอียดในคูมือคําอธิบาย
ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
  คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน 
  แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
  รายงานการประชุม 
  บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
  ภาพถาย 
 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

หมายเหตุ :  

  สําหรับเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 13 นี้ ขอให 
สวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิม่เติม 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

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

  สภาพแวดลอมของสถานท่ีที่ดําเนินการตามกิจกรรม 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 12.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ 

  ผลลัพธการดําเนินการ (ผลลัพธของกระบวนการ) ของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพ 

           การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 

น้ําหนัก : รอยละ 6 

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการ
ดําเนินการของสวนราชการ หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (หมวด 7) ซึ่งเปนตัวชี้วัด
ที่สะทอนผลการดําเนินการหมวด 1 – 6  

• สวนราชการเลือกตัวชี้วัดผลลัพธหมวด 1 – 6  ซึ่งเปนตัวชี้วัดแนะนําของสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน
หมวดละ 1  ตัวชี้วัด โดยแตละตัวชี้วัดมีคาน้ําหนักคะแนนเทากันทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้ําหนักของทุก
ตัวชี้วัดรวมกันเทากับ 1 (รายละเอียดตัวชี้วัดผลลัพธดังกลาวปรากฏในภาคผนวก ข) ทั้งนี้ ใหสวนราชการแจง
รายชื่อตัวชี้วัดท่ีเลือกดังกลาวมาพรอมกับการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน  

• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ ขอใหสวนราชการรายงานผลวา
สามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ         
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนกั       
(Wi x SMi) 

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

. . … … … … … . . 

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

น้ําหนักรวม Σ W1- i  คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ Σ (Wi x SMi) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 

     

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

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

W       หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดใหเทากันทุกตัวช้ีวัด และผลรวม
ของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัด เทากับ 1  

SM     หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i        หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน  

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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

 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 ภาพถาย 
 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

หมายเหตุ :  

  สําหรับเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 13 นี้ ขอให 
สวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิม่เติม 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
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แนวทางการประเมินผล 

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

  สภาพแวดลอมของสถานท่ีที่ดําเนินการตามกิจกรรม 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 12.3  ระดับความสําเร็จของการประเมินองคการดวยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

                      การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

น้ําหนัก : รอยละ 6 

อธิบาย : 

• การประเมินองคกรดวยตนเอง นั้น ใหสวนราชการดําเนินการ ดังนี้ 
o จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร   
o ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1 – 7 ตามโปรแกรมตรวจประเมิน FL   
o ประเมินองคกรดวยตนเอง เพื่อผานการรับรองเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL  

• การประเมินองคกรดวยตนเอง (Self Certify FL) เพื่อผานการรับรองเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมายถึง การใหสวนราชการประเมินองคกรตามประเด็นที่กําหนดที่แสดงใหเห็นถึงการ
ยกระดับการบริหารจัดการองคการในประเด็นที่สําคัญของแตละหมวด ที่สะทอนถึงความเปนระบบ และการนําไป
ปฏิบัติใหเกิดผล  ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาองคการใหเกิดความย่ังยืน  

 
เกณฑการใหคะแนน 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการประเมินองคกรดวยตนเองตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน  

6 1 2 3 4 5 
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เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับความสําเร็จของ Milestone ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2     

3    

4    

5   
 

โดยที่ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําลักษณะสําคัญขององคกรไดครบถวน 
2 ประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(FL) ไดครบถวน 
3 ประเมินองคกรดวยตนเอง เพื่อผานการรับรองการผานเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ไดครบถวนไมนอยกวา
รอยละ 80 ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

4 ประเมินองคกรดวยตนเอง เพื่อผานการรับรองการผานเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ไดครบถวนไมนอยกวา
รอยละ 90 ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

5 ประเมินองคกรดวยตนเอง เพื่อผานการรับรองการผานเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ไดครบถวนไมนอยกวา
รอยละ 100 ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

 

เหตุผล :  

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  2548 ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. ในการ
ยกระ ดับและพัฒนาคุณภาพการบริ หารจั ดการภาค รั ฐ  เพื่ อ รองรั บการพัฒนาระบบราชการ 
ในขั้นตอไป 
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• เพื่อใหสวนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเองเปรียบเทียบกับการบริหาร
จัดการของสวนราชการที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐใหอยูในระดับเทียบเทามาตรฐานสากล  ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2551 -  พ.ศ. 2555) ที่มุงใหหนวยงานของรัฐเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและ
ความสามารถในการเรียนรู คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ  

หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั : กลุมบริหารการเปล่ียนแปลง 3  

สํานักบริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 

  

ผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 

1. นางอารียพันธ เจริญสุข  02-356-9948 

2. นางขนิษฐา  งามวงศสถิต 02-356-9999 ตอ 8985 

3. นางสาวอรญาณี  สุนทรชั 02-356-9999 ตอ 8916 

4. นางสาวจิริสุดา  จอมพลาพล 02-356-9999 ตอ 8804 

 

 


