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รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 
 
ตัวช้ีวัดที่  3.1   รอยละของกลุมเปาหมายที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก  
                    เงินและผานเกณฑการทดสอบความรูความเขาใจ  ไมนอยกวารอยละ 90 
หนวยวัด    :   รอยละ  
นํ้าหนัก       :   รอยละ  10 
คําอธิบาย    : ดวยสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ไดกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริมและ
ประสานความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนยุทธศาสตรหลักในแผนยุทธศาสตร 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2545 – 2549 ) โดยมีเปาประสงคที่สําคัญ
เพ่ือใหประชาชนและบุคลากรที่เก่ียวของมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน อันเปนการ
สอดคลองตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  มาตรา 40 ที่กําหนดให
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหนาที่เผยแพรความรู ใหการศึกษาและฝกอบรมดานตาง ๆ ที่
เก่ียวกับการดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึง
จัดโครงการฝกอบรม สัมมนาตามแผนเพื่อเผยแพรความรูใหแกกลุมเปาหมาย โดยแตละโครงการมีการ
ทดสอบความรู ความเขาใจ รวมถึงประเมินผลดังนี้  

1. โครงการ แผนงานที่มีการทดสอบความรู ความเขาใจ ไดแก 
1.1 โครงการฝกอบรม ซึ่งกลุมเปาหมายเปนเจาหนาที่หรือพนักงานของรัฐ 
1.2 โครงการฝกอบรม  ซึ่ งก ลุม เป าหมายเปน เจ าหน าที่ จ ากสถาบันการ เงิน  

หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 
2. โครงการ แผนงานที่มีการประเมินความพึงพอใจ ไดแก 

2.1 โครงการสัมมนา ซึ่งกลุมเปาหมายเปนหนวยงานที่เก่ียวของและประชาชน  
2.2  โครงการเผยแพรความรู ซึ่งกลุมเปาหมายเปนประชาชน 

 

สูตรการคํานวณ :  
 

(จํานวนประชากรและบคุลากรของหนวยงานที่เก่ียวของไดรับความรูฯ แลวมีความรูความเขาใจ ) x  100 
                         จํานวนประชากรและบุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของไดรับความรูฯ                         
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เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5   ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน

ดังนี้ 
 
•  ประชาชนและบุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของที่ไดรับการอบรมใหความรู

เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีความรูความเขาใจ   
 รอยละ 70   

เทากับ  1  คะแนน 

•  ประชาชนและบุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของที่ไดรับการอบรมใหความรู
เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีความรูความเขาใจ     
รอยละ 75   

เทากับ  2  คะแนน 

•  ประชาชนและบุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของที่ไดรับการอบรมใหความรู
เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีความรูความเขาใจ     
รอยละ 80   

เทากับ  3  คะแนน 

•  ประชาชนและบุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของที่ไดรับการอบรมใหความรู
เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีความรูความเขาใจ     
รอยละ 85   

เทากับ  4  คะแนน 

•  ประชาชนและบุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของที่ไดรับการอบรมใหความรู
เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีความรูความเขาใจ      
รอยละ  90 

เทากับ  5 คะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
2546 2547 2548 

-  จํานวนประชาชน และบุคลากรของหนวยงานที่
เก่ียวของที่เขารับการอบรม 

 
คน 

 
1,138 

 
1,244 

 
2,354 

-  รอยละของจํานวนประชาชน และบุคลากรของ
หนวยงานที่เก่ียวของที่เขารับการอบรมมีความรูความ
เขาใจ 

 
รอยละ

 
80 

 
80  

 
96.43 

 
 
 
 



    10
10

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 
1. กําหนดใหกองนโยบายและมาตรการเปนหนวยงานที่รับผดิชอบในการจัดเก็บขอมลู 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  จะจดัเก็บเปนรายเดือนและสงใหกลุมพัฒนาระบบบรหิารรายงาน

หนวยงานที่เก่ียวของ 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : พันตํารวจโทหญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง  เบอรติดตอ :  0-2219-3600 ตอ  4000    
                            รอยตํารวจเอก ไพรัตน เทศพานชิ          เบอรติดตอ :  0-2219-3600 ตอ  4007                    
ผูจัดเกบ็ขอมูล          : นางสาวกมลเนตร   ภควากร              เบอรติดตอ : 0-2219-3600 ตอ  4009 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2. จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของประเทศที่มีขอตกลง พันธกรณี บันทึกความเขาใจกับประเทศไทยใน 
                  เร่ือง การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและมีการดําเนินงานรวมกันอยางเปนรูปธรรม 
หนวยวัด :  ประเทศ 
นํ้าหนัก  :  10 
คําอธิบาย :  การลงนาม บนัทึกความเขาใจ ( Memorandum of Understanding , MOU)  กับตางประเทศ 
หมายถึง  การลงนามในบันทึกความเขาใจเพื่อใหเกิดความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางคดี
ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   ซึ่งสํานักงาน ปปง. ไดรับความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีทั้งราง
บันทึกความเขาใจและการลงนามในบนัทึกความเขาใจ โดยสํานักงาน ปปง.จะทาบทามหนวยงานฟอกเงิน
ของประเทศตางๆ  ใหมารวมลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวแบบทวภิาคี  หากประเทศนั้น
เห็นชอบกับรางบันทึกความเขาใจฯ ของ สํานักงาน ปปง. ทั้งหมด  ก็จะสามารถดาํเนนิการเรื่องการลงนาม
ไดทนัที   ซึ่งที่ผานมามักจะเปนการ ลงนามและแลกเปลีย่นบันทึกความเขาใจฯ กันทางจดหมาย  ในการนี้มี
ปจจัยที่สํานักงาน ปปง. ไมสามารถควบคมุ  ได ดวยเงื่อนไขตางๆ ไดแก ระยะเวลาในการพิจารณาบนัทึก
ความเขาใจฯ ของตางประเทศ โดยเฉลี่ยประมาณ 6-12  เดือน   หากมีการแกไขบนัทึกความเขาใจ 
ระยะเวลาในการประสาน/เจรจาตอรองในการแกไข/เพ่ิมเติมรายละเอียดของบันทกึความเขาใจฯ ระหวาง 
สํานักงาน ปปง. กับตางประเทศ  โดยเฉลีย่ประมาณ 3-12 เดือน ระยะเวลาในการพิจารณารางบนัทึกความ
เขาใจที่ไดรับการแกไข/เพ่ิมเติมแลวโดยกระทรวงการตางประเทศ  โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ป  กอนที่จะเสนอ
คณะรัฐมนตรเีพ่ือใหความเห็นชอบให สํานักงาน ปปง. ลงนามในบันทึกความเขาใจที่ไดรับการแกไข/
เพ่ิมเติมแลวกับประเทศนัน้ๆ ตอไป ดังนัน้ หากภายในปงบประมาณ 2547 สํานักงาน ปปง. ไมไดรับความ
เห็นชอบจากสวนราชการที่เก่ียวของเพ่ือลงนามในบนัทึกความเขาใจ ใครขอใหการประเมินความสําเร็จของ
การดําเนินงานพิจารณาเฉพาะในสวนทีสํ่านักงาน ปปง. สามารถควบคุมและดําเนนิการได คือการประสาน
กับหนวยงานเปาหมายและไดรับการตอบรับโดยมีเจตนารมณจะรวมลงนามดวยจากหนวยงานเปาหมายที่
สํานักงาน ปปง. ไดทาบทามไปไมนอยกวา 5 หนวยงานเทานั้น (ภายใตเง่ือนไขของสภาวการณทีห่นวยงาน
ตางประเทศควบคุมไดเชนเดียวกันกับสาํนักงาน ปปง.) 
สูตรการคํานวณ :  

จํานวนประเทศที่มีขอตกลงพันธกรณบีันทึกความเขาใจและมีการดาํเนินงานรวมกันอยางเปนรูปธรรม 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ประเทศ  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 
•   จํานวนประเทศที่มีขอตกลงพันธกรณีบนัทึกความเขาใจ   22 ประเทศ  เทากับ   1   คะแนน 
•   จํานวนประเทศที่มีขอตกลงพันธกรณีบนัทึกความเขาใจ   24 ประเทศ   เทากับ   2   คะแนน 
•   จํานวนประเทศที่มีขอตกลงพันธกรณีบนัทึกความเขาใจ   26 ประเทศ   เทากับ   3   คะแนน 
•   จํานวนประเทศที่มีขอตกลงพันธกรณีบนัทึกความเขาใจ   28 ประเทศ   เทากับ   4   คะแนน 
•   จํานวนประเทศที่มีขอตกลงพันธกรณีบนัทึกความเขาใจ   30 ประเทศ   เทากับ   5   คะแนน 

เง่ือนไข :   (ถามี) 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 

พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
2546 2547 2548 

- จํานวนประเทศที่มีการลงนาม ประเทศ 5 5 12 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 
1. กําหนดใหศนูยสารสนเทศและติดตามประเมินผลเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ

ขอมูล 
2. จะดาํเนินการเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่ประสานงานกบัหนวยงานตางประเทศ ในเรื่อง

การจัดทํา MOU  ซึ่งการดาํเนินงานสวนมากจะดาํเนนิการประสานงานผานระบบอีเมล จึง
สามารถเก็บเปนขอมูลไดในระบบอิเล็กทรอนิกส 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายวี่คุณ  นธิิมุทรากุล               เบอรติดตอ :  02-2193600  ตอ  6002 
ผูจัดเก็บขอมูล       : นายสรรเพชญ แสงเนตรสวาง     เบอรติดตอ :  02-2193600   ตอ 7014 
                       นางใกลรุง  งามประเสริฐพงศ    เบอรติดตอ :  02-2193600   ตอ 6003 
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ตัวช้ีวัดที่  3.3. รอยละของจํานวนเรื่องทีม่ีคําส่ังยึด/อายัดทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการไดภายใน 90 วัน   
                    ไมนอยกวารอยละ 90 
หนวยวัด :     รอยละ 
นํ้าหนัก  :       รอยละ  7 
คําอธิบาย :  จํานวนเรื่องทีสํ่านักงาน ปปง. มีคําส่ังยึด/อายัดทรัพยสินแลว  สามารถสงเร่ืองนั้น ๆ ให
พนักงานอัยการพิจารณาไดภายใน 90 วนั : โดยวางระบบการจัดเก็บขอมูล  คํานวณวันตั้งแตวันที่มีผลใน
คําส่ังยึด/อายัดทรัพยสินฯ จนถึงวันที่ที่มหีนังสือนําสงเร่ืองนั้น ๆ ใหพนักงานอัยการพิจารณา  อยูใน
ระยะเวลา 90 วันมีไมนอยกวารอยละ 90 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนเร่ืองที่สํานักงาน ปปง.สงใหพนักงานอัยการไดภายใน 90 วัน x100 
                                                    จาํนวนเร่ืองที่สํานักงาน ปปง.มีคําสั่งยึด/อายัดทรัพยสิน                        
. 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- .รอยละ 10  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 

 
•  จํานวนเรื่องทีสํ่านักงาน  ปปง.มีคําส่ังยึด/อายัดทรัพยสิน  สงใหพนกังานอัยการ 

ไดภายใน 90 วันไมนอยกวา รอยละ 50                         
เทากับ   1 คะแนน 

•  จํานวนเรื่องทีสํ่านักงาน  ปปง.มีคําส่ังยึด/อายัดทรัพยสิน  สงใหพนกังานอัยการ 
ไดภายใน 90 วันไมนอยกวา รอยละ  60       

เทากับ   2 คะแนน 

•  จํานวนเรื่องทีสํ่านักงาน  ปปง.มีคําส่ังยึด/อายัดทรัพยสิน  สงใหพนกังานอัยการ 
ไดภายใน 90 วันไมนอยกวา รอยละ  70 

เทากับ   3 คะแนน 

•  จํานวนเรื่องทีสํ่านักงาน  ปปง.มีคําส่ังยึด/อายัดทรัพยสิน  สงใหพนกังานอัยการ 
ไดภายใน 90 วันไมนอยกวา รอยละ  80 

เทากับ   4 คะแนน 

•  จํานวนเรื่องทีสํ่านักงาน  ปปง.มีคําส่ังยึด/อายัดทรัพยสิน  สงใหพนกังานอัยการ 
ไดภายใน 90 วันไมนอยกวา รอยละ  90 

เทากับ   5 คะแนน 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 
พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

2546 2547 2548 
- จํานวนเรื่องที่สํานักงาน  ปปง. สงให 
   พนักงานอยัการภายใน 90 วัน  

เร่ือง 124 92 84 

- จํานวนเรื่องที่สํานักงาน ปปง.มีคําส่ังยึด/
อายัดทรัพยสิน  

เร่ือง 94 120 97 

หมายเหตุ    ผลการดาํเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 2548 ใชขอมูล  “รอยละของจํานวนเรื่องที่
สํานักงาน  ปปง. สงใหพนกังานอัยการและจํานวนเรื่องที่สํานักงาน ปปง. มีคําส่ังยึด/อายัดทรพัยสินในแต
ละป” 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 
1. แหลงขอมูล : กําหนดใหสํานักงานตรวจสอบและคดีเปนหนวยงานทีรั่บผิดชอบในการจัดเก็บขอมลู 
2. วิธีการจัดเกบ็ขอมูลสําหรับปงบประมาณ 2549 :  เก็บขอมูลจากจํานวนเรื่องที่สํานักงาน  ปปง.  

มีคําส่ังยึด/อายัดทรัพยสิน  และ สงใหพนกังานอัยการไดภายใน 90 วันในเรื่องเดียวกัน 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายอภิชาต ิ  ถนอมทรัพย            เบอรติดตอ :    02 - 2193600  ตอ 8000 
ผูกํากับดูแลขอมูล    : นางอรพิน  พิชญาพงศ                เบอรติดตอ :    02 - 2193600  ตอ 1901 
ผูจัดเก็บขอมูล         : นางสาวกฤติยา   จติรสงวน           เบอรติดตอ:     02 – 2193600 ตอ 1906 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.4 รอยละของจํานวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลแพงเทียบกับจํานวนเรื่องที่ 
                  สํานักงาน ปปง. สงใหพนกังานอัยการพจิารณา 
หนวยวัด :  เร่ือง 
นํ้าหนัก  : รอยละ  8 
คําอธิบาย :  รอยละของจํานวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลแพงเทียบกับจํานวนเรื่องที่ 
สํานักงาน  ปปง. สงใหพนกังานอัยการพจิารณา ไมนอยกวารอยละ 95 หมายถงึ จํานวนเรื่องทีสํ่านักงาน 
ปปง.สงใหพนกังานอัยการพจิารณา 100 เร่ือง พนักงานอัยการสามารถยื่นคํารองขอใหศาลมคีําส่ังให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดนิไมนอยกวา 95 เร่ือง 
สูตรการคํานวณ : 

(จํานวนเรื่องที่สํานักงาน ปปง.สงใหพนักงานอัยการ – จํานวนเรื่องทีพ่นักงานอัยการไมย่ืนคาํรอง ) x100 
                             จาํนวนเรื่องที่สํานักงาน ปปง.สงใหพนักงานอยัการ                            
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- .รอยละ 5  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 
•  จํานวนเรื่องทีพ่นักงานอัยการยื่นคํารองฯ เทียบกับจาํนวนเรื่องที่

สํานักงาน  ปปง.  สงใหอัยการ รอยละ 87                        
เทากับ   1   คะแนน 

•  จํานวนเรื่องทีพ่นักงานอัยการยื่นคํารองฯ เทียบกับจาํนวนเรื่องที่ 
สํานักงาน  ปปง.  สงใหอัยการ รอยละ  89       

เทากับ   2   คะแนน 

•  จํานวนเรื่องทีพ่นักงานอัยการยื่นคํารองฯ เทียบกับจาํนวนเรื่องที่ 
สํานักงาน  ปปง.  สงใหอัยการ รอยละ  91 

เทากับ   3   คะแนน 

•  จํานวนเรื่องทีพ่นักงานอัยการยื่นคํารองฯ เทียบกับจาํนวนเรื่องที่ 
สํานักงาน  ปปง.  สงใหอัยการ รอยละ  93 

เทากับ   4   คะแนน 

•  จํานวนเรื่องทีพ่นักงานอัยการยื่นคํารองฯ เทียบกับจาํนวนเรื่องที่ 
สํานักงาน  ปปง.  สงใหอัยการ รอยละ  95 

เทากับ   5   คะแนน 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 

พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
2546 2547 2548 

-  จํานวนเรื่องที่สํานักงาน  ปปง. สงให
พนักงานอัยการ 

เร่ือง 94 120 97 

-   จํานวนคดทีี่พนักงานอัยการไมย่ืนคาํรอง เร่ือง 0 1 0 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. แหลงขอมูล : กําหนดใหสํานักงานตรวจสอบและคดีเปนหนวยงานทีรั่บผิดชอบในการ

จัดเก็บขอมูล 
2. วิธีการจัดเกบ็ขอมูล :  เก็บขอมูลจากจํานวนเรื่องที่สํานักงาน  ปปง.  สงใหพนักงาน

อัยการและจํานวนเรื่องที่พนักงานอัยการไมย่ืนคาํรอง 
 
กํากับดูแลตัวช้ีวัด :    ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและคด ี  เบอรติดตอ :   02 - 2193600  ตอ 8000 

        นางอรพิน  พิชญาพงศ                 เบอรติดตอ :   02 - 2193600  ตอ 1901 
ผูจัดเก็บขอมูล     :    นางสาวกฤติยา   จิตรสงวน            เบอรติดตอ:    02 – 2193600 ตอ 1906                  
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ตัวชี้วัดที่  3.5. รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการปองกันและ 
                   ปราบปรามการฟอกเงินเทียบกับแผนงานตามสัญญาจัดซื้อจดัจาง 
หนวยวัด : รอยละ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ 10 

คําอธิบาย :  รอยละของความสําเร็จของการดําเนินงานตามสัญญาจาวของระบบสารสนเทศประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่ดําเนนิการในป พ.ศ. 2549 โดยคดิรอยละจากงวดงานที่ไดรับการสงมอบไดแก  

– โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานกังาน ปปง. จาํนวน 7 ระบบประกอบดวย 

1. ระบบปญญาประดิษฐเพ่ือวเิคราะหรายงานทําธุรกรรมอยางเต็มรูปแบบ 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหและจดัการขอมูลคด ี
3. ระบบจดัเก็บขอมูลสํารองขนาดใหญ สําหรับระบบ AERS และระบบฐานขอมูล 
4.  ระบบกาํหนดและตดิตั้งเวลามาตรฐานสําหรับคอมพิวเตอรแมขาย 
5. ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจจบัและเขาถึงการติดตอส่ือสารทางสื่อโทรศัพท 
6. ระบบปองกันการดักฟงทางโทรศัพท 
7. ระบบเฝาติดตามและตรวจสอบตาํแหนงการเคลื่อนไหว 

 
สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนงวดงานที่สงมอบ  × 100 
จํานวนงวดงานทั้งหมด 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- .รอยละ 10  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 

 
•  มีความสําเร็จในการดําเนนิงานไมนอยกวา รอยละ 60                         เทากับ   1   คะแนน 
•  มีความสําเร็จในการดําเนนิงานไมนอยกวา รอยละ  70       เทากับ   2   คะแนน 
•  มีความสําเร็จในการดําเนนิงานไมนอยกวา รอยละ  80 เทากับ   3   คะแนน 
•  มีความสําเร็จในการดําเนนิงานไมนอยกวา รอยละ  90 เทากับ   4   คะแนน 
•  มีความสําเร็จในการดําเนนิงานไมนอยกวา รอยละ  100 เทากับ   5   คะแนน 
เง่ือนไข : จะตองไมเกิดเหตสุุดวิสัยอันไมสามารถควบคมุได 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 
พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

2546 2547 2548 
- จํานวนระบบสารสนเทศที่มีการสงมอบงาน เร่ือง 11 - 4 
หมายเหตุ  :  * (ถามี)   
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 
1. กําหนดใหศนูยสารสนเทศและติดตามประเมินผลเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล 
2. เก็บขอมูลจากการสงมอบงานของ ผูรับจางจัดทําระบบสารสนเทศ สํานักงาน ปปง.      

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายวี่คุณ  นธิิมุทรากุล                      เบอรติดตอ : 02-2193600 ตอ 6002 
ผูจัดเก็บขอมูล       :  นายสรรเพชญ แสงเนตรสวาง           เบอรติดตอ : 02-2193600  ตอ 7014 
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ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

น้ําหนัก :     รอยละ 5 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากผลสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบริหาร
ราชการสวนภูมิภาคของกลุมจังหวัด/จังหวัดใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรที่สําคัญ 
ของรัฐบาล งานบริการของสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค การถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด (POC) 
 
  

• ประเด็นการปรับปรุงการบริหารจัดการ ไดแก การแกไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ/กฎหมาย          
ที่เปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการของจังหวัด การถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกรปกครอง           
สวนทองถิ่น การกําหนดมาตรฐาน/คํานิยาม/วิธีการจัดเก็บขอมูลเปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใหจังหวัดดําเนินการ
และ/หรือการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนใหสอดคลองกับสถานการณของพื้นที่ การใหองคความรู
ที่ใชเพื่อการบริหารจัดการ การสนับสนุนทรัพยากร เชน บุคลากร งบประมาณที่เพียงพอ อุปกรณที่จําเปน เปนตน 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ระดับ
คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที่ :  
ขั้นตอนที่ 1 : สวนราชการวิเคราะห หรือทบทวนความตองการของกลุมจังหวัด/จังหวัดในเรื่องที่จังหวัด

ตองการไดรับการสนับสนุนดานยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของกลุมจังหวัด/จังหวัด 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และจัดลําดับหรือทบทวนลําดับความสําคัญของเรื่องที ่
กลุมจังหวัด/จังหวัดตองการไดรับการสนับสนุน 

ขั้นตอนที่ 2 : สวนราชการเลือกเรื่องที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551 โดยรวมถึงเรื่อง
ที่เปนนโยบายสําคัญที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา พรอมทั้งระบุประโยชนที่คาดวา
จะไดรับในการดําเนินการแตละเรื่อง และจัดทําแผนสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด 
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3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551) 
ขั้นตอนที่ 3 : สวนราชการจัดทําแนวทางการดําเนินการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการสนับสนุน

การดําเนินงานของจังหวัดปงบประมาณ พ.ศ. 2549 รวมทั้งแผนการถายโอนภารกิจของ
สวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ถามี) เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาและ
ไดรับความเห็นชอบภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 

ขั้นตอนที่ 4 : ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยมีการติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินการระหวางปงบประมาณ และสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินการเสนอ
ผูบังคับบัญชารับทราบ 

ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลการดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติ
การสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และมีการสรุป
ประเมินผลความสําเร็จ ณ สิ้นปงบประมาณ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค
ประโยชนที่ไดรับหรือผลกระทบจากการดําเนินงาน และแนวทางหรือขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาและไดรับ
ความเห็นชอบ 

เงื่อนไข : 
หากความสําคัญและประโยชนของเรื่องที่ เลือกมาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2549             

ไมเหมาะสม จะพิจารณาปรับลดคะแนน 

เหตุผล :  
เพื่อใหการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการมีการทํางานบูรณาการระหวางสวนราชการ

สวนกลาง และสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนการถายโอนภารกิจของสวนราชการใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมที่อยูในความรับผิดชอบได เชน ดานโครงสรางพื้นฐาน 
คุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม เปนตน    
 
หมายเหตุ : สํานักงาน ปปง.ขอยกเลกิตัวชีว้ัดน้ีตามหนังสือที่ ปง 006/2427 ลงวันที่ 30  
                    พฤศจิกายน 2548
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ตัวช้ีวัดที่ 5  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ : งานสงมอบทรัพยสินที่ขายทอดตลาด 
       ใหกับผูซือ้ทรัพยสินได 
หนวยวัด :   รอยละ   
นํ้าหนัก  :     5 

คําอธิบาย :   พิจารณาจากผลสํารวจ   ความพึงพอใจของผูรับบริการ งานสงมอบทรัพยสินที่ขายทอดตลาด
ใหกับผูซื้อทรพัยสินได  ประเด็นการสํารวจประกอบดวย 
  1.  ความพึงพอใจดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ 
  2.  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบรกิาร 
  3.  ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ผูรับบริการ  หมายถึง  ผูซือ้ทรัพยสินได 
สูตรการคํานวณ :  

คํานวณเปนรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 

•   ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียรอยละ 45 เทากับ   1   คะแนน 
•   ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียรอยละ 55 เทากับ   2   คะแนน 
•   ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียรอยละ 65 เทากับ   3   คะแนน 
•   ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียรอยละ 75 เทากับ   4   คะแนน 
•   ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียรอยละ 85 เทากับ   5   คะแนน 

 
เง่ือนไข :   ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระจะนาํมาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 
พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

2546 2547 2548 
1. งานสงมอบทรัพยสินที่ขายทอดตลาด
ใหกับผูซื้อทรพัยสินได 

 - 72.40 
 

N/A 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. แหลงขอมูล : ผูประเมินสามารถขอขอมูลจากหนวยงานทีรั่บผิดชอบงานบริการ  คือ  กอง
บริหารจัดการทรัพยสิน  และหนวยงานตามที่ระบุในแบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัดที่แนบ 

2. วิธีจัดเกบ็ขอมูล : หนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนนิการสํารวจ 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายพนม  ทองคาํ                           เบอรติดตอ : 02-2193600  ตอ  2031 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางสาวพรทิพา  จันทร                 เบอรติดตอ : 02-2193600  ตอ  2003 
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ตัวชี้วัดที่ 6. ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
โดยที่: 

 ระดับขั้นของความสําเร็จ (milestone)  ระดับคะแนน 

•   ข้ันตอนที่1 เทากับ   1   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่2 เทากับ   2   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่3 เทากับ   3   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่4 เทากับ   4   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่5 เทากับ   5   คะแนน 

 
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส โดยมีชองทางตาง ๆ อยาง
นอย 5 ชองทาง 

ขั้นตอนที่ 2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 6 ชองทาง 
ขั้นตอนที่ 3 1. มีคณะทํางานดําเนินการฯ และระเบียบคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติฯ 

เพ่ือดําเนินการในสวนที่ไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ
ฯ  เชน  มีการลงไปเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชนในทองที่ที่
คณะกรรมการภาคประชาชนแนะนํา    
2. มีการรับการแจงเบาะแสเกี่ยวกับผูกระทําความผิดทางโทรศัพทหรือ e-mail  และ
มีเจาหนาที่ที่ รับเรื่องราวรองทุกข หรือในการแจงเบาะแสผูกระทําความผิด 
ดําเนินการสงเร่ืองใหกับหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เพ่ือดําเนินการกับเรื่อง
ที่ประชาชนแจงเขามา และประสานงานติดตอกลับไปยังประชาชนหากประชาชนให
เบอรประสานกลับมา 

ขั้นตอนที่ 4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ เพ่ือสงเสริมและสนับสนนุการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และจะมีการจดัประชุมใน ป 2549   ( เปน
ทางการและไมเปนทางการ ) อยางนอย  2 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 1. มีการจัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ  และมี
เจาหนาที่ดําเนินการสรุปผลเพื่อสงใหกับคณะกรรมการฯ  ตรวจสอบ ภายในไมเกิน 
30 วัน  
2. มีการสรุปผลและดําเนินการ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  ในสวนที่
เก่ียวกับการจัดฝกอบรมการเปนวิทยากรใหกับคณะกรรมการภาคประชาชน
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ระดับชาติฯ  และจัดเผยแพรความรูเก่ียวกับการฟอกเงินใหกับประชาชนในสวน
ของกทม.และตางจังหวัดอยางนอย 5  ครั้ง 
 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. ประชาชนที่แสดงความคดิเห็นและแจงเบาะแสมายังสํานักงาน ปปง. และจากคณะกรรมการ
ภาคประชาชนระดับชาติฯ  

2. จัดเก็บแบบสอบถามจากคณะกรรมการภาคประชาชนและเก็บขอมูลไวในระบบคอมพิวเตอร 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พ.ต.ท.หญิงเอมอร  ไชยบัวแดง เบอรติดตอ : 0-2219-3600 ตอ  4000 
ผูจัดเก็บขอมูล      :  ร.ต.อ.ไพรัตน เทศพานชิ         เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4007  
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ตัวช้ีวัดที่  7 รอยละของระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
                และประพฤตมิิชอบ   
หนวยวัด : รอยละ 
นํ้าหนัก : รอยละ 4  
คําอธิบาย : 

ความสํ า เร็ จของการดํ า เนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ            
ประพฤติมิชอบ ซึ่งพิจารณาความครบถวนของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก 

1. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสนับสนุนใหภาคประชาชน
และเจาหนาที่ของรฐัมีสวนรวมในปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง  

2. การจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการและการดําเนินการอยางเครงครัด
เมื่อพบวามีการกระทําผิด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
 

 ระดับขั้นของความสําเร็จ (milestone)  ระดับคะแนน 

•   ข้ันตอนที่1 เทากับ   1   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่2 เทากับ   2   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่3 เทากับ   3   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่4 เทากับ   4   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่5 เทากับ   5   คะแนน 

  
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ระดับ  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 มีการทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ไดดําเนินการตามปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
มีการวิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ ที่กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ และสรปุขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน  

ขั้นตอนที่ 2  นําผลการทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ผลการวิเคราะห  
ความเสี่ยงฯ ผลสรุปจากระบบการรับฟงขอรองเรียนมาใชประกอบการจัดทํา
แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหแลวเสร็จ ทัง้นี้ ในการ
จัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบติัการฯ ดังกลาวตอง
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
คํานึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นดวย 

 ในแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรอืแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการระบุการดําเนินงานเชงิรุกในการสนบัสนุนให
ภาคประชาชนและเจาหนาที่ของรฐัมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางจริงจัง 
โดยตองกําหนดกิจกรรมที่เกีย่วของกับภาคประชาชนและภาครัฐ ดังนี ้ 

 ภาคประชาชน 
 1. การสรางความเขมแข็งใหกับ “เครือขายภาคประชาชน” โดยการสรางความรู 

ความเขาใจ และสรางทัศนคติที่ดีตอการเปนผูสอดสอง แจงเบาะแส                   
และเฝาระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาทีข่องรฐั 

 2. การจัดกิจกรรมสงเสริมใหเครือขายสามารถ “เผยแพรความรูแกประชาชน”     
เกี่ยวกับ 

 - วิธีการตรวจสอบ เฝาระวัง และเขามามีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหกับสวนราชการ/จังหวัด  

 - การใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ/หลักการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
และการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 

 - วิธีการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของสวนราชการ และการเขียนคํารองที่ถูกตอง  
 - ชองทางการรองเรียนและแจงกลับไปยังสวนราชการหรือหนวยงานสวนกลางที่

เกี่ยวของ (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) และศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย) 

 3. วิธีการใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ         
การประมูลงาน การจัดซื้อจดัจางของสวนราชการ 

 4. การติดตามการดําเนินงานของ ”เครือขายภาคประชาชน” อยางเปนรปูธรรม     
  

 
 ภาครัฐ (เจาหนาที่ของรัฐ) 
 1. สนับสนุนการจดัโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

หนวยงานภาครัฐ/หรือหนวยงานสวนทองถิ่นในพื้นที่และเผยแพรความรู/ขอมูล 
ขาวสาร/ระเบียบ/ขอบังคับ/วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปองกันปราบปรามการ
ทุจริต (Ex Parte Rule) ใหกบัเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสียได
รับทราบอยางตอเนื่องเพื่อปองกันปญหาการรวมมือกันกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อันจะสงผลที่สําคัญตอการทําใหพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรฐั
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี       

 หมายเหตุ : ทั้งน้ี สวนราชการอาจเสนอขอรับการสนับสนุนวิทยากรและเอกสารที่เกี่ยวของจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) ได 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
 2. การจัดกิจกรรมยกยองใหรางวัลหนวยงานของรัฐ/เอกชน/ประชาชนหรือขาราชการ

ที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางเรื่องความซื่อสัตยสุจริต 
ขั้นตอนที่ 3  มีการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏบิัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จ
ครบถวน 

ขั้นตอนที่ 4 มีการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทจุริตและประพฤติมิชอบ”                   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่มีการรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
และจากระบบรับฟงขอรองเรยีนของสวนราชการไดอยางครบถวน 

ขั้นตอนที่ 5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรอื
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ 
พ.ศ.2549 โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อปุสรรคในการดําเนินงานและสรุปผลการ
ตอบสนองตอขอรองเรียนเรือ่ง “การทุจริตและประพฤติมิชอบ”  ในขั้นตอนที่ 4 
พรอมทั้งกําหนดแนวทางหรือมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/
แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ สําหรบัปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กําหนดใหกลุมงานนโยบายและแผน  กองนโยบายและมาตรการเปนหนวยงานที่รับผดิชอบ
ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  โดยความรวมมือในการจัดทาํรายงานของหนวยงานที่
เก่ียวของ ไดแก หนวยงานในสํานักงาน ปปง. คณะกรรมการ ป.ท. คณะกรรมการ 
กปช.ปปง. (เครือขายภาคประชาชน) 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  โดยใหมีการรายงานเปนประจําทุกเดือน  และกลุมนโยบายและ
แผนสรุปรายงานทุกเดือน 

 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พ.ต.ท.หญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง เบอรติดตอ : 0-2219-3600 ตอ  4000 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางอัจฉรา  ปรียาจติต            เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4005  
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ตัวช้ีวัดที่ 7.2  ระดับความสาํเร็จของการจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 
นํ้าหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําและรายงานขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของ    
สวนราชการ เพื่อใชเปนฐานขอมูลดานการทุจริตในระดับชาติ 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดทําขอมูลดานการทุจรติตามรูปแบบ รายการ และวิธกีารที่สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 01 แบบขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียน
เก่ียวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ) และมีการ
ปรับปรุงสถานะของผลการดําเนนิงานใหเปนปจจบุันอยูเสมอ  

2 มีการประมวลผลขอมูลการทุจริตที่จัดทาํตามขั้นตอนที ่1 ใหอยูในรปู 
Information และนําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการตดัสินใจของผูบริหารสวนราชการในการเฝาระวังและ
ติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได 

3 เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซือ้จัดจาง การประมูลงานของสวนราชการ         
โดยใหมคีวามครอบคลุมในเรื่องความโปรงใส (Transparency)              

 ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก 
 - ความโปรงใสของกระบวนการ (Process) 
 - ความโปรงใสของผูปฏิบัติหนาที่ (Bureaucrat) 
 - ความโปรงใสของการเผยแพรขอมูล (Publication)  
 ตามรูปแบบทีสํ่านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูลการ
จัดซื้อ    จดัจาง) 

4 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที ่3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
(ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่กําหนด                   

5 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที ่3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
(ป.ป.ช.)               ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด   
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กําหนดใหกลุมงานนโยบายและแผน  กองนโยบายและมาตรการเปนหนวยงานที่รับผดิชอบ
ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  โดยความรวมมือในการจัดทาํรายงานของหนวยงานที่
เก่ียวของ 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูลโดยใหมรการรายงานเปนประจําทุกเดือน  และกลุมนโยบายและ
แผนสรุปประมวลผลรายงานทุกเดือน 

 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พ.ต.ท.หญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง เบอรติดตอ : 0-2219-3600 ตอ  4000 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางอัจฉรา  ปรียาจติต            เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4005  
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ตัวช้ีวัดที่ 7.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดาํเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

นํ้าหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตาม
ประเด็นที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ โดยมี
เอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวนและ
เอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดเทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

 
     จํานวนสาํนวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณและจัดสงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด x 100 

จํานวนสาํนวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอทราบ 
                               

 
เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
40 50 60 70 80 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กําหนดใหกลุมงานนโยบายและแผน  กองนโยบายและมาตรการเปนหนวยงานที่รับผดิชอบ
ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  โดยความรวมมือในการจัดทาํรายงานของหนวยงานที่
เก่ียวของ 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูลโดยใหมรการรายงานเปนประจําทุกเดือน  และกลุมนโยบายและ
แผนสรุปประมวลผลรายงานทุกเดือน 

 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พ.ต.ท.หญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง เบอรติดตอ : 0-2219-3600 ตอ  4000 
ผูจัดเก็บขอมูล        :   นางอัจฉรา  ปรียาจติต            เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4005  
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ตัวช้ีวัดที่ 8  ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน 

นํ้าหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของ
สํานักงาน ปปง. เปนตัวชี้วักความสามารถในการเบิกจายของสํานักงาน ปปง. ทั้งนี้ไมรวมงบกลางรายการ
คาใชจายเพื่อปรับกลยทธและรองรับการเปลี่ยนแปลง  และงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณ  โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจาย และถวงน้ําหนักสําหรับอัตราการ
เบิกจายเงินในสวนของรายการคาครุภัณฑและรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้ 

 
หมายเหตุ : ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงาน ปปง. ไมมีรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ 
                                 =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภณัฑ  x 100 
                                      วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑทีไ่ดรับ 

 
 
หมายเหตุ : การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได 

และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกจิหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทัง้นี้ ขอใหสวนราชการ
รายงานวงเงินงบประมาณทีป่ระหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใชประกอบการ
ประเมินผล 

 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พ.ต.ท.หญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง เบอรติดตอ : 0-2219-3600 ตอ  4000 
ผูจัดเก็บขอมูล      :  นางอัจฉรา  ปรียาจติต            เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4005  
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ตัวช้ีวัดที่ 9  ระดับความสาํเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
นํ้าหนัก :    รอยละ 2 
คําอธิบาย :    

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ              
จะพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล เชน จํานวนหนวยน้ํามันและไฟฟาที่ใช เปนตน ที่จัดเก็บใน
ฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับการประหยัดพลังงานตามแบบฟอรมการรายงานการใชพลังงานของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน การจัดทําและ
ดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการประหยัดพลังงานไดอยางครบถวน รวมถึงปริมาณพลังงานที่สวนราชการ
สามารถลดไดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ.2549 กับปริมาณการใชในปงบประมาณ 
พ.ศ.2546   

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
  1. ไฟฟา กําหนดน้ําหนักรอยละ 1 
  2. น้ํามัน กําหนดน้ําหนักรอยละ 1 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 ระดับขั้นของความสําเร็จ (milestone)  ระดับคะแนน 

•   ข้ันตอนที่1 เทากับ   1   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่2 เทากับ   2   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่3 เทากับ   3   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่4 เทากับ   4   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่5 เทากับ   5   คะแนน 

โดยที่ :  

 1. ไฟฟา 
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ข้ันตอนที่ 1 มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟาครบถวน 
ข้ันตอนที่ 2 ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดไฟฟา จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/

มาตรการประหยัดไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 
ข้ันตอนที่ 3 ประหยัดไฟฟาไดตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 5 
ข้ันตอนที่ 4 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 
ข้ันตอนที่ 5 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 10 ถึงรอยละ 15 
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2. นํ้ามัน 
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ข้ันตอนที่ 1 มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดน้ํามนัครบถวน 
ข้ันตอนที่ 2 ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดน้ํามัน จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/

มาตรการประหยัดน้ํามนั ปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 
ข้ันตอนที่ 3 ประหยัดน้ํามนัไดตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 5 
ข้ันตอนที่ 4 ประหยัดน้ํามนัไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 
ข้ันตอนที่ 5 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 10 ถึงรอยละ 15 

 
สูตรการคํานวณ : 
 
 1. รอยละของปริมาณไฟฟาที่ประหยัดได เทากับ 
 

 
                                ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หนวย) – 
                              ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (หนวย)           x 100 

ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 2546 (หนวย) 
 

 
 2. รอยละของน้ํามันที่ประหยัดได  เทากับ 
 

 
                                  ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร) –  
                                  ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ลิตร)           x 100 

        ปริมาณการใชน้ํามนัปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร) 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1.  แหลงขอมูล กองกลาง เปนหนวยงานทีรั่บผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล 
2. วิธีการจัดเก็บขอมูล : การรายงานการใชพลังงานทุก 3 เดือน โดยผาน  

1. ผานระบบ Internet ของกระทรวงพลังงาน Website www. E – report.energy.go.th 
2. รายงานผานสาํนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พ.ต.อ. ปสพกรณ  โพธิสุข  เบอรติดตอ :   0-2219-3600 ตอ  1001 
             นายรพิน  บาลี                เบอรตดิตอ :  0-2219-3600  ตอ  1032 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นายณพล   กุลมกําธร          เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  1028 
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ตัวช้ีวัดที่ 10.ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบตั ิ
               ราชการของสวนราชการ 
หนวยวัด : รอยละ 
นํ้าหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  ปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2548 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดเสนอ
กระบวนงานที่ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสํานักงาน จํานวน 4 กระบวนงาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงาน ปปง. ไมมีกระบวนงานเพิ่มเติม ขอเสนกระบวนงาน เดิม จาํนวน 
3 กระบวนงาน (รอยละ 75 ของกระบวนงานที่มีทั้งหมด)  ไดแก 

1. กระบวนการสงมอบทรัพยสินที่ทําการขายทอดตลาดใหกับผูซ้ือทรัพยสินได  
2. กระบวนการคืนทรัพยสินที่เปนเงิน  
3.  กระบวนงานออกรหัสใหกับสายลับ  ปปง. 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ   
การลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงได งานบริการ

ประชาชน (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(Ci) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั    

(Wi x Ci) 
1.กระบวนการสง
มอบทรัพยสินที่
ทําการขายทอด 
ตลาดใหกับผูซื้อ
ทรัพยสินได  

W1 10 20 30 40 50 C1 (W1 x C1) 

2. กระบวนการ
คืนทรัพยสินที่
เปนเงิน 

W2 10 20 30 40 50 C2 (W2 x C2) 

3.กระบวนงาน
ออกรหัสใหกับ
สายลับ  ปปง.. 

. 10 20 30 40 50 C 3 (Wi x Ci) 

น้ําหนักรวม Σ Wi =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 
 
คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ เทากับ 
     

Σ   (Wi x Ci)           หรือ                     (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 
     Σ Wi                      W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
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โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ 
และผลรวมของน้ําหนักของทุกขั้นตอน (Σ Wi) = 1 

C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลา (Cycle Time)  
ที่ลดลงไดในแตละกระบวนงานที่พิจารณา 

i  หมายถึง ลําดับที่ของกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ ;  1, 2,…, i  

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

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 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 

พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
2546 2547 2548 

    ระดับความสําเร็จของรอยละการลดรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

 
รอยละ

 
55.46% 

 
36.59% 

 
62.43% 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : นายพนพ  ทองคํา  พ.ต.อ. ปสพกรณ  โพธสุิข   นายวี่คณุ  นธิิมุทรากลุ                          
 เบอรติดตอ :           02-2193600  ตอ  2031,1001, 6002 

1. แหลงขอมูล : กระบวนงานที่ 1-2 กองบริหารจัดการทรัพยสินเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ 
                  ในการจัดเกบ็ขอมูล 
                        กระบวนงานที่ 3 กองกลางและศูนยสารสนเทศและติดตามประเมนิผลเปน 
                  หนวยงานที่รับผดิชอบในการจัดเก็บขอมลู 

2. วิธีการจัดเกบ็ขอมูล  กระบวนงานที่ 1-2 ขอมูลการรายงานผลของกองบริหารจัดการทรัพยสิน 
                          กระบวนงานที่ 3 ขอมูลเอกสารการรายงานผลของศูนยสารสนเทศและ 
                          ติดตามประเมินผลและการรับ-สงหนังสือของกองกลาง  
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 ผูจัดเก็บขอมลู         :  นางสาวพรทิพา  จนัทร    นางสาวณัฎฐา  อินทรแสง นายสรรเพชญ แสงเนตรสวาง       
  เบอรติดตอ            :   02-2193600  ตอ  2003, 1025. 7014 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
หนวยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก    :   รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 ระดับขั้นของความสําเร็จ (milestone)  ระดับคะแนน 

•   ข้ันตอนที่1 เทากับ   1   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่2 เทากับ   2   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่3 เทากับ   3   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่4 เทากับ   4   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่5 เทากับ   5   คะแนน 

โดยที่ : 
ข้ันตอนที่ 1 : มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดทําตนทุนตอ

หนวยผลผลิตและมีการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจัดทาํตนทุนตอ
หนวยตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้ันตอนที่ 2 : มีฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเก่ียวกับ
ผลผลิต กิจกรรมศูนยตนทนุ คาใชจายตามเกณฑคงคางทั้งคาใชจายทางตรง
และคาใชจายทางออม และเกณฑการปนสวนคาใชจาย 

ข้ันตอนที่ 3 : จัดทําบัญชตีนทุนตอหนวยผลผลิตอยางนอย 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ.
2548 และปงบประมาณ พ.ศ.2549 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 

ข้ันตอนที่ 4 : เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ.
2548 และปงบประมาณ พ.ศ.2549 ที่จัดทําข้ึนในขั้นตอนที่ 3 วามีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการ
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เปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตไดแลวเสร็จ 

ข้ันตอนที่ 5 : มีการนําผลการดําเนนิงานไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. แหลงขอมูล : กองนโยบายละมาตรการ และ ฝายการคลัง กองกลางเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล 

2. วิธีการจัดเก็บขอมูล : เก็บจากคาใชจายที่เบิกจายจริงเปบรายเดือนในระบบ GFMIS 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   พ.ต.ท.หญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง พ.ต.อ. ปสพกรณ  โพธิสุข    
                             นางสาวรงรอง   คลายสุวรรณ  
เบอรติดตอ           :   0-2219-3600 ตอ  4000 , 1001, 1006 
ผูจัดเก็บขอมูล         :   นางอัจฉรา  ปรียาจติต นางสาวเรวดี ติลกวิริยกุล          
เบอรติดตอ           :   0-2219-3600  ตอ  4005 , 1007 
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ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร 
นํ้าหนัก :     รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาความสําเร็จโดยกําหนดการประเมินผลใน 3 ประเด็นยอยคือ  
1) ผลสําเร็จของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
2) ระดับคุณภาพของรายละเอียดของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น       

ยุทธศาสตร   
3) ผลสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร      

โดยกําหนดใหสวนราชการเลือก 1 ประเด็นยุทธศาสตรมาจัดทําแผนการจัดการความรูเพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวควรเปนประเด็นยุทธศาสตรเดียวกันกับที่สวน
ราชการไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
หมายเหตุ :  

การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในในองคกรซึ่งกระจัด
กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู 
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหจังหวัดมีความสามารถ
ในเชิงแขงขันสูงสุด  

 
โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 

1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค
หรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในส่ิงตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมา
เปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บาง
คน    จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได             
โดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรู
แบบรูปธรรม 

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก 
การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพ่ือสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธี
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ปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกร      
ใหดีย่ิงข้ึน  
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 13.1 ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร   
นํ้าหนัก : รอยละ 0.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาความสําเร็จจากวันที่ไดรับเอกสารแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น               
ยุทธศาสตร 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระยะเวลาที่สามารถจัดสงแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  
โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
28 ก.พ. 49 21 ก.พ. 49 14 ก.พ. 49 7 ก.พ. 49 31 ม.ค. 49 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 
พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
1. คณะทํางาน KM คําส่ัง ปปง.ที่ 147/48 
ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2548 

 *   

2. แผนบริหารจัดการความรู สํานักงา ปปง. 
    ป พ.ศ.2548 

1 ระบบ *   

 
  แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กําหนดใหกองนโยบายและมาตรการเปนหนวยงานที่รับผดิชอบในการจัดเก็บขอมลู 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  จะจดัเก็บเปนรายเดือนและสงใหกลุมพัฒนาระบบบรหิาร

รายงานหนวยงานที่เก่ียวของ 
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ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พันตํารวจโทหญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง  เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4000 
ผูจัดเก็บขอมูล      :  ร.ต.อ.ไพรัตน  เทศพานิช                     เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4007 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 13.2 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร   
นํ้าหนัก : รอยละ 1.0 
คําอธิบาย :  

เพ่ือกําหนดรูปแบบแผนการจัดการความรูของทุกหนวยงานใหอยูบนมาตรฐานดียวกันและ               
มีผลลัพธของแผนที่มุงเนนการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของคุณภาพของแผน โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากรายละเอียดของแผนตามเกณฑที่กําหนดแตละระดบั ดังนี้  

 ระดับขั้นของความสําเร็จ (milestone)  ระดับคะแนน 

•   ข้ันตอนที่1 เทากับ   1   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่2 เทากับ   2   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่3 เทากับ   3   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่4 เทากับ   4   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่5 เทากับ   5   คะแนน 

โดยที่ :   
ขอ เกณฑการใหคะแนน 
1 มีรูปแบบ (Format) ของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตรตรงตามที่กําหนดและไดผานการตรวจสอบ
แลวจาก Chief Knowledge Officer – CKO 

2 มีการระบุระยะเวลาของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน 
3 มีการระบุผูรับผิดชอบของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน     
4 มีการระบุผลลพัธของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน 
5 มีรายละเอียดของกิจกรรมที่สนับสนนุการสรางหรือการเพิ่มพูนคลัง

ความรูที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 

พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
2548 2549 2550 

แผนจดัการความรู KM Action Plan  1 ระบบ  *  
แตงตั้งทีมงาน KM และ CKO   *  

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กําหนดใหกองนโยบายและมาตรการเปนหนวยงานที่รับผดิชอบในการจัดเก็บขอมลู 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  จะจดัเก็บเปนรายเดือนและสงใหกลุมพัฒนาระบบบรหิาร

รายงานหนวยงานที่เก่ียวของ 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พันตํารวจโทหญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง เบอรติดตอ 0-2219-3600  ตอ  4000 
ผูจัดเก็บขอมูล      :  ร.ต.อ.ไพรัตน  เทศพานิช                     เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ 4007 
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ตัวช้ีวัดที่ 13.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนนุประเด็น

ยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549      
นํ้าหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเปนรอยละของกิจกรรม
ทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน     
5 ระดับ พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 60  
2 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 70 
3 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 80 
4 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 90  
5 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 100  

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 
พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
แผนจดัการความรู KM Action Plan    *  
แตงตั้งทีมงาน KM และ CKO   *  

 
  แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กําหนดใหกองนโยบายและมาตรการเปนหนวยงานที่รับผดิชอบในการจัดเก็บขอมลู 
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2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  จะจดัเก็บเปนรายเดือนและสงใหกลุมพัฒนาระบบบรหิาร
รายงานหนวยงานที่เก่ียวของ 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พันตํารวจโทหญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง  เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4000 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  ร.ต.อ.ไพรัตน  เทศพานิช                      เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ 4007 
 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
นํ้าหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 
        มีการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมลูสารสนเทศ พรอมจดัทํา 

1. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ  
2. แผนปฏบิัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ โดยใชขอมูลที่ไดมา

จากผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศในขอ 1. โดยในแผนปฏิบัติการฯ  
ดังกลาวจะตองระบุผูรับผดิชอบ และ ชวงเวลาที่จะดาํเนนิการในแตละกิจกรรม พรอมระบุผลลัพธ
ของแตละกิจกรรมอยางชัดเจน 

 สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ และแผนปฏิบตัิการ 
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ จะตองมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก 
และประเดน็ยอยในแตละประเด็นหลักรวมทั้งส้ิน 10 ประเด็น ดังตอไปนี ้ 
1. ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ แบงเปน 

ประเด็นยอยที่  
1.1 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
1.2 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจําเปนตองปรับปรุง

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิม 
2. ดานผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน  สวนราชการที่เกี่ยวของ และ ผูบริหารของ     

สวนราชการ แบงเปน 
ประเด็นยอยที่  

2.1 การไดรับบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมของผูใชงาน (User) แตละกลุม 
2.2 รูปแบบ/ชองทางการใหบรกิารที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผ ู ใชงาน (User)  

กลุมตาง ๆ   
2.3 การรณรงคหรือสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

3. การบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศของสวนราชการ 
ประเด็นยอยที่  

3.1 กระบวนการหรือระบบในการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery Procedures) 
3.2 กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure) 
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3.3 การกําหนดสทิธิ (Access Right) ในการ อาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศ  
สําหรับผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เก่ียวของ และผูบริหารของ
สวนราชการ 

3.4 แผนการจัดการหรือแกไขปญหาจากภัยพบิัต ิ(Contingency Plan)    
3.5 การฝกอบรมในดานที่เก่ียวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากร           

ของสวนราชการ 
 
เกณฑการใหคะแนน :  
การพิจารณาระดับคุณภาพของการบริหารจดัการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ แบงเปน  

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

นํ้าหนัก 
(รอย
ละ) 1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงสรุปผล
การทบทวนและวิเคราะห
ระบบฯ และแผนปฏิบัติ
การฯ 

0.5 1 มี.ค. 49 22 ก.พ. 49 15 ก.พ. 49 8 ก.พ. 49 1 ก.พ. 49 

2) สรุปผลการทบทวน         
และวิเคราะหระบบฯ        
มีคุณภาพ และเนื้อหา
ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น
หลัก และ 10 ประเด็น
ยอย 

0.5 6  
ประเด็นยอย

7 
ประเด็นยอย

8 
ประเด็นยอย

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็น
ยอย 

3) แผนปฏิบัติการ ฯ มี
เนื้อหาและคุณภาพ
ครอบคลุม  ทั้ง 3 
ประเด็นหลักและ 10 
ประเด็นยอย 

1 6  
ประเด็นยอย

7 
ประเด็นยอย

8 
ประเด็นยอย

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็น
ยอย 

4) รอยละของจํานวน
แผนปฏิบัติการ ฯ ที่นําไป
ปฏิบัติไดแลวเสร็จ
ครบถวน  

1 80 85 90 95 100 

5) รอยละของจํานวนแผน 
ปฏิบัติการ ฯ ที่ดํา เนิน 
การไดแลวเสร็จครบถวน
และสามารถบรรลุวัตถุ 

1 80 85 90 95 100 
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เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

นํ้าหนัก 
(รอย
ละ) 1 2 3 4 5 

ประสงคหรือเปาหมาย
ของแผนปฏิบัติการ ฯ ที่
กําหนดไว 

 
 
 
 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 
 

ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ 
พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

2546 2547 2548 
 คุณภาพของระบบสารสนเทศ  - - - 

 
แหลงขอมูล /  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 
1. กําหนดใหศนูยสารสนเทศและติดตามประเมินผลเปนหนวยงานรับผดิชอบในการจดัเก็บขอมูล 
2. วิธีการจัดเกบ็ขอมูล :  ตดิตามรายงานผลการจัดทําระบบสารสนเทศตามงานที่กําหนด และ

ติดตามการปฏิบัติงานโดยใชระบบสารสนเทศที่ดําเนินการจัดสราง 
 
ผูดูแลกับกําตัวช้ีวัด :  นายวี่คุณ   นิธิมทุรากุล           เบอรติดตอ :  02-2193600  ตอ  6002 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นายสรรเพชญ  แสงเนตรสวาง   เบอรติดตอ :  02-2193600  ตอ  7014 
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ตัวช้ีวัดที่ 15 ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนและนาํขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบตั ิ
นํ้าหนัก : รอยละ 10 
คําอธิบาย : 

ระดับความสําเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการหมายถึง ความสําเร็จของการ
ดําเนนิการตามขอตกลงตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการมการ(Blueprint  for  Change)ที่
สํานักงาน ปปง. ไดจดัทาํข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยเลือก 1 ประเด็นยุทธศาสตรมาจัดทําขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลง  สําหรับประเด็นยทุธศาสตรที่เหลือ  สํานักงาน ปปง. จะตองดําเนินการจดัทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงใหครบทุกประเด็นยุทธศาสตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 นี้โดยการประเมินผล แบงเปน 2 
ตัวชี้วัดดังนี ้

1. ระดับความสําเรจของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
2. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนนิการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสวนราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ 15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
นํ้าหนัก : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(สํานักงาน ปปง.) ที่นําเสนอในการจดัทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดแก  

   “ เสริมสรางประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมชิอบ” 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

พิจารณาความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.พ.ร.  
ชวงที่ 1 การประเมินผล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 กําหนดน้ําหนัก รอยละ 3 แบงเปน 

1) ระยะเวลาการสงงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ 1 
2) ความครบถวนของงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ 2 
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เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็นการประเมินผล 
นํ้าหนัก 
(รอย
ละ) 1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงงาน   1 28 เม.ย. 49 21 เม.ย. 49 14 เม.ย. 49 7 เม.ย. 49 31 มี.ค. 49
2) ความครบถวนของ
งาน 

2 0 10 25 50 100 

 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : ความครบถวนของงาน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ไมมีการจัดสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
2 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 10              

ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 
3 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 25               

ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 
4 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 50               

ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 
5 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดครอบคลุมทุกประเด็น

ยุทธศาสตร 
 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 2546 2547 2548 
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 2 :  เสริมสรางประสิทธิภาพการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ 

1 กลยุทธ - - - 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
                     กําหนดใหกองนโยบายและแผน   กองนโยบายและมาตรการ  เปนหนวยงานรับผิดชอบใน
การจัดทําขอมลูตามประเด็นยุทธศาสตรทึ่เหลือคือยุทธศาสตรที่ 2  :  เสริมสรางประสิทธิภาพการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  และประพฤตมิิชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พ.ต.ท.หญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง   เบอรตดิตอ :   0-2219-3600 ตอ  4000  
ผูจัดเก็บขอมูล      :    นางอัจฉรา  ปรียาจติต                  เบอรติดตอ :   0-2219-3600  ตอ 4005  
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 ตัวช้ีวัดที่ 15.2 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนนิการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของ 
                     สวนราชการ 
นํ้าหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายหรือรายละเอียดกิจ 
กรรมที่กําหนดในแตละแผนงาน ตามประเด็นยุทธศาสตรที่จัดทําขอเสนอฯ ไดแลวเสร็จ ณ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2548   โดยแตละแผนงานจะตองจัดลําดับความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนักในแตละ
แผนงาน 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาที่ปฏิบัติไดตาม

แผนการดําเนินงานของปงบประมาณ          
ที่ทําการประเมินผล 

ลําดับที่ของ
แผนงาน /   
ชื่อแผนงาน 

(i) 

นํ้าหนัก 
ของแตละ
แผนงาน 

(Wi) 1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

คะแนนที่ได 
ของแตละแผนงาน 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
(SMi x Wi) 

แผนงานที่ 1
ดานขั้นตอน/
วิธีปฏิบัติงาน 
1.  โครงการ
สัมมนาจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน
การรับเรื่องแจง
เบาะแสจาก
ประชาชน 
2. ประชุม
รวมกับ
หนวยงานที่
เกี่ยวของใน
การพิจารณา
ยุบรวม
กิจกรรม 

0.30 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
แผนงานที่ 1 

(คาคะแนนของแผนงานที่ 1 x   
น้ําหนักของแผนงานที่ 1) 
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3. การเปลี่ยน 
แปลงระยะ 
เวลากระบวน 
การในการทํา 
งานใหรวดเร็ว
ขึ้น 
4. การสัมมนา
รับฟง
ความเห็นจาก
ภาคประชาชน 
แผนงานที่ 2
ดานเทคโนโลยี 
1.  พัฒนา
เทคโนโลยีและ
สรางระบบสาร 
สนเทศเพื่อนาํ 
มาใชในการ
จัดการทรัพย 
สินที่เกี่ยวกับ
การกระทํา
ความผิดมลู
ฐานตามพ.ร.บ.
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 
2.  มีระบบ
ฐานขอมูลดาน
การจัดเก็บ
ทรัพยสินและ
ดานการขาย
ทอดตลาด
ทรัพยสิน 
3.  ขาราชการ
และพนักงาน
ของสํานักงาน 
ปปง.ไดรับ
ความรูผาน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

0.30 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
แผนงานที่ 2 

(คาคะแนนของแผนงานที่ 2 x   
น้ําหนักของแผนงานที่ 2) 

แผนงานที่ 3 
ดานบุคลากร 
1. โครงการ
สัมมนาพัฒนา 
ปปง.สูความ
เปนเลิศในการ
ปองกันและ

0.40 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
แผนงานที่ i 

(คาคะแนนของแผนงานที่ i x   
น้ําหนักของแผนงานที่ i) 
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ปราบปรามการ
ฟอกเงิน 
2. โครงการ
สงเสริม
จริยธรรมและ
คุณธรรมใหกับ
ขาราชการ 
ปปง. 
3. โครงการใช
อาวุธปนและ
ยุทธวิธี 
4. โครงการ 
สืบสวน
สอบสวน
ทางการเงิน
และคดีฟอก
เงิน 
5. โครงการ
อบรมพนักงาน
เจาหนาที่ตาม 
พ.ร.บ.ปปง.
2542 
6. โครงการ
สัมนา
ผูเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ปปง.
2542 
7. โครงการ
อบรมการใช
ภาษาอังกฤษ 
8. โครงการ
อบรมการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
9  โครงการ 
อบรมการ
วิเคราะห และ
ประเมินผลการ
ทํางาน 
10. โครงการ
ฝกอบรม
หลักสูตรที่เปน
ประโยชนตอ
การปฏิบัติงาน. 

 รวม = 1*  ผลรวมของ (คาคะแนนของ
แผนงานที่ 1 x น้ําหนักของ
แผนงานที่ 1)+ (คาคะแนน
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ของแผนงานที่ 2 x น้ําหนัก
ของแผนงานที่ )+ (คาคะแนน
ของแผนงานที่ i x น้ําหนักของ
แผนงานที่ i)  

* แปลงนํ้าหนักของแตละแผนงาน ใหผลรวมของน้ําหนักของทุกแผนงานเทากับ 1  
 

ผลรวมของ ( คาคะแนนที่ไดของแผนงาน  x น้าํหนักของแผนงาน) 
หรือ 

(น้ําหนักของแผนงานที่ 1 x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่1) + (น้าํหนกัของแผนงานที ่2 x คะแนนทีไ่ดของ
แผนงานที่ 2)  
(น้ําหนักของแผนงานที่ 3 x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่3)  
โดยที่ : 
น้ําหนักของแผนงาน 

(Wi) 
หมายถึง น้ําหนักความสาํคญัที่ใหกับแตละแผนงานในการนําขอเสนอ               
การเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏบิัติ โดยน้ําหนกัของทุกแผนงานรวมกัน = 1 

คะแนนที่ไดของ
แผนงาน 
(SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคบืหนาที่สามารถปฏบิัตไิด        
กับแผนการดาํเนินงานที่จะตองปฏิบตัิทั้งหมดของแตละแผนงานทีไ่ด               
กําหนดไวตามรายละเอียดแผนงาน 

I หมายถึง ลําดบัที่ของแผนงานในการนาํขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัต ิ
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
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 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 2546 2547 2548 
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : 
พัฒนากระบวนการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรมและสราง
ความเชื่อมั่นในสังคม 

แผนงาน 
 
 

- - 3 แผนงาน 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
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                     กําหนดใหสํานักตรวจสอบและคดี กองนโยบายและแผน กองบริหารจัดการทรัพยสิน 
กองกลาง ศูนยสารสนเทศและติดตามประเมินผล และกลุมพัฒนาระบบริหาร เปนหนวยงานรับผิดชอบใน
การจัดทําขอมลู 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นายอภิชาติ  ถนอมทรัพย  พ.ต.ท.หญิงเอมอร ไชยบัวแดง นายพนพ   ทองคํา  
                                       พ.ต.ท. บุญมี  จีระเรืองรัตนา พ.ต.อ. ปสพกรณ  โพธิสุข นายวีคุ่ณ  นิธิมุทรากุล   
                             นางสาววรรณดี  คีตะนิธนิันท  
เบอรติดตอ :            0-2219-3600  ตอ  8000,4000 , 2031,1101, 1001, 6002 , 1013 
ผูจัดเก็บขอมูล      :     นางอรพิน  พิชญาพงศ  ร.ต.อ.ไพรัตน  เทศพานิช นางสาวปรนุช  นาควิจิตร 
                                        นายประจวบ  อาจารพงษ นางสาวชไมพร  ชางจักร  นายสรรเพชญ  แสงเนตรสวาง 
             นางอัมพร  อธิสุข   

 เบอรติดตอ :              0-2219-3600  ตอ  1901, 4007, 2020,1112, 1024, 7014 , 1021 
ตัวช้ีวัดที่ 20 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
นํ้าหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง 
ความสําเร็จที่สวนราชการจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายในสวนราชการ (Internal Performance 
Agreement: IPA) โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวชี้วัด ตามพันธกิจและยุทธศาสตร 
ของสวนราชการ ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและเปาหมายในระดับ
หนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

เกณฑการใหคะแนน :  

แบงคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)                  
ตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

 ระดับขั้นของความสําเร็จ (milestone)  ระดับคะแนน 

•   ข้ันตอนที่1 เทากับ   1   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่2 เทากับ   2   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่3 เทากับ   3   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่4 เทากับ   4   คะแนน 
•   ข้ันตอนที่5 เทากับ   5   คะแนน 

โดยที่ : 
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวน
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
2  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการระดับกรม

หรือเทียบเทากับหนวยงานในสังกัด 
 จัดทํา Strategy Map ของแตละหนวยงานในสังกัด โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับหนวยงานดังกลาว
ใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการระดับ
กรมหรือเทียบเทา 

 กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการใน
ระดับผูอํานวยการสํานัก/กองกับหัวหนาสวนราชการ 

3 มีระบบในการติดตามผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคาํรับรอง
การปฏิบัติราชการของผูอํานวยการสํานัก/กอง และมีการตดิตามผลการดาํเนินงาน
อยางสม่ําเสมอ 

4 มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคาํรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในระดบัผูอํานวยการสํานัก/กอง

5 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานในระดับผูอํานวยการสํานัก/กองไป
เช่ือมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ (Motivation) 

 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 
พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 

 2546 2547 2548 
  - - - 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
                     กําหนดใหกลุมพัฒนาระบบริหาร เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาววรรณดี  คีตะนิธนิันท  เบอรติดตอ : 0-219-3600 ตอ 1013 
ผูจัดเก็บขอมูล         : นางอัมพร  อธิสุข                            เบอรติดตอ : 0-219-3600 ตอ  1021 
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