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รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบติัราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 

 
ตัวชี้วัดท่ี  3.1   รอยละของกลุมเปาหมายที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก  
                            เงินท่ีผานเกณฑการทดสอบความรูความเขาใจ   
หนวยวัด    :   รอยละ  
น้ําหนัก       :   รอยละ  10 
คําอธิบาย    : ดวยสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ไดกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริมและ
ประสานความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนยุทธศาสตรหลักในแผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยมีเปาประสงคที่สําคัญเพื่อให
ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน อันเปนการสอดคลองตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  มาตรา 40 ที่กําหนดใหสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินมีหนาที่เผยแพรความรู ใหการศึกษาและฝกอบรมดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงจัดโครงการฝกอบรม 
สัมมนาตามแผนเพื่อเผยแพรความรูใหแกกลุมเปาหมาย โดยแตละโครงการมีการทดสอบความรู ความเขาใจ 
รวมถึงประเมินผลดังนี้  

1) โครงการฝกอบรม ซ่ึงกลุมเปาหมายเปนเจาหนาที่หรือพนักงานของรัฐ 
2) โครงการฝ กอบรม  ซ่ึ ง กลุ ม เ ป าหมาย เป น เ จ าหน าที่ จ า กสถาบันก าร เ งิ น  

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารับการอบรมมีความรูความเขาใจและผานเกณฑการทดสอบ 
จํานวนกลุมเปาหมายทั้งหมดที่เขารับการอบรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

x 100 

  
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5   ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 
•  ประชาชนและบุคลากรของหนวยงานทีเ่กีย่วของที่ไดรับการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีความรูความเขาใจ 
 รอยละ 75   

เทากับ  1  คะแนน 
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•  ประชาชนและบุคลากรของหนวยงานทีเ่กีย่วของที่ไดรับการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีความรูความเขาใจ     
รอยละ 80  

เทากับ  2  คะแนน 

•  ประชาชนและบุคลากรของหนวยงานทีเ่กีย่วของที่ไดรับการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีความรูความเขาใจ     
รอยละ85   

เทากับ  3  คะแนน 

•  ประชาชนและบุคลากรของหนวยงานทีเ่กีย่วของที่ไดรับการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีความรูความเขาใจ     
รอยละ 90  

เทากับ  4  คะแนน 

•  ประชาชนและบุคลากรของหนวยงานทีเ่กีย่วของที่ไดรับการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีความรูความเขาใจ      
รอยละ 95   

เทากับ  5 คะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดตี 
ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวย

วัด 
2547 2548 2549 

จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารับการอบรมและ
ผานเกณฑการอบรม 

คน 1,244 2,354 4,020 

จํานวนกลุมเปาหมายที่ เขารับการอบรม
ทั้งหมด 

คน ... ... 4,160 

คิดเปนรอยละ รอยละ 85 96.43 96.63 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กําหนดใหกองนโยบายและมาตรการเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมลู 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  จะจดัเก็บเปนรายเดือนและสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหารรายงาน

หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : พ.ต.ท.หญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง  เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4000    
                                 ร.ต.อ.ไพรัตน เทศพานิช                เบอรติดตอ :  0-2219-3600 ตอ  4003                                                   
ผูจัดเก็บขอมูล       : นางสาวกมลเนตร   ภควากร        เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ 4009 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.2. ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอตกลงพนัธกรณี/บันทึกความเขาใจกับตางประเทศใน 
                       เร่ืองการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและมีการดาํเนินงานรวมกันอยางเปนรปูธรรม 
หนวยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก  :  15 
คําอธิบาย :  การลงนาม บันทึกความเขาใจ( Memorandum of Understanding , MOU)  กับตางประเทศ 
หมายถึงการลงนามในบันทึกความเขาใจเพื่อใหเกิดความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางคดีดาน
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   ซ่ึงสํานักงาน ปปง. ไดรับความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีทั้งรางบันทึก
ความเขาใจและการลงนามในบันทึกความเขาใจ โดยสํานักงาน ปปง.จะทาบทามหนวยงานฟอกเงินของ
ประเทศตางๆ  ใหมารวมลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวแบบทวิภาคี  หากประเทศนั้นเห็นชอบกับ
รางบันทึกความเขาใจฯ ของ สํานักงาน ปปง. ทั้งหมด  ก็จะสามารถดําเนินการเรื่องการลงนามไดทันที   ซ่ึงที่
ผานมามักจะเปนการ ลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเขาใจฯ กันทางจดหมาย  ในการนี้มีปจจยัทีสํ่านกังาน 
ปปง. ไมสามารถควบคุม  ได ดวยเงื่อนไขตางๆ ไดแก ระยะเวลาในการพิจารณาบันทึกความเขาใจฯ ของ
ตางประเทศ โดยเฉลี่ยประมาณ 6-12  เดือน   หากมีการแกไขบันทึกความเขาใจ ระยะเวลาในการประสาน/
เจรจาตอรองในการแกไข/เพิ่มเติมรายละเอียดของบันทึกความเขาใจฯ ระหวาง สํานักงาน ปปง. กับ
ตางประเทศ  โดยเฉลี่ยประมาณ 3-12 เดือน ระยะเวลาในการพิจารณารางบันทึกความเขาใจที่ไดรับการแกไข/
เพิ่มเติมแลวโดยกระทรวงการตางประเทศ  โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ป  กอนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความ
เห็นชอบให สํานักงาน ปปง. ลงนามในบันทึกความเขาใจที่ไดรับการแกไข/เพิ่มเติมแลวกับประเทศนั้นๆ 
ตอไป  
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ระดับ ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
•   มีรายงานสรุปวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของประเทศที่ควรมี

ความรวมมือหรือมีการจัดทําขอตกลง/ พันธกรณี/ บนัทึกความเขาใจ
ดานการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และจดัทํา Roadmapของ
การสรางความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ไดแลวเสร็จ 

ไมมี = 1 คะแนน 
มี = 3 คะแนน  
 

•   จํานวนบันทึกขอตกลงฯ ในเรื่องการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 10 ประเทศโดยเปน ประเทศที่อยูใน 20 อันดับ
แรกของการ จดัลําดับในระดบัที่ 1 

หากจํานวนประเทศที่
มี M.O.U.เพิ่มขึ้นไมอยู
ใน 20 อันดับแรกของ
การจัดอันดับใน
ขั้นตอนที่ 1 จะถูกปรับ
ลดคะแนนลง 
ประเทศละ  0.05 คะแนน 
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•   บันทึกขอตกลงฯ มีการดําเนนิงานอยางเปนรูปธรรมไมนอยกวา 
รอยละ 100  

หากดําเนินงานไดไม
ครบรอยละ  100 จะคิด
คะแนนโดยเทยีบ
บัญญัติไตรยางศ 

 
เงื่อนไข :   หากมีปจจัยภายนอกใดๆ เหนือความควบคุมของสวนราชการ ซ่ึงสงผลกระทบตอการดําเนินงาน 
และสวนราชการตองการเสนอขอใหประเมินความสําเร็จ ของการดําเนินงานโดยพิจารณาเฉพาะสวนที่
สํานักงาน ป.ป.ง. สามารถควบคุมและดําเนินการได คือการประสานกับประเทศเปาหมายและไดรับการตอบ
รับโดยมีเจตนารมณที่จะรวมลงนามดวยจากประเทศเปาหมายที่สํานักงาน ป.ป.ง. ไดทาบทามไปเทานัน้ ขอให
สวนราชการสงเรื่องอุทธรณพรอมชี้แจงเหตุผลมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้ การพิจารณาใหปรับเปลี่ยน
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการประเมินผลจะอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดตี ปงบประมาณ 
พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2547 2548 2549 
ขอตกลงพันธกรณี/บันทกึความเขาใจกับ
ตางประเทศในเรื่องการปองกันและปราบ 
ปรามการฟอกเงิน 

ระดับ
(สะสม) 

11  
ประเทศ 

23  
ประเทศ 

27 
ประเทศ 

 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. แหลงขอมูล : กําหนดใหศูนยสารสนเทศและติดตามประเมินผลเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดเก็บขอมูล 

2. วิธีการจัดเก็บขอมูล : จะดําเนินการเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ซ่ึงมีหนาทีป่ระสานงานกบัหนวยงาน
ตางประเทศ ในเรื่องการจัดทํา MOU  ซ่ึงการดําเนนิงานสวนมากจะดําเนินการประสานงานผาน
ระบบอีเมล จึงสามารถเก็บเปนขอมูลไดในระบบอิเล็กทรอนิกส 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวี่คณุ  นิธิมุทรากลุ           เบอรติดตอ :  02-2193600  ตอ 6002 
ผูจัดเก็บขอมูล       : นายสรรเพชญ แสงเนตรสวาง  เบอรติดตอ  :  02-2193600  ตอ 7014 
                                นางใกลรุง  งามประเสริฐพงศ  เบอรติดตอ  :  02-2193600  ตอ 6003 
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ตัวชี้วัดท่ี  3.3. รอยละของจํานวนเรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จและสงใหพนักงานอยัการไดภายใน 90 วัน 
                        หลังจาก มีคําสั่งยึดหรืออายดัทรัพยสิน 
หนวยวัด :     รอยละ 
น้ําหนัก  :      รอยละ  15 
คําอธิบาย :  จํานวนเรื่องที่สํานักงาน ปปง. มีคําสั่งยึด/อายัดทรัพยสินแลว  สามารถสงเรื่องนั้น ๆ ใหพนักงาน
อัยการพิจารณาไดภายใน 90 วัน : หมายถึง จํานวนเรื่องที่สํานักงานปปง.มีคําสั่งยึดและหรืออายัดทรัพยสิน ใน
รอบระยะเวลาตั้งแต 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของปถัดไป เฉพาะคําสั่งหลักของแตละเรื่อง (เพื่อใหสามารถ          
เก็บขอมูลจริงไดภายในปงบประมาณนั้นๆ เนื่องจากเรื่อง/คดีสุดทายที่ยึด/อายัดในเดือนมิถุนายน เมื่อนับ
จํานวนวัน 90 วันแลวมีผลถึงประมาณสิ้นเดือนกันยายนโดยประมาณ) โดยคํานวณวันตั้งแตวันที่มีผลในคําสั่ง
ยึด/อายัดทรัพยสินฯ จนถึงวันที่ที่มีหนังสือนําสงเรื่องนั้น ๆ ใหพนักงานอัยการพิจารณา  แลวนับจํานวนเรือ่งที่
อยูในระยะเวลา 90 วัน มีจํานวนกี่เร่ือง  

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนเรื่อง/คาํสั่งยึดหรืออายัดฯ ในระหวางวันที่ 1 ก.ค. 2549  ถึง 30 มิ.ย. 2550ที่

ดําเนินการไดแลวเสร็จและสงพนักงายอยัการไดภายใน  90 วันหลังจากมีคําสั่งยึดหรือ
อายัดฯ (นับผลงานถึง 30 ก.ย.50) 

จํานวนเรื่อง/คาํสั่งยึดหรืออายัดฯ ในระหวางวันที่ 1 ก.ค. 2549  ถึง 30 มิ.ย. 2550 
x 100 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

•  จํานวนเรื่องทีสํ่านักงาน  ปปง.มีคําสั่งยึด/อายัดทรัพยสิน  สงใหพนักงานอัยการ 
ไดภายใน 90 วันไมนอยกวา รอยละ 75                         

เทากับ   1 คะแนน 

•  จํานวนเรื่องทีสํ่านักงาน  ปปง.มีคําสั่งยึด/อายัดทรัพยสิน  สงใหพนักงานอัยการ 
ไดภายใน 90 วันไมนอยกวา รอยละ  80       

เทากับ   2 คะแนน 

•  จํานวนเรื่องทีสํ่านักงาน  ปปง.มีคําสั่งยึด/อายัดทรัพยสิน  สงใหพนักงานอัยการ 
ไดภายใน 90 วันไมนอยกวา รอยละ  85 

เทากับ   3 คะแนน 

•  จํานวนเรื่องทีสํ่านักงาน  ปปง.มีคําสั่งยึด/อายัดทรัพยสิน  สงใหพนักงานอัยการ 
ไดภายใน 90 วันไมนอยกวา รอยละ  90 

เทากับ   4 คะแนน 

•  จํานวนเรื่องทีสํ่านักงาน  ปปง.มีคําสั่งยึด/อายัดทรัพยสิน  สงใหพนักงานอัยการ 
ไดภายใน 90 วันไมนอยกวา รอยละ  95 

เทากับ   5 คะแนน 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

- จํานวนเรื่องที่สํานักงาน  ปปง. สงให 
   พนักงานอยัการภายใน 90 วัน  

เร่ือง 92 84 
 

82 

- จํานวนเรื่องที่สํานักงาน ปปง.มีคําสั่งยึด/
อายัดทรัพยสิน  

เร่ือง 122 97 
 

82 

คิดเปนรอยละ รอยละ 75.41 86.60 100 
 
หมายเหตุ    ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2549 ใชขอมูล  “รอยละของจํานวนเรือ่งที่
สํานักงาน  ปปง. สงใหพนกังานอัยการและจํานวนเรื่องที่สํานักงาน ปปง. มีคําสั่งยึด/อายัดทรัพยสินใน 
แตละป” 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. แหลงขอมูล : กําหนดใหสํานักงานตรวจสอบและคดีเปนหนวยงานทีรั่บผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล 
2. วิธีการจัดเก็บขอมูลสําหรับปงบประมาณ 2550 :  เก็บขอมูลจากจํานวนเรื่องที่สํานักงาน  ปปง.  

มีคําสั่งยึด/อายดัทรัพยสิน  และ สงใหพนกังานอัยการไดภายใน 90 วนัในเรื่องเดยีวกนั 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายอภชิาติ   ถนอมทรัพย     เบอรตดิตอ :  02 - 2193600  ตอ 8000 
ผูกํากับดูแลขอมูล    : นางอรพิน  พิชญาพงศ         เบอรติดตอ :  02 - 2193600 ตอ 1901 
ผูจัดเก็บขอมูล         : นางสาวกฤติยา   จิตรสงวน     เบอรติดตอ:  02 – 2193600 ตอ 1906 
                                : นางสาวนันทกา   สิงขรบุตร     เบอรติดตอ:  02 – 2193600 ตอ 1904 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.4 รอยละของจํานวนเรื่องท่ีพนักงานอยัการยื่นคํารองตอศาลแพงเทียบกบัจํานวนเรื่องท่ีสํานักงาน 
                     ปปง. สงใหพนักงานอยัการพิจารณา 
หนวยวัด :  เร่ือง 
น้ําหนัก  : รอยละ 10 
คําอธิบาย :  รอยละของจํานวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลแพงเทียบกับจํานวนเรื่องที่ สํานักงาน  
ปปง. สงใหพนักงานอัยการพิจารณาไมนอยกวา รอยละ 98 หมายถึง จํานวนเรื่องที่สํานักงาน ปปง.มีหนังสือ
สงใหพนักงานอัยการพิจารณายื่นคํารองขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน โดยนับจํานวนที่สง
พนักงานอัยการในแตละเดือน ในรอบระยะเวลาตั้งแต  1  ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปถัดไป เทียบกับ
จํานวนเรื่องที่พนักงานอัยการไมยื่นคํารองแลวแจงสํานักงาน ปปง. และคณะกรรมการ ปปง. มีคําวินิจฉัยช้ี
ขาดไมใหยื่นคํารอง 
สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนเรื่องทีพ่นักงานอยัการพิจารณาแลวและไดยื่นคํารองตอศาลแพงในปฯ 50  
เพื่อใหศาลมีคาํสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

จํานวนเรื่องทีสํ่านักงาน ปปง. สงใหพนกังานอัยการและพนักงานอยัการพิจารณาแลว
ทั้งหมด 

x 100 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 4  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 
•  จํานวนเรื่องทีพ่นักงานอยัการยื่นคํารองฯ เทียบกับจํานวนเรื่องที่สํานักงาน  

ปปง.  สงใหอัยการ รอยละ 82                        
เทากับ   1   คะแนน 

•  จํานวนเรื่องทีพ่นักงานอยัการยื่นคํารองฯ เทียบกับจํานวนเรื่องที่ สํานักงาน  
ปปง.  สงใหอัยการ รอยละ  86       

เทากับ   2   คะแนน 

•  จํานวนเรื่องทีพ่นักงานอยัการยื่นคํารองฯ เทียบกับจํานวนเรื่องที่ สํานักงาน  
ปปง.  สงใหอัยการ รอยละ  90 

เทากับ   3   คะแนน 

•  จํานวนเรื่องทีพ่นักงานอยัการยื่นคํารองฯ เทียบกับจํานวนเรื่องที่ สํานักงาน  
ปปง.  สงใหอัยการ รอยละ  94 

เทากับ   4   คะแนน 

•  จํานวนเรื่องทีพ่นักงานอยัการยื่นคํารองฯ เทียบกับจํานวนเรื่องที่ สํานักงาน  
ปปง.  สงใหอัยการ รอยละ  98 

เทากับ   5   คะแนน 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดตี ปงบประมาณ 
พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2547 2548 2549 
-  จํานวนเรื่องที่พนักงานอยัการยื่นคํารอง 
ตอศาล ฯ 

เร่ือง 119 97 80 

-   จํานวนเรื่องที่สงใหพนกังานอัยการ เร่ือง 120 97 80 
คิดเปนรอยละ รอยละ 99.16 100.00 100.00 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. แหลงขอมูล : กําหนดใหสํานักงานตรวจสอบและคดีเปนหนวยงานทีรั่บผิดชอบในการ
จัดเก็บขอมูล 

2. วิธีการจัดเก็บขอมูล :  เก็บขอมูลจากจํานวนเรื่องที่สํานักงาน  ปปง.  สงใหพนกังานอัยการ
และจํานวนเรื่องที่พนักงานอัยการไมยื่นคาํรอง 

 
กํากับดูแลตัวชีวั้ด :   นายอภชิาต ถนอมทรัพย      เบอรติดตอ :   02 - 2193600  ตอ 8000 

      นางอรพิน  พิชญาพงศ         เบอรติดตอ :   02 - 2193600  ตอ 1901 
ผูจัดเก็บขอมูล     :  นางสาวกฤติยา   จิตรสงวน    เบอรติดตอ:   02 – 2193600 ตอ 1906                  
                                นางสาวนันทกา   สิงขรบุตร  เบอรติดตอ:   02 – 2193600 ตอ 1904 
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ตัวชี้วัดท่ี 5  รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบรกิาร : งานสงมอบทรัพยสินท่ีขายทอดตลาด 
       ใหกับผูซ้ือทรัพยสินได 
หนวยวัด :   รอยละ   
น้ําหนัก  :    รอยละ5 
คําอธิบาย :   พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ งานสงมอบทรัพยสินที่ขายทอดตลาด
ใหกับผูซ้ือทรัพยสินได  ประเด็นการสํารวจประกอบดวย 
  (1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 ผูรับบริการ  หมายถึง  ผูซ้ือทรัพยสินได 
            สําหรับสวนราชการที่สํารวจความพึงพอใจครบทุกงานบริการแลว และเสนองานบริการเดิม   (ให
เลือกงานบริการที่มีผลสํารวจความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 ต่ําที่สุด 3 งานบริการ) ขอใหสวน
ราชการแจงผลการสํารวจความพึงพอใจของงานบริการทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 ในรายงานผล
การปฏิบัติราชการดวย 
สูตรการคํานวณ :  

 
คํานวณเปนรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 

•   ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 65 เทากับ   1   คะแนน 
•   ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 70 เทากับ   2   คะแนน 
•   ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 75 เทากับ   3   คะแนน 
•   ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 80 เทากับ   4   คะแนน 
•   ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 85 เทากับ   5   คะแนน 

 
เงื่อนไข :   ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระจะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดตี ปงบประมาณ 
พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2547 2548 2549 
รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 75. 50 72. 70 85. 80 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. แหลงขอมูล : ผูประเมินสามารถขอขอมูลจากหนวยงานทีรั่บผิดชอบงานบริการ  คือ  
                       กองบริหารจัดการทรัพยสินและหนวยงานตามที่ระบุในแบบฟอรม  
                       รายละเอียดตัวช้ีวัดที่แนบ 

2. วิธีจัดเก็บขอมูล : หนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดาํเนินการสํารวจ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพนพภณษฎ  ทองคํา              เบอรติดตอ : 02-2193600  ตอ  2031 
ผูจัดเก็บขอมูล      :  นายสุริยนั  พันวิไล                              เบอรติดตอ : 02-2193600  ตอ  2036 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    19

ตัวชี้วัดท่ี 6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
                    และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
หนวยวัด :   ระดับ   
น้ําหนัก  :    รอยละ4 
คําอธิบาย : พจิารณาจากกระบวนการบรหิารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการเพือ่กระตุน 
การปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนา 
ระบบการบริหารราชการเพือ่ตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
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      

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ระดับ  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 • สวนราชการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญ และเหมาะสมใน
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและนาํผลการวิเคราะหไปกําหนด
กลุมผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียไดอยางเหมาะสม 

• สวนราชการมกีระบวนการในการสรางความรูความเขาใจสําหรับผูที่เกีย่วของ 
และผูมีสวนไดเสียที่เปนรูปธรรมชัดเจน 

• สวนราชการแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวาง
ภาครัฐ (ผูแทนองคกรภาครฐัที่เกี่ยวของ) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผูแทน
ประชาชน NGOs ส่ือมวลชน เปนตน) เพื่อจะไดรวมกนัผลักดัน
กระบวนการพัฒนาขั้นตอน รายละเอยีดการดําเนนิการระบบราชการหรือ
ผลักดันใหเกิดผลการปฏิบัติราชการ หรือการพัฒนาบริการสาธารณะ 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ขั้นตอนที่ 2 • สวนราชการกบัคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพื่อกําหนดและ 

     เลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/การพฒันา 
     บริการสาธารณะ ที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ  
     พ.ศ.2550 โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/ การ  
     พัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกดําเนนิการควรเปนประเด็นที่เกีย่วของกับ 

      ภารกิจหลัก (Core Function) ของหนวยงานหรือเร่ืองที่มีผลกระทบกับ 
      ประชาชนโดยตรง และตองไดรับการยอมรับหรือมีฉันทามติ 

ขั้นตอนที่ 3  • สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันกําหนด เปาหมาย ตัวช้ีวดั
วิธีการวัดผล และระบบการจัดเก็บขอมูล ตามประเด็นการพัฒนาระบบราช 
การ/ ผลการปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบรกิารสาธารณะที่เลือกมาดําเนนิการใน
ขั้นตอนที ่2 

ขั้นตอนที่ 4 • สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชน รวมกันวางระบบการติดตาม 
       ความกาวหนาหรือระบบในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
• สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันตดิตามตรวจสอบและ

รายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติ
ราชการ /การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกใหเปนไปตามระบบ ที่วางไวและ
เสนอตอผูบริหารของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน / รายไตรมาส) 

 
ขั้นตอนที่ 5 • สวนราชการจดัทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาระบบ 

     ราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก และเผย 
     แพรใหประชาชน ผูที่เกี่ยวของ และผูมสีวนไดเสยีรับทราบผานกระบวนการ 
     หรือกลไกที่สวนราชการจัดใหมีขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเหน็และรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 
 

ระดับ - 5 5 
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  แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. แหลงขอมูล : ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นมายังสํานกังาน ปปง. และจากคณะกรรมการ 
                       ภาคประชาชนระดับชาติฯ  

2. วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเกบ็แบบสอบถามจากคณะกรรมการภาคประชาชนและเก็บขอมูล 
                                   ไวในระบบคอมพิวเตอร 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  พ.ต.ท.หญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง เบอรติดตอ : 0-2219-3600 ตอ  4000 

:  ร.ต.อ.ไพรัตน เทศพานิช       เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4003  
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางสาวมนพร  พนัธุมชัย          เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    22

ตัวชี้วัดท่ี 7.1  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ   
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : ความสําเร็จของการดําเนนิการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสวนราชการตอง 
ดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 28 
ธันวาคม  พ.ศ.2547  เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจดัจางของ
หนวยงานราชการ ซ่ึงพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายทีก่ําหนดไวในแตละระดับ 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 

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

โดยที่ 
 ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี ้
• จัดสถานที่/ จัดตั้งศูนยขอมลูขาวสารเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อให

ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และมีเจาหนาที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 

• มีปายแสดงสถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสารที่จัดไวสําหรับการใหบริการขอมูลขาวสาร ที่
เขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน 

2 จัดระบบขอมลูขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังนี้ 
• มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน และเปนปจจุบัน 
• มีการจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารที่จัดไวใหบริการไวอยางชดัเจนสามารถสืบคนไดอยาง

สะดวกรวดเร็ว 
3  บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

• มอบหมายใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการไวเปนการเฉพาะ 
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 ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
• ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

ขอมูลขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน 

• จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการรายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบอยาง
สม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส)                             

4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ ดงันี้ 
• จัดอบรม ใหความรู และพัฒนาความรูที่เกีย่วกับกฎหมายขอมูลขาวสาร และมีการ

ดําเนินการตามกิจกรรม/ มาตรการ/ วิธีการในการสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอการ
เปนผูใหบริการขอมูลขาวสารแกบุคลากรในสวนราชการอยางสม่ําเสมอ 

• ประชาสัมพันธเผยแพรเกีย่วกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชน
รับทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการดําเนินงานของสวนราชการ ผานชองทางตางๆ 
อยางนอย 5 ชองทางโดย 1 ใน 5 ชองทางจะตองเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

• รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกีย่วกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทางชองทาง
ตางๆและมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการ
ดานการเปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร 

5 • นําขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนาม
แลวเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการ 

• จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือนและเผยแพรบนเวบ็ไซตของสวนราชการทุกเดือน 
 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  ไมมี เนื่องจากดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนปแรก 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. แหลงขอมูล :กําหนดใหกลุมงานนโยบายและแผน  กองนโยบายและมาตรการเปนหนวย  
                     งานที่รับผิดชอบในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  โดยความรวมมือในการ 
                     จัดทํารายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. วิธีการจัดเก็บขอมูล :ความถี่ในการจัดเกบ็ขอมูล  โดยใหมีการรายงานเปนประจําทกุเดือน 
                                  และกลุมนโยบายและแผนสรุปรายงานทุกเดือน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  พ.ต.ท.หญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง เบอรติดตอ : 0-2219-3600 ตอ  4000 
                                   นางอัจฉรา  ปรียาจิตต      เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4005 
ผูจัดเก็บขอมูล      :  นางนวลจนัทร  โพธ์ิชวย      เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4007  
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ตัวชี้วัดท่ี 7. 2  ความสําเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ตัวชี้วัดท่ี 7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความสําเร็จของขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันการทุจริตตามเปาหมาย แตละระดับ  ดังนี ้

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ระดับ  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 • ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 

        การทุจริตและประพฤติมิชอบที่ไดดาํเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
• วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกดิการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวน 
       การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
• สรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ การรองเรียนผาน

ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยและศนูยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

ขั้นตอนที่ 2 • นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที ่1 มาใชประกอบการจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทจุริตของเจาหนาที่ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดแลวเสร็จ โดย
ตองคํานึงถึงระดับความรนุแรงและโอกาสของความเสี่ยง รวมทั้งการ มีสวนรวม
ของ ภาครัฐและเครือขายภาคประชาชน และในมาตรการ/แผนปฏิบัติการ จะตอง
ระบุถึง 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
 -  การกําหนดหรือปรับปรุงแกไข หลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติราชการ   
    ของสวนราชการที่เอื้อตอการปฏิบัติงานที่โปรงใสสามารถตรวจสอบไดและ 
    ประชาสัมพันธใหภาครัฐและประชาชน และ/หรือผูมีสวนไดเสียไดรับรู            
 - กําหนดใหมกีิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเจาหนาทีข่องรัฐ 
   เชน การอบรม/การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของศาสนาตางๆ เปนตน 
 - กิจกรรมการสรางความเขมแข็งหรือการใหความรูกับ ภาครัฐและเครือขาย 

     ภาคประชาชนตลอดจนเครือขายที่เกี่ยวของในดานการปองกันการทจุริต  
ขั้นตอนที่ 3 • ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตของเจาหนาที่ของรัฐ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดแลวเสร็จครบถวน 
ขั้นตอนที่ 4 • ตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริต การปฏิบตั ิและ/หรือ ละเวนการปฏิบตัิ

หนาท่ีโดยมชิอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสงักัด” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่มีการ
รองเรียนผานระบบรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย และศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
อยางครบถวน 

ขั้นตอนที่ 5 • สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาที่
ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยระบปุจจัยสนับสนนุ ปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริต การปฏิบัติ 
และ/หรือ ละเวนการปฏิบัตหินาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” ใน
ขั้นตอน ที่ 4 พรอมทั้งกําหนดแนวทางหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการ/
แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตของเจาหนาที่ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดตี ปงบประมาณ 
พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2547 2548 2549 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ระดับ - 5 4.4 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. แหลงขอมูล :  กําหนดใหกลุมงานนโยบายและแผน  กองนโยบายและมาตรการเปน 
                       หนวยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  โดยความรวมมือ 
                       ในการจดัทํารายงานของหนวยงานที่เกีย่วของ ไดแก หนวยงานในสํานักงาน 
                       ปปง. คณะกรรมการ ป.ท. คณะกรรมการ กปช.ปปง. (เครือขายภาค 
                       ประชาชน) 

2. วิธีการจัดเก็บขอมูล : ความถี่ในการจัดเกบ็ขอมูล  โดยใหมีการรายงานเปนประจําทกุเดือน  
                                   และกลุมนโยบายและแผนสรุปรายงานทุกเดือน 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  พ.ต.ท.หญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง เบอรติดตอ : 0-2219-3600 ตอ  4000 
ผูจัดเก็บขอมูล      :  นางอัจฉรา  ปรียาจิตต                  เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4005  
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ตัวชี้วัดท่ี 7.2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การ 
                          ปฏิบตัิและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการ 
                          จัดซื้อจัดจาง 
หนวยวัด : ระดับ   
น้ําหนัก :   รอยละ 1 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมลูเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทจุริต การปฏิบัติ
และ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจางเพื่อใชเปน
ฐานขอมูลการทุจริตในระดบัชาติ  
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา 
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนนิงานตามเปาหมายแตละระดบั  ดังนี ้

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ระดับ  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ขั้นตอนที่1 • จัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกับการทจุริตการปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรฐัตามรูปแบบ รายการ และวธีิการที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) กํา หนด (ตาม
แบบฟอรม ขท 01) ไดอยางสมบูรณ ครบถวน และมีการปรับปรุงสถานะของผลการ
ดําเนินงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

ขั้นตอนที่2 • มีการประมวลผลขอมูลที่จัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอใน
รูปแบบ กราฟ แผนภูม ิตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารใน
การเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐได 

ขั้นตอนที่3 • เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซื้อจัดจาง โดยวธีิประกวดราคาหรือวิธีประมลูดวยระบบอิเล็ก 
ทรอนิกสของสวนราชการแลวบันทึกขอมลูตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ
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ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยางสมบูรณ ครบถวน
(ตามแบบฟอรม ขท 02)  

ขั้นตอนที่4 • รายงานขอมูลตามขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 และขั้นตอนที ่3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่กําหนด 

ขั้นตอนที่5 • มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2  และขัน้ตอนที ่3 ไปยังสํานักงานคณะ 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

เงื่อนไข : 
• การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) จะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพื่อนํามาเปนประเด็นปรับคะแนนเชิง 
คุณภาพดวย 

• ขอใหหนวยงานตอไปนี้ คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ กําหนด 
ใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติ 
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง แลวมีหนังสือแจง 
รายชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดยอยดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2550เพื่อจะไดกําหนด
รหัสในการรายงานขอมูล ตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดอยางถูกตอง 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2547 2548 2549 
ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําขอมูลเร่ือง
กลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกับการทุจริตการปฏิบัติ
และ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ของรฐัและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

ระดับ - 5 5 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. แหลงขอมูล : กําหนดใหงานการเจาหนาที่  กองกลางเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ   

                      รวบรวมและวเิคราะหขอมูล   
2. วิธีการจัดเก็บขอมูล :ความถี่ในการจัดเกบ็ขอมูลโดยใหมีการรายงานเปนประจําทกุเดือน 

                                  และงานการเจาหนาที่สรุปประมวลผลรายงานทุกเดือน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  พ.ต.อ. ปสพกรณ  โพธิสุข         เบอรติดตอ :  0-2219-3600  ตอ  1001 
                                    นางสาวชไมพร  ชางจักร           เบอรติดตอ :  0-2219-3600   ตอ  1024 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางสาวมนตสินี  เหน็พรอม      เบอรติดตอ :  0-2219-3600   ตอ  1031 
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ตัวชี้วัดท่ี 7.2.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลา 
                         ท่ีกําหนด 
หนวยวัด :     รอยละ   
น้ําหนัก   :     รอยละ 1 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามประเด็น 
ที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดาํเนินการ โดย
มีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชดัเจนพรอมใหวินิจฉยัได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวน
และเอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดาํเนินการทั้งหมด 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนนิการไดครบถวนสมบูรณและจัดสง 
ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด x 100 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการทั้งหมด 
โดยที ่จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานกังาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการทั้งหมด หมายถึง จํานวนเรื่องทั้งหมด
ที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) ใหสวนราชการดําเนินการให
แลวเสร็จภายในวันที ่30 กันยายน 2550 
เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

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

 
เงื่อนไข : การพิจารณาปรับคะแนนเชิงคณุภาพ 

1. กรณีที่สวนราชการไมสามารถดําเนินการเพื่อตอบสนองตอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิหรือของศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ดวยความรวดเร็ว 
และเดด็ขาด 

2. กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิไตสวนขอเท็จจริงและ มีมติวามมีูล
ความผิดทางวนิัย และแจงใหสวนราชการทราบแลว สวนราชการไมพจิารณาโทษใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) พรอม
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ทั้งสงสําเนาคําสั่งลงโทษใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) 
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดออกคําสั่ง 

3. กรณีมีการรองเรียนตอสวนราชการ เร่ืองการทุจริตหรือประพฤติมิชอบหากสวนราชการไม 
สามารถดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนดังกลาวไดภายใน 15 วนั 
หมายเหตุ : 

 1. กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02 ใหนําน้าํหนักตวัช้ีวัดรอย
ละ 1 ไปเพิ่มใหตัวช้ีวัดที ่7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบตัิการปองกันการ
ทุจริต 

2. กรณีสวนราชการไมมีสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) ขอทราบ ใหนําน้ําหนักตวัช้ีวัดรอยละ 1 ไปเพิ่มใหตวัช้ีวดัที ่7.2.1 ระดับความสําเร็จ
ของการดาํเนินการตามมาตรการ/แผนปฏบิัติการปองกนัการทจุริต 

3. กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02 และไมมสํีานวนการ
สอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) ขอทราบใหนํา
น้ําหนกัตัวช้ีวดัทั้งหมดไปเพิ่มใหตวัช้ีวดัที่ 7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการ/
แผนปฏิบตัิการปองกันการทจุริต 

4. ใหสวนราชการสวนกลางมีหนาที่ปองกนัและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบตัิหรือ ละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หนวยงานในสังกดัที่ตั้งอยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่
ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมภิาค ที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแก 
ผูวาราชการจังหวัด 

5. ใหจังหวดัมหีนาที่ปองกนัและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ หนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือ
มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมภิาคและผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคบับัญชาของสวนราชการ
ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ ไมรวมหนวยงานราชการสังกัด
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูใน 
สวนภูมภิาค และผูวาราชการจังหวดัไมไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ เชน สํานักงาน
อัยการสูงสุด สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาต ิเปนตน 
 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมเคยถูกรองเรียน 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. แหลงขอมูล : กําหนดใหงานการเจาหนาที่  กองกลางเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ 
                      รวบรวมและวเิคราะหขอมูล   

2. วิธีการจัดเก็บขอมูล :ความถี่ในการจัดเกบ็ขอมูลโดยใหมีการรายงานเปนประจําทกุเดือน 
                                  และงานการเจาหนาที่สรุปประมวลผลรายงานทุกเดือน 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  พ.ต.อ. ปสพกรณ  โพธิสุข         เบอรติดตอ :  0-2219-3600  ตอ  1001 
                                    นางสาวชไมพร  ชางจักร           เบอรติดตอ :  0-2219-3600   ตอ  1024 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางสาวมนตสินี  เหน็พรอม      เบอรติดตอ :  0-2219-3600   ตอ  1031 
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ตัวชี้วัดท่ี 8  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
หนวยวัด :   ระดับ   
น้ําหนัก :  รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณจะใชอัตราการเบกิจายรายจายลงทุนของสวน
ราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมภิาค เปนตัวช้ีวดัความสามารถในการเบิกจายเงินของสวน
ราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิก
จายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)    
ตารางและสูตรการคํานวณ : 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ 
= 
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 

X 100 

 เกณฑการใหคะแนน :  
     ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
69 71 73 75 77 

หมายเหตุ : 
1. อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด คือ รอยละ 73 

     2.   การคํานวณวงเงนิงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และ 
          ไมไดนาํเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงนิ   
           งบประมาณที่ประหยดัไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล        

แหลงขอมูลอางอิง :  
ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  พ.ต.ท.หญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4000 
                                   นางอัจฉรา  ปรียาจิตต                 เบอรติดตอ : 0-2219-3600 ตอ  4005 
                                   พ.ต.อ.ปสพกรณ  โพธิสุข            เบอรติดตอ : 0-2219-3600 ตอ  1001 

ผูจัดเก็บขอมูล      :  นางสุจิตรา  แกวละออ                 เบอรตดิตอ : 0-2219-3600 ตอ  4022 
                                   นายวิชัย  คําพันธ                         เบอรติดตอ : 0-2219-3600 ตอ  1008 
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ตัวชี้วัดท่ี 9 ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานของสวนราชการ 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก   : รอยละ 3 
คําอธิบายตัวชีวั้ด :  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการจะพิจารณาจาก
ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อ
เพลง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทาํดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่
ของอาคารที่ใหบริการ เปนตน และพจิารณาปริมาณพลงังานที่สวนราชการสามารถลดการใชลงไดเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ.2550 กบัปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 โดยใช
ขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของพลังงาน 2 ชนดิ คือ  
1. ไฟฟา    ใหน้าํหนักรอยละ 1.5 

                                   2. น้ํามัน    ใหน้ําหนกัรอยละ 1.5 
 เกณฑการใหคะแนน  : 
1. ไฟฟา 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 
2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
3 ปริมาณการใชไฟฟาไมเปลีย่นแปลง 
4 ประหยดัไฟฟาได มากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 
5 ประหยดัไฟฟาได มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 10 ขึ้นไป 
 กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชไฟฟาในปงบประมาณ พ.ศ.2549 

เพิ่มขึ้น เมื่อเทยีบกับปงบประมาณ พ.ศ.2546 จะตองประหยัด
ไฟฟาไดรอยละ 15 ขึ้นไป  

2. น้ํามัน  
 ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ครบถวน 
2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
3 ปริมาณการใชน้ํามันไมเปลี่ยนแปลง 
4 ประหยดัน้ํามนัได มากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 
5 ประหยดัน้ํามนัได มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 10 ขึ้นไป 
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 กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชน้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ.2549 
เพิ่มขึ้น เมื่อเทยีบกับปงบประมาณ พ.ศ.2546 จะตองประหยัดน้ํามัน
ไดรอยละ 15 ขึ้นไป  

 สูตรการคํานวณ : 
1. รอยละของปริมาณไฟฟาที่ประหยดัได เทากับ 

ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ.2546 (หนวย) –  
ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (หนวย)  

 

2. รอยละของปริมาณน้ํามันที่ประหยดัได เทากับ 
ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ.2546 (หนวย) –  
ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (หนวย)  

 

 เหตุผล :  
                 พลังงานเปนปจจยัสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
แตประเทศไทยมิไดมแีหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพอ
พลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ที่ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตรา
การเพิ่มความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยดัในทกุภาคสวน โดยรัฐบาลเห็นวา ภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร.จึง
กําหนดที่จะประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการดานการใชพลังงาน โดยมีสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานเปนเจาภาพหลักของตัวช้ีวัด  

 เงื่อนไข : 
                  ระดับความสําเรจ็ของการดําเนนิการตามมาตรการประหยดัพลังงานของสวนราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
จะใชขอมูลทีส่วนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงาน
หมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

 หมายเหตุ :  
1. สวนราชการ หมายถึง สวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมที่จดัตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
และรวมถึงสวนราชการที่ตั้งขึ้นเปนหนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏในกฎกระทรวง 

     สําหรับสวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมนัน้ ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแต
ปฏิบัติงานอยูในภูมภิาค การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมนิผลของสวนราชการนั้นๆ ไดพิจารณา
จากสถานที่ตั้งของสวนราชการ ตั้งอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับจังหวัดทีต่ั้งอยูนั้น  

2. กรณีที่สวนราชการไมมีฐานขอมูลปงบประมาณ พ.ศ.2546 ใหสวนราชการใชขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ.2548 เปนปฐานแทนปงบประมาณ พ.ศ.2546 ทั้งนี้ตองมีเหตุผล เชน 
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 ไดรับการจัดตัง้ภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. 2546  
 เพิ่งแยกหรือจดัเก็บปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ดวยตนเอง ภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. 2546 เชน 
การแยกมิเตอร แยกสํานกังานจากหนวยงานอื่น หรืออ่ืนๆ  

 มีเหตุสุดวิสัยเปนเหตใุหขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ.2546 เอกสารชํารุด 
สูญหาย เชน ไฟไหม น้ําทวม ในปนั้น เปนตน 

3. กรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของสวนราชการใดเปลี่ยนแปลงจากปฐาน โดย
เพิ่มขึ้นตั้งแตรอยละ 15 ขึ้นไป ซ่ึงเปนระดบัที่มีนัยสําคัญ ใหสวนราชการนั้นแจงหรือแสดงเหตุผลในรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ที่สวนราชการรายงานตอสํานักงาน ก.พ.ร. โดยมีรายละเอียดที่เพยีงพอตอการ
พิจารณาความเหมาะสมของเหตุผลที่ทําใหปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามนั ปงบประมาณ พ.ศ.2550 เพิ่มขึ้น เชน  

 มีการเปลี่ยนโครงสรางหรือภารกิจของหนวยงาน (ระบุรายละเอียด)  
 ภารกิจเพิ่มขึ้น (ระบุรายละเอียด) 
 ติดตั้งอุปกรณสําหรับดําเนินภารกิจเพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด) หรือสรางอาคารใหม (ระบุ
รายละเอียด)  

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  พ.ต.อ. ปสพกรณ  โพธิสุข             เบอรติดตอ :  0-2219-3600  ตอ  1001 
                                   ส.ต.อ.หญิงยุพาพร แสงประเสริฐ เบอรติดตอ :  0-2219-3600   ตอ  1011 
ผูจัดเก็บขอมูล      :    นายณพล  กุลมกําธร                      เบอรติดตอ :  0-2219-3600   ตอ  1028 
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ตัวชี้วัดท่ี 10. 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรกัษามาตรฐานรอบระยะเวลาของ   
                         ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการของสวนราชการ 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก :    รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรยีบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบรกิาร 

รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง และได
แจงระยะเวลาเฉลี่ยดงักลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ.2548 
และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 แลวแตกรณ ี

กระบวนงานที่นํามาประเมนิผลการปฏิบัติราชการจะนบัรวมทุกกระบวนงานที่สวนราชการเสนอ 
มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2549 และสวนราชการสามารถดําเนินการลดรอบ 
ระยะเวลาตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป ครบทุกกระบวนงานแลว 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดเสนอกระบวนงานที่ลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแตรอยละ 30 ถึง 50 ครบทุกกระบวนงานแลว จํานวน 4 
กระบวนงานและในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงาน ปปง. ไมมีกระบวนงานเพิ่มเติม จึงขอเสนอ
กระบวนงานเดิมทั้งหมดจํานวน 4 กระบวนงาน ซ่ึงไดประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการแตละงาน
ใหทราบอยางชัดเจนแลว ไดแก 

1. กระบวนงานการสงมอบทรัพยสินที่ทําการขายทอดตลาด  
2. กระบวนงานการสงคืนทรัพยสินที่เปนเงิน  
3. กระบวนงานการออกรหสัใหสายลับ  ปปง. 
4.  กระบวนงานการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน x 100 

จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ      
การลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงได งานบริการประชาชน 

(i) 
น้ําหนัก

(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ท่ีได 
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก    

(Wi x Ci) 
1.กระบวนงานการสง
มอบทรัพยสินที่ทํา
การขายทอดตลาด  
 

0.5 50 60 70 80 90 C1 (W1 x C1) 
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2.กระบวนงาน การ
สงคืนทรัพย สินที่
เปนเงิน 

0.1 50 60 70 80 90 C2 (W2 x C2) 

3.กระบวนงานการ
ออกรหัสใหสายลับ  
ปปง. 

0.3 50 60 70 80 90 C 3 (Wi x Ci) 

4.กระบวนงานการ
ตรวจสอบธุรกรรม
ทางการเงินกบั
สถาบันการเงิน 

0.1 50 60 70 80 90 C 4 (W4x C4) 

น้ําหนักรวม Σ Wi =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wix Ci) 
 
คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ เทากับ 
     

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

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการ

ใหบริการ 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 
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หมายเหตุ : 
1. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานให 
ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดนี ้
2. หากสวนราชการมีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลาที่ต่ํากวา 
มาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการ 
แผนดินของรฐัสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวช้ีวดันี้ลง 0.5 คะแนน 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

งานบริการ 
ปงบประมาณที่
เสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

น้ําหนัก ระยะเวลามาตรฐาน 

1. กระบวนงานการสงมอบทรัพยสินที่ทํา
การขายทอดตลาด 

2547 0.5 1 ช่ัวโมง 

2. กระบวนการงานสงคืนทรัพยสินที่เปน
เงิน 

2547 0.1 3 วัน 

3. กระบวนการออกรหัสใหสายลับ ปปง. 2548 0.3 4.5 วัน 
4. กระบวนการงานตรวจสอบธุรกรรม

ทางการเงินกบัสถาบันการเงิน 
2548 0.1 15 วัน 

รวม 1  
 
หมายเหตุ* กระบวนงานที่ 1 จากป 2546 -2547 สามารถลดเวลาปฏิบัติงานไดจากเดิม 2 ช่ัวโมง  
                   เหลือ 1 ช่ัวโมง เทากับรอยละ 50 
   * กระบวนงานที่ 2 ในป 2546-2547 สามารถลดเวลาปฏิบัติงานไดจากเดิม 7 วนั 
                   เหลือ  4 วัน เทากับรอยละ 43 
                   ป 2547-2548 สามารถลดเวลาปฏิบัติงานไดจากเดิม 4 วัน เหลือ  3 วัน  เทากับรอยละ 25  
                   รวมลดเวลาปฏิบัติงานได เทากบัรอยละ 68 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

 
2. 
 

 
วิธีการจัดเก็บขอมูล   

• กระบวนงานที่ 1-2 ขอมูลการรายงานผลของกองบริหารจัดการทรัพยสิน                           
• กระบวนงานที่ 3 ขอมูลเอกสารการรายงานผลของศูนยสารสนเทศและ   

              ติดตามประเมินผลและการรับ-สงหนังสือของกองกลาง                            
• กระบวนงานที่ 4 ขอมูลจากรายงานธุรกรรมผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : นายพนพภณษฎ  ทองคํา  พ.ต.อ. ปสพกรณ  โพธิสุข   นายวี่คณุ นิธิมุทรากุล                          
เบอรติดตอ             :  02-2193600  ตอ  2031,1001, 6002 
ผูจัดเก็บขอมูล      :   นางกรกมล  ดิษยธรรม  นายสุริยัน  พนัวิไล  ส.ต.อ.หญิงยุพาพร แสงประเสริฐ  
                                    นายสรรเพชญ แสงเนตรสวาง       

  เบอรติดตอ        :   02-2193600  ตอ  2003, 1036, 1011, 7014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  แหลงขอมูล :  
• กระบวนงานที่ 1-2 กองบรหิารจัดการทรพัยสินเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ                        

จัดเก็บขอมูล 
• กระบวนงานที่ 3 กองกลางและศูนยสารสนเทศและตดิตามประเมินผลเปนหนวยงานที่ 

              รับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูล 
• กระบวนงานที่ 4 ศูนยสารสนเทศและตดิตามประเมินผลเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ 

             ในการจัดเก็บขอมูล 
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ตัวชี้วัดท่ี 10.2  ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยน 
                         แปลงดานขัน้ตอนและวิธีการปฏิบตัิงานของสวนราชการ 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก :   รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
หมายถึงความสามารถในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินการขององคการในสวนที่เกี่ยวของกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบตัิงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงได
อยางเหมาะสมและบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเดน็ยุทธศาสตร 

โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักของเปาหมายหรือรายละเอียดกิจกรรม
ที่กําหนดไวในแตละแผนงาน ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเดน็ยุทธศาสตรที่ไดจัดสงใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. ซ่ึงแตละแผนงานจะตองมีการจัดลําดับความสําคญั (Ranking) และกําหนดน้าํหนักของแตละแผนงาน
ดวย 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหมปีระสิทธิภาพ เปนธรรมและสรางความเชื่อมั่นในสังคม        ซ่ึงมี  
4 โครงการ/แผนงาน 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาท่ีปฏิบตัิไดตาม

แผนการดาํเนนิงานของปงบประมาณที่ประเมินผล 

ลําดับท่ีของ
โครงการ /
ชื่อโครงการ 

(i) 

น้ําหนัก 
ของแตละ 
แผนงาน 

(Wi)  1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

คะแนนที่
ไดของ แต
ละผนงาน 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 
(SMi x Wi) 

1 โครงการ
สัมมนาจัด 
ทําแผน 
ปฏิบัติ งาน
การรับเรื่อง
แจงเบาะ 
แสจาก
ประชาชน 

0. 25 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาคะแนน
ของ 
โครงการที่ 
1 

(คาคะแนน
ของโครงการ
ที่1 xน้ําหนกั
ของโครงการ
ที่1)  
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2.ประชุม
รวมกับ
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
ในการยุบ
รวม
กิจกรรม 

0. 25 60 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

คาคะแนน
ของ 
โครงการที่ 
2 

(คาคะแนน
ของโครงการ
ที่2 xน้ําหนกั
ของโครงการ
ที่ 2)  

3.การ
เปลี่ยนแปลง
ระยะเวลา
กระบวนการ
ในการทํา 
งานใหรวด 
เร็วขึ้น 

0. 25 60 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

คาคะแนน
ของ 
โครงการที่
3 

(คาคะแนน
ของโครงการ
ที่ i xน้ําหนกั
ของโครงการ
ที่ 3) 

4. การสัม 
มนารับฟง
ความเหน็
จากภาค
ประชาชน 

0. 25 60 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

คาคะแนน
ของ 
โครงการที่ 
i 
 

(คาคะแนนของ
โครงการที่ i x
น้ําหนกัของ
โครงการที่ i) 

 รวม =1* 

     

 ผลรวมของ 
(คาคะแนน
ของ 
โครงการที่ 1 
x น้ําหนกัของ 
แผนงานที ่1)+ 
(คาคะแนนของ
โครงการที่ 2 x 
น้ําหนกัของ
โครงการที่ )+ 
(คาคะแนนของ
โครงการที่ i x 
น้ําหนกัของ
โครงการที่ i)  
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* แปลงน้ําหนกัของแตละโครงการ-แผนงาน ใหผลรวมของน้ําหนกัของทุกโครงการ-แผนงานเทากบั 1 
ผลรวมของ ( คาคะแนนที่ไดของโครงการ-แผนงาน x น้ําหนกัของโครงการ-แผนงาน) 

 
หรือ 

(น้ําหนักของแผนงานที่ 1 x คะแนนที่ไดของแผนงานที ่1) + (น้ําหนักของแผนงานที่ 2 x 
คะแนนที่ไดของแผนงานที ่2) +(น้ําหนักของแผนงานที ่3 x คะแนนที่ไดของแผนงานที่ 3) + 

(น้ําหนักของแผนงานที่ i x คะแนนที่ไดของแผนงานที ่i) 
 

 
โดยที ่: 
 

น้ําหนกัของ
แผนงาน 

 (Wi) 

หมายถึง น้ําหนักความสําคญัที่ใหกับแตละแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ดานกระบวนงานไปสูการปฏิบัติ โดยน้ําหนักของทุกแผนงานรวมกัน = 1 

คะแนนที่ไดของ
แผนงาน 

(SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติไดกับแผนการ
ดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติทั้งหมดของแตละแผนงานที่ไดกําหนดไวตามรายละเอียด
แผนงานดานกระบวนงาน 

i หมายถึง ลําดับที่ของแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานกระบวนงาน 
ไปสูการปฏิบัติ 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

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 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน 
 การประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลือก
ประเมินระดับความสําเร็จในการดําเนนิการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏบิัติงาน
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ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนากระบวนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหมีประสิทธภิาพเปน
ธรรมและสรางความเชื่อมั่นในสังคม ซ่ึงมี 4 โครงการ/แผนงาน 
 

ผลการดําเนินการในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

แผนงานดานขัน้ตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
1 โครงการสัมมนาจัดทําแผนปฏิบัติ
งานการรับเรื่องแจงเบาะแสจาก
ประชาชน 
2.ประชุมรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในการยุบรวมกจิกรรม 
3.การเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
กระบวนการในการทํา งานใหรวด 
เร็วขึ้น 
4. การสัมมนารับฟงความเหน็จาก
ภาคประชาชน 

 
ระดับ 

 
 

ระดับ 
 

ระดับ 
 
 

ระดับ 
 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
รอยละ 80 
 
 
รอยละ 100 
 
รอยละ100 
 
 
รอยละ 75 

เหตุผล : 
 การเปลี่ยนแปลงดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ เปนการปรับปรุงขั้นตอน และกระบวนงานโดยวิธี
บริหารจัดการสมัยใหม เพื่อลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต และการเปลี่ยนแปลงดานการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ เปนการวางระบบอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ 
ซ่ึงจะชวยสรางความพรอมของสวนราชการในการปฏิบัติราชการ เพื่อสรางความพรอมในการสนบัสนุน
ยุทธศาสตร และการดําเนนิการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ใหบรรลุจดุมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เงื่อนไข :    

 ใหจดัสงผลการคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรฯ มาพรอมรายงานการประเมินผลตนเอง   รอบ   6 เดือน 
ภายใน 30 เมษายน พ.ศ.2550 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 กลุมพัฒนาระบบบริหาร เปนหนวยประสานงานในการจัดเก็บขอมูล รวมกับสํานักตรวจสอบและคดี 
กองนโยบายและมาตรการ กองบริหารจัดการทรัพยสิน กองกลาง ศูนยสารสนเทศและติดตามประเมินผล และ
กลุมพฒันาระบบบริหาร รับผิดชอบจัดทําขอมูล 
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : : นายอภิชาติ   ถนอมทรัพย  พันตํารวจโทหญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง   
                                     นายพนพภณษฎ  ทองคํา  พ.ต.ท.บุญมี  จีระเรอืงรัตนา พ.ต.อ. ปสพกรณ  โพธิสุข 
                                     นายวีคุ่ณ  นิธิมุทรากุล  นางสาววรรณดี  คีตะนธิินันท                           
เบอรติดตอ           :   0-2219-3600 ตอ  8000, 4000, 2031 , 1109, 1001, 6002,1013 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางอรพิน  พิชญาพงศ   รอยตํารวจเอก ไพรัตน เทศพานิช นางกรกมล  ดิษยธรรม  
                                     นายกณัฐกรณ ทรัพยทวี นางสาวชไมพร ชางจกัร  นายสรรเพชญ แสงเนตรสวาง 
                                     นางอัมพร  อธิสุข                   
เบอรติดตอ           :   0-2219-3600  ตอ  1901,4003, 2020.1110, 1024, 7014, 1021 
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ตัวชี้วัดท่ี 12  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

ระบบการจัดการความรูในองคกร หมายถงึ การที่สวนราชการมีรูปแบบที่ชัดเจนของการรวบรวม 
ฐานความรูที่มอียูในองคกรซึง่กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนองคความรู และมี
การถายทอดและแบงปนความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหทกุคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเองให
เปนผูรูปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ และพัฒนาสวนราชการเขาสูรูปแบบขององคกรแหงการเรียนรู 
(Learning  Organization) ที่ยั่งยืน โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 

1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมอื หรือการคดิเชิงวิเคราะห 

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ 
เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ  

กระบวนการในการบริหารจดัการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายใน
และภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววธีิ
ปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการความรูในองคกรให
ดียิ่งขึ้น 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้น โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากรายละเอยีดของการ
ดําเนินการตามเกณฑที่กําหนดแตละระดบั ดังนี ้

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 

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

 
 
 
 



    46

โดยที ่: 
ขอ เกณฑการใหคะแนน 
1 จําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของทุกประเดน็ยุทธศาสตรตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตามแบบฟอรม 1 การจําแนก
องคความรูที่จาํเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ) โดยระบุ
อยางนอย 3 องคความรูตอ 1 ประเด็นยุทธศาสตร และอยางนอย 1 ในองคความรู
ทั้งหมดที่ระบตุองเปนองคความรูเกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพยีง 

2 จัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  อยางนอย2 องคความรู 
โดยเลือกองคความรูจากประเด็นยุทธศาสตรที่ตางกัน และอยางนอย 1 ในองคความรูที่
เลือกดังกลาวตองเปนองคความรูเกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพยีง 

3 ผูบริหารของสวนราชการลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรูประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 และจัดสงพรอมรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 6 เดือน ภายใน 
 30 เมษายน พ.ศ. 2550 

4 สรุปรายงานผลการดําเนินกจิกรรมตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 โดยสามารถดําเนนิกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูดังกลาวไดสําเร็จ
ครบถวนทุกกจิกรรม และสามารถดําเนินการครอบคลุมกลุมเปาหมายไดไมนอยกวา
รอยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทีร่ะบุไว 

5 ผลการดําเนินงานของทุกตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ที่เลือกมาดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ตองมีคะแนนของ แตละตัวช้ีวดัตั้งแต 
4.0000 ขึ้นไป 

เงื่อนไข : 
1.  การประเมินผลการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1-3 สํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณาความสอดคลองกับ

หลักเกณฑที่กาํหนดไวตามแนวทางการประเมินผล และจะพิจารณาปรบัลดคะแนนเชิงคุณภาพตามราย 
ละเอียดในคูมอืการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 (สามารถดาวนโหลดขอมูลไดจาก http://www.opdc.go.th/thai/KM.php) 

2.  ใหสวนราชการปรับแกไขแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามขอเสนอแนะของ
สํานักงาน ก.พ.ร. และนําเสนอแผนการจัดการความรู ฯ นัน้ ในรายงานการประเมินผลตนเองตามคํา
รับรองฯ หรือในชวงการติดตามความกาวหนาการปฏิบตัิราชการ รอบ 6 เดือน 

3. หากองคความรูที่สวนราชการเลือกมากําหนดในแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณพ.ศ. 2550 ซํ้า
กับองคความรูที่ดําเนินการไปแลวตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สวนราชการ
จะตองแสดงถึงการดําเนนิการทบทวน และเพิ่มเติมองคความรูใหมากขึน้หรือครบถวนสมบูรณยิ่งขึน้
อยางชัดเจน 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2547 2548 2549 
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพือ่
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  

ระดับ - 5 4.84 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. แหลงขอมูล : กําหนดใหกองนโยบายและมาตรการเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
                      ขอมูล 

2. วิธีการจัดเก็บขอมูล : ความถี่ในการจัดเกบ็ขอมูล  จะจดัเก็บเปนรายเดือนและสงใหกลุม 
                                   พัฒนาระบบบริหารรายงานหนวยงานที่เกีย่วของ 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  พันตํารวจโทหญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง      เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4000 
ผูจัดเก็บขอมูล      :  ร.ต.อ.ไพรัตน  เทศพานชิ                     เบอรติดตอ : 0-2219-3600  ตอ  4003 
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ตัวชี้วัดท่ี 13.1 ระดับความสาํเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตาม ยุทธศาสตรของ
สวนราชการ โดยแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนแผนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํป พ.ศ. 2551-2553 ซ่ึงหัวหนาสวนราชการเห็นชอบที่จะดําเนินการตามแนวทาง/แผนงาน/
โครงการที่กําหนดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ.2551 
เกณฑการใหคะแนน : 

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

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 

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

 
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที ่1 สวนราชการจดักิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพฒันา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และการจัดทําแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหแกผูบริหารและเจาหนาที่ทีเ่กีย่วของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไมนอยกวารอยละ 60 

ขั้นตอนที ่2  สวนราชการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่2 ของปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยในรายงานผลการประเมิน
สถานภาพฯ มีการระบุจุดแขง็และจุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคลและมีการ
วิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขั้นตอนที ่3 สวนราชการวิเคราะหทิศทาง นโยบาย และกําหนดประเดน็ยุทธศาสตรดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกบันโยบายยุทธศาสตรและแผนบริหารราชการของสวนราชการ 
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ขั้นตอนที ่4 สวนราชการกาํหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดตัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 

ขั้นตอนที ่5 สวนราชการมแีผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่ไดรับ
ความเหน็ชอบจากหวัหนาสวนราชการ และมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหแก
เจาหนาที่ของสวนราชการไดรับทราบ 

 
เงื่อนไข : 

สวนราชการจัดสงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.   ภายในวันที่ 31 
สิงหาคม พ.ศ.2550  หากจัดสงไมทันตามกําหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 0. 50 คะแนนจากคะแนน 
ที่ไดรับของตัวช้ีวัด 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : กําหนดใหกองกลางเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  พ.ต.อ. ปสพกรณ  โพธิสุข         เบอรติดตอ :  0-2219-3600  ตอ  1001 
                                    นางสาวชไมพร  ชางจักร           เบอรติดตอ :  0-2219-3600   ตอ  1024 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางสาวมนตสินี  เหน็พรอม      เบอรติดตอ :  0-2219-3600   ตอ  1031 
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ตัวชี้วัดท่ี 13.2 ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
                        ดานบุคลากรของสวนราชการ 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร หมายถึงความสามารถใน
การนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาองคกรในสวนที่เกีย่วของกับ
การเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและบรรลุเปาประสงค
ตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร  

โดยพิจารณาจากระดับความสํา เร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ํา หนกัของเปาหมายหรือรายละเอียด
กิจกรรมที่กําหนดไวในแตละแผนงาน ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตรที่ไดจัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงแตละแผนงานจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนกัของแต
ละแผนงานดวย 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของความสําเร็จ
หรือความคืบหนาท่ีปฏิบตัิไดตามโครงการ
ดําเนินงานของปงบประมาณที่ประเมินผล 

ลําดับท่ีของ 
โครงการ / 
ชื่อโครงการ 

(i) 

น้ําหนัก 
ของแต
ละ 

โครงการ
(Wi) 1 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

คะแนนที่
ได 

ของแตละ
โครงการ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 
(SMi x Wi) 

แผนงานดาน
บุคลากร/ 
1.โครงการ
สงเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม
ใหกับ
ขาราชการ ปปง. 
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คา
คะแนน
ของ 
โครงการ
ที่ 1 

 
 
(คาคะแนน
ของโครงการ
ที่1 xน้ําหนกั
ของโครงการ
ที่1)  

2.โครงการ
สัมมนา
ผูเกี่ยวของ
กับการ
ปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ปปง. 
พ.ศ. 2542 
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ที่2 xน้ําหนกั
ของโครงการ
ที่ 2)  
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3.โครงการ
อบรมการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
0. 20 
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คา
คะแนน
ของ 
โครงการ
ที่ 3 

 
(คาคะแนน
ของโครงการ
ที่3 xน้ําหนกั
ของโครงการ
ที่ 3) 

4.โครงการ
ฝกอบรมการ
วิเคราะหและ
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
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คา
คะแนน
ของ 
โครงการ
ที่ 4 

(คาคะแนน
ของโครงการ
ที่4 xน้ําหนกั
ของโครงการ
ที่ 4) 

5. โครงการ
ฝกอบรม
หลักสูตรที่เปน
ประ โยชนตอ
การปฏิบัติงาน 
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คา
คะแนน
ของ 
โครงการ
ที่ 5 

(คาคะแนน
ของโครงการ
ที่5 xน้ําหนกั
ของโครงการ
ที่ 5) 

 รวม=1       ผลรวมของ  
( คาคะแนนที่
ไดของโครง 
การ x น้ําหนกั
ของโครงการ) 
+ (น้ําหนกั
ของโครงการ
ที่ 2 x คะแนน
ที่ไดของโครง 
การที่ 2) + 
(น้ําหนักของ
โครงการที่ 3 
x คะแนนที่ได
ของโครงการ
ที่ 3) + 
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(น้ําหนักของ
โครงการที่ i x 
คะแนนที่ได
ของโครงการ
ที่ i) 
 

*แปลงน้าํหนกัของแตละโครงการ ใหผลรวมของน้ําหนกัของทุกโครงการเทากับ 1 
ผลรวมของ ( คาคะแนนที่ไดของโครงการ x น้ําหนักของโครงการ) 

หรือ 
(น้ําหนักของโครงการที่ 1 x คะแนนที่ไดของโครงการที่ 1) + (น้ําหนักของโครงการที่ 2 x คะแนนที่ไดของ
โครงการที่ 2) +(น้ําหนักของโครงการที่ 3 x คะแนนที่ไดของโครงการที่ 3) + (น้ําหนักของโครงการที่ i x 
คะแนนที่ไดของโครงการที่ i) 
โดยที ่: 
น้ําหนกัของโครงการ

(Wi) 
หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละโครงการในการนําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยน้ําหนักของทุกโครงการรวมกัน = 1 

คะแนนที่ไดของ
โครงการ 

(SMi)  

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติไดกับ
แผนการดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติทั้งหมดของแตละแผนงานที่ไดกําหนดไวตาม
รายละเอียดแผนงาน 

i หมายถึง ลําดับที่ของโครงการในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
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 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

การประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเลือก
ประเมินระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรในประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 2 : เสริมสรางประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงมี 5 โครงการ 
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ผลการดําเนินการในอดีต ปงบประมาณ 

พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

1.โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให 
     กับขาราชการ ปปง. 
2.โครงการสัมมนาผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ปปง. พ.ศ. 2542 
3.โครงการการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.โครงการฝกอบรมการวิ เคราะหและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. โครงการฝกอบรมหลักสูตรที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงาน 

ระดับ 
 

ระดับ 
 

ระดับ 
ระดับ 

 
ระดับ 

 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

 
เงื่อนไข:  
 ใหจัดสงผลการคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรฯ มาพรอมรายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 6 เดือน 
ภายใน 30 เมษายน พ.ศ.2550 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 กําหนดใหกองกลาง ศูนยสารสนเทศและติดตามประเมินผล และกองนโยบายและมาตรการเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  พันตํารวจโทหญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง, พ.ต.อ. ปสพกรณ  โพธิสุข,  

                                    นายวีคุ่ณ  นิธิมุทรากุล รอยตํารวจเอก ไพรัตน เทศพานิช,นางสาวชไมพร  ชางจักร                            
เบอรติดตอ     :           0-2219-3600  ตอ  4000, 1001,4003,1024 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางสาวกมลเนตร   ภควากร, นายสรรเพชญ แสงเนตรสวาง, 
                                   นางสาวมนตสินี  เหน็พรอม       
เบอรติดตอ :              0-2219-3600   ตอ  4009, 1031 
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ตัวชี้วัดท่ี 13. 3 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

องคกร ในที่นีห้มายถึง สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
ความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถงึ ความสําเร็จที่

สวนราชการจดัใหมีระบบการประเมินผลของหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทาจนถึงระดับบุคคล
(Internal Performance Agreement: IPA) เพื่อประโยชนในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  

ในการนี ้สวนราชการจะตองมีกระบวนการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายในระดับสํานัก/กอง ซ่ึงเปน
ตัวช้ีวดัและคาเปาหมายที่ถายทอดมาจากระดับองคกร มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนา
หนวยงานระดบัสํานัก/กองกับหัวหนาสวนราชการ รวมถึงมีการติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวดัและคาเปาหมายในระดับสํานัก/กอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อใหผลการดําเนินงานของ
หนวยงานระดบัสํานัก/กองสนับสนุนการบรรลุเปาประสงคตามประเดน็ยุทธศาสตรขององคกร 
เกณฑการใหคะแนน :  

แบงคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)ตามเปาหมายแตละ
ระดับ ดังนี้ 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 

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

 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
 1 1)  จัดทํารายงานสรุปผลการจัดสรรสิ่งจูงใจใหแกหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง

หรือเทียบเทาภายในสวนราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดกําหนดไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดแลวเสร็จ 

2) ทบทวนกระบวนการประเมินผลภายในสวนราชการในปที่ผานมา พรอมทั้งสรุป
ขอดี ขอเสียปญหา อุปสรรค ของการดําเนนิการตามกระบวนการประเมินผลและ
การนําตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของหนวยงานระดับสํานกั/กองหรือเทียบเทาไป
ปฏิบัติ โดยมขีอเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและการดําเนนิการ สําหรับ
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
3) นําผลสรุปขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรค และ ขอเสนอแนะทีไ่ดจากขอ 2) ไปใชใน

การปรับปรุงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ไดแลวเสร็จ และไดรับความเหน็ชอบจากหวัหนาสวน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

4) มีการสื่อสาร ทําความเขาใจ หรือช้ีแจงใหหวัหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือ
เทียบเทารับทราบถึงกระบวนการ/แผนงานการประเมนิผลฯ ดังกลาว 

 2 • สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทายนืยนัวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และ
เปาประสงคและจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) เพื่อแสดงใหเห็นถึงความ
สอดคลองของวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของสวนราชการ
ระดับกรมหรอืเทียบเทา 

• หนวยงานระดบัสํานัก/กองหรือเทียบเทา กําหนดเปาประสงคและจัดทําแผนที่
ยุทธศาสตร (Strategy Map) ที่แสดงใหเหน็ถึงความเชื่อมโยงหรือสอดคลอง ของ
เปาประสงคของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทากับประเดน็ยุทธศาสตร
และเปาประสงคของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา และ/หรือแสดงความ
สอดคลองกับพันธกิจ บทบาท หนาที่ของหนวยงานระดบัสํานัก/กองหรือเทียบเทา 

• มีการกําหนดตัวช้ีวดั คาเปาหมาย และเกณฑการประเมนิผลความสําเร็จของการ
บรรลุเปาประสงคแตละขอของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามที่
ปรากฏในแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 

• มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ระหวาง
หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากับหวัหนาหนวยงานระดบัสํานัก/กอง
หรือเทียบเทาโดยในคํารับรองฯ จะตองระบุตัวช้ีวดั คาเปาหมาย และเกณฑการ
ประเมินผลตัวช้ีวัดของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาที่ใชประเมินผลได
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 

 3 • ดําเนินการตามกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ ประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2550 และมกีารติดตามความกาวหนาและการรายงาน ผล
ความสําเร็จตามตัวช้ีวดัและคาเปาหมายทีก่ําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของหนวยงานระดับสํานกั/กองหรือเทียบเทาอยาง
สม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส)  

4 • มีการประเมินผลความสําเร็จตามตัวช้ีวดัและคาเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

• สวนราชการมกีารสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของหนวยงานระดับสํานกั/กองหรือ
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เทียบเทาไดแลวเสร็จ และรายงานสรุปผลการประเมินดังกลาวมาพรอมกับ การ
รายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12  เดือน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 

 5 • มีการประกาศหลักเกณฑ/แนวทางที่ชัดเจน ในการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาไปเชื่อมโยงกับระบบการสราง
แรงจูงใจ (Motivation) ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

• มีการจัดสรรสิ่งจูงใจตามหลักเกณฑ/แนวทางที่กําหนดไว 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2547 2548 2549 
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตวัช้ีวดั
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
 

ระดับ - - N/A 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 
กําหนดใหสํานักตรวจสอบคดี กองกลาง กองบริหารจัดการทรัพยสิน กองนโยบายและมาตรการ ศูนย
สารสนเทศและติดตามประเมินผลและกลุมพัฒนาระบบบริหารเปนผูจดัเก็บขอมูล 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายอภชิาติ   ถนอมทรัพย พ.ต.อ. ปสพกรณ  โพธิสุข  นายพนพภณษฎ  ทองคํา    
                                   นายวี่คณุ  นิธิมุทรากลุ  พ.ต.ท.หญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง   
                                   นางสาววรรณดี คีตะนิธินันท                        
 เบอรติดตอ :             02-2193600  ตอ  8000, 1001,2031, 6002,4000,1013 
ผูจัดเก็บขอมูล         : นางอรพนิ  พิชญาพงศ นางสาวรงรอง คลายสุวรรณ นางสาวชไมพร ชางจักร  
                                     นางสาวมนตสินี เหน็พรอม นางสาวพรทิพา  จนัทร    นายสรรเพชญ แสงเนตรสวาง 
                                    ร.ต.อ.ไพรัตน เทศพานิช   นาวสาววรรณดี คีตะนธิินันท                  
เบอรติดตอ           :   0-2219-3600  ตอ  1901, 1006,1024 , 1032, 2022, 7014, 4003,1003  
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ตัวชี้วัดท่ี 14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
หนวยวัด  ระดับ 
น้ําหนัก   รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ หมายถึง ระดับใน
การพัฒนาทางดานการจดัการสารสนเทศของสวนราชการโดยจะพิจารณาจากความครอบคุลมและ
ความกาวหนาในการพัฒนาทั้ง 10 ประเดน็ดังตอไปนี ้
1. ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ แบงเปน 
ประเด็นยอยท่ี 

1.1 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ โดยตองครอบคลุม
ถึง ฐานขอมูลสําหรับผลการดําเนินงานของตัวช้ีวดัทั้งหมดตาม มิติที่1 : มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการ และฐานขอมูลดานยุทธศาสตรทั้งหมดของสวนราชการ 

1.2 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจําเปนตองปรับปรุงระบบ                     
ฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิม พรอมระบุส่ิงที่จะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมจากที่ปฏิบตัิในปงบประมาณ                   
พ.ศ. 2549 
2. ดานผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เก่ียวของ และ ผูบรหิารของ 
สวนราชการ แบงเปน 
ประเด็นยอยท่ี 

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

กลุมตาง ๆ 
2.3 การรณรงคหรือสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

3. การบริหารจัดการของศูนยปฏิบตัิการสารสนเทศของสวนราชการ 
ประเด็นยอยท่ี 

3.1 กระบวนการหรือระบบในการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery Procedures) 
3.2 กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure) 
3.3 การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศสําหรับ

ผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบริหารของสวนราชการ 
3.4 แผนการจดัการหรือแกไขปญหาจากภยัพิบัต ิ(IT Contingency Plan) 
3.5 การฝกอบรมในดานทีเ่กีย่วของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากรของสวน   

ราชการ 
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สวนราชการจดัใหมกีารทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศพรอมจัดทาํเอกสาร 
1. สรุปผลการทบทวนและวเิคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
2. แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ โดยใชขอมูลที่

ไดมา 
    จากผลการทบทวนและวเิคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศในขอ 1. โดยในแผนปฏิบัติการฯ

ดังกลาวจะตองระบุผูรับผิดชอบ และ ชวงเวลาที่จะดําเนนิการในแตละกิจกรรม พรอมระบุวัตถุประสงคที่วัด
ไดของแตละแผนปฏิบัติการ ซ่ึงแตละโครงการหรือกิจกรรมยอยในแผนปฏิบัติการควรระบุผลลัพธของแตละ
กิจกรรมยอยอยางชัดเจน 
เกณฑการใหคะแนน : 
การพิจารณาระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ แบงเปน 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล น้ําหนัก 

(รอยละ) 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1)สรุปผลการทบทวนและ
วิเคราะหระบบฯมีคุณภาพ 
และเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 
ประเด็นหลัก และ 10 ประ 
เด็นยอย 

1. 0 
 

6  
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

2) แผนปฏิบัตกิารฯ มีเนื้อหา 
และคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 
ประเด็นหลักและ10 ประเด็น
ยอย และระบถึุงสวนที่จะ
พัฒนาเพิ่มเตมิจากปงบประ 
มาณ พ.ศ.2549 

0. 5 
 

6  
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

3) รอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 
ของการดําเนนิงานตาม 
แผนปฏิบัติการฯ 

1 60 70 80 90 100 

4) รอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 
ของแผนปฏิบัติการฯ ที่ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค 
หรือเปาหมายตามที่ระบุใน 
แผนปฏิบัติการฯและมีราย 
งานประเมินผลความสําเร็จ

1. 5 80 85 90 95 100 
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เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล น้ําหนัก 

(รอยละ) 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

ของการดําเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
 
 

สวนราชการนาํเอกสารดังตอไปนี้เขาสู Web Site ของสวนราชการ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเขา
มา 
download ได (ปรับลด 0. 5 คะแนนสําหรับการดําเนนิการที่ไมครบถวน) 

1. คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 พรอมเอกสาร
ประกอบคํารับรองฯ 

2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 
ผลการดําเนินงานในอดตี  ปงบประมาณ 

พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

10.1 คุณภาพของระบบสารสนเทศ 
(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1) 

ระดับ - - N/A 

 
แหลงขอมูล /  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 
1. กําหนดใหศูนยสารสนเทศและติดตามประเมินผลเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูล 
2. วิธีการจัดเก็บขอมูล :  ติดตามรายงานผลการจัดทําระบบสารสนเทศตามงานที่กําหนด และตดิตาม

การปฏิบัติงานโดยใชระบบสารสนเทศที่ดําเนินการจดัสราง 
 
ผูดูแลกับกําตัวชี้วัด :  นายวี่คณุ   นิธิมุทรากลุ              เบอรติดตอ :  02-2193600  ตอ  6002 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นายสรรเพชญ  แสงเนตรสวาง เบอรติดตอ :  02-2193600  ตอ  7014 
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ตัวชี้วัดท่ี 15.1   ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ       
 น้ําหนัก :  รอยละ 1.5          
ตัวชี้วัดท่ี 15.2   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงาน 

                           ตามแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ        
น้ําหนัก :  รอยละ 1.5         
 
อยูระหวางการจัดทําคํานิยามและเกณฑการใหคะแนนประเมินผลโดยสํานักนิติธรรม  สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี
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ตัวชี้วัดท่ี 16 ระดับความสําเร็จของการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่สวนราชการนํา
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบ
แนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคณุภาพการบรหิารจัดการของสวน
ราชการสูระดับมาตรฐานสากล 

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดบักรม ใหดําเนินการครอบคลุมทุก
หนวยงานในสวนกลาง รวมถึงราชการสวนกลางที่ไปตั้งอยูในภูมภิาคดวย 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวดันี ้สํานักงาน ก.พ.ร. จะจดัทําเปนคูมือ ซ่ึงมีรายละเอียดสําหรับ
สวนราชการใชในการดําเนนิการ 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับพิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

 ระดับขั้นของความสําเร็จ(milestone) ระดับท่ี 
• ขั้นตอนที ่1 1 
• ขั้นตอนที ่2 (ขั้นตอนที ่1+2) 2 
• ขั้นตอนที ่3 (ขั้นตอนที ่1+2+3) 3 
• ขั้นตอนที่ 4 (ขั้นตอนที1่+2+3+4) 4 
• ขั้นตอนที ่5 (ขั้นตอนที1่+2+3+4+5) 5 
โดยที ่

 
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

1 
 

• จัดตั้งคณะทํางานดําเนนิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวน
ราชการ และจดัทําแผนดําเนนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐของสวน
ราชการ(Roadmap) ที่ไดรับความเหน็ชอบจากผูบริหาร 

• จัดประชุมชีแ้จงทําความเขาใจเกีย่วกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของสวนราชการใหกับบุคลากรและคณะทาํงานของสวนราชการ 

2 
 

• จัดทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนวทางการพฒันา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแลวเสร็จครบถวน 

3 • จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกรตามเกณฑคณุภาพการบรหิารจัดการ
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ภาครฐัตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ไดแลวเสรจ็ครบถวน 
4 
 

• จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) 
     ไดแลวเสร็จครบถวน 

5 
 

• จัดทํารายงานการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกร ไดแลว
เสร็จครบถวน 

เงื่อนไข : 
1. ความครบถวนของรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ในขั้นตอนที ่2 

หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด โดย 
พิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอที่สวนราชการ สามารถตอบคําถามไดอยางครบถวนสมบูรณ ดังนี ้
คะแนนที่ไดรับ 0. 2 0.4 0. 6 0. 8 1.0 
จํานวนขอ 
ที่ตอบคําถาม 

3 6 9 12 15 
 

              2. ความครบถวนของรายงานผลการดําเนนิการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ ในขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรม ทีสํ่านักงาน 
ก.พ.ร.กําหนด โดยพิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอที่สวนราชการ สามารถตอบคําถาม ไดอยางครบถวน
สมบูรณ ดังนี ้
คะแนนที่ไดรับ 0. 2 0.4 0. 6 0. 8 1. 0 
จํานวนขอ 
ที่ตอบคําถาม 

30 
 

45 
 

60 75 
 

90 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : ไมมี เนื่องจากดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนปแรก 
แหลงขอมูล /  วิธีการจัดเก็บขอมูล :  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร เปนหนวยประสานงานในการจัดเก็บขอมูล รวมกับสํานักตรวจสอบและคดี 
กองนโยบายและมาตรการ กองบริหารจัดการทรัพยสิน กองกลาง ศูนยสารสนเทศและติดตามประเมินผล และ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบในการจัดทําขอมูล 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายอภชิาติ   ถนอมทรัพย  พันตํารวจโทหญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง   
                                  นายพนพภณษฎ  ทองคํา  พ.ต.อ. ปสพกรณ  โพธิสุข นายวี่คณุ  นธิิมุทรากุล   
                                  นางสาววรรณดี  คีตะนิธินันท                           
เบอรติดตอ           :   0-2219-3600 ตอ  8000, 4000, 2031 ,  1001, 6002,1013 
ผูจัดเก็บขอมูล    :  นางอรพิน  พิชญาพงศ   รอยตํารวจเอก ไพรัตน เทศพานิช นางกรกมล  ดิษยธรรม  
                                 นางสาวชไมพร ชางจกัร  นายสรรเพชญ แสงเนตรสวาง นางอัมพร  อธิสุข                   
เบอรติดตอ           :   0-2219-3600  ตอ  1901,4003, 2020., 1024, 7014, 1021     


