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ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล                             
ตามแผนปฏิบัติราชการ  

  50 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

10 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ              
กลุมภารกิจ 

15 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก            
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ            
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

20 
 

 4. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการ
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

5 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ     10 

• คุณภาพการใหบริการ  5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 

• การมีสวนรวมของประชาชน 6. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน     
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 

3 

• การปองกันและปราบปรามการทุจริต          
และประพฤติมิชอบ 

7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ  
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบ 

4 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพ                   
ของการปฏิบัติราชการ   

  10 

ตัวชี้วัดภาคบังคับ    

• การบริหารงบประมาณ 8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก            
ของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

3 

• การประหยัดพลังงาน 9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

2 

• การลดระยะเวลาการใหบริการ 
    

10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก            
ในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ 

3 

ตัวชี้วัดเลือก  (1 ตัวชี้วัด)   2 

• การประหยัดงบประมาณ 11. รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได  
• การจัดทําตนทุนตอหนวย 12. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  
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ประเด็นการประเมินผล  นํ้าหนัก 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติราชการ (รอยละ) 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร   30 
ตัวชี้วัดภาคบังคับ   27 

• การจัดการความรู 13. ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

3 

• การจัดการสารสนเทศ 14. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสวนราชการ 

4 

• การบริหารการเปลี่ยนแปลง                      
และการพัฒนาบุคลากร 

15. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอ 
การเปล่ียนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

10 

• การพัฒนากฎหมาย 16. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ 

3 

 17. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก            
ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการ 

7 

ตัวชี้วัดเลือก  (1 ตัวชี้วัด)   3 

• การบริหารจัดการองคกร 18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

• การบริหารความเสี่ยง 19. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหาร           
ความเสี่ยง 

 

• การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ         
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

20. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

 

  รวม 100 

 
หมายเหต ุ: กรณีที่สวนราชการใดไมมีเรื่องการพัฒนากฎหมาย ใหนําน้ําหนักไปเพิ่มใหกับตัวชี้วัดดังตอไปนี้ 

- ตัวชี้วัดที่ 13 จากเดิมน้ําหนักรอยละ 3 เปนรอยละ 8 
- ตัวชี้วัดที่ 14 จากเดิมน้ําหนักรอยละ 4 เปนรอยละ 8 
- ตัวชี้วัดเลือกเพ่ิมเติมในมิติที่ 4 จากเดิมน้ําหนักรอยละ 3 เปนรอยละ 4 
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การกําหนดน้ําหนักผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  

ตัวชี้วัด 
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ
กระทรวง 

ตัวชี้วัด 
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ 
กลุมภารกิจ 

ตัวชี้วัดตาม 
แผนปฏิบัติราชการ     
ของสวนราชการ
ระดับกรมหรือ

เทียบเทา 

ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุงการ
บริหารจัดการเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

รวม 

สวนราชการที่มีกลุมภารกิจ 

กรณีที่ 1  10 15 20 5 50 
กรณีที่ 2 10 20 20 - 50 
สวนราชการที่ไมมีกลุมภารกิจ 

กรณีที่ 1 25 - 20 5 50 
กรณีที่ 2 30 - 20 - 50 
สวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง  หรือทบวง 

กรณีที่ 1  - - 45 5 50 
กรณที่ 2 - - 50 - 50 
หมายเหตุ  
 

กรณีที่ 1 หมายถึง สวนราชการที่ไดสํารวจและทบทวนภารกิจแลวพบวามีเรื่องที่สวนราชการจะสามารถสนับสนุน  
ประเด็นยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของกลุมจังหวัดและจังหวัด การถายโอนภารกิจของสวนราชการ
ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงระบบฐานขอมูลจังหวัด 

กรณีที่ 2 หมายถึง สวนราชการที่ไดสํารวจและทบทวนภารกิจแลวพบวาไมมีเรื่องที่สวนราชการจะสามารถ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของกลุมจังหวัดและจังหวัด การถายโอนภารกิจของ
สวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงระบบฐานขอมูลจังหวัด ขอใหมีหนังสือแจง
สํานักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบใหยกเลิกตัวชี้วัด “ระดับ
ความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น” แลวนําน้ําหนักรอยละ 5 ไปเพ่ิมใหกับตัวช้ีวัดตามที่กําหนดในตารางขางตน ทั้งนี้ 
น้ําหนักดังกลาวตองเฉล่ียตามสัดสวนของน้ําหนักตัวชี้วัดที่ไดเจรจาตกลงไวแลว 
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มิติที ่1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวง  
น้ําหนัก : รอยละ 10 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ    

• สวนราชการในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง  
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ            
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั      
(Wi x SMi) 

KPISM 1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPISM 2 W2 60 70 80 90 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 60 70 80 90 100 . . 

. . 60 70 80 90 100 . . 
KPISM i Wi 60 70 80 90 100 SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง  เทากับ 

 
     

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

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

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และ

ผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1  โดยที ่น้ําหนกัรอยละของตัวชี้วัดแตละลําดับ 
(i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจากําหนดกับกระทรวง 

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของเปาหมายของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ;  1, 2,…, i  
 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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

 
เหตุผล :  

เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหนวยงานภายในใหความ
รวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของกลุมภารกิจ 
น้ําหนัก : รอยละ 15 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   

• สวนราชการในสังกัดกลุมภารกิจ ตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้ วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการ                   
ของกลุมภารกิจ 
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ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ            
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั      
(Wi x SMi) 

KPISM 1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPISM 2 W2 60 70 80 90 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 60 70 80 90 100 . . 

. . 60 70 80 90 100 . . 
KPISM i Wi 60 70 80 90 100 SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกลุมภารกิจ  เทากับ 

     

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

         Σ Wi            W1+ W2 +...+ Wi

 
โดยที่  

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ และ

ผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1  โดยที ่น้ําหนกัรอยละของตัวชี้วัดแตละลําดับ 
(i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจากําหนดกับกลุมภารกิจ 

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของเปาหมายของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวของแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ ;  1, 2,…, i  
 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 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 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สวนราชการ ป 49-6 



                                                              กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                  
 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

เงือ่นไข :  
กรณีที่สวนราชการใดไมมีกลุมภารกิจ จะนําน้ําหนักไปรวมไวกับตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของ

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง” เปนน้ําหนักรอยละ 25 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหกลุมภารกิจมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกลุมภารกิจ โดยหนวยงานภายในให    
ความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ  

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
น้ําหนัก : รอยละ 20 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา                   
ที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   

• สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา ตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ     
สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ            
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั      
(Wi x SMi) 

KPISM 1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPISM 2 W2 60 70 80 90 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 60 70 80 90 100 . . 

. . 60 70 80 90 100 . . 
KPISM i Wi 60 70 80 90 100 SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  เทากับ 
     

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

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

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับ

กรมหรอืเทียบเทา และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1  โดยที่ น้ําหนักรอยละ
ของตัวชี้วัดแตละลําดับ (i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะมีการกําหนด
รวมกับสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของเปาหมายของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวของแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา ;  1, 2,…, i  

 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 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 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสวนราชการ           
โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 
 
ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความสําเร็จของการปรบัปรุงการบรหิารจัดการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน            

ของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :    

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

ขอมูล ณ วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สวนราชการ ป 49-8 



                                                              กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                  
 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

• ประเด็นการปรับปรุงการบริหารจัดการ ไดแก การแกไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ/กฎหมาย          
ที่เปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการของจังหวัด การถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกรปกครอง           
สวนทองถิ่น การกําหนดมาตรฐาน/คํานิยาม/วิธีการจัดเก็บขอมูลเปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใหจังหวัดดําเนินการ
และ/หรือการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจนใหสอดคลองกับสถานการณของพื้นที่ การใหองค
ความรูที่ใชเพื่อการบริหารจัดการ การสนับสนุนทรัพยากร เชน บุคลากร งบประมาณที่เพียงพอ อุปกรณที่
จําเปน เปนตน 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 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 
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 
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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 : 
หากความสําคัญและประโยชนของเรื่องที่เลือกมาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2549             

ไมเหมาะสม จะพิจารณาปรับลดคะแนน 

เหตุผล :  
เพื่อใหการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการมีการทํางานบูรณาการระหวางสวนราชการ

สวนกลาง และสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนการถายโอนภารกิจของสวนราชการใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมที่อยูในความรับผิดชอบได เชน ดานโครงสรางพื้นฐาน 
คุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม เปนตน    
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
 

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ 5   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ  โดยสํานักงาน ก.พ.ร.    
จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  

• ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี ้ 
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ  

• สวนราชการสามารถเสนองานบริการที่จะนํามาประเมินผลไดจํานวน 3-5 งานบริการ  โดย
จะตองเปนงานที่ เปนภารกิจหลัก ทั้งนี้ ตองไมซ้ํากับงานบริการที่ไดเสนอไปแลวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

• สําหรับสวนราชการที่สํารวจความพึงพอใจครบทุกงานบริการแลว สามารถเสนองานบริการ
เดิมได โดยเลือกงานบริการที่มีผลสํารวจความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ.2547 หรือ
ปงบประมาณ พ.ศ.2548 ตํ่าที่สุด 3-5 งานบริการ 

 เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

65 70 75 80 85 
เงื่อนไข :  

1. ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
2. สวนราชการสวนกลางที่มีหนวยงานในสังกัดตั้งอยูในภูมิภาค สามารถเลือกงานบริการในสวน

ภูมิภาคใหสํารวจได  ทั้งนี้ ผูประเมินอิสระจะเปนผูสุมพื้นที่สํารวจเอง  
เหตุผล :   

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา 
“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน 
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ประเด็นการประเมินผล : การมีสวนรวมของประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบ

ราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐได     
เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของรัฐ         
ทั้งทางตรงและทางออม ในอันที่จะสนองตอบตอความตองการของตนเอง โดยในทางตรง ไดแก การที่ภาครัฐ
เปดโอกาสใหประชาชนไดตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือเขารวมดําเนินการในกิจการ
ของรัฐโดยตรง เชน การจัดรับฟงความเห็น การรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนารายสาขา การให
ประชาชนรวมเปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง การลงประชามติ เปนตน สวนในทางออม ไดแก การเสนอความเห็น
ผานเครือขายหรือตัวแทนกลุมตางๆ รวมทั้งการใหขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ เชน จดหมายขาว เว็บไซต    
สื่อโทรทัศน วิทยุ เปนตน 

สวนราชการจะมีระบบการบริหารราชการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น   
จะพิจารณาจากการที่สวนราชการมีระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการ การบริหารราชการแบบมีสวนรวม  
ที่มีการประยุกตใชในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้ 

1. เปนสวนราชการที่เปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทาง
ในการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนทั้งกลุมเปาหมายเฉพาะและประชาชนโดยรวม 

2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของสวนราชการ        
อยางสม่ําเสมอ ซึ่งจําเปนตองมีแผนการดําเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม โดยอาจจะใชวิธีการตางๆ 
เชน การจัดชองทางที่ใหประชาชนและผูรับบริการไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทั้งอยางเปนทางการ
หรือไมเปนทางการ เชน การจัดตูรับขอคิดเห็น การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เปนตน 

3. เปนหนวยงานที่มีระบบการจัดการขอมูลที่ไดรับจากประชาชน และผูที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูล
ตางๆ  ไปประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการบริหารงาน และการตัดสินใจ
ที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ โดยควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการรวบรวม และรายงานสรุปผลการพิจารณา
ความคิดเห็นของประชาชน การจัดทําแผนหรือแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

4. เปนหนวยงานที่เปดโอกาสใหภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ) 
ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของภาคราชการ โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรวม   
การกําหนดทิศทางนโยบายของสวนราชการ การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน หรือตามที่กําหนดไวในกฎหมายตาง ๆ 

5. เปนสวนราชการที่ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือ
กลไกที่เปนรูปธรรมใหภาคประชาชน หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนา     
ของการดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของสวนราชการ 
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ทั้งนี้ การวัดความสําเร็จของสวนราชการในระยะแรกนี้ สามารถนับไดจากระดับความสําเร็จ           
ระดับที่ 1-5 ของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมวาระบบตาง ๆ แตละขั้นตอน มีครบตามที่กําหนด
หรือไม และจําเปนตองพิสูจนถึงคุณภาพของการดําเนินงานแตละขั้นตอนดวย การกําหนดตัวชี้วัดนี้เปนการ
กําหนดการวัดในปแรก ๆ เทานั้น เนื่องจากยังไมเคยมีการวัดระดับความสําเร็จดานนี้มากอน ในปตอ ๆ ไป
จําเปนตองปรับปรุงแนวทางการวัดใหสมบูรณมากขึ้น 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที่ :  

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 สวนราชการมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส โดยมีชองทางตางๆ  
ตอไปนี้ อยางนอย 5 ชองทาง ไดแก 

 1) เอกสารสิ่งพิมพ 
 2) แผนพับ 
 3) จดหมายขาว 
 4) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5) ติดประกาศตางๆ 
 6) เว็บไซต 
 7) การจัดทํา Spot โฆษณา 
 8) การจัดทําโลโก 
 9) การจัดนิทรรศการ 
 10) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อสิ่งพิมพ (Press release) 
 11) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อโทรทัศน 
 12) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุ 
 13) การจัดงานแถลงขาว (Press conference) 
 14) การจัดทําสื่อเผยแพร (Bill board) 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 2 สวนราชการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 3 ชองทาง ตอไปนี้ 
ไดแก 

 1) การจัดใหมีตูรับขอคิดเห็น 
 2) การจัดใหมีสายดวน  
 3) การจัดใหมีตูไปรษณียรับเรื่องจากประชาชน 
 4) การสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชน  
 5) การจัดสัมมนาวิชาการตางๆ 
 6) การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Focus Group)            
 7) การจัดใหมีศูนยขอมูล / หองสมุด 
 8) จัดทําเว็บไซตซึ่งมีชองทางสือ่สารกับประชาชน (Chat room หรือ Web board) 

ขั้นตอนที่ 3 สวนราชการมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีระบบ  
การนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน มีเจาหนาที่รับผิดชอบและ
มีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

ขั้นตอนที่ 4 สวนราชการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน (เปนทางการและไมเปนทางการ)            
โดยมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนือ่งและชัดเจน เชน มีการจัดประชุมรวมกัน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง เปนตน  

ขั้นตอนที่ 5 มีกระบวนการ / กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน   

  
เหตุผล :  

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550) ยุทธศาสตรที่ 7 : การ
เปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม ซึ่งไดผานความเห็นของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2546 นั้น ไดกําหนดใหมีการพัฒนาระบบราชการใหมีลักษณะเปนระบบที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมมากขึ้น อันเปนหลักสําคัญประการหนึ่งที่สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 และมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545    
ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546 ตามยุทธศาสตรที่ 7 ดังกลาว รัฐบาลตองสรางหลักเกณฑใหแตละสวนราชการจัดใหมีระบบ
ปรึกษาหารือกับประชาชน สํารวจความตองการของประชาชน หรือจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น            
ของประชาชนอยางสม่ําเสมอเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะโครงการหรือการปฏิบัติราชการที่อาจมีผลกระทบตอ
ประชาชน 
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ประเด็นการประเมินผล : การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทจุริต             

และประพฤติมิชอบ 
น้ําหนัก : รอยละ 4  
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ซึ่งพิจารณาความครบถวนของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก 

1. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสนับสนุนใหภาคประชาชน
และเจาหนาที่ของรฐัมีสวนรวมในปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง  

2. การจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการและการดําเนินการอยาง
เครงครัดเมื่อพบวามีการกระทําผิด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
ประเด็นที่ 1 : การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสนับสนุนใหภาค

ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐมีสวนรวมในปองกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อยางจริงจัง  

ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที่ : 

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/โครงการหรือแผนปฏิบัติการการปองกันการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหแลวเสร็จ 
ทั้งนี้ ในการจัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรอืแผนปฏิบัติการฯ 
ดังกลาวตองคํานึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นดวย 

 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     
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

 ภาครัฐ (เจาหนาที่ของรัฐ)
 1. สนับสนุนการจดัโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)/
หนวยงานภาครัฐ/หรือหนวยงานสวนทองถิ่นในพื้นที่และเผยแพรความรู/ขอมูล 
ขาวสาร/ระเบียบ/ขอบังคับ/วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปองกันปราบปรามการ
ทุจริต (Ex Parte Rule) รวมทั้งความรูเกี่ยวกับการสงเสริมดานคุณธรรมและ
จริยธรรมและภัยของการทุจริตคอรัปชัน่ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูมีสวน
ไดสวนเสียไดรับทราบอยางตอเนื่องเพือ่ปองกันปญหาการรวมมือกันกระทาํการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ อนัจะสงผลที่สําคัญตอการทําใหพฤติกรรมของ
เจาหนาที่ของรฐัเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี       

 หมายเหต ุ: ทั้งน้ี สวนราชการอาจเสนอขอรับการสนับสนุนวิทยากรและเอกสารที่เกี่ยวของจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) หรือขอรับการสนับสนุนการ
สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมจากสํานักงาน ก.พ. ได 

 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 อปุสรรคในการดําเนินงานและสรุปผล 
การตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบ”  ในขั้นตอนที ่4 
พรอมทั้งกําหนดแนวทางหรือมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/
แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

 
ผูประสานงาน  ดานการสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายภาคประชาชนและเจาหนาที่องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น   
                  1.  นายนนท   กอแกวทองดี 

             โทรศัพท  0 2282 3280 , 2282 3166  ตอ 167   
                  2.  นางศุภวรรณ  ภิญโญธรรมากร 
                      โทรศัพท  0 2281 2871, 282 3161 ตอ 182  Email : suphawan_pin@nccc.go.th 
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ประเด็นที่ 2 : การจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการและการดําเนินการอยาง

เครงครัดเมือ่พบวามีการกระทําผิด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําและรายงานขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของ    
สวนราชการ เพื่อใชเปนฐานขอมูลดานการทุจริตในระดับชาติ 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําขอมูลดานการทุจริตตามรูปแบบ รายการ และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด 
(ตามแบบฟอรม ขท 01 แบบขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรยีนเกี่ยวกับการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ) และมีการปรับปรุงสถานะ
ของผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

2 มีการประมวลผลขอมูลการทจุริตที่จัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป 
Information และนําเสนอในรปูแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบรหิารสวนราชการในการเฝาระวังและ
ติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบได 

3 เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซือ้จัดจาง การประมูลงานของสวนราชการ            
โดยใหมีความครอบคลุมในเรือ่งความโปรงใส (Transparency)                

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

แหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูลการจัดซื้อ    
จัดจาง) 

4 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
เกินระยะเวลาที่กําหนด                   

5 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยัง
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)    
ภายในระยะเวลาที่กําหนด   

หมายเหตุ :  
1. แบบฟอรม ขท 01 และ แบบฟอรม ขท 02 สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

(www.opdc.go.th) และเว็บไซตของทริส (www.tris.co.th) 
2. กําหนดการรายงานขอมูล : กําหนดใหสวนราชการรายงาน 3 ครั้ง คือ ภายในเวลา 30 วัน                    

นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน 9 เดือน  และ 12 เดือน                     
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ผูประสานงาน ดานแบบ ขท. 01  แบบ ขท.02   
              1.  พันตํารวจเอก สีหนาท  ประยรูรัตน 
     โทรศัพท  0 2282 1840    Email :  snat@nccc.go.th 

      2.  นางสมพร  ครฑุสาคร 
                   โทรศัพท  0 2282 3161 ตอ 210 ,406  Email : somporn_kru@nccc.go.th 
                                    
ประเด็นที่ 2 : การจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการและการดําเนินการ             
                      อยางเครงครดัเมื่อพบวามกีารกระทําผดิ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ตัวชี้วัดที่ 7.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนทีด่ําเนินการไดครบถวนสมบรูณภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามประเด็น
ที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ โดยมีเอกสารประกอบ
หรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวนและเอกสารประกอบ
หรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ภายในระยะเวลา          
ที่กําหนดเทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

 
     จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณและจัดสงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาที่กําหนด x 100 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอทราบ 

                               
 
เกณฑการใหคะแนน :  
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40 50 60 70 80 
 
เงื่อนไข : การพิจารณาปรับคะแนนเชิงคุณภาพ 

1. กรณีสวนราชการไมมีสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัดรอยละ 1 ไปเพิ่มใหตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ เปนรอยละ 2.5 

2. กรณีที่ไมสามารถดําเนินการเพื่อตอบสนองตอผลการพิจารณาของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือของศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ดวยความรวดเร็ว และเด็ดขาด  

3. กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวา  
มีมูลความผิดทางวินัย และแจงใหสวนราชการทราบแลว สวนราชการไมพิจารณาโทษใหแลวเสร็จภายใน     
30 วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
พรอมทั้งสงสําเนาคําสั่งลงโทษใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดออกคําสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 93  

4. กรณีมีการรองเรียนตอสวนราชการ เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หากสวนราชการ     
ไมสามารถดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนดังกลาวไดภายใน 15 วัน 
 
หมายเหตุ : 

1. ใหสวนราชการสวนกลางมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หนวยงานในสังกัดที่ต้ังอยูในสวนกลางเทานั้น  

2. ใหจังหวัดมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหนวยงานราชการ   
บริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค
และผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ที่กําหนดใหผูบังคับบัญชาของหนวยงานบริหารสวนกลาง
ตองมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดวย ทั้งนี้ ไมรวมหนวยงานราชการสังกัดราชการบริหารสวนทองถิ่น 
 

เหตุผล :   
เนื่องจากการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเปนวาระเรงดวน  

ที่รัฐบาลใหความสําคัญและเรงรัดใหดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต อยางตอเนื่องเพื่อใหระบบ
ราชการมีความโปรงใส โดยการวางระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ความคุมคา พัฒนากระบวนการติดตาม ตรวจสอบลงโทษผูทุจริตอยางเด็ดขาด เปดเผยขอมูล 
ขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและการจัดซื้อ จัดจาง ใหเกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ                
สนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง และปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยม
ของสังคม ใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และยังเปนเรื่อง    
ที่สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2548 – 2551 (ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนา
กฎหมายและการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สวน ง.การปองกันและปราบปรามทุจริต) ตลอดจน
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สวนราชการ จึงมีหนาที่
ปองกันมิใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้น อันจะสะทอนถึงประสิทธิภาพและความโปรงใสในการทํางานของ           
สวนราชการได 

 

ผูประสานงาน ดานการสนับสนุนภาคเจาหนาที่ของรัฐ (ยกเวนเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  
ใหมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
1.  นายวันชัย  วงคซิ้ม 

 โทรศัพท  0 2280 0143    Email:wanchai_von@nccc.go.th 
2.  นายกิตติ  ลิ้มพงษ 

 โทรศัพท  0 2280 0143  Email: kitti_lim@nccc.go.th  
 3.  นายธิติ   เมฆวณิชยกิตติ   
 โทรศัพท  0 2280 0143  Email:thiti_mek@nccc.go.th                
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 
 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน 2 กรณี 
กรณีที่ 1 สวนราชการมีงบประมาณรายจายลงทุน  
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบกิจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของ
สวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของ     
สวนราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการ    
เบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS)  

การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจาย และถวงน้ําหนักสําหรับอัตราการ 
เบิกจายเงินในสวนของรายการคาครุภัณฑและรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้ 

การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละรายการ 
รายการงบประมาณรายจายลงทุน น้ําหนัก : Wi (รอยละ) 

1. รายการคาครุภัณฑ 0.90 
2. รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 2.10 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครภัุณฑ 
                                 =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครภัุณฑ  x 100 
                                      วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑที่ไดรับ 

 
 

 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
                                 =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง   x 100 
                                      วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่ไดรับ 
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หมายเหตุ : การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และไมไดนํา
เงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณ
ที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใชประกอบการประเมินผล 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                   
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย          

เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

  รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ     
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i) 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 

คาคะแนนที่ได
ของแตละ
รายการ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก      
(SMi x W i) 

 

1. รายการ          
คาครุภัณฑ 

0.30 
(0.90/3.00) 

 

63 68 73 78 83 คาคะแนนของ
รายการ       

คาครุภัณฑ 

(คาคะแนนของรายการ        
คาครุภัณฑ x  นํ้าหนักของ

รายการคาครุภัณฑ) 
2. รายการ          

คาที่ดินและ
ส่ิงกอสราง 

0.70 
(2.10/3.00) 

 

63 68 73 78 83 คาคะแนนของ
รายการคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

(คาคะแนนของรายการคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง x นํ้าหนักของ
รายการคาที่ดินและส่ิงกอสราง) 

 รวม =1       ผลรวมของ (คาคะแนนของ
รายการคาครุภัณฑ x นํ้าหนัก
ของรายการคาครภุัณฑ) +         
(คาคะแนนของรายการคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง x นํ้าหนักของ
รายการคาที่ดินและส่ิงกอสราง)  

หมายเหตุ : แปลงน้ําหนักของแตละรายการใหผลรวมของน้ําหนักของทกุรายการเทากับ 1 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

 

ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของรายการงบประมาณรายจายลงทุน) 
 

หรือ 

 
 
 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาครุภัณฑ x น้ําหนักของรายการคาครุภัณฑ) 
(คาคะแนนที่ไดของรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง x น้ําหนักของรายการคาที่ดินและส่ิงกอสราง) 

+ 

 
โดยที่ : 

น้ําหนักของ            
รายการงบประมาณ
รายจายลงทุน (Wi) 

หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับงบประมาณรายจายลงทุนแตละรายการ          
โดยน้ําหนักของทุกรายการรวมกัน = 1 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบผลสําเร็จของรอยละของอัตรา              
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในแตละรายการกับเปาหมายที่กําหนดไว 

คาคะแนนที่ไดของ      
แตละรายการ (SMi) 

หมายถึง ลําดับที่ของงบประมาณรายจายลงทุน ซึ่งประกอบดวยรายการคาครุภัณฑ รายการงบประมาณ
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และรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง รายจายลงทุน (i) 

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 1  

1 

ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 2 

2 

ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 3 

3 

ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 4 

4 

ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 5 

5 

 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและให
การเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดคือ รอยละของ
อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนกําหนดไวเทากับ รอยละ 73 
 
ตัวอยางการคํานวณคะแนน :  
ตัวอยางที่ 1 :  
 

รายการครุภัณฑ รายการที่ดินและส่ิงกอสราง 

(1) (2) (2) / (1) (1) (2) (2) / (1) 

สวนราชการ 
งบประมาณ
ท่ีไดรับ  

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

คาคะแนนที่ได    
เมื่อเทียบกับ  
เกณฑการให

คะแนนท่ีกําหนด 

งบประมาณ
ท่ีไดรับ  

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

คาคะแนนที่ได
เมื่อเทียบกับ
เกณฑการให

คะแนนท่ีกําหนด 

ก 30.00 22.77 75.90 3.5800 590.00 293.23 49.70 1.0000 
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เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                   
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย          

เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

  รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ     
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i) 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 

คาคะแนนที่ได
ของแตละ
รายการ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก      
(SMi x W i) 

 

1. รายการ          
คาครุภัณฑ 

0.30 
(0.90/3.00) 

 

63 68 73 78 83 3.5800 1.0740 
 (3.5800 x 0.30) 

2. รายการ          
คาที่ดินและ
ส่ิงกอสราง 

0.70 
(2.10/3.00) 

 

63 68 73 78 83 1.0000 0.7000 
(1.0000 x 0.70) 

 รวม =1       1.7740 

 
ดังนั้น ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนของสวนราชการ ก เทากับ ระดับคะแนน 1.7740 
 
ตัวอยางที่ 2 :  

รายการครุภัณฑ รายการที่ดินและส่ิงกอสราง 

(1) (2) (2) / (1) (1) (2) (2) / (1) 

สวนราชการ 
งบประมาณ
ท่ีไดรับ  

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

คาคะแนนที่ได    
เมื่อเทียบกับ  
เกณฑการให

คะแนนท่ีกําหนด 

งบประมาณ
ท่ีไดรับ  

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

คาคะแนนที่ได
เมื่อเทียบกับ
เกณฑการให

คะแนนท่ีกําหนด 

ข 11,040.00 8,245.78 74.69 3.3380 - - - - 

 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                   

รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย          
เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

  รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ     
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i) 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 

คาคะแนนที่ได
ของแตละ
รายการ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก      
(SMi x Wi) 

 

1. รายการ          
คาครุภัณฑ 

1.00 
 

63 68 73 78 83 3.3380 3.3380 
(3.3380 x 1.00) 

 รวม =1       3.3380 

 
ดังนั้น ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนของสวนราชการ ข เทากับ ระดับคะแนน 3.3380 
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กรณีที่ 2 สวนราชการไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณรายจายในภาพรวม 
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวมของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถ             
ในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ            
โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
 
สูตรการคํานวณ : 
 

 

                                 =     ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย           x 100 
                                          วงเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับ 

 

หมายเหตุ : การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และไมไดนํา
เงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณ
ที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใชประกอบการประเมินผล 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 3  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
87 90 93 96 99 

 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนินงานและให
การเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดคือ รอยละของ
อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมกําหนดไวเทากับ รอยละ 93 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 
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สํานักการเงินการคลัง กลุมพฒันาระบบคลัง  กรมบญัชีกลาง  
โทรศัพท  0 2270 0368   โทรสาร  0 2270 0324 

 
ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :    

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ              
จะพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล เชน จํานวนหนวยน้ํามันและไฟฟาที่ใช เปนตน ที่จัดเก็บในฐานขอมูล
ที่จําเปนสําหรับการประหยัดพลังงานตามแบบฟอรมการรายงานการใชพลังงานของสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) การทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน การจัดทําและดําเนินงานตาม
แนวทาง/มาตรการประหยัดพลังงานไดอยางครบถวน รวมถึงปริมาณพลังงานท่ีสวนราชการสามารถลดไดเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณการใชในปงบประมาณ 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) ระดับ
คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที่ :  

 1. ไฟฟา 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟาครบถวน 
ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดไฟฟา จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/

มาตรการประหยัดไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 
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ขั้นตอนที่ 3 ประหยัดไฟฟาไดต้ังแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 5 
ขั้นตอนที่ 4 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 
ขั้นตอนที่ 5 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 10 ถึงรอยละ 15 

 2. น้ํามัน 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดน้ํามันครบถวน 
ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดน้ํามัน จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/

มาตรการประหยัดน้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 
ขั้นตอนที่ 3 ประหยัดน้ํามันไดต้ังแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 5 
ขั้นตอนที่ 4 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 
ขั้นตอนที่ 5 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 10 ถึงรอยละ 15 

 

สูตรการคํานวณ : 
 

 1. รอยละของปริมาณไฟฟาที่ประหยัดได เทากับ 
 

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

ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 2546 (หนวย) 
 

 

 2. รอยละของน้ํามันที่ประหยัดได  เทากับ 
 

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

ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร) 

 

เหตุผล :  

ดวยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ไดเห็นชอบยุทธศาสตร   
การแกไขปญหาดานพลังงานของประเทศ โดยมีมาตรการใหทุกหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจลดการใช
พลังงานลงรอยละ 10 -15 เทียบกับปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 

เงื่อนไข :  
สําหรับระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  

สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชขอมูลของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงานที่สวนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 
1201/ว 23 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548  
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หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 
สวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน    
โทร.02-6121555 ตอ 351 

ประเด็นการประเมินผล : การลดระยะเวลาการใหบรกิาร 
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลาที่ลดไดของแตละ
งานบริการประชาชนที่สวนราชการจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. โดยจํานวนกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อ
นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2549 เมื่อรวมกับกระบวนงานที่ถูกประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และปงบประมาณ พ.ศ. 2548 แลว ตองคิดเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 75 จาก
จํานวนกระบวนงานทั้งหมดที่สวนราชการไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามเอกสารแนวทางดําเนินการเรื่อง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ป พ.ศ. 2547-2550 

 การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการสําหรับกระบวนงานทุกกระบวนงาน        
ที่สวนราชการเสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหเปรียบเทียบรอบระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 กับรอบระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (รอบระยะเวลาการใหบริการ ใหนับ
รวมถึงระยะเวลารอคอย) ทั้งนี้ หากไมมีขอมูลพื้นฐานของงานบริการที่นํามาประเมินผล ใหใชขอมูลที่สามารถ
จัดเก็บไดกอนที่จะทําการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเปนขอมูลฐานเพื่อใชในการประเมินผล 
 
เงื่อนไข : 

1. กระบวนงานใดที่สวนราชการนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 
แลว และลดระยะเวลาการใหบริการไดไมถึงรอยละ 30 สวนราชการจะตองนํากระบวนงานนั้นมาเสนอ               
เพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ.2549 และตองนําเสนอกระบวนงานที่จะดําเนินการลดรอบระยะเวลาใหมี
ความสอดคลองและสนับสนุนงานดานยุทธศาสตรและภารกิจหลักดวย โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวยใน
การปรับปรุงงานบริการ 

2. กระบวนงานใดที่สวนราชการนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2548 
แลว และสามารถลดระยะเวลาการใหบริการไดระหวางรอยละ 30 แตไมถึงรอยละ 50 สวนราชการสามารถ
เลือกนํากระบวนงานนั้นมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 หรือไมก็ได โดยไมตองสงหนังสือ
ชี้แจงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 

3. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนําไป
ประเมินผล         ในปงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ
กระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักมาใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

4. สําหรับกระบวนงานของสวนราชการที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการ
ดําเนินการลดรอบระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของแต
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ละสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละสาขา
ตามแบบฟอรมรายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน) 

5. ใหสวนราชการที่เปนราชการสวนกลางเสนอเฉพาะกระบวนงานที่มีปฏิบัติอยูในสวนราชการ
ที่ต้ังอยูในสวนกลางเทานั้น สําหรับกระบวนงานของสวนราชการที่เปนราชการสวนกลางที่ต้ังอยูในจังหวัดให
เปนหนาที่ของจังหวัดเปนผูเสนอ เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 
2546    ที่กําหนดใหผูบังคับบัญชาตองมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดวย ยกเวน ในกรณีสวนราชการที่
เปนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูในสวนภูมิภาค และมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมหลายจังหวัด ให
นับเปนงานของสวนกลาง เชน สํานักประชาสัมพันธ เขต 2 มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด  เปนตน 

6.  ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละงานบริการใหประชาชนทราบ                  
อยางชัดเจน 
 

 
 
 
 
 

กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ลดระยะเวลาลงไดรอยละ 50 ข้ึนไป ลดระยะเวลาลงไดรอยละ 30 แตไมถึง    

รอยละ 50 
ลดระยะเวลาลงไดไมถึงรอยละ 30 

ไมตองนํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

สามารถเลือกนํามาประเมินผล          
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 หรือไมก็ได  

จะตองนํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

จํานวนกระบวนงานที่ถูก         
ประเมินผลในปงบประมาณ      

พ.ศ. 2547 และ 2548 

จํานวนกระบวนงาน 
ท่ีสวนราชการเสนอเพื่อประเมินผล

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ไมนอยกวารอยละ 75  
ของจํานวนกระบวนงานทั้งหมด 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ    
การลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงได 

งานบริการ
ประชาชน (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(Ci) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั    

(Wi x Ci) 

1 W1 10 20 30 40 50 C1 (W1 x C1) 
2 W2 10 20 30 40 50 C2 (W2 x C2) 
. . 10 20 30 40 50 . . 
. . 10 20 30 40 50 . . 
i Wi 10 20 30 40 50 C i (Wi x Ci) 

น้ําหนักรวม Σ Wi =1 Σ (Wi x Ci) คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ 

 
คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ เทากับ 
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Σ   (Wi x Ci)           หรือ                     (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

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

 
 
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 

Σ (Wi x Ci) = 1 1 

Σ (Wi x Ci) = 2 2 

Σ (Wi x Ci) = 3 3 

Σ (Wi x Ci) = 4 4 

Σ (Wi x Ci) = 5 5 

   
หมายเหตุ : 

1. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละงานบริการให
ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้         

2. หากสวนราชการมีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนภายในระยะเวลาที่
ตํ่ากวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง 0.5 คะแนน 
 
เหตุผล :   

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2546 เห็นชอบแนวทางการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยใหสวนราชการพิจารณาและ
ดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงรอยละ 30-50 จากที่กําหนดไวใน
ขณะนั้น และใหมีผลในทางปฏิบัติกอนเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 โดยขั้นตนใหเลือกกระบวนงานหลัก 3-5 
กระบวนงานกอน  แลวขยายผลใหทุกสวนราชการดําเนินการใหครอบคลุมครบทุกกระบวนงานในป พ.ศ. 2550   

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 
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 กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 2   
ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  สํานักงาน ก.พ.ร.  
โทร. 02-3569943 หรือ 02-3569999 ตอ 8982 ,8981 

 

ตัวชี้วัดเลือกเพิ่มเติมมีจํานวน 2 ตัวชี้วัด (เลือก 1 ตัวชี้วัด) มีน้ําหนักตัวชี้วัดเทากบัรอยละ 2 

ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

สวนราชการที่สามารถใชงบประมาณต่ํากวางบประมาณที่ไดรับจัดสรร และยังไดผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนด แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ โดยพิจารณาจาก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร หมายถึง งบประมาณทุกงบที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ทั้งนี้ ไมรวมงบบุคลากร (เฉพาะขาราชการและลูกจางประจํา) งบกลาง และงบประมาณที่สวนราชการไดรับ
จัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ  

 
เงื่อนไข :  

การปรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สําหรับการประเมินผลสามารถ
ปรับตัวเลขของเงินงบประมาณไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 

1) กรณีที่สวนราชการจะตองปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล อันมกีารระบุไวเปนลายลักษณอักษร
หรือมติคณะรัฐมนตรี เชน การใหชะลอโครงการ หรอืการใหมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดของ
อุปกรณที่ใชทําใหมูลคาเปลี่ยนแปลงไป 

2) กรณีแผนงาน/โครงการที่มผีลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว                           
(ไมอยูในกรณีที่ 1) 

 
สูตรการคํานวณ : 

  (งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2549) x100 
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ประหยัดงบประมาณไดรอยละ    1 1 

ประหยัดงบประมาณไดรอยละ    2 2 
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ประหยัดงบประมาณไดรอยละ    3 3 

ประหยัดงบประมาณไดรอยละ    4 4 

5 ประหยัดงบประมาณไดรอยละ    5 

 
เหตุผล :   

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา 
“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความคุมคาใน
เชิงภารกิจแหงรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไม
จําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหทองถิ่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน และความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงาน” การลดคาใชจายของหนวยงาน จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหการบริหารราชการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 
 
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      
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โดยที่ : 

ขั้นตอนที่ 1 : มีการแตงต้ังคณะทํางานหรือมอบหมายผูรบัผิดชอบในการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิตและมีการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจัดทําตนทุนตอหนวยตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขั้นตอนที่ 2 : มีฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเกีย่วกับผลผลิต 
กิจกรรมศูนยตนทุน คาใชจายตามเกณฑคงคางทั้งคาใชจายทางตรงและคาใชจาย
ทางออม และเกณฑการปนสวนคาใชจาย 

ขั้นตอนที่ 3 : จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตอยางนอย 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ.2548 
และปงบประมาณ พ.ศ.2549 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได
แลวเสร็จ โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
รับทราบ 

ขั้นตอนที่ 4 : เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2548 
และปงบประมาณ พ.ศ.2549 ที่จัดทําขึ้นในขั้นตอนที่ 3 วามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

ขั้นตอนที่ 5 : มีการนําผลการดําเนินงานไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 
เหตุผล :  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานของสวนราชการ  
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั 
 สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ 
 กรมบัญฃีกลาง 
 โทรศัพท  0 2270 0463 
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มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 

 
ประเด็นการประเมินผล : การจัดการความรู 
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตร 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาความสําเร็จโดยกําหนดการประเมินผลใน 3 ประเด็นยอยคือ  
1) ผลสําเร็จของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
2) ระดับคุณภาพของรายละเอยีดของแผนการจัดการความรูเพื่อสนบัสนนุประเดน็ยุทธศาสตร   
3) ผลสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร      

โดยกําหนดใหสวนราชการเลือก 1 ประเด็นยุทธศาสตรมาจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวควรเปนประเด็นยุทธศาสตรเดียวกันกับที่สวนราชการ
ไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
 
หมายเหตุ :  

การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในในองคกรซึ่งกระจัดกระจาย
อยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูรู รวมทั้ง ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหจังหวัดมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  

 

โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 
1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญ

ชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในส่ิงตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูด
หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางคน 
จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธี
ตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก 
การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธี
ปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกร      
ใหดียิ่งขึ้น  
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เหตุผล :  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
กําหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน  
 

ตัวชี้วัดที่ 13.1 ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร   
น้ําหนัก : รอยละ 0.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาความสําเร็จจากวันที่ไดรับเอกสารแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระยะเวลาที่สามารถจัดสงแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  
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 
 
ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร   
น้ําหนัก : รอยละ 1.0 
คําอธิบาย :  

เพื่อกําหนดรูปแบบแผนการจัดการความรูของทุกหนวยงานใหอยูบนมาตรฐานดียวกันและ               
มีผลลัพธของแผนที่มุงเนนการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของคุณภาพของแผน โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พจิารณา
จากรายละเอียดของแผนตามเกณฑที่กําหนดแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคุณภาพของแผน 
ระดับ
คะแนน 

ดําเนินการ
ครบถวน 1 ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน 2 ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน 3 ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน 4 ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน 5 ขอ 

1      
2      
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3      
4      
5      

โดยที่ :   

ขอ เกณฑการใหคะแนน 

มีรูปแบบ (Format) ของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนนุประเด็น    
ยุทธศาสตรตรงตามที่กําหนดและไดผานการตรวจสอบแลวจาก Chief 
Knowledge Officer - CKO 

1 

มีการระบุระยะเวลาของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน 2 

มีการระบุผูรับผิดชอบของแตละกิจกรรมที่ชดัเจน     3 

มีการระบุผลลัพธของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน 4 

มีรายละเอียดของกิจกรรมที่สนับสนุนการสรางหรือการเพิ่มพูนคลัง
ความรูที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

5 

 
เงื่อนไข :  

1. จะพิจารณาปรับลดคะแนน ในกรณีที่ที่ปรึกษามีขอเสนอแนะใหสวนราชการปรับหรือแกไข
แผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ในหัวขอหรือประเด็นที่สําคัญ 

2. สําหรับสวนราชการที่จะตองปรับหรือแกไขแผนฯ ตามขอเสนอแนะของที่ปรึกษา ตองจัดสง
แผนฯ ที่ปรับหรือแกไขแลวเสร็จมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 หากไมสามารถ
จัดสงไดภายในระยะเวลาที่กําหนดจะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับตามตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดที่ 13.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549      

น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเปนรอยละของกิจกรรมทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน     
5 ระดับ พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 60  1 

ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 70 2 

3 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 80 
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ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 90  4 

ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 100  5 

 
 
เหตุผล :   

เพื่อติดตามผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น      
ยุทธศาสตรของแตละสวนราชการ 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 
          กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงาน ก.พ.ร.   
          โทร. 02-3569999 ตอ 9919 ,8977, 9926 
 
ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 
สวนราชการจัดใหมีการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ พรอมจัดทํา 

1. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ  
2. แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ โดยใชขอมูลที่

ไดมาจากผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศในขอ 1. โดยในแผนปฏิบัติการฯ  
ดังกลาวจะตองระบุผูรับผิดชอบ และ ชวงเวลาที่จะดําเนินการในแตละกิจกรรม พรอมระบุผลลัพธของ
แตละกิจกรรมอยางชัดเจน 

 
ซึ่งในสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ และแผนปฏิบัติการ 

การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ จะตองมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก และ
ประเด็นยอยในแตละประเด็นหลักรวมทั้งสิน้ 10 ประเด็น ดังตอไปนี้  

 
1. ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ แบงเปน 

ประเด็นยอยที่  
1.1 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
1.2 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจําเปนตองปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิม 
 

2. ดานผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน  สวนราชการทีเ่กีย่วของ และ ผูบริหารของ     
สวนราชการ แบงเปน 
ประเด็นยอยที่  
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2.1 การไดรับบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมของผูใชงาน (User) แตละกลุม 
2.2 รูปแบบ/ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผ ู ใชงาน (User)  

กลุมตาง ๆ   
2.3 การรณรงคหรอืสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 

3. การบริหารจดัการของศนูยปฏิบัติการสารสนเทศของสวนราชการ 
ประเด็นยอยที่  

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

สําหรับผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบรหิารของ
สวนราชการ 

3.4 แผนการจัดการหรอืแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan)    
3.5 การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากร           

ของสวนราชการ 
 
เกณฑการใหคะแนน :  
การพิจารณาระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ แบงเปน  
 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงสรุปผลการ
ทบทวนและวิเคราะหระบบฯ 
และแผนปฏิบัติการฯ 

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 ประเด็นยอย 

0.5 6  
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

3) แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหา
และคุณภาพครอบคลุม  
ทั้ง 3 ประเด็นหลักและ 10 
ประเด็นยอย 

1 6  
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 10 
ประเด็นยอย ประเด็นยอย 

4) รอยละของจํานวน
แผนปฏิบัติการฯ ที่นําไป
ปฏิบัติไดแลวเสร็จครบถวน 

1 80 85 90 95 100 
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เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

5) รอยละของจํานวน 
แผน ปฏิบัติการฯ ที ่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมายตาม 
แผนปฏิบัติการฯ ที่กําหนด
ไว 

1 80 85 90 95 100 

ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนและนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
น้ําหนัก : รอยละ 10 
คําอธิบาย : 

ระดับความสําเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ หมายถึงความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ (Blueprint for Change) ที่สวนราชการ ไดจัดทําขึ้น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยเลือก 1 ประเด็นยุทธศาสตรมาจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง สําหรับ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือ สวนราชการจะตองดําเนินการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงใหครบทุกประเด็น                
ยุทธศาสตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 นี้ โดยการประเมินผล แบงเปน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
2. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของ 

สวนราชการ 
 
ตัวชี้วัดที่ 15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของ
สวนราชการในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตร 3 ดาน 
ดังนี้ 

1. ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ เปนการปรับปรุง ขั้นตอนและกระบวนงาน โดยวิธีบริหาร
จัดการสมัยใหม เพื่อลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เปนการวางระบบอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนผูรับบริการ 

3. ดานการสรางสมรรถนะขององคกร (Organization Capacity-building) เปนการจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากรในองคกร เพื่อเพิ่มความรูและทักษะใหมีความพรอมตอการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
รวมทั้งการจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการวางแผนการพัฒนาองคการและการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

ความสําเร็จของการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงองคกรทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนงาน การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการปฏิบัติงาน                
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และในดานของการเพิ่มขีดสมรรถนะขององคกรและบุคลากร ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 
และบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

สํานักงาน ก.พ.ร ไดมีหนังสือ ว1/2548 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2548 และ ว2/2548 ลงวันที่ 21 
มกราคม พ.ศ.2548 แจงสวนราชการ ใหทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อใหสวนราชการไดวางแผนการบริหารจัดการใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และเกิดความพรอมในการสนับสนุนและผลักดันใหประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ เกิดผล
ในทางปฏิบัติ โดยในระยะแรกใหจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร ภายในวันที่        
30 กันยายน 2548 สวนประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือใหจัดทําและสงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2549  

ทั้งนี้ สําหรับสวนราชการที่ไมไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงครบทุกประเด็นยุทธศาสตร      
ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 ใหจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสําหรับประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือใหครบ
และสงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

พิจารณาความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.พ.ร.  
โดยแบงเปน 2 ชวง ดังนี้ 
 

ชวงที่ 1 การประเมินผล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 กําหนดน้ําหนัก รอยละ 3 แบงเปน 
1) ระยะเวลาการสงงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ 1 
2) ความครบถวนของงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ 2 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นการประเมินผล 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 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) ความครบถวนของงาน 2 1 2 3 4 5 

 
ชวงที่ 2 การประเมินผล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 กําหนดน้ําหนัก รอยละ 3 แบงเปน 

1) ระยะเวลาการสงงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ 1 
2) ความครบถวนของงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ 2 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นการประเมินผล 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงงาน   1 28 ต.ค. 49 21 ต.ค. 49 14 ต.ค. 49 7 ต.ค. 49 30 ก.ย. 49 
2) ความครบถวนของงาน 2 1 2 3 4 5 

 
หมายเหตุ  :   
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ความครบถวนของงาน หมายถึง ความครบถวนของประเด็นยุทธศาสตรที่จัดสงใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. ตามแบบฟอรมรูปเลมขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

(1) บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

 หลักการและเหตุผล 
 ขั้นตอนการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 สรุปขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของแตละประเด็นยุทธศาสตร   
 แผนการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสูการปฏิบัติและประมาณการงบประมาณ 

 
 

(2) รายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที ่
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ... 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที ่
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตรมากกวา 1 ประเด็นยุทธศาสตร 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที ่
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

(3) ภาคผนวก 

 รายละเอียดการสํารวจสิ่งที่ตองดําเนินการในปจจุบัน  
- แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานในปจจุบันที่สนับสนุนแตละกลยุทธ           

(แบบฟอรมที่ 1.1 ชุดที่ 1)   
- แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานที่ควรจะดําเนินการแตยังไมไดดําเนินการ                

ในปจจุบัน (แบบฟอรมที่ 1.1 ชุดที่ 2) 
- แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับปรุง

ครบถวนทุกแบบฟอรมทั้งการวิเคราะหกระบวนงานและการวิเคราะหศักยภาพของ
บุคลากร และครบถวนทุกกลยุทธ (แบบฟอรมที่ 4.2) 

 รายละเอียดผลการวิเคราะหสิ่งที่ตองดําเนินการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 
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- แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ให
ความสําคัญ (แบบฟอรมที่ 5) 

- แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหสิ่งที่ตองดําเนินการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) 
(แบบฟอรมที่ 6) 

- แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหและคดัเลือกแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร 
(แบบฟอรมที่ 4) 

 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : ความครบถวนของงาน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ไมมีการจัดสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 1 

การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 10                    
ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 

2 

การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 25                    
ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 

3 

การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 50                    
ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 

4 

การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร 5 

 
เงื่อนไข : 

ประเด็นความครบถวนของงาน จะพิจารณาจากความครบถวนของประเด็นยุทธศาสตรที่จัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร. ตามแบบฟอรมรูปเลมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่กําหนด โดยจะมีการพิจารณาและปรับลด
คะแนนในเชิงคุณภาพ 
 

ตัวชี้วัดที่ 15.2 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลีย่นแปลง
ของสวนราชการ 

น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายหรือรายละเอียดกิจกรรม
ที่กําหนดในแตละแผนงาน ตามประเด็นยุทธศาสตรที่จัดทําขอเสนอฯ ไดแลวเสร็จ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2548              
โดยแตละแผนงานจะตองจัดลําดับความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนักในแตละแผนงาน 
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ตารางและสูตรการคํานวณ :   

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาท่ีปฏิบัติไดตาม

แผนการดําเนินงานของปงบประมาณ           
ท่ีทําการประเมินผล 

ลําดับท่ีของ
แผนงาน /   
ชื่อแผนงาน 

(i) 

น้ําหนัก 
ของแตละ
แผนงาน 
(Wi) 1 

คะแนน 
2 3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 

คะแนนท่ีได 
ของแตละแผนงาน 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
(SMi x Wi) 

คะแนน 
0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ

แผนงานที่ 1 
(คาคะแนนของแผนงานที่ 1 
x   นํ้าหนักของแผนงานที่ 1) 

แผนงานที่ 1/
แผนงาน ก. 

0.xx 60 70 80 90 100 แผนงานที่ 2/
แผนงาน ข. 

คาคะแนนของ
แผนงานที่ 2 

(คาคะแนนของแผนงานที่ 2 
x   นํ้าหนักของแผนงานที่ 2) 

แผนงานที่ i /
แผนงาน....... 

60 70 80 90 100 0.xx คาคะแนนของ
แผนงานที่ i 

(คาคะแนนของแผนงานที่ i x   
นํ้าหนักของแผนงานที่ i) 

 รวม = 1*  ผลรวมของ (คาคะแนนของ
แผนงานที่ 1 x นํ้าหนักของ
แผนงานที่ 1)+ (คาคะแนน
ของแผนงานที่ 2 x นํ้าหนัก
ของแผนงานที่ )+ (คา
คะแนนของแผนงานที่ i x 
นํ้าหนักของแผนงานที่ i)  

* แปลงน้ําหนกัของแตละแผนงาน ใหผลรวมของน้ําหนกัของทุกแผนงานเทากับ 1  
 

ผลรวมของ ( คาคะแนนที่ไดของแผนงาน  x น้ําหนักของแผนงาน) 

 
หรือ 

(น้ําหนักของแผนงานที ่1 x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่1) + (น้ําหนักของแผนงานที ่2 x คะแนนที่ไดของแผนงานที ่2)  
(น้ําหนักของแผนงานที ่3 x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่3) + (น้ําหนักของแผนงานที ่i x คะแนนที่ไดของแผนงานที ่i) 

 
โดยที่ : 
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น้ําหนักของแผนงาน 
(Wi) 

หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละแผนงานในการนําขอเสนอ                   
การเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยน้ําหนกัของทุกแผนงานรวมกัน = 1 

คะแนนทีไ่ดของแผนงาน 
(SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติได            
กับแผนการดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติทั้งหมดของแตละแผนงานที่ได               
กําหนดไวตามรายละเอียดแผนงาน 
หมายถึง ลําดับที่ของแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ I 

   
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

Σ (Wi x SMi) = 1 1 

Σ (Wi x SMi) = 2 2 

Σ (Wi x SMi) = 3 3 

Σ (Wi x SMi) = 4 4 

Σ (Wi x SMi) = 5 5 
 

เหตุผล :   
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 

และดานการสรางสมรรถนะขององคกร จะชวยสรางความพรอมของสวนราชการในการปฏิบัติราชการเพื่อสราง
ความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตร สนับสนุนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใหบรรลุตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามความคาดหวังของ
ประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 
กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 1   
ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 

     โทร. 02-3569999 ตอ 8848, 8847, 8845, 8840 
 
ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย 
ตัวชี้วัดที่   16 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 
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• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหง กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการให
คะแนนเปน 5 ระดับ 

• สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2549 โดยใหระบุการ
ดําเนินการพัฒนากฎหมายใด สาระสําคัญหรือประเด็นกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลในการดําเนินการใน
แตละประเด็นทางกฎหมายใหชัดเจน มีการกําหนดผูรับผดิชอบและระยะเวลาแลวเสร็จ และใหสวนราชการ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548  

• สวนราชการใดที่ไดสํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก กฎหมายรองที่อยูในความรับผิดชอบแลว 
ปรากฏวาไมมีกฎหมายใดอยูในกรอบนโยบายที่ตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายจํานวน 15 กรอบ
แนวทางเบื้องตน ใหทําหนังสือยืนยันกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อยกเวนคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สําหรับประเด็นการประเมินผล การพัฒนากฎหมายดังกลาว  
เกณฑการใหคะแนน :  

ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหนวยงานรัฐทั้งหมด
ที่สวนราชการรับผิดชอบ โดยจําแนกหมวดหมูวากฎหมายหลักฉบับใดมีอนุบัญญัติใดที่
ออกเปนไปตามกฎหมายหลักฉบับนั้น 

1 

สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก กฎหมายรอง หรือขอบังคับที่จะตองดําเนินการยกเลิก
หรือแกไขเพิ่มเติมที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง กรม รฐัวิสาหกิจ และหนวยงาน
ของรฐัทุกแหง ใหสอดคลองตามกรอบนโยบายในการพัฒนากฎหมายที่คณะรัฐมนตรีได
กําหนดไวซึ่งจะตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายในหลัก 3 ประการ 15 แนวทาง / 
ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2548-2551) / หลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2 

จัดทํารายงานวิเคราะหกฎหมายและประเด็นทางกฎหมาย ตามกรอบนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีกาํหนดไว โดยมกีารจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของ
กฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสียในกฎหมาย (Focus group) หรือนําขอเสนอจากผลงานวิจัย
มาดําเนินการ และนําความเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพฒันากฎหมาย
ทั้ง 10 คณะหรอืทีมผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายที่คณะอนุกรรมการกํากับการพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการไดแตงต้ังไปดําเนินการพัฒนากฎหมายในสวนที่รับผิดชอบ 
หากไมสามารถดําเนินการไดตองชี้แจงเหตุผลประกอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการกํากับการ
พัฒนาของสวนราชการจะเปนผูใหความเหน็ชอบ 

3 

4 จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยระบุกฎหมายที่จะ
ดําเนินการพัฒนา สาระสําคัญ/ประเด็นทางกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลที่จะ
ดําเนินการในแตละประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ จัดสงใหคณะอนุกรรมการกํากับการ
พัฒนากฎหมายของสวนราชการไดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2548  

5 แผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการนําเสนอไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี
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เงื่อนไข :  

1. แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการมีจํานวนกฎหมายสอดคลองกับเกณฑเปาหมายตามแผน
บริหารราชการแผนดิน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จะตองพัฒนากฎหมายจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 30 ของจํานวนกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ 

2. หากสวนราชการใดไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดใหชี้แจงเหตุผล ความจําเปน
ตอคณะเจรจาขอตกลงและประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการพิจารณา 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 
 สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
                  โทร. 02-2809000 ตอ 306,307 
ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 

กฎหมายของสวนราชการ    
น้ําหนัก : รอยละ 7 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามขั้นตอน (Milestone) 
ตามแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2549 (ประเมินผลงานถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2549) ที่สวนราชการ
นําเสนอและคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  
 

ตารางและสูตรการคํานวณ :   
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ

ความสําเร็จหรือความคืบหนาท่ีปฏิบัติไดตาม
แผนพัฒนากฎหมายของ 

ปงบประมาณที่ทําการประเมินผล 

ลําดับท่ีของ   
ชื่อกฎหมาย 

(i) 

น้ําหนัก 
ของ 
แตละ

กฎหมาย 
(Wi) 1 

คะแนน 
2 3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 

คะแนนท่ีได 
ของแตละ 
กฎหมาย 

(Li) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

(Li x Wi) 

คะแนน 

0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 1 

(คาคะแนนของกฎหมายที่ 1 
x   น้ําหนักของกฎหมายที่ 

1)/7 

ชื่อกฎหมายที่ 1 

(คาคะแนนของกฎหมายที่ 2 
x  น้ําหนักของกฎหมายที่ 

2)/7 

0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 2 

ชื่อกฎหมายที่ 2 

(คาคะแนนของกฎหมายที ่i 
x    น้ําหนักของกฎหมายที่ 

i)/7 

60 70 80 90 100 คาคะแนนของ
กฎหมายที่ i 

ชื่อกฎหมายที่ i 0.xx 

  รวม =7* ผลรวมของ {(คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 1 x น้ําหนักของ
กฎหมายที่ 1)+ (คาคะแนน
ของกฎหมายที่ 2 x น้ําหนัก
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ของกฎหมายที่ 2 )+ (คา
คะแนนของกฎหมายที่ i x 
น้ําหนักของกฎหมายที ่i)}/7  

* ผลรวมของน้ําหนักของทุกกฎหมายเทากับรอยละ 7  

สูตรการคํานวณ : 

ผลรวมของคาคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแตละกฎหมาย 

 
หรือ 

(น้ําหนักของกฎหมายที่ 1 x คะแนนท่ีไดของกฎหมายที่ 1)/7 + (น้ําหนักของกฎหมายที่ 2 x คะแนนที่ไดของกฎหมายที่ 2)/7 
(น้ําหนักของกฎหมายที่ 3 x คะแนนท่ีไดของกฎหมายที่ 3)/7 + (น้ําหนักของกฎหมาย i x คะแนนที่ไดของกฎหมายที่ i)/7 

 
โดยที่  

น้ําหนักของกฎหมาย 
(Wi) 

หมายถึง  น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับกฎหมายแตละฉบับ โดยน้ําหนกัของทุกฉบับ
รวมกัน = 7 

คะแนนทีไ่ดของ
กฎหมาย 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติไดกับ
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการที่ไดกําหนดไว ตามรายละเอียดแผนการ
แกไข ปรับปรุง หรอืยกเลิกของแตละกฎหมายของสวนราชการ (Li) 

i หมายถึง ลําดับที่ของกฎหมายที่สวนราชการเสนอตามแผนที่จะดําเนินการสําหรับ 
ป พ.ศ. 2549 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 1  1 

ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 2  2 

ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 3  3 

ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 4  4 

ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 5  5 

 
เหตุผล :   

เพื่อใหเกิดความสมบูรณในการพัฒนากฎหมายตามนโยบายรัฐบาลเปนไปดวยความรวดเร็วและ
รอบคอบ  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําหนดตัวชี้วัดในการพัฒนากฎหมายไวในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของทุกกระทรวง และกรม เวนแตกระทรวงหรือกรมที่ไมมี
กฎหมายในความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรวมกับคณะกรรมการ 
นโยบายแหงชาติวาดวยการพัฒนากฎหมายรวมกันเปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 
ดังกลาว 
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หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 
 สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

      โทร. 02-2809000 ตอ 306,307 
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ตัวชี้วัดเลือกเพ่ิมเติมมีจํานวน 3 ตัวชี้วัด (เลือก 1 ตัวชี้วัด) มีน้ําหนักตัวชี้วัดเทากับรอยละ 3 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคกร 
ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนของเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด
ไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนการนํากรอบการดําเนินการตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งหลักเกณฑและแนวคิด
ของรางวัลคุณภาพแหงชาติของของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก  Malcolm Baldrige Quality Award 
(MBNQA) และ Thailand Quality Award (TQA) มาศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาเปนเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และนําเกณฑดังกลาวไปสงเสริมใหสวนราชการใชในการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการดําเนินงานที่สอดรับกับกลยุทธหลักในการสรางความเปนเลิศในระบบ
ราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบราชการ ของแผนการบริหารราชการแผนดิน 

• การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ การยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการของสวนราชการใหสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยสวนราชการตองทําการประเมินตนเองเพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุงองคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

• ในป 2548 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเริ่มเตรียมความพรอมในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐใหกับสวนราชการตางๆ โดยการใหความรู สรางความเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการ และ
การสรางบุคลากรของสวนราชการตางๆ ใหมีความรูพื้นฐานในการประเมินตนเอง สําหรับในระยะตอไปจะเปน
การสงเสริมสวนราชการใหดําเนินการในเรื่องตางๆ เพิ่มเติมตอไปตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว 
สําหรับการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดจัดทําคูมือแนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางดําเนินการในรายละเอียดตอไป  
 

เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

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

1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที่ :   

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 : จัดประชุมชี้แจงใหความรูเรี่องการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐแกเจาหนาที่
ของสวนราชการ 

ขั้นตอนที่ 2 : จัดต้ังคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของสวนราชการ 
และจัดทําแผนดําเนินการพรอมกําหนดผูรบัผิดชอบในแตละหมวด (Category 
Champion) ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พรอมขออนุมติัแผน
ดําเนินการตอผูบังคับบัญชา 

ขั้นตอนที่ 3 : จัดอบรมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมในการประเมินองคกรดวยตนเอง 
ขั้นตอนที่ 4 : ความครบถวนของการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 
ขั้นตอนที่ 5 : ความครบถวนของการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการเบื้องตนตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

หมายเหตุ :  
ความครบถวนตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทาง

และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแบบฟอรมที่ ก.พ.ร. กําหนด 
 
เหตุผล :  

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 48 ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. ในการ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการในขั้นตอไป 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 (การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี)      
ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 ไดกําหนดกลยุทธหลักในการเสริมสรางความเปนเลิศใน
การปฏิบัติราชการโดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทํางานของภาครัฐ ใหอยูในระดับและเกณฑที่สามารถ
ยอมรับได 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 
 กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 3  

ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร.  
โทร. 02-3569941 หรือ 02-3569999 ตอ 8841, 8806 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารความเสี่ยง 
ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :   

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ/การกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน                    
และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือ        
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ 

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ
การดําเนินการตางๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ 
โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการเปนสําคัญ  
 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมาย  
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนจากทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

1 

 วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัว
เงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย  
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ  

2 

 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
ของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดแลวเสร็จ และจัดสงมายัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยในแผนฯ ดังกลาว 
ตองมีการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจ 
ใหกับบุคลากรทุกระดับของสวนราชการในดานการบริหารความเสี่ยง และ  
การดําเนินการแกไข ลด หรือ ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

3 

4 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ไดแลวเสร็จครบถวน 

5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
และมีการกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของ
สวนราชการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ  

 
เหตุผล :  

เพื่อใหสวนราชการมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับความเสี่ยง
และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได            
และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ 

 
ประเด็นการประเมินผล : การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
ตัวชี้วัดที่ 20 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้ วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง 
ความสําเร็จที่สวนราชการจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายในสวนราชการ (Internal Performance 
Agreement: IPA) โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวชี้วัด ตามพันธกิจและยุทธศาสตร 
ของสวนราชการ ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและเปาหมายในระดับ
หนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

เกณฑการใหคะแนน :  

แบงคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)                   
ตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
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                                                              กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                  
 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

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

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

1 

 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทากับหนวยงานในสังกัด 

2 

 จัดทํา Strategy Map ของแตละหนวยงานในสังกัด โดยกําหนดเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานดังกลาวใหเชื่อมโยงกับ
เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

 กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับ
ผูอํานวยการสํานัก/กองกับหัวหนาสวนราชการ 

มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของผูอํานวยการสํานัก/กอง และมีการติดตามผลการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ 

3 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง 

4 

มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานในระดับผูอํานวยการสํานัก/กองไป
เชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ (Motivation) 

5 

 
หมายเหตุ :  

การประเมินผลตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการกําหนดเปาหมายขององคกรและการถายทอด
เปาหมาย” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2551 นั้น สวนราชการควรมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย                  
ในระดับสํานัก กอง จนถึงระดับบุคคลใหสอดคลองกับระดับองคกร  

เหตุผล :  
เพื่ อสนับสนุนใหส วนราชการมี เครื่ องมือ ในการวัดและประเมินผลการดํ า เนินงาน                      

ตามความรับผิดชอบของตําแหนงงานในแตละระดับโดยการจัดใหมีระบบการถายทอดเปาหมายจากภาพรวม                
ของสวนราชการไปสูผูบริหารระดับรองตามหนาที่และความรับผิดชอบ 
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