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การชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สวนราชการสวนราชการ
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ประเด็นนําเสนอ

1) ที่มาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

3) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

4) รายละเอียดตัวชีว้ัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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ที่มาของการประเมินผลที่มาของการประเมินผล

การปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการ
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หลักธรรมาภิบาล 
Good Governance

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 3/1

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี      
พ.ศ. 2546

ประสิทธิภาพ Efficiency  
ความคุมคาของเงิน Value-for-Money

ประสิทธิผล Effectiveness 
คุณภาพ Quality 
ภาระรับผดิชอบ  Accountability

การมสีวนรวมของประชาชน 
Participation                
เปดเผยโปรงใส Transparency 
ตอบสนอง Responsiveness 
กระจายอํานาจ Decentralization

นิติรัฐ Rule of law

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา              
ระบบราชการไทย

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา              
ระบบราชการไทย

ที่มาของการกําหนดกรอบการประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
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มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

“การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ 
ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ

เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได”

ที่มาของการกาํหนดกรอบการประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
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การ

ประเมนิ

ผลการ

ปฏิบัติ

ราชการ

1) มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545

2) แผนยุทธศาสตรการพฒันา

ระบบราชการไทย 

3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546

1) ที่มาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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ขั้นตอนการประเมินผลขั้นตอนการประเมินผล

การปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการ
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ขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏบิัติราชการขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏบิัติราชการ

ทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรระดบักระทรวง/กลุมภารกิจ

กระทรวง/กลุมภารกิจ สงแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย

และเกณฑการใหคะแนนใหกับสํานักงาน ก.พ.ร.

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล ผูแทนของสวนราชการ

 สํานักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษา ก.พ.ร. (ทริส) รวมกันพิจารณาความเหมาะสมของ

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนของ กระทรวง/กลุมภารกิจ

ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ

กรมสงแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนใหกระทรวง/กลุมภารกิจ

พิจารณาความเหมาะสม จากนั้นกระทรวง/กลุมภารกิจสงแผนยุทธศาสตรฯดังกลาวตอไปยัง 

สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลและ อ.ก.พ.ร.

สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการเจรจาฯ และ อ.ก.พ.ร.

ใหกระทรวง/กลุมภารกิจทราบเพื่อใหกรมปรับปรุงแกไข

กรมดําเนินการแกไขตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรฯ จากนั้น กระทรวง/กลุมภารกิจ

จัดใหมีการลงนามคํารับรองฯระดับกรมและสงคํารับรองฯ ดังกลาวไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.

การจัดทําคํารับรองการจัดทําคํารับรอง บทบาทบทบาท

ที่ปรกึษาที่ปรกึษา  กก..พพ..รร..สวนราชการสวนราชการคณะกรรมการฯคณะกรรมการฯ
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2) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สวนราชการจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน

(Self Assessment Report) ใหสํานกังาน ก.พ.ร.

การประเมินผล

สํานกังาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาติดตามประเมนิผล

การปฏิบัติราชการ ณ สวนราชการ (Site visit : Post-Evaluation)

สํานกังาน ก.พ.ร. นําเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

นําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ 

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

ที่ปรึกษาวิเคราะหผล/นําเสนอคณะกรรมการ

เจรจาขอตกลงและประเมินผล

สวนราชการจัดสงรายละเอยีดตัวชีว้ดั

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหสํานักงาน ก.พ.ร .

 และสงประเดน็การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.

สวนราชการจัดสงรายงานการติดตามงาน(SAR)

รอบ 6 เดือน  ใหสํานักงาน ก.พ.ร.

สํานกังาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาติดตามความกาวหนา

การปฏิบัติราชการ ณ สวนราชการ (Site visit : Pre-Evaluation)

สํานกังาน ก.พ.ร./ที่ปรึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงาน

การติดตามผล

สวนราชการ/ จัดสงรายงานการติดตามงาน(e-SAR Card)

รอบ 9 เดือน ใหสํานักงาน ก.พ.ร.
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2) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

พ.ย.

88  ตต..คค.. -- 22  พพ..ยย..

ต.ค.

ป พ.ศ.2550

1313

ก.ย.

  เจรจาตวัชี้วัดเจรจาตวัชี้วัด  เปาหมายเปาหมาย  และเกณฑการใหคะแนนตามและเกณฑการใหคะแนนตาม              

คํารับรองการปฏบิัติราชการของสวนราชการในสังกดัคํารับรองการปฏบิัติราชการของสวนราชการในสังกดั

สํานักนายกรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรี  และสวนราชการไมสังกดัสํานักและสวนราชการไมสังกดัสํานัก

นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี  กระทรวงกระทรวง  หรอืทบวงหรอืทบวง

  สวนราชการดําเนินการเจรจาขอตกลงระดับกรมสวนราชการดําเนินการเจรจาขอตกลงระดับกรม

3.3.

  เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด  เปาหมายเปาหมาย  น้ําหนักน้ําหนัก  และและ

เกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏบิัติราชการของเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏบิัติราชการของ

กระทรวงกระทรวง//กลุมภารกิจกลุมภารกิจ  ประจาํปงบประมาณประจาํปงบประมาณ  พพ..ศศ.. 25512551

  สํานักงานสํานักงาน  กก..พพ..รร..  แจงผลการเจรจาตัวชี้วัดแจงผลการเจรจาตัวชี้วัด  เปาหมายเปาหมาย  

และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของกระทรวงของกระทรวง//กลุมภารกิจกลุมภารกิจ

2.2.

  ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณงบประมาณ  พพ..ศศ..25512551

1. 1. 

ขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

26 26 กก..ยย.. -- 2 2 ตต..คค..
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2) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1515

ธ.ค.

ป พ.ศ. 2550

  สวนราชการสงคํารับรองการปฏบิัติราชการที่รัฐมนตรีวาการฯสวนราชการสงคํารับรองการปฏบิัติราชการที่รัฐมนตรีวาการฯ  ไดได

ลงนามแลวลงนามแลว  ใหสํานักงานใหสํานักงาน  กก..พพ..รร..เพื่อรวบรวมนําเสนอเพื่อรวบรวมนําเสนอ

นายกรัฐมนตรีลงนามรับคํารับรองฯนายกรัฐมนตรีลงนามรับคํารับรองฯ

  สวนราชการสงสําเนาคํารับรองการปฏบิัติราชการของกลุมภารกิจสวนราชการสงสําเนาคํารับรองการปฏบิัติราชการของกลุมภารกิจ

และกรมที่ไดลงนามแลวใหสํานักงานและกรมที่ไดลงนามแลวใหสํานักงาน  กก..พพ..รร..จํานวนจํานวน  11  ชุดชุด    

  สวนราชการสงรายละเอียดตัวชี้วัดสวนราชการสงรายละเอียดตัวชี้วัด ( (KPI templateKPI template) ) ใหสํานักงานใหสํานักงาน  

กก..พพ..รร..  จํานวนจํานวน  33  ชุดและแผนบันทกึขอมูลชุดและแผนบันทกึขอมูล  11  แผนแผน

  สวนราชการสงประเด็นการสํารวจความพึงพอใจสวนราชการสงประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ  ใหสํานกังานใหสํานกังาน  

กก..พพ..รร..  จํานวนจํานวน  33  ชุดและขอมูลกลุมเปาหมายในการสํารวจชุดและขอมูลกลุมเปาหมายในการสํารวจ  จํานวนจํานวน  

11  ชุดชุด

4.4.

11--3131  สํานักงานสํานักงาน  กก..พพ..รร..  สงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดสงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด ( (KPI KPI 

AuditAudit) ) ใหสวนราชการใหสวนราชการ

5.5.

ป พ.ศ. 2551

ม.ค.

ขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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2) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

11  เมเม..ยย.. ––

3131  พพ..คค..

3030

เม.ย.

ป พ.ศ. 2551

  สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเองสวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง ( (Self Assessment Self Assessment 

ReportReport) ) รอบรอบ  66  เดือนเดือน ( (11  ตุลาคมตุลาคม  2550 2550 –– 3131  มีนาคมมีนาคม  25512551) ) จํานวนจํานวน  33  ชุดชุด  

และแผนบันทึกขอมูลและแผนบันทึกขอมูล  11  แผนใหสํานักงานแผนใหสํานักงาน  กก..พพ..รร  และกรอกและกรอก  e e –– SAR SAR 

Card Card เขาระบบเขาระบบ  ในเว็บไซตของสํานักงานในเว็บไซตของสํานักงาน  กก..พพ..รร..

6.6.

ม.ีค.

  สํานักงานสํานักงาน  กก..พพ..รร..  ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคําติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการรับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ครั้งที่ครั้งที่11 ((Site visit ISite visit I:: Pre Pre --

EvaluationEvaluation))

77. . 

พ.ค.

ขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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2) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

11  ตต..คค..--

3030  พพ..ยย..

3131

ต.ค.

  สํานักงานสํานักงาน  กก..พพ..รร..  ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิราชการฯติดตามประเมินผลการปฏิบตัิราชการฯ  ณณ  สวนสวน

ราชการราชการ    ครั้งที่ครั้งที่  22 ((Site visit II Site visit II : : Post Post -- EvaluationEvaluation))
11.11.

  สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเองสวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง ( (Self Assessment Self Assessment 

ReportReport) ) รอบรอบ  1212 เดือนเดือน ( (11  ตุลาคมตุลาคม  2550 2550 –– 3030  กันยายนกันยายน  25512551) ) จํานวนจํานวน  33  

ชุดชุด  และแผนบันทึกขอมูลและแผนบันทึกขอมูล  11  แผนแผน  ใหสํานักงานใหสํานักงาน  กก..พพ..รร  และกรอกและกรอก    e e –– SAR  SAR  

Card Card เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงานเขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน  กก..พพ..รร..

1010. . 

ส.ค. ก.ย.

11  มิมิ..ยย.. –– 3131  สส..คค..

1616

ก.ค.

ป พ.ศ. 2551

  ที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ9.9.

ม.ิย.

  สวนราชการกรอกสวนราชการกรอก  e e –– SAR  Card SAR  Card รอบรอบ  99  เดือนเดือน ( (11  ตุลาคมตุลาคม  2550 2550 –– 3030  

มถิุนายนมถิุนายน  25512551) ) เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงานเขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน  กก..พพ..รร..
8.8.

  สํานักงานสํานักงาน  กก..พพ..รร..  รวบรวมคําขอปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดของสวนรวบรวมคําขอปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดของสวน

ราชการที่มีเหตุจําเปนและขอใหพิจารณาความเหมาะสมเมื่อสิ้นราชการที่มีเหตุจําเปนและขอใหพิจารณาความเหมาะสมเมื่อสิ้น

ปงบประมาณปงบประมาณ  ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงฯตัวชี้วัดที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงฯ  มีความเห็นใหมีความเห็นให

ดําเนินการตามคํารบัรองฯดําเนินการตามคํารบัรองฯ  ไปกอนไปกอน  เสนอคณะกรรมการฯเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อพิจารณาเพื่อพิจารณา

รวมกับขอมูลการรายงานการประเมินผลตนเองรวมกับขอมูลการรายงานการประเมินผลตนเอง  และขอมลูจากการและขอมลูจากการ  Site Site 

visit visit รอบรอบ  1212  เดือนเดือน

พ.ย.

ขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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กรอบการประเมินผลกรอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการ
33
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3) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตาม
แผนปฏบิัตริาชการ
- ผลสําเร็จตามแผนฯ กระทรวง
- ผลสําเร็จตามแผนฯ กลุมภารกิจ
- ผลสําเร็จตามแผนฯ/ภารกจิหลกั
ของสวนราชการระดบักรมหรือ
เทียบเทา 

มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพ                  
ของการปฏบิตัิราชการ
- การบรหิารงบประมาณ 
- ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
- การรกัษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ
- (การจดัทําตนทุนตอหนวย)

มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ
- การเสริมสรางธรรมาภบิาล
- ความพึงพอใจของผูรบับรกิาร

มิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาองคกร
- การบรหิารจัดการองคกร
- การพัฒนากฎหมาย
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3) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มิติที ่1
(รอยละ 45)

มิติที ่2
(รอยละ 20)

มิติที ่3
(รอยละ 10)

มิติที ่4
(รอยละ 25)

มิติที่ 1 ดานประสทิธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของกลุม

ภารกิจ

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลกั

ของสวนราชการระดับกรมหรอืเทียบเทา

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบรกิาร

• การเสริมสรางธรรมาภิบาล

• ความพงึพอใจของผูรับบรกิาร

มิติที่ 3 ดานประสทิธิภาพ

ของการปฏิบัตริาชการ

• การบริหารงบประมาณ

• ประสิทธิภาพของการใช

พลงังาน

• การรกัษามาตรฐาน

ระยะเวลา การ ใหบริการ

• (การจัดทําตนทุนตอ

หนวย)

มิติที่ 4 ดานการพฒันาองคกร

• การบริหารจัดการองคกร

•การพฒันากฎหมาย
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3) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ําหนักรอยละ 45)

 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

13ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวง

1

15

5

10

2

น้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/ตัวชี้วัดตามภารกจิหลักของสวนราชการระดับกรมหรอืเทียบเทา

-รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลติของสวนราชการ(ตามเอกสารงบประมาณ

รายจายฯ)

3

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของกลุมภารกิจ

(หากไมมกีลุมภารกิจใหนําน้ําหนักไปไวที่ตัวชี้วัด 1 รอยละ 5 และ ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละ 5)

2

- ระดับความสําเรจ็ของการพฒันาศูนยบริการรวมหรอืเคานเตอรบรกิารประชาชน

ประเด็นการประเมินผล
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3) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 20)

 การเสริมสรางธรรมาภิบาล 

3ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  5

6

(3)

(1)

(2)

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.1 ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ

หรอืแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ 

6.2 การจดัทําขอมลูเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรอืการปฏิบัติหรอื

ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมลูการจัดซื้อจัดจาง

6.3 รอยละของจาํนวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณ 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

6

6ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

4

น้ําหนักประเด็นการประเมินผล
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3) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

5รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบรกิาร 7

มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (น้ําหนักรอยละ 10)

 การบริหารงบประมาณ

 การรกัษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ

 ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน

 ความพงึพอใจของผูรับบรกิาร

2ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ใหบริการ

10

3

3

น้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลงังานของสวนราชการ9

รอยละของอตัราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน8

ประเด็นการประเมินผล
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3) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

22ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  12

(1)12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินตนเอง

(6)12.2 ระดับความสําเร็จเฉลีย่ถวงน้ําหนักของความครบถวนในการจัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง 

2ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

ตัวชี้วัดเลอืก

 การจัดทําตนทุนตอหนวย (ถาไมเลอืกใหนําน้ําหนักไปไวที่ตัวชี้วัด 9 รอยละ 1 และ ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละ 1)

11

มิติที่ 4 : มิติดานการพฒันาองคกร (น้ําหนักรอยละ 25)

 การบริหารจัดการองคกร

(15)

น้ําหนัก

12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ 7 หมวด

ประเด็นการประเมินผล
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3) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 การพฒันากฎหมาย

3

น้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ 13

ประเด็นการประเมินผล
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามรายละเอียดตัวชี้วัดตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการคํารับรองการปฏิบัติราชการ
44
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มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตาม
แผนปฏบิัตริาชการ
- ผลสําเร็จตามแผนฯ กระทรวง
- ผลสําเร็จตามแผนฯ กลุมภารกิจ
- ผลสําเร็จตามแผนฯ/ภารกจิหลกั
ของสวนราชการระดบักรมหรือ
เทียบเทา 

มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพ                  
ของการปฏบิตัิราชการ
- การบรหิารงบประมาณ 
 ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
- การรกัษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ
- (การจดัทําตนทุนตอหนวย)

มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ
- การเสริมสรางธรรมาภบิาล
- ความพึงพอใจของผูรบับรกิาร

มิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาองคกร
- การบรหิารจัดการองคกร 
- การพัฒนากฎหมาย
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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล:  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 1 (น้ําหนกัรอยละ 15)

“ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง”

คําอธิบาย: - พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงลาสุดที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ

- สวนราชการในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ

และเปาหมายที่กําหนดไว

- จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

ตัวชี้วัดที่ 2 (น้ําหนกัรอยละ 10)

“ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ”
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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล:  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

ตัวอยางวิธีการคํานวณ 

{(3 x 20%) + (5 x 15%) + (4 x 20%) + (5 x 25%) + (2x 20%)}
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ตวัอยางการกระจายคะแนน: ผลคะแนนที่ไดรับจากตวัชีว้ดัในระดับกระทรวง ก. (ไดคะแนนเทากับ 3.8) จะกระจายไปเปนคะแนน
ของตวัชีว้ดัในระดับกลุมภารกจิ และกระจายตอเปนคะแนนของระดับกรม
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“ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือ

เคานเตอรบริการประชาชน”

รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 1. x

มิติที่ 1 มติดิานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล:  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 1.x (น้ําหนักรอยละ 2)
“ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบรกิารประชาชน”

คําอธิบาย 

 ความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ

ประชาชนตามเกณฑมาตรฐาน  หมายถึง  กระทรวงนําเกณฑมาตรฐาน

ศูนยบริการรวมและเคานเตอรบริการประชาชนของสํานักงาน ก.พ.ร.ที่ได

จัดสงใหกระทรวงแลว  ซึ่งเปนกรอบการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน

ศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน เฉพาะเกณฑชี้วัดบังคับ ไปใชเปน

กรอบแนวทางในการดําเนินการเพื่อพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอร

บริการประชาชน
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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล:  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

คําอธิบาย 

“ศูนยบริการรวม” คือ หนวยใหบริการประชาชนที่จัดตั้งขึ้นภายใตการกํากับ

ดูแลของกระทรวง โดยนํางานบริการที่หลากหลายทั้งที่มีและไมมีความ

เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันจากหลายสวนราชการในสังกัดกระทรวงมาจัดบริการ ณ 

จุดบริการเดียวกันซึ่งตั้งอยูในสถานที่ราชการ ทั้งนี้ โดยความรวมมือของสวน

ราชการในสังกัดกระทรวง หนวยงานสนับสนุนจากภาครัฐหรือหนวยงาน

ภายในกํากับของรัฐ รวมถึงหนวยงานภาคเอกชน  ศูนยบริการรวมอาจ

ใหบริการเฉพาะในเวลาราชการหรือทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมทั้งมีการ

จัดระบบงานใหเจาหนาที่จากแตละหนวยงานที่ปฏิบัติงาน

.....(มีตอ)

ตัวชี้วัดที่ 1.x (น้ําหนักรอยละ 2)
“ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบรกิารประชาชน”
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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล:  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

ตวัชีว้ดัที่ 1.x

“ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน”

คําอธิบาย (ตอ)

ณ ศูนยบริการรวมสามารถใหบริการแทนกันได ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถ

ดําเนินการไดหลายเรื่องพรอมกันในคราวเดียวไมวาจะเปนการติดตอสอบถาม 

การขอทราบขอมูล การขออนุญาต หรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวของ

กันแลวแตกรณีโดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว

“เคานเตอรบริการประชาชน” คือ ศูนยบริการรวมรูปแบบหนึ่งที่มีการจัด

หนวยใหบริการในลักษณะของเคานเตอรหรือหนวยใหบริการเคลื่อนที่ไป

ตั้งอยูในแหลงชุมชนที่มีประชาชนสัญจรไปมาจํานวนมาก และสามารถ

ใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการรับ

บริการภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 1.x (น้ําหนักรอยละ 2)
“ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบรกิารประชาชน”
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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล:  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 1.x (น้ําหนักรอยละ 2)

2222  ขอขอ1717  ขอขอ1212  ขอขอ88  ขอขอ44  ขอขอ

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

2323  ขอขอ1818  ขอขอ1313  ขอขอ99  ขอขอ44  ขอขอ

ระดับระดับ  55ระดับระดับ  44ระดับระดับ  33ระดับระดับ  22ระดับระดับ  11

ศนูยบรกิารรวม ศนูยบรกิารรวม 

หมายเหตุ: พิจารณาประเมินผลจากจํานวนเกณฑมาตรฐานศนูยบริการรวมหรอืเคานเตอรบรกิาร

ประชาชน เฉพาะเกณฑชี้วัดบังคับ  ที่กระทรวงสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ

“ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบรกิารประชาชน”

เคานเตอรบริการประชาชน เคานเตอรบริการประชาชน 
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เกณฑมาตรฐานศูนยบรกิารรวมและเคานเตอรบรกิารประชาชน เฉพาะเกณฑชีว้ัดบงัคับ 

-8. มีสถานที่ตั้งอยูในแหลงชุมชน (สําหรับการประเมนิเคานเตอร

บริการประชาชนเทานั้น)

9. มีการจัดพื้นที่ใหบริการไดอยางเหมาะสม

-7. มีการจัดสถานที่ไว ณ จุดที่ประชาชนสามารถเขาถงึไดงาย (สําหรับ

การประเมินศูนยบริการรวมเทานั้น)

6. มีการใหบริการเบ็ดเสร็จ

5. มีการใหบริการรับเรือ่ง-สงตอ

4. มีการใหบริการดานขอมลู-ขาวสาร

-3. มีการใหบริการนอกเวลาราชการ (สําหรับการประเมินเคานเตอร

บริการประชาชนเทานั้น)

2. มีงานบริการหลากหลายจากหลายหนวยงาน

1. มีการศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูรับบรกิาร

เคานเตอร

บริการประชาชน
ศูนยบริการรวมเกณฑชี้วัดบังคับ
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15. การนําผลการศึกษาความตองการของประชาชนมาใชเปนขอมลู

ในการออกแบบและพฒันาบริการ

14 มีการวางแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เปนลาย

ลักษณอกัษร

16. มีการจัดทําเอกสารเผยแพรเพือ่ประชาสมัพันธการใหบริการ

13. มีการจัดสิ่งอาํนวยความสะดวกในการใหบริการ ณ บริเวณ 

“กอนเขาสูบริการ” และบริเวณ “ที่จุดใหบริการ”

12. มีการออกแบบและวางผังงานระบบ ณ บริเวณ “ที่จุดใหบริการ”

11. มีการออกแบบและวางผังงานระบบ ณ บริเวณ “กอนเขาสู

บริการ”

10. มีการจัดระบบงานใหเจาหนาที่สามารถใหบริการแทนกันในดาน

ขอมูล-ขาวสาร และรับเรือ่ง-สงตอ

เคานเตอร

บริการประชาชน
ศูนยบริการรวมเกณฑชี้วัดบังคับ

เกณฑมาตรฐานศูนยบรกิารรวมและเคานเตอรบรกิารประชาชน เฉพาะเกณฑชีว้ัดบงัคับ 
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24. มีระดับความพงึพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการโดยรวม 

ไมต่าํกวารอยละ 75 โดยเฉลี่ย

23. มีระดับความพงึพอใจของผูรับบริการตอขั้นตอนและระยะเวลา

ในการใหบริการ ไมต่ํากวารอยละ 75 โดยเฉลี่ย

22. มีจํานวนงานบริการที่เหมาะสม

21. มีจํานวนผูมาใชบริการโดยเฉลี่ยที่เหมาะสม

20. มีการจัดอบรมความรูพืน้ฐานใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ณ 

ศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน

19. มีสัญลักษณศนูยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชนตามที่

พฒันาโดยสํานักงาน ก.พ.ร. ณ จุดบริการ

18. มีการดําเนินการใหเกิดความคืบหนาตามที่ไดกําหนดไว

17. มีการจัดทําคูมอืปฏิบัติงานสําหรบัเจาหนาที่ใหบริการ

เคานเตอร

บริการประชาชน
ศูนยบริการรวมเกณฑชี้วัดบังคับ

เกณฑมาตรฐานศูนยบรกิารรวมและเคานเตอรบรกิารประชาชน เฉพาะเกณฑชีว้ัดบงัคับ 
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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล:  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

ตวัชีว้ดัที่ 3 (น้ําหนักรอยละ 15)

“ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ตวัชีว้ัดตามภารกิจหลักของ

สวนราชการระดับกรม  หรือเทียบเทา”

กรม ก.

5% 3% 3% 2% 2%

K
PI 5

K
PI 5

K
PI 4

K
PI 4

K
PI 3

K
PI 3

K
PI 2

K
PI 2K

PI 1
K

PI 1

คะแนน
ระดับ4

คะแนน
ระดับ2

คะแนน
ระดับ5

คะแนน
ระดับ5

คะแนน
ระดับ3

คําอธิบาย: - พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ              

สวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงลาสุดที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ

- สวนราชการในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่

กําหนดไว

- จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
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สูตรการคํานวณ

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล: ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 3.x  (น้าํหนักรอยละ 5)

รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ(ตามเอกสารงบประมาณรายจายฯ)

เงื่อนไข :กรณีสวนราชการเปลี่ยนแปลงเปาหมายผลผลติที่กําหนดไวตามเอกสารงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณกอน

วัดผลสาํเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการ

ทําไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทีก่ําหนดไวตาม 

“เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551”

คําอธิบาย
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เกณฑการใหคะแนน

10095908580

ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1

สูตรการคํานวณ

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ

ประเด็นการประเมินผล: ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 3.x  (น้าํหนักรอยละ 5)

รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ(ตามเอกสารงบประมาณรายจายฯ)

เงื่อนไข :กรณีสวนราชการเปลี่ยนแปลงเปาหมายผลผลติที่กําหนดไวตามเอกสารงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณกอน
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มิติดานคุณภาพการใหบริการ

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตาม
แผนปฏบิัตริาชการ
- ผลสําเร็จตามแผนฯ กระทรวง
- ผลสําเร็จตามแผนฯ กลุมภารกิจ
- ผลสําเร็จตามแผนฯ/ภารกจิหลกั
ของสวนราชการระดบักรมหรือ
เทียบเทา 

มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพ                  
ของการปฏบิตัิราชการ
- การบรหิารงบประมาณ 
- ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
- การรกัษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ
- (การจดัทําตนทุนตอหนวย)

มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ
- การเสริมสรางธรรมาภบิาล
- ความพึงพอใจของผูรบับรกิาร

มิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาองคกร
- การบรหิารจัดการองคกร
- การพัฒนากฎหมาย
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“ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล

การปฏิบัติราชการ”

รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 4

มิติที่ 2 มติดิานคุณภาพการใหบริการ
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ

ประเด็นการประเมินผล : การเสริมสรางธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ 4 (น้ําหนกัรอยละ 6)

“ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ”
คําอธิบาย:

พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เพื่อ

กระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของ

ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน

การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาส

ไดเขารวมในการรับรู  เรียนรู ทําความเขาใจ  รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่

สําคัญที่เกี่ยวของ  รวมคิดแนวทาง  รวมการแกไขปญหา  รวมในกระบวนการตัดสินใจ  และ

รวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา  คือ  การพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการที่

เชื่อมโยงระหวางภาครัฐ  และภาคีอื่นๆ  นอกภาครัฐ เชน  ธุรกิจเอกชน  ประชาชน  ชุมชน  

และองคกรตางๆ       มีโอกาสเขามามีสวนรวมในการคิด รวมตัดสินใจ  รวมแรงรวมใจในการ

ดําเนินการ และรวมรับประโยชนจากการพัฒนา
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รายละเอียดตวัชี้วัดเพิม่เตมิ

มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส 

ผานชองทางตางๆอยางนอย 5 ชองทางอยางตอเนื่อง 

โดยปรับปรุงขอมูลขาวสารใหทันสมัยอยูเสมอ

มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 

3 ชองทาง และมีการนําความคิดเห็นของประชาชน 

ไปประกอบการบริหารงาน อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ 4 (น้ําหนกัรอยละ 6)

“ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม                                      

ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัติราชการ”

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 2

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือ เพื่อเลือก

ประเด็น การพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการ

สาธารณะที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการ

สาธารณะที่เลือกตองเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจหลัก (Core Function) 

ของสวนราชการหรือเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงและตองมี

ฉันทามติหรือมีการยอมรับรวมกันในการเลือก

สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ/

แผนงานแบบมีสวนรวมตามประเด็นฯ ที่เลือก โดยเปนแผนระยะสั้นหรือระยะ

ยาว ซึ่งตองระบุ กิจกรรมการดําเนินงานโดยใหผูมีสวนเกี่ยวของจากทุกภาค

สวน (ในประเด็นที่เลือก) เขามามีสวนรวมกําหนดวัตถุประสงค ระยะเวลา

ดําเนินการ เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด วิธีการดําเนินการ วิธีการวัดผล ระบบ

หรือวิธีการจัดเก็บขอมูล และวิธีการติดตามประเมินผล งบประมาณ และ

ผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

รายละเอียดตวัชี้วัดเพิม่เตมิ

ตัวชี้วัดที่ 4 (น้ําหนกัรอยละ 6)

“ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม                                      

ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัติราชการ”
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สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกัน

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/แผนงานแบบมีสวนรวม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมี

การติดตามความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนฯ 

รวมกัน ตามวิธีการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ/แผนงาน

แบบมีสวนรวมฯ พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม

ความกาวหนาเสนอตอผูบริหารของสวนราชการอยาง

สม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส)

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

รายละเอียดตวัชี้วัดเพิม่เตมิ

ตัวชี้วัดที่ 4 (น้ําหนกัรอยละ 6)

“ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม                                      

ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัติราชการ”
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จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

การ/แผนงานแบบมีสวนรวม ไดแลวเสร็จ โดยระบุปจจัย

สนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการ

ดําเนินการในปตอไปไดอยางครบถวน

เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวให

ประชาชน ผูที่เกี่ยวของจากทุกภาคสวนไดรับทราบ โดย

ผานกระบวนการหรือกลไกที่สวนราชการจัดใหมีขึ้นได

อยางเปนรูปธรรม

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

รายละเอียดตวัชี้วัดเพิม่เตมิ

ตัวชี้วัดที่ 4 (น้ําหนกัรอยละ 6)

“ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม                                      

ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัติราชการ”
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นําขอมูลที่ไดจากสรุปผลการดําเนินงานฯ ในระดบั

คะแนนที่ 4 ไปกําหนดแนวทางหรือแผนการปฏิบัติการ

แบบมสีวนรวมสําหรับปงบประมาณพ.ศ. 2552
ระดับคะแนนระดับคะแนน  55

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

รายละเอียดตวัชี้วัดเพิม่เตมิ

ตัวชี้วัดที่ 4 (น้ําหนกัรอยละ 6)

“ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม                                      

ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัติราชการ”
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“ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ”

รายละเอียดตวัชี้วัดที่  5

มิติที่ 2 มิตดิานคุณภาพการใหบริการ
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มิติที่ 2
ประเด็นการประเมินผล : ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับคะแนนระดับคะแนน  55

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44

ตัวชี้วัดที่ 5 (น้ําหนกัรอยละ 3)

“ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ”

คําอธิบาย: ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการ

เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการโดยสวนราชการตอง

ดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.

2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประกาศประกวด

ราคาประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของ

สวนราชการ และการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของ

รัฐใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความ

รวดเร็วซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน

ตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ
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ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540

ดังนี้ 

จัดสถานที่/ จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ สําหรับ

ใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อใหประชาชนสามารถ

เขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก 

มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่

เกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการ

เฉพาะ 

มีปายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารที่สวน

ราชการจัดไวสําหรับการใหบริการขอมูลขาวสาร ที่เขาใจไดงาย

และมองเห็นไดชัดเจน 

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 5 (น้ําหนกัรอยละ 3)

“ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ”

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 2

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังนี้ 

มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน และเปน

ปจจุบัน 

จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนย

ขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและสามารถสืบคนได

สะดวก รวดเร็ว 

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 5 (น้ําหนกัรอยละ 3)

“ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ”

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11



 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (สวนราชการ)- 49 -

มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯเปนการเฉพาะ 

ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม

กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพื่อ

ซักซอมความเขาใจ  ในการปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน 

จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสวน

ราชการ รายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน

หรือรายไตรมาส)

มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการ

ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถ

ตอบสนอง หรือใหบริการขอมูลขาวสารไดครบถวนรอยละ 100

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 5 (น้ําหนกัรอยละ 3)

“ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ”

บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบโดยดําเนินการ ดังนี้ 
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เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสาร

บุคลากรในสวนราชการและประชาชนทราบ ดังนี้

จัดอบรม ใหความรู และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารและการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการขอมูล

ขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมายใหแกบุคลากรในสวนราชการอยางทั่วถึง

และสม่ําเสมอ 

ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ

ราชการโดยเฉพาะการจัดตั้งศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบ

ผานชองทางตาง ๆ อยางนอย 5 ชองทางโดย 1 ใน 5 ชองทาง จะตองเปนการ

เผยแพร ประชาสัมพันธ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผาน

ทางชองทางตาง ๆ และมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณา

ประกอบการบริหารจัดการดานการเปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร 

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 5 (น้ําหนกัรอยละ 3)

“ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ”

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบ

ราคาที่หัวหนาสวนราชการ ลงนามแลวบนเว็บไซตของ   

สวนราชการ 

จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน และเผยแพร

บนเว็บไซตของสวนราชการทุกเดือน 

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 5 (น้ําหนกัรอยละ 3)

“ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ”

ระดับคะแนนระดับคะแนน  55

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

หมายเหต:ุ (ประเด็นที่เพิ่มเติมจากป 2550 )

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการใหทุก

หนวยงานของรัฐ ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยตองถือ

ปฏิบัติเมื่อประชาชนขอขอมูลขาวสาร ดังนี้

กรณีที่ประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐ และขอมูลขาวสารนั้นหนวยงาน

ของรัฐมีขอมูล ขาวสารพรอมที่จะจัดหาใหได จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือ

ภายในวันที่รับคําขอ

ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีเปนจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายใน 15 วัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน  รวมทั้งแจงกําหนดวันที่จะ

ดําเนินการแลวเสร็จใหผูขอขอมูลทราบ

ในกรณทีีห่นวยงานของรัฐจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอ จะตองแจงคําสั่งมิให

เปดเผยขอมูลขาวสารพรอมเหตุผลใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วันนับจาก

วันที่ไดรับคําขอ

ตัวชี้วัดที่ 5 (น้ําหนักรอยละ 3)

“ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ”
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“ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/

แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน

การปฏิบัติราชการ ”

รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 6

มิติที่ 2 มติดิานคุณภาพการใหบริการ
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คําอธิบาย: พิจารณาความครบถวนของการดําเนินการใน 3 ประเด็น ไดแก 

1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติ

ราชการ 

2) การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินาที่

โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง

3) การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ พ.ศ. 2551

การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ 

หรือแนวทาง ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติ

ราชการ

การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/

ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

หรือการปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติหน าที่ โดยมิชอบของ

เจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการ

จัดซื้อจัดจาง

การดําเนินการอยางเครงครัด

เมื่ อมี การกล าวหาว ามีการ

กระทําผิดในปงบประมาณ พ.ศ.

2551

ประเด็นที่ 1  (6.1) ประเด็นที่ 2 (6.2) ประเด็นที่ 3  (6.3)

“ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรอืแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล ในการปฏิบัติราชการ ”
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คําอธิบาย:

พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการ

ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551

ตัวชี้วัดที่ 6.1 (น้าํหนักรอยละ3)

“ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ        

ธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ ”

Next

ระดับคะแนนระดับคะแนน  55

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44

เงื่อนไข 

การประเมินผลการดําเนินงานในแตละระดับจะพจิารณาเชิงคุณภาพดวย
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สรุปทบทวนผลการดํ า เนินงานตามมาตรการ /

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ได

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550

สรุปทบทวนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติ

ราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550

สรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวน

ราชการและที่มีการรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม 

กระทรวงมหาดไทยและศูนยบริการประชาชน 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 2

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม
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วิเคราะหความเสี่ยงในประเด็นตางๆ ดังนี้

ความเสี่ยงที่อาจเปนเหตุใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ ใหครอบคลุมดาน

ตางๆ ดังนี้

- ความเสี่ยงดานนโยบาย/ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

- ความเสี่ยงดานการเงิน งบประมาณ

- ความเสี่ยงดานกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

(ความเสี่ยงที่อาจเปนเหตุใหการปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หนาที่ของขาราชการเปนไปในลกัษณะที่ขาดหรือมีความ

รับผิดชอบไมเพียงพอ การปฏิบัติหนาทีไ่ปในทางทีท่ําให

ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี

จริยธรรมการคํานึงถึงผลประโยชนสวนตนมากกวา

ประโยชนสวนรวมและการไมยดึมั่นในหลกัธรรมาภิบาล)

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม
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นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 มาใชประกอบการ

จัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรอื

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การสงเสริมคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน

การปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหแลว

เสร็จ ทั้งนี ้จะตองแสดงถึงความเชื่อมโยงระหวาง

ปจจัยเสี่ยงกบัแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/

โครงการฯ ทีก่ําหนดไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม
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ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการฯ ควร

มีประเด็นที่เกี่ยวของดังนี้
 การปองกันการทุจริต

 การปราบปรามการทุจริต

 การกําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่

ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การ

คํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง และมีธรรมาภิบาล

 การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติราชการที่เอื้อ

ตอการปฏิบัติงานที่โปรงใสตรวจสอบได และประชาสัมพันธ ใหภาครัฐ/

ภาคประชาชน หรือผูมีสวนไดเสียไดรับรู

กําหนดใหมีกิจกรรมการสรางความเขมแข็งในดานการปองกันการ

ทุจริต/การใหความรู กับภาครัฐและภาคประชาชน ตลอดจนเครือขายที่

เกี่ยวของในดานการปองกันการทุจริต
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การดําเนินการตามแนวทาง /มาตรการ/แผนงาน/

โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริต  การสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.

2551 ไดแลวเสร็จครบถวน 
ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

สรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริต

หรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

ของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” ในปงบประมาณ พ.ศ.

2551 ที่ มี ก า ร ร อ ง เ รี ย น ผ า น ศู น ย ดํ า ร ง ธ ร ร ม 

กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการประชาชน สํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือจากระบบรับฟงขอ

รองเรียนของสวนราชการไดอยางครบถวน

สรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนของเจาหนาที่

ของรั ฐที่ ไ ม ได ปฏิ บั ติ หน าที่ ร าชการด วยความ

รับผิดชอบตอประชาชน  ไมมีคุณธรรม  จริยธรรม 

การไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมี

ธรรมาภิบาลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่มี

กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของ

ไดกําหนดไวอยางครบถวน

ระดับคะแนนระดับคะแนน  55

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

สรุปผลการดําเนินการตามแนวทาง /มาตรการ /แผนงาน /

โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รวมทั้งระบุปจจัยสนับสนุน 

ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานใหชัดเจน

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 2 หลังจาก

ที่ไดดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต การสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

กําหนดแนวทางหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทาง/

มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดย

ตองสอดคลองกับสรุปผลการประเมินความเสี่ยงฯ ขางตน

ระดับคะแนนระดับคะแนน  55

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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คําอธิบาย:

พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูล

เรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือ

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

ของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง

เพื่อใชเปนฐานขอมูลการทุจริตในระดับชาติ

ตัวชี้วัดที่ 6.2 (น้ําหนักรอยละ1)

“การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง”

Next

ระดับคะแนนระดับคะแนน  55

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

จัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการ

ทุจริตการปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย

มิชอบของเจาหนาที่ของรัฐตามรูปแบบ รายการ และ

วิ ธีการที่ สํ านักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตาม

แบบฟอรม ขท 01) ไดอยางสมบูรณ ครบถวน และมี

การปรับปรุงสถานะของผลการดําเนินงานใหเปน

ปจจุบันอยูเสมอ 

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 2

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

มีการประมวลผลขอมูลที่ จัดทํ าตามขั้นตอนที่  1

ใหอยูในรูป Information และนําเสนอในรูปแบบ กราฟ 

แผนภูมิ  ตาราง  ฯลฯ  เพื่อเปนขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงในการเฝาระวังและ

ติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่

โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐได 

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีประกวด

ราคาหรือวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของสวน

ราชการและบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยางสมบูรณ ครบถวน 

(ตามแบบฟอรม ขท 02)

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

หมายเหตุ การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพื่อนํามาเปน

ประเด็นปรับคะแนน เชิงคุณภาพดวย

รายงานขอมูลตามขั้นตอนที่  1 ขั้นตอนที่  2 และ

ขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุ จ ริ ตแห ง ช าติ  (ป .ป .ช .)

เกินระยะเวลาที่กําหนด 

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอน

ที่  2 แล ะขั้ น ตอนที่  3 ไ ปยั ง สํ า นั ก ง าน

คณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หมายเหตุ การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพื่อนํามาเปน

ประเด็นปรับคะแนน เชิงคุณภาพดวย

ภายในเวลาภายในเวลา  3030  วันวัน  นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏบิัตินับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏบิัติ

ราชการฯราชการฯ  รอบรอบ  99  เดือนเดือน  ((ภายในเดือนกรกฎาคมภายในเดือนกรกฎาคม  25512551))
ครั้งที่ครั้งที่  22

ภายในเวลาภายในเวลา  3030  วันวัน  นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏบิัตินับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏบิัติ

ราชการฯราชการฯ  รอบรอบ  1212  เดือนเดือน((ภายในเดือนตุลาคมภายในเดือนตุลาคม  25512551))
ครั้งที่ครั้งที่  33

ภายในเวลาภายในเวลา  3030  วันวัน  นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏบิัตินับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏบิัติ

ราชการฯราชการฯ  รอบรอบ  66 เดือนเดือน((ภายในเดือนเมษายนภายในเดือนเมษายน  25512551))
ครั้งที่ครั้งที่  11

กําหนดระยะเวลาการสงขอมูลกําหนดระยะเวลาการสงขอมูล

ระดับคะแนนระดับคะแนน  55

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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คําอธิบาย: พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามประเด็นที่
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการ  โดยมีเอกสาร
ประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวนและเอกสารประกอบ
หรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่  6.3 (น้ําหนกัรอยละ 2)

“รอยละของจาํนวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณ 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ”

เกณฑการใหคะแนน

8070605040

ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1

สูตรการคํานวณ

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. 

ขอใหดําเนินการทั้งหมด 

X 100

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการได

ครบถวนสมบูรณและจัดสงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. 

ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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“รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ”

รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 7

มิติที่ 2 มิตดิานคุณภาพการใหบริการ
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ

ประเด็นการประเมินผล:  ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ตัวชี้วัดที่ 7 (น้ําหนกัรอยละ 5)

“รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ”

คําอธิบาย

ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที่ของสวนราชการผู

ใหบริการ) หรือหนวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ

พิจารณาจากผลสํารวจความพงึพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูจัดจางหนวยงานผู

ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสาํรวจ 

ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 

(1) ความพงึพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

(2) ความพงึพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

(3) ความพงึพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก

(4) ความพงึพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

(5) ความเชือ่มั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูแจงใหสวนราชการทราบถงึงานบริการทีจ่ะนํามาประเมินผล ซึ่งจะเปนงานใหบริการที่

สอดคลอง/สนับสนุนยุทธศาสตรและภารกิจหลักของสวนราชการ  
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ตัวชี้วัดที่ 7(น้าํหนักรอยละ 5)

“รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ”

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

85858080757570706565

ระดับระดับ  55ระดับระดับ  44ระดับระดับ  33ระดับระดับ  22ระดับระดับ  11

เกณฑการใหคะแนน
เงื่อนไข:

สวนราชการจะตองสงแบบฟอรมแสดงรายละเอียดตวัชีว้ดั “รอยละของ

ระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ” ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. แจงงานบริการ

ที่จะประเมินผลใหทราบ โดยจัดสงแบบฟอรมใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด เฉพาะรายละเอียดของตวัชีว้ดันี้ ขอใหสงตรงไปที่ภารกิจ

การติดตามและประเมินผลฯ สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 3 ชุด ทัง้นี้ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไมรับพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงงานบรกิารที่สวนราชการเสนอมา

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ

ประเด็นการประเมินผล:  ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

สวนราชการจะตองจัดเตรียมฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมายผูรับบริการในแตละงานบริการไวที่สวน

ราชการ เพือ่ใชเปนขอมูลสําหรับการสํารวจความพงึพอใจ

ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน

งานบริการที่สวนราชการเสนอ มีจุดใหบริการหลายแหง ผูประเมินอิสระขอสงวนสิทธิ์ในการสุมจุดบริการ ใน

การสํารวจความพงึพอใจ

สวนราชการที่มีหนวยงานใหบริการอยูในภูมิภาค สามารถเสนองานบริการเหลานั้นใหสํารวจได โดยผูประเมิน

อิสระจะเปนผูสุมพื้นทีส่ํารวจเอง
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3) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตาม
แผนปฏบิัตริาชการ
- ผลสําเร็จตามแผนฯ กระทรวง
- ผลสําเร็จตามแผนฯ กลุมภารกิจ
- ผลสําเร็จตามแผนฯ/ภารกจิหลกั
ของสวนราชการระดบักรมหรือ
เทียบเทา 

มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพ                  
ของการปฏบิตัิราชการ
- การบรหิารงบประมาณ 
- ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
- การรกัษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ
- (การจดัทําตนทุนตอหนวย)

มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ
- การเสริมสรางธรรมาภบิาล
- ความพึงพอใจของผูรบับรกิาร

มิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาองคกร
- การบรหิารจัดการองคกร
- การพัฒนากฎหมาย



 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (สวนราชการ)- 74 -

“รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน”

รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 8

มิติที่ 3 มติดิานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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มิติที่ 3

ประเด็นการประเมินผล:  การบริหารงบประมาณ

คําอธิบาย: การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวน
ราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวม
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจน
รายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหา
ทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะ
เศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให

ตัวชี้วัดที่ 8 (น้ําหนักรอยละ 3)

“รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน”

กรณีที่ 1 

สวนราชการมีงบประมาณรายจายลงทุน

กรณีที่ 2 

สวนราชการไมมีงบประมาณรายจายลงทุน

พิ จ า รณ า ผ ล สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร เ บิ ก จ า ย

งบประมาณ รายจายลงทุน ของสวนราชการ

พิ จ า รณ า ผ ล สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร เ บิ ก จ า ย

งบประมาณในภาพรวม ของสวนราชการ
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

กรณีที่ 1 

สวนราชการมีงบประมาณรายจายลงทุน

x  100

(เงินงบประมาณรายจายลงทุนทีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจาย)

(วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ)

สูตรการคํานวณ

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

X+2YX + YXX - YX– 2Y

ระดับระดับ  55ระดับระดับ  44ระดับระดับ  33ระดับระดับ  22ระดับระดับ  11

หมายเหต ุ:

กําหนดคา X  เทากับ ระดับคะแนน 3 โดยที่ X หมายถึง คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

กําหนดคา Y เทากับ ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหารือ          

ความเหมาะสมของชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และจะแจงใหสวนราชการทราบตอไป

การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดไดและไมไดนําเงินดังกลาว

ไปใชจาย ในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว 

(งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล

ในกรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่น ๆ การเบิกจายเงิน

งบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย

สามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ ได รับผานทาเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง 

www.cgd.go.th
แหลงขอมูลอางอิง : ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

กรณีที่ 2 

สวนราชการไมมงีบประมาณรายจายลงทุน

คําอธิบาย

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายเงิน

งบประมาณรายจายในภาพรวมของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัด

ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ 

ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิม่เติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิก

จายเงินงบประมาณจากระบบการบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

X+2YX+2YX + YX + YXXX X -- YYXX–– 2Y2Y

ระดับระดับ  55ระดับระดับ  44ระดับระดับ  33ระดับระดับ  22ระดับระดับ  11
x  100

(เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจาย)

(วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรับ)

สูตรการคํานวณ
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

กรณีที่ 2 

สวนราชการไมมงีบประมาณรายจายลงทุน

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

X+2YX+2YX + YX + YXXX X -- YYXX–– 2Y2Y

ระดับระดับ  55ระดับระดับ  44ระดับระดับ  33ระดับระดับ  22ระดับระดับ  11

หมายเหตุ

กําหนดคา X  เทากับ ระดับคะแนน 3 โดยที่ X หมายถึง คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

กําหนดคา Y  เทากับ ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ

หารือ ความเหมาะสมของชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และจะแจงใหสวนราชการทราบตอไป

การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดไดและไมไดนําเงิน

ดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได

ดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล

แหลงขอมูลอางอิง : ใชขอมูลในการติดตามประเมนิผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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“ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

การประหยัดพลังงาน”

รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 9

มิติที่ 3 มติดิานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล: ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 9 (น้ําหนักรอยละ 3)

“ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน”

คําอธิบาย:

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวน

ราชการ จะพิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใช

พลังงานไฟฟา ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ขอมูลพื้นฐานสําหรับการ

จัดทําดัชนีการใชพลังงาน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สวนราชการใชจริง 

โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยาง

เหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน
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ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน (Standard Electricity Utilization/ Standard Fuel Utilization; SEU/SFU) 

คํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ไดจากการวิเคราะหผลของขอมูลปจจัยพื้นฐานตอปริมาณการใช

พลังงานของหนวยงานในแตกลุม โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณาตัวแปรที่มีผลตอการใชพลังงานของ

หนวยงาน แบงออกเปน 2 สวนคือ

ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน จํานวนบุคลากร พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร เวลาการทํางาน จํานวน

ผูเขามาใชบริการ การออกใหบริการ เปนตน

ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอําเภอที่ตั้ง พื้นที่ของ

จังหวัดที่ตั้ง เปนตน

คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันจริง (Actual Electricity Utilization / Actual Fuel Utilization; AEU/AFU) คือ 

ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ที่หนวยงานรายงานผาน www.e-report.energy.go.th ครบ 12 เดือน

คาดัชนีการใชพลังงาน คํานวณจากสูตร

“ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน”
ตัวชี้วัดที่ 9 (น้ําหนักรอยละ 3)

คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง
คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม
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ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันตองครบถวน

เทานั้น จึงไดคะแนน

“ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน”
ตัวชี้วัดที่ 9 (น้ําหนกัรอยละ 3)

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 2

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม
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ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานตองครบถวน

เทานั้น

กลุมหนวยงานออกเปน 9 ลักษณะ

• กลุมทั่วไป

• กลุมโรงพยาบาลและสถานีอนามัย

• กลุมโรงเรียน

• กลุมศาลและสํานักงานอัยการสูงสุด

• กลุมเรือนจําและสถานคุมประพฤติ

• กลุมสถานีตํารวจ

• กลุมสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา

• กลุมสถานสงเคราะห

• กลุมสถานีวิทยุและสถานีเครื่องสงสัญญาณ 

“ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน”
ตัวชี้วัดที่ 9 (น้ําหนักรอยละ 3)

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม
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การประเมินคะแนนขั้นที่ 3-5

คามาตรฐานไฟฟา / น้ํามัน

ใชไฟฟา/น้ํามันนอยกวาคามาตรฐาน ไดคะแนนเต็ม 1.5

ใชไฟฟา/น้ํามันตั้งแตคามาตรฐานแตไมถึง 1.2 เทา ของคามาตรฐาน 

ไดคะแนนในชวง 1-1.5

ใชไฟฟา/น้ํามันตั้งแต 1.2 เทา แตไมถึง 1.5 เทาของคามาตรฐาน 

ไดคะแนนในชวง 0.5 - 1

ใชไฟฟา/น้ํามันตั้งแต 1.5 เทา แตไมถึง 2 เทาของคามาตรฐาน ได

คะแนนในชวง 0 - 0.5

ใชไฟฟา/น้ํามันตั้งแต 2 เทาขึ้นไปของคามาตรฐานจะไมไดคะแนน

“ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน”
ตัวชี้วัดที่ 9 (น้ําหนักรอยละ 3)

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม
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“ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน”
ตัวชี้วัดที่ 9 (น้ําหนักรอยละ 3)

สวนราชการตองไดคะแนนเต็มในขั้นที่ 1 – 2  ของแตละสวน(ไฟฟา/น้ํามัน) จึงไดรับการ

พิจารณาใน ขั้น 3 – 5 ของสวนนั้น

กรณีที่สวนราชการนั้นมีสวนราชการที่ตั้งขึ้นเปนหนวยงานภายในกรมที่ไมปรากฏใน

กฎกระทรวงอยูดวย จะประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อ

หาคะแนนของแตละหนวยงานยอย แลวนํามาพิจารณาใหคะแนนของสวนราชการนั้น 

โดยคิดจากคาเฉลี่ยของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูไดที่ www.e-report.energy.go.th

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม
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“ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ”

รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 10

มิติที่ 3 มติดิานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล:  การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

คําอธิบาย: พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักของผูรับบริการทีไ่ดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน   
โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทัง้หมดในแตละกระบวนงานบริการ
รอบระยะเวลามาตรฐาน : หมายถงึ ระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการใหบริการไดจริงหลังจากดาํเนินการลดรอบ  
ระยะเวลาแลวและไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลวแตกรณี

ตัวชี้วัดที่ 10 (น้ําหนักรอยละ 2)

“ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ”

X 100

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงาน

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามมาตรฐานเวลาสูตรการคํานวณ
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เงือ่นไขการเสนอกระบวนงานเพือ่ประเมินผล :

• ใหสวนราชการคดัเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงานจากกระบวนงาน

ที่สวนราชการไดนํามาประเมนิผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550

และลดระยะเวลาการใหบริการไดตั้งแต รอยละ 30 ขึ้นไปเรียบรอยแลว เพื่อนํา

ประเมินผล  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยตองเปนกระบวนงานหลกัที่สําคัญของ

หนวยงาน และมีจํานวนผูใชบริการมาก หรอืพิจารณาแลววาสงผลกระทบตอประชาชน

จํานวนมาก หรอืมผีูรองเรียนจํานวนมาก

• ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สวนราชการเสนอ เพือ่นําไป

ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนกัตามลาํดับ

ความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนัก

เทากัน

• ใหสวนราชการประกาศขัน้ตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานที่เปน

รอบระยะเวลามาตรฐานใหประชาชนทราบอยางชัดเจน

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 10 (น้ําหนักรอยละ 2)

“ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ”
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รายละเอียดตัวชี้วัด

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ

ผูรับบริการที่ไดรับบริการตามเวลามาตรฐาน         งานบริการ

ประชาชน (i) 

น้ําหนัก

(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน

ที่ได 

(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก    

(Wi x Ci) 

1 W1 50 60 70 80 90 C1 (W1 x C1) 

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

. . 50 60 70 80 90 . . 

. . 50 60 70 80 90 . . 

i Wi 50 60 70 80 90 C i (Wi x Ci) 

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

 

ตัวชี้วัดที่ 10 (น้ําหนักรอยละ 2)

“ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ใหบริการ”

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน
ระดับระดับ

คะแนนคะแนน

∑∑ (Wi x (Wi x CiCi) = ) = 2222

∑∑ (Wi x (Wi x CiCi) = ) = 3333

∑∑ (Wi x (Wi x CiCi) = 1) = 111

∑∑ (Wi x (Wi x CiCi) = ) = 55

∑∑ (Wi x (Wi x CiCi) = ) = 44

55

44

หมายเหตุ :

• ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กําหนดใหสวนราชการจัดเก็บ

ขอมูล ผลการดําเนินงานจริง 9 เดือน คือตั้งแตเดือน

มกราคม 2551 ถึง เดือนกันยายน 2551 เพื่อใชเปนขอมูลผล

การปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และให

สวนราชการแนบเอกสารหลักฐานขอมลูผูใชบริการและ

ระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงานตามแบบฟอรมทั้ง 3 

แบบฟอรม มาพรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองตาม

คํารับรองการปฏิบตัิราชการ (Self Assessment Report) 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

• หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลา

การใหบริการในแตละกระบวนงานที่เปนรอบระยะเวลา

มาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลด

คะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรบัของตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ 10 (น้ําหนักรอยละ 2)

“ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ใหบริการ”
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“ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต”

รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 1(ตัวชี้วัดเลือก)

มิติที่ 3 มติดิานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล:  การจัดทําตนทนุตอหนวย

คําอธบิาย: ความสําเร็จของการจดัทําตนทุนตอ

หนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถ

จดัทําบญัชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม 

เพือ่นําไปสูการบริหารราชการอยางมปีระสิทธิภาพ 

หากไมเลือกตัวชี้วัดนี้ ใหนําน้ําหนักไปไวที่ตัวชี้วัด

ที่ 9 เทากับ รอยละ 1 ตัวชี้วัด 10 เทากับ รอยละ 1

ตัวชี้วัดที่ 11 (น้าํหนักรอยละ 2)

“ระดับความสําเร็จของการจัดทาํตนทุนตอหนวยผลผลิต”

ระดับคะแนนระดับคะแนน  55

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44
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รายละเอียดตวัชี้วัดเพิม่เตมิ

จั ด ทํ า บั ญ ชี ต น ทุ น ต อ ห น ว ย ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงาน

ผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง

กํ า ห น ด  โ ด ย เ ส น อ ใ ห สํ า นั ก ง บ ป ร ะ ม าณ 

กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ตัวชี้วัดที่ 11 (น้าํหนักรอยละ 2)

“ระดับความสําเร็จของการจัดทาํตนทุนตอหนวยผลผลิต”

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 2

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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รายละเอียดตวัชี้วัดเพิม่เตมิ

เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2549 และปงบประมาณ 

พ.ศ. 2550 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้หรือลดลง

อยางไร พรอมทั้งวเิคราะหถึงสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการ

วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสรจ็ 

ตัวชี้วัดที่ 11 (น้าํหนักรอยละ 2)

“ระดับความสําเร็จของการจัดทาํตนทุนตอหนวยผลผลิต”

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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รายละเอียดตวัชี้วัดเพิม่เตมิ

ทบทวนภารกิ จ เพื่ อจั ดทํ าข อมูลผลผลิตยอย 

กิจกรรมยอย พรอมปริมาณและหนวยนับทั้งองคกร 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ตัวชี้วัดที่ 11 (น้าํหนักรอยละ 2)

“ระดับความสําเร็จของการจัดทาํตนทุนตอหนวยผลผลิต”

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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รายละเอียดตวัชี้วัดเพิม่เตมิ

จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย กิจกรรมยอย โดยจัดใหมีการ

คํานวณตนทุนอยางนอย ดังนี ้

1. กิจกรรมของหนวยงานสนับสนุน 5 กิจกรรมยอย 

1) ดานการเงินและบัญชี 

2) ดานการพัสดุ 

3) ดานบริหารบุคคล 

4) ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

5) ดานการตรวจสอบภายใน 

2. กิจกรรมของหนวยงานหลัก 1 กิจกรรมยอย

3. ผลผลิตยอย 2 ผลผลิต 

รายงานผลการคํานวณใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ

สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ตัวชี้วัดที่ 11 (น้าํหนักรอยละ 2)

“ระดับความสําเร็จของการจัดทาํตนทุนตอหนวยผลผลิต”

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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รายละเอียดตวัชี้วัดเพิม่เตมิ

นําผลการดําเนินงานที่ ไดจากขั้นตอนที่  2 และ

ขั้นตอนที่ 4 ไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552

ตัวชี้วัดที่ 11 (น้าํหนักรอยละ 2)

“ระดับความสําเร็จของการจัดทาํตนทุนตอหนวยผลผลิต”

ระดับคะแนนระดับคะแนน  55

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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3) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตาม
แผนปฏบิัตริาชการ
- ผลสําเร็จตามแผนฯ กระทรวง
- ผลสําเร็จตามแผนฯ กลุมภารกิจ
- ผลสําเร็จตามแผนฯ/ภารกจิหลกั
ของสวนราชการระดบักรมหรือ
เทียบเทา 

มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพ                  
ของการปฏบิตัิราชการ
- การบรหิารงบประมาณ 
- ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
- การรกัษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ
- (การจดัทําตนทุนตอหนวย)

มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ
- การเสริมสรางธรรมาภบิาล
- ความพึงพอใจของผูรบับรกิาร

มิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาองคกร
- การบรหิารจัดการองคกร
- การพัฒนากฎหมาย
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“ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ”

รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 12

มิติที่ 4 มติดิานการพัฒนาองคกร
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ระยะเวลาการสงรายงานการ

ประเมินตนเอง

(น้ําหนัก : รอยละ 1)

ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวง

น้ําหนักของความครบถวน

ในการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง  

(น้ําหนัก : รอยละ 6)

ผลคะแนนจากรายงานการ

ประเมินตนเองตามเกณฑ 7 

หมวด

(น้ําหนัก : รอยละ 15)

ประเด็นที่ 1  (12.1) ประเด็นที่ 2 (12.2) ประเด็นที่ 3  (12.3)

“ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”

ตัวชี้วัดที่ 12 (น้ําหนักรอยละ 22)

แบงวัดผลเปน 3 ตัวชี้วัดยอย  

มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคกร

ประเด็นการประเมินผล:  การบริหารจัดการองคกร
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มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคกร

ประเด็นการประเมินผล:  การบริหารจัดการองคกร

ตัวชี้วัดที่ 12.1 (น้ําหนกัรอยละ 1)

“ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินตนเอง”

31 ต.ค. 517 พ.ย. 5114 พ.ย. 5121 พ.ย. 5128 พ.ย. 51
เกณฑการ

ประเมนิผล

54321ระดบัคะแนน
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รายละเอียดตวัชี้วัดเพิม่เตมิ

ตัวชี้วัดที่ 12.2 (น้ําหนกัรอยละ 6)

“ระดับความสําเรจ็เฉลี่ยถวงน้ําหนกัของความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง”

2-1-016. ความครบถวนของการจัดทํารายงานผลการอบรมเกี่ยวกับ 

PMQA ใหกับผูบริหารของสวนราชการ (ครั้ง)

7654315. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการจัดลําดับความสําคัญ

และแผนการปรับปรุง ( 7 หมวด)

7654314. ความครบถวนของการจัดทํารายงานจุดแข็งและจุดที่                 

ตองปรับปรุง ( 7 หมวด)

1714118513. ความครบถวนของการแสดงผลกราฟระดับคะแนนรายหวัขอ 

และรายหมวด (17 หัวขอ 7 หมวด)

907560453012. ความครบถวนของการจัดทํารายงานประเมินตนเองหมวด 1-7

(90 คําถาม)

151296311. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญองคกร 

(15 คําถาม)

54321

น้ําหนัก

(รอยละ)
การประเมินผล

เกณฑการใหคะแนน
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รายละเอียดตวัชี้วัดเพิม่เตมิ

ตัวชี้วัดที่ 12.3 (น้ําหนกัรอยละ 15)

“ผลคะแนนจากรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ 7 หมวด”

9015

1517. ผลลัพธการดําเนินการ

2

2

3

2

2

3

น้ําหนัก

(รอยละ)

12

21

10

11

9

12

จํานวน

คําถาม

6. การจัดการกระบวนการ

Individual Scorecard5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

IT และ KM4. การวัด การวิเคราะห และจัดการความรู

3. การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

Risk Management2. การวางแผนเชิงกลยุทธ

1. การนําองคกร

ประเด็นที่มุงเนน
หมวด

หมายเหตุ : ประเมินตามแนวทาง ADLI ตามที่ ที่ปรึกษาดาน PMQA ของสาํนักงาน ก.พ.ร.กําหนด
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ระดบัเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดบัเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  5151  คะแนนขึ้นไปคะแนนขึ้นไป  

ระดบัเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดบัเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 31  31 -- 5050  คะแนนคะแนน  

ระดบัเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดบัเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  21 21 -- 3030  คะแนนคะแนน  

ระดบัเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดบัเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  11 11 -- 2020  คะแนนคะแนน  

ระดบัเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดบัเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 0  0 -- 10 10 คะแนนคะแนน  

ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ  7 7 หมวดหมวด

  ระดับคะแนนจากประเมินตนเองหมวดระดับคะแนนจากประเมินตนเองหมวด  11--7 7 

(90 (90 คําถามคําถาม    คะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนักเต็มคะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนักเต็ม100 100 คะแนนคะแนน))

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  12.312.3

55

11

22

33

44

เกณฑการใหเกณฑการให

คะแนนคะแนน

รายละเอียดตวัชี้วัดเพิม่เตมิ

ตัวชี้วัดที่ 12.3 (น้ําหนกัรอยละ 15)

“ผลคะแนนจากรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ 7 หมวด”
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“ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของ

สวนราชการ”

รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 13

มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคกร
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คําอธิบาย: พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทาํแผนการพฒันากฎหมายของกระทรวง 
กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหง ทั้งนี้ สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพฒันา
กฎหมายประจําป พ.ศ. 2551 โดยใหระบุการดําเนินการพฒันากฎหมายใด สาระสําคัญหรือประเด็น
กฎหมายทีจ่ะดําเนินการและเหตุผลในการดําเนินการในแตละประเด็นทางกฎหมายใหชัดเจน มี
การกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จ และใหสวนราชการดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ตัวชี้วัดที่ 13.1 (น้ําหนกัรอยละ 1)

“ระดับความสําเร็จของการจัดทาํแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ”

มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคกร

ประเด็นการประเมินผล:  การพฒันากฎหมาย

สวนราชการใดที่ไดสํารวจตรวจสอบกฎหมายหลัก และอนุบัญญัติที่อยูในความรับผิดชอบแลว ปรากฏวาไมมี
กฎหมายใด อยูในกรอบนโยบายที่ตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายตามกรอบการจัดทํากฎหมายที่จะตอง
ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือ
เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหทําหนังสือยืนยันกับสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเวนคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับประเด็นการประเมินผลการพัฒนา
กฎหมายดังกลาว 



 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (สวนราชการ)- 107 -

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 13.1 (น้ําหนกัรอยละ 1)

“ระดับความสําเร็จของการจัดทาํแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ”

รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวง  กรม 

รั ฐวิ สาหกิจและหนวยงานรัฐทั้ งหมดที่ ส วนราชการ

รับผิดชอบ โดยจําแนกหมวดหมูวากฎหมายหลักฉบับใดมี

อนุบัญญัติใดที่ออกเปนไปตามกฎหมายหลักฉบับนั้น ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 2

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11
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สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก และอนุบัญญัติที่จะตอง

ดําเนินการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมที่อยูในความรับผิดชอบ

ของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทกุแหง 

ใหสอดคลองตามกรอบ การจดัทํากฎหมายที่จะตองดําเนินการ

ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือเปนไปตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบายของรัฐบาลหรือ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 13.1 (น้ําหนกัรอยละ 1)

“ระดับความสําเร็จของการจัดทาํแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ”
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จัดทํารายงานวิเคราะหกฎหมายและประเด็นทางกฎหมาย 

ตามกรอบนโยบายที่กําหนดไว โดยมีการจัดทําการรับฟง

ความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของกฎหมาย หรือผูมีสวนได

เสียในกฎหมาย (Focus group) หรือนําขอเสนอจาก

ผลงานวิจัยมาดําเนินการ และนําความเห็นและขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายหรือคณะอนุกรรมการไป

ดําเนินการพัฒนากฎหมายในสวนที่รับผิดชอบไปดําเนินการ 

หากไมสามารถดําเนินการไดตองชี้แจงเหตุผลประกอบ ซึ่ง

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายหรือคณะอนุกรรมการจะเปน

ผูใหความเห็นชอบ 

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 13.1 (น้ําหนกัรอยละ 1)

“ระดับความสําเร็จของการจัดทาํแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ”
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จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2551 โดยระบุกฎหมายที่จะดําเนินการพัฒนา สาระสําคัญ/

ประเด็นทางกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลที่จะ

ดําเนินการในแตละประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ จัดสงให

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2550

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 13.1 (น้ําหนกัรอยละ 1)

“ระดับความสําเร็จของการจัดทาํแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ”
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แผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการนําเสนอไดรับ         

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายหรือ

คณะอนุกรรมการฯ 

ระดับคะแนนระดับคะแนน  55

ระดับคะแนนระดับคะแนน  22

ระดับคะแนนระดับคะแนน  33

ระดับคะแนนระดับคะแนน  44

ระดับคะแนนระดับคะแนน  11

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 13.1 (น้ําหนกัรอยละ 1)

“ระดับความสําเร็จของการจัดทาํแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ”
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คําอธิบาย: พิจารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามขั้นตอน (Milestone) ตาม
แผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2551 (ประเมินผลงานถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551) ที่สวนราชการนําเสนอ
และคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตัวชี้วัดที่ 13.2 (น้ําหนกัรอยละ 2)

“ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพฒันากฎหมาย

ของสวนราชการ”

มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคกร

ประเด็นการประเมินผล:  การพฒันากฎหมาย

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

5544332211

ระดับระดับ  55ระดับระดับ  44ระดับระดับ  33ระดับระดับ  22ระดับระดับ  11

เกณฑการใหคะแนน

ผมรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย 

x น้ําหนกัของกฎหมาย)
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตารางและสูตรการคํานวณ

ผลรวมของ (คาคะแนนของ

กฎหมาย x น้ําหนกัของกฎหมาย)

รวม = 1*

คาคะแนนของ

กฎหมายที่  i

100908070 (คาคะแนนของกฎหมายที่ i x       

น้ําหนกัของกฎหมายที่ i

600.xxชื่อกฎหมายที่ 

i

(คาคะแนนของกฎหมายที่ 2 x      

น้ําหนกัของกฎหมายที่ 2)

คาคะแนนของ

กฎหมายที่ 2

100908070600.xxชื่อกฎหมายที่ 

2

(คาคะแนนของกฎหมายที่ 1 x      

น้ําหนกัของกฎหมายที่ 1)

คาคะแนนของ

กฎหมายที่ 1

100908070600.xxชื่อกฎหมายที่ 

1

54321

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

(Li x Wi)

คะแนนทีไ่ดของ

แตละกฎหมาย 

(Li)

เกณฑการใหคะแนนเทยีบกับรอยละ

ของความสําเร็จหรือความคืบหนาทีป่ฏบิตัิ

ไดตามแผนพัฒนากฎหมายของ

ปงบประมาณ

ที่ทําการประเมนิผล

น้ําหนกัของ

แตละกฎหมาย (Wi)

ลําดับที่ของ

กฎหมาย (i)

ตัวชี้วัดที่ 13.2 (น้ําหนกัรอยละ 2)

“ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพฒันากฎหมาย

ของสวนราชการ”
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ถาม-ตอบถามถาม--ตอบตอบ
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ขอขอบคณุขอขอบคณุ
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Contact PersonContact Person
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sarnsoen@tris.co.thsarnsoen@tris.co.th00--22312231--30113011  ตอตอ  332424คุณสรรเสริญคุณสรรเสริญ    สงวนศักดิ์สงวนศักดิ์

thawatchai@tris.co.ththawatchai@tris.co.th00--22312231--30113011  ตอตอ  303303คุณธวัชชัยคุณธวัชชัย          โพธิ์วรสุนทรโพธิ์วรสุนทร

somchai@tris.co.thsomchai@tris.co.th00--22312231--30113011  ตอตอ  300300คุณสมชายคุณสมชาย          ไตรรัตนภิรมยไตรรัตนภิรมย
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