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ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล      

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ           

 
3. 

 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั      
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจายฯ 
ของสวนราชการระดับกรม 
หรือเทียบเทา 

 
50 

  3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก    
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลัก 

(45) 

  3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

(5) 

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ     20 

• ความพึงพอใจ 4. รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 6 

 5. รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูกําหนด
นโยบาย 

3 

• ความเปดเผย  โปรงใส 6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

6 

 7. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนจนไดขอยุติ 

5 

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพ                   
ของการปฏิบติัราชการ   

  10 

• การรักษามาตรฐานระยะเวลา           
การใหบริการ 

8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั       
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

2 

• การบริหารงบประมาณ 9.  
 

10. 

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน/ภาพรวม 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต 

2 
 
1 

• ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม 
มาตรการประหยัดพลังงาน 

1 

• การควบคุมภายในและการตรวจสอบ 12. ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 2 



ตัวชี้วัดราชบัณฑิตยสถาน 

                                                                                                                                    รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
                                                                                                                                                                                  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

                            2 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชบัณฑิตยสถาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ภายใน 13. ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 2 
มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ   20 

• การบริหารจดัการองคการ 15. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

20 

รวม 100 
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ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ  
ราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  (รอยละ 50) 

ตัวชี้วัดที่ 3.1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก  

น้ําหนัก : รอยละ 45 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

• สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา ตองรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเทา และเปนการถายทอดเปาหมาย และมีสวนผลักดันหรือสนับสนุนใหเกิดผลสําเร็จ
ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจ และเปาหมายของสวนราชการ 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
(3.1.i) 

น้ําหนัก
(W3.1.i) 1 2  3 4 5 

คะแนน
ที่ได 

(SM3.1.i) 

คะแนน       
ถวงน้ําหนกั 

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

KPI3.1.1 W3.1.1 1 2 3 4 5 SM3.1.1 (W3.1.1 x SM3.1.1) 
KPI3.1.2 W3.1.2 1 2 3 4 5 SM3.1.2 (W3.1.2 x SM3.1.2) 

. . 1 2 3 4 5 . . 

. . 1 2 3 4 5 . . 
KPI3.1.i W3.1.i 1 2 3 4 5 SM3.1.i (W3.1.i x SM3.1.i) 

 Σ W3.1.i = 1  Σ (W3.1.i x SM3.1.i) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

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

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

 

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล  (รอยละ 50) 
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โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับ
กรมหรอืเทียบเทา และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัด เทากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของสวนราชการระดับ

กรมหรอืเทียบเทา ;1, 2,…, i  

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

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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

เหตุผล :  
เพื่อใหสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสวนราชการ           

โดยหนวยงานภายในสังกัดใหความรวมมือในการปฏิบัติราชการ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา   
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ตัวชี้วัดที่ 3.1.1  จํานวนการสรางองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เพ่ิมขึ้น (คํา/เรื่อง/องคความรู)   
หนวยวัด : คํา/เรื่อง/องคความรู 
น้ําหนัก  : รอยละ 20 
คําอธิบาย :  
 พิจารณาจากจํานวนการสรางองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้นในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 ประกอบดวย พจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน บัญญัติศัพท หลักเกณฑการใช
ภาษา และจํานวนองคความรูจากผลงานคนควาของสํานักฯ ที่พรอมเผยแพร เทียบกับเปาหมายการดําเนินงานที่
กําหนดไว 

ตารางและสูตรการคํานวณ :  

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) 

น้ําหนกั 
(Wi) 

เปา 
หมาย 
ป 2553 1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนนเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกั 
(Wi SMi) 

1) พจนานุกรม 6 24,037 21,633 22,835 24,037 25,239 26,441   
2) สารานุกรม 3 1,157 1,041 1,099 1,157 1,215 1,273   
3) อักขรานุกรม 2         
  3.1) offline (1) 1,200 1,080 1,140 1,200 1,260 1,320   
  3.2) online (1) 1,200 1,080 1,140 1,200 1,260 1,320   
4)  อนุกรมวิธาน 2 168 151 160 168 176 185   
5) บัญญัติศัพท 2 1,000 900 950 1,000 1,050 1,100   
6) หลักเกณฑ
การใชภาษา 

2 1,390 1,251 1,321 1,390 1,460 1,529   

7) จํานวนองค
ความรูจาก
ผลงาน คนควา
ของสํานักฯ ที่
พรอมเผยแพร 

3 120 108 114 120 126 132   
 

 ∑Wi=1  ∑ (Wi SMi) 

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

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายรอยละ 10 (-10%) เทากับ   1   คะแนน 
ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายรอยละ 5 (-5%) เทากับ   2   คะแนน 
ผลการดําเนินงานเทากับเปาหมาย (0%) เทากับ   3   คะแนน 
ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายรอยละ 5 (+5%) เทากับ   4   คะแนน 
ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายรอยละ 10 (+10%) เทากับ   5   คะแนน 
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สูตรการคํานวณ : 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดบัความสําเร็จของรอยละของเปาหมายของตัวชี้วัดที่ 1 = 

เมื่อ W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่กําหนดใหกับตัวชี้วัดตามประเภทสาขาวิชา 
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบผลสําเร็จของรอยละของเปาหมายของตัวชี้วัดยอยที่บรรลุ   
         เปาหมายตามที่กําหนดไวตามประเภทสาขาวิชา 

 i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่แยกตามประเภทสาขาวิชา 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ∑(Wi  SMi) = 1 (เมื่อ ∑Wi = 1) 
2 ∑(Wi  SMi) = 2 (เมื่อ ∑Wi = 1) 
3 ∑(Wi  SMi) = 3 (เมื่อ ∑Wi = 1) 
4 ∑(Wi  SMi) = 4 (เมื่อ ∑Wi = 1) 
5 ∑(Wi  SMi) = 5 (เมื่อ ∑Wi = 1) 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 
(1) พจนานุกรม คํา 25,937 32,959 37,187 
(2) สารานุกรม คํา 471 902 1,855 
(3) อักขรานุกรม     

     (3.1) offline คํา 1,130 1,139 1,884 
     (3.2) online คํา - 1,139 1,884 
(4) อนุกรมวิธาน คํา 130 207 145 
(5) บัญญัติศัพท คํา 1,664 2,633 2,551 
(6) หลักเกณฑการใชภาษา เร่ือง 258 1,302 3,195 
(7) จํานวนองคความรูจากผลงาน คนควาของ
สํานักฯ ที่พรอมเผยแพร 

องคความรู 129 125 108 

 

 

 

 

 

∑(Wi  SMi) 
∑Wi 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. แหลงขอมูล : กองวิชาการทั้ง 3 กอง คอื กองธรรมศาสตรและการเมือง กองวิทยาศาสตร และ 
 กองศิลปกรรม 
วิธีการจัดเก็บขอมูล :   เลขานุการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของคณะกรรมการวิชาการแตละ    
                             คณะเปนรายเดือน 

2. แหลงขอมูล : สํานักธรรมศาสตรและการเมือง สํานักวิทยาศาสตร สํานักศิลปกรรม 
วิธีจัดเก็บขอมูล : ผูประสานงานสํานักจัดเก็บขอมูลการประชุมราชบัณฑิตแตละสํานักเปนรายเดือน 

3 วิธีจัดเก็บขอมูล : มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลที่ไดจากเลขานุการคณะกรรมการ 
 คณะตาง ๆ และผูประสานงานสํานัก แลวจดัทําสรุปผลการดําเนินงานเปนราย   
                        เดือนตามประเภทสาขาวิชาที่กําหนด 

 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด   :  นางแสงจันทร  แสนสุภา เบอรติดตอ : 02 356 0466-70 ตอ 5042 
ผูจัดเกบ็ขอมลู   :  นางจําเรียง  จนัทรประภา เบอรติดตอ : 02 356 0466-70 ตอ 5029  
     นางชวนพิศ  เชาวนสกุล   02 356 0466-70 ตอ 3011 

นางสาวรัตติกาล  ศรีอําไพ  02 356 0466-70 ตอ 4018 
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ตัวชี้วัดที่  3.1.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2554 - 2557 
หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  
 พิจารณาจากความครบถวนและเนื้อหาของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 
(แผน 4 ป) 

ลําดับที ่ ตัวชี้วัดยอย น้ําหนัก (รอยละ) 

(1) ความครบถวนของแผน (ประเด็น) 1.5 
(2) เนื้อหาของแผน (ประเด็น) 1.5 

  เกณฑการใหคะแนน :  

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

(1)  ความครบถวนของแผน (ประเด็น) 5 6 7 8 9 

(2)  เนื้อหาของแผน (ประเด็น) 5 6 7 8 9 

เงื่อนไข : 

• ความครบถวนของแผนพิจารณาจาก 
(1) วิสัยทัศน 
(2) ภารกิจหลัก 
(3) การวิเคราะห SWOT 
(4) วัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนของแผน 
(5) กลยุทธของแผน 
(6) แผนงาน/โครงการหลักที่สนบัสนุนการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
(7) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
(8) การมีสวนรวมของบุคลากรทัง้ภายนอกและภายใน 
(9) การทบทวนแผน 

• เนื้อหาของแผนพิจารณาจาก 
(1) วิสัยทัศนมีความทาทาย  วัดได และกรอบเวลาชัดเจน 
(2) การวิเคราะห SWOT ใชขอมูลลาสุด และมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ 
(3) วัตถุประสงคของแผนสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
(4) วัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนของแผน 
(5) แผนงาน/โครงการครอบคลุมภารกิจหลักและวัตถุประสงคการจัดต้ัง และรองรับวิสัยทัศน  

ภารกิจหลัก และการวิเคราะห SWOT 
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(6) เปาหมายในแผนงาน/โครงการมีความทาทาย  
(7) กลยุทธมีความชัดเจน  เปนรปูธรรม  สอดคลองกับเปาหมาย 
(8) แผนงาน/โครงการระบุชัดเจนในเรื่องของบุคลากร งบประมาณ กรอบเวลา และผูรับผิดชอบ 
(9) ระดับการมีสวนรวมของบุคลากรทั้งภายนอกและภายใน 

 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :  เลขานุการกรม เบอรติดตอ   :  02 356 0466-70 ตอ 3099 
ผูจัดเกบ็ขอมลู  :  นายกมล  หมืน่ยุทธ   เบอรติดตอ   :  02 356 0466-70 ตอ 2021 
 นางสาวสุนิกา  รักษาพล    02 356 0466-70 ตอ 2020 
 นางสาวจุฑามาส  อุนปุณฑรกิ    02 356 0466-70 ตอ 2021 
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ตัวชี้วัดที่  3.1.3  รอยละของจํานวนการใหบริการที่สามารถตอบสนองไดในระยะเวลาที่กําหนด   
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 4 
คําอธิบาย :  
 พิจารณาจากรอยละของจํานวนการใหบริการที่สามารถตอบสนองไดในระยะเวลาที่กําหนดภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ลําดับท่ี ตัวชี้วัดยอย นํ้าหนัก (รอยละ) 

(1) กรณีที่สามารถใหคําตอบไดทันที (มีองคความรูอยูแลว) 2 
(2) กรณีตองนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ (เปนองคความรูใหม) 2 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนการใหบริการที่สามารถตอบสนองไดในระยะเวลาที่กําหนด 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

จํานวนการใหบริการทั้งหมด 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  X  100 

เกณฑการใหคะแนน :  

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
(1) กรณีที่สามารถใหคําตอบไดทันที              

 (มีองคความรูอยูแลว) 
92 94 96 98 100 

(2)  กรณีตองนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ     
       (เปนองคความรูใหม) 

92 94 96 98 100 

หมายเหตุ : 

• ระยะเวลาการตอบสนองกรณีสามารถใหคาํตอบไดทันที (มีองคความรูอยูแลว) คือ 
1) เว็บบอรด 2 วันทําการ 
2) โทรศัพท 1 วันทําการ         

   3) จดหมาย/ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 3 วันทําการ 

• ระยะเวลาการตอบสนองกรณีตองนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ (เปนองคความรูใหม) คือ 30 วัน 

เงื่อนไข :  

• สวนราชการตองจัดทํารายงานสรุปผลการใหบริการที่สามารถตอบสนองไดในระยะเวลาที่กําหนด โดยแบง
ตามกรณีขององคความรู และชองทางการใหบริการ  ทั้งนี้จะตองแสดงถึงวิธีการคํานวณและการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่สามารถตรวจสอบไดชัดเจน 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 
(1) กรณีที่สามารถใหคําตอบไดทันที 

(มีองคความรูอยูแลว) 
รอยละ 84 100 100 

(2)  กรณีตองนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ   
       (เปนองคความรูใหม) 

รอยละ 100 100 100 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. แหลงขอมูล : กองวิชาการทั้ง 3 กอง คอื กองธรรมศาสตรและการเมือง กองวิทยาศาสตร และ  
                 กองศิลปกรรม ศูนยสารสนเทศ และศูนยประชาสัมพันธ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ผูใหบริการ (นักวรรณศิลป) จัดเก็บขอมูลผลการใหบริการดานตาง ๆ และ 
          ระยะเวลาในการใหบริการ 

2. วิธีจัดเก็บขอมูล : มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบรวบรวมขอมลูและจัดทําสรุปผลการดําเนินงานเปน 
     รายเดือนแยกตามกรณีตอบไดทันทีและกรณีตองนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ 

 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด : นางจําเรียง  จันทรประภา เบอรติดตอ : 02 356 0466-70 ตอ 5029 
ผูจัดเกบ็ขอมลู   :  นางนฤมล นุชวานิช เบอรติดตอ : 02 356 0466-70 ตอ 5033 
  นางสาวรัตติกาล  ศรีอําไพ    02 356 0466-70 ตอ 4018 
  นางพรทิพย  เดชทิพยประภาพ   02 356 0466-70 ตอ 3026 
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ตัวชี้วัดที่  3.1.4  ระดับความสําเร็จของการใหบริการทางวิชาการผานส่ือวิทยุ 
(รายการ รู รัก ภาษาไทย) 

หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก   : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  

พิจารณาระดับความสําเร็จของการใหบริการทางวิชาการผานสื่อวิทยุ โดยวัดจํานวนของบทวิทยุที่สามารถ
ออกอากาศไดตามความถี่ที่กําหนด และรอยละของบทวิทยุที่ออกอากาศแลวและสามารถนําไปเผยแพรขยายผลได
ตามที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) : 

1 มีการจัดทําตนฉบับและสามารถสงผลิตรายการไดครบถวน เทากับ 1 คะแนน 
2 สามารถออกอากาศไดตามความถี่ที่กําหนด  ไมนอยกวารอยละ 80 เทากับ 2 คะแนน 
3 สามารถออกอากาศไดตามความถี่ที่กําหนด  ไมนอยกวารอยละ 100 เทากับ 3 คะแนน 
4 สามารถเผยแพรจํานวนสื่ออเิล็กทรอนิกส (CD) ของบทวิทยุที่ออกอากาศ

แลวรอยละ 70 ของจํานวนทีผ่ลิต โดยจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
กลุม เปาหมาย และความครอบคลุมของกลุมเปาหมายดวย 

เทากับ 4 คะแนน 

5 สามารถเผยแพรบทวิทยุที่ออกอากาศแลวทางเว็บไซตไดรอยละ 100 ของ
จํานวนบทวิทยุทั้งหมด 

เทากับ 5 คะแนน 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของการใหบริการ
ทางวิชาการผานสื่อวิทยุ 

ระดับ - 5 5 

หมายเหตุ : 

• จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส (CD) ของบทวิทยุที่ตองผลิตตามเปาหมายเทากับ 30,000 ชุด (คิดเปน 
รอยละ 100) 

• กลุมเปาหมายในการเผยแพรสื่ออิเล็กทรอนิกส (CD) ของบทวิทยุ ประกอบดวย 
    1) สถานศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา รอยละ 40 
    2) สื่อตางๆ รอยละ 40 

3) ประชาชนทั่วไป รอยละ 20 

เงื่อนไข : 

• การเผยแพรบทวิทยุทางเว็บไซตตองใชเวลาเผยแพรอยางนอย  3 เดือนตอ 1 บทวิทยุ 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 1. แหลงขอมูล : คณะกรรมการจัดทําขอมูลวิชาการเพื่อการประชาสัมพันธและบริการประชาชน 
    วิธีการจัดเกบ็ขอมูล :  มอบหมายผูรบัผิดชอบจัดเก็บรวบรวมขอมลูผลการดําเนินงานเสนอ 
    ผูไดรับมอบหมายดําเนินการวิเคราะหและประเมินผล 
 2. แหลงขอมูล :  หนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ  
    วิธีการจัดเกบ็ขอมูล :  มอบหมายผูรบัผิดชอบจัดเก็บรวบรวมขอมลูหนวยงานที่เกี่ยวของ และ 
    นํามาวิเคราะหและประเมินผล 
     
ผูกํากบัตัวชี้วัด : นางสาวชลธิชา  สุดมุข   เบอรติดตอ  : 0 2356 0466-70 ตอ 3015 
ผูจัดเกบ็ขอมลู : นางสาวมาริสา  สมันตรัฐ   เบอรติดตอ  : 0 2356 0466-70 ตอ 1039 
   นายเศกสรร  ศึกษาการณ     0 2356 0466-70 ตอ 2003 
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ตัวชี้วัดที่  3.1.5  รอยละที่เพ่ิมขึ้นของผูรับบริการทางวิชาการผานส่ือโทรทัศน 
(รายการคนเกงภาษาไทย) 

หนวยวัด  : รอยละ 
น้ําหนัก   : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  
 พิจารณารอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนผูรับบรกิารทางวิชาการผานสื่อโทรทศัน (รายการคนเกงภาษาไทย) 
โดยการสํารวจจากเรตติงของผูชมรายการและทางจดหมาย/ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสทีติ่ชมรายการ 

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

5 10 15 20 25 

เงื่อนไข 

• ใหสวนราชการใชผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานภายนอก 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. แหลงขอมูล : บริษัท เวิรคพอยท เอน็เทอรเทนเมนท จาํกัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูผลิตรายการ 

    วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : ทางบริษัทผูผลิตรายการไดจางใหบริษัทวัดเรตติงของผูชมรายการ 
 2. แหลงขอมูล : สถานีโทรทศันทีวีไทย 
    วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : รวบรวมขอมูลจากไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่ติชมรายการ  
 
ผูกํากบัตัวชี้วัด : นางสาวชลธิชา  สุดมุข   เบอรติดตอ  : 0 2356 0466-70 ตอ 3015 
ผูจัดเกบ็ขอมลู : นายปยะพงษ  โพธ์ิเยน็   เบอรติดตอ  : 0 2356 0466-70 ตอ 3024 
   นางสาวเยาวลักษณ  แสงสุรินทร    0 2356 0466-70 ตอ 1020 
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ตัวชี้วัดที่  3.1.6   ระดับความสําเร็จของการเผยแพรความรูดานภาษาไทยทางสื่อส่ิงพิมพ 
หนวยวัด  : ระดับ 
น้ําหนัก   : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจํานวนสื่อสิ่งพิมพทีน่ําบทความดานภาษาไทยไปลงเผยแพรอยางสม่ําเสมอ ภายในปงบประมาณ 
2553 

เกณฑการใหคะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) : 

1 สื่อสิ่งพิมพที่นาํความรูดานภาษาไทยไปเผยแพรอยาง
สม่ําเสมอ  จํานวน 1 ฉบับ 

เทากับ 1 คะแนน 

2 สื่อสิ่งพิมพที่นาํความรูดานภาษาไทยไปเผยแพรอยาง
สม่ําเสมอ  จํานวน 2 ฉบับ 

เทากับ 2 คะแนน 

3 สื่อสิ่งพิมพที่นาํความรูดานภาษาไทยไปเผยแพรอยาง
สม่ําเสมอ  จํานวน 3 ฉบับ 

เทากับ 3 คะแนน 

4 สื่อสิ่งพิมพที่นาํความรูดานภาษาไทยไปเผยแพรอยาง
สม่ําเสมอ  จํานวน 4 ฉบับ 

เทากับ 4 คะแนน 

5 สามารถลงเผยแพรบทความที่ลงสื่อสิ่งพิมพทางเว็บไซต
ไดรอยละ 100 ของจํานวนบทความทั้งหมด 

เทากับ 5 คะแนน 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

หนวยวัด 

2550 2551 2552 

จํานวนสื่อส่ิงพิมพ 
(หนังสือพิมพ) ที่นําบทความ
ดานภาษาไทยไปลงบทความ
อยางสม่ําเสมอ 

สื่อสิ่งพิมพ - 1 1 

หมายเหตุ : 

• สื่อส่ิงพิมพ หมายถึง หนงัสือพิมพ นิตยสาร วารสาร จดหมายขาวตางๆ 
 

เงื่อนไข : 

• การเผยแพรอยางสม่ําเสมอ หมายถึง สามารถลงเผยแพรไดอยางตอเนื่องตามวาระของสื่อ 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 1. แหลงขอมูล : คณะกรรมการจัดทําขอมูลวิชาการเพื่อการประชาสัมพันธและบริการประชาชน 
    วิธีการจัดเก็บขอมูล :  มอบหมายผู รับผิดชอบจัดเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานเสนอ 
    ผูไดรับมอบหมายดําเนินการวิเคราะหและประเมินผล 
 2. แหลงขอมูล :  หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  
    วิธีการจัดเก็บขอมูล :  มอบหมายผูรับผิดชอบจัดเก็บรวบรวมขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของ  และ 
    นํามาวิเคราะหและประเมินผล 
 
ผูกํากบัตัวชี้วัด : นางสาวนฤมล  บุญแตง   เบอรติดตอ  : 0 2356 0466-70 ตอ 5031 
ผูจัดเกบ็ขอมลู : นางสาวจินดารัตน  โพธ์ินอก  เบอรติดตอ  : 0 2356 0466-70 ตอ 5040 
  นางสาววลัยพร  จรดล     0 2356 0466-70 ตอ 1024
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ตัวชี้วัดที่  3.1.7   ระดับความสําเร็จของการพัฒนารูปแบบสื่อที่เหมาะสม  
หนวยวัด  : ระดับ 
น้ําหนัก   : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  

พิจารณาระดับความสําเร็จของการพัฒนารูปแบบสื่อที่เหมาะสม โดยนําผลสรุปความสําเร็จจาก ป 2552 
มากําหนดรูปแบบของสื่อที่เหมาะสม ซึ่งจะตองมีการสํารวจความพึงพอใจดานความเหมาะสมของสื่อที่นําเสนอ 
และตองมีผูตอบแบบสอบถามไมนอยกวารอยละ 10 ของผูรับบริการทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) : 

1 นําผลจากการเผยแพรสื่อรูปแบบตางๆ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 มาวิเคราะหและปรบัปรุงรูปแบบสือ่ที่เหมาะสม 

เทากับ 1 คะแนน 

2 นําผลวิเคราะหมาจัดทําแผนเผยแพรสื่อรูปแบบที่เหมาะสม
กับกลุมเปาหมาย 

เทากับ 2 คะแนน 

3 ดําเนินการเผยแพรสื่อทุกรูปแบบไดแลวเสร็จตามแผนการ
ปรับปรุงสื่อที่ตองการเผยแพร  ในรูปแบบตางๆ ได     
รอยละ 100 

เทากับ 3 คะแนน 

4 ผูรับบริการกลุมเปาหมายมีระดับความพึงพอใจ          
ไมนอยกวารอยละ 80 

เทากับ 4 คะแนน 

5 ผูรับบริการกลุมเปาหมายมีระดับความพึงพอใจ           
ไมนอยกวารอยละ 90 

เทากับ 5 คะแนน 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
รูปแบบสื่อที่เหมาะสม 

ระดับ - 5 3 

เงื่อนไข :  ตองมีผูตอบแบบสอบถามไมนอยกวารอยละ 10 ของผูรับบรกิารทั้งหมด 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 1. แหลงขอมูล : กองวิชาการ 
    วิธีการจัดเกบ็ขอมูล :  มอบหมายผูรบัผิดชอบจัดเก็บรวบรวมขอมลูผลการดําเนินงานเสนอ 
    ผูไดรับมอบหมายดําเนินการวิเคราะหและประเมินผล 
 2. แหลงขอมูล :  ผูรับบริการ  
    วิธีการจัดเกบ็ขอมูล :  มอบหมายผูรบัผิดชอบจัดเก็บรวบรวมขอมลูผูรับบริการ และ 
    นํามาวิเคราะหและประเมินผล 
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ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด : นางสาวชลธิชา  สุดมุข  เบอรติดตอ   :  0 2356 0466-70 ตอ 3015  
ผูจัดเกบ็ขอมลู   : นายพรรษา  ไทรงาม   เบอรติดตอ   :  0 2356 0466-70 ตอ 4009  
 นางสาวกุลศิรินทร  นาคไพจติร   0 2356 0466-70 ตอ 3006 
 นางสาวอิสริยา  เลาหตีรานนท 0 2356 0466-70 ตอ 5020 
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ตัวชี้วัดที่  3.1.8  ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมประยุกตที่เกี่ยวของกบัการใชภาษาไทย 
หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก   : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  

พิจารณาระดับความสํ า เร็ จของจํ านวนการจัดกิจกรรมประยุกตที่ เกี่ ยวของกับภาษาไทยที่
ราชบัณฑิตยสถานกําหนดขึ้น  และรอยละของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมประยุกตที่เกี่ยวของกับ
การใชภาษาไทย  

เกณฑการใหคะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) : 

1 จัดกิจกรรมประยุกตที่เกี่ยวของกับการใชภาษาไทยไดแลวเสร็จตาม
แผนงาน จํานวน  4 กิจกรรม 

1 คะแนน 

2 จัดกิจกรรมได 4 กิจกรรมจัดกิจกรรมประยกุต ที่เกี่ยวของกับการใช
ภาษาไทยไดแลวเสร็จตามแผนงาน จํานวน 5 กิจกรรม 

2 คะแนน 

3 จัดกิจกรรมประยุกต ที่เกี่ยวของกับการใชภาษาไทยไดแลวเสร็จตาม
แผนงาน จํานวน  6 กิจกรรม 

3 คะแนน 

4 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกจิกรรมมากกวา  รอยละ 80 4 คะแนน 
5 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกจิกรรมมากกวา  รอยละ 85 5 คะแนน 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

1) จัดกิจกรรมประยุกต 
2) แบบประเมนิผลการจัดกิจกรรม 

กิจกรรม 
รอยละ 

- 
- 

5 
80 

3 
80 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
1. แหลงขอมูล  :  กองวิชาการ ทั้ง 3 กอง คือ กองธรรมศาสตรและการเมือง กองวิทยาศาสตร             
                       และกองศิลปกรรม 

 2. วิธีการจัดเก็บขอมูล  : มอบหมายผูรบัผิดชอบดําเนินการรวบรวมขอมูลการจัดกิจกรรมประยุกตตาง ๆ  

กิจกรรมที่ดําเนินการ : 
1. จัดกิจกรรมประยุกตเกี่ยวกับการใชภาษาไทย 
2. จัดเก็บขอมูลของกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานในโครงการ เชน การแขงขัน การประกวด การคัดเลือก         
    การอบรม  การสัมมนา 
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
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ผูกํากบัตัวชี้วัด : นางทิพาภรณ  ธารีเกษ เบอรติดตอ : 0 2356 0466-70 ตอ 2047 
ผูจัดเกบ็ขอมลู :  นางสาวพัชนะ  บุญประดิษฐ เบอรติดตอ : 0 2356 0466-70 ตอ 3013 
 นางนฤมล  นชุวานิช  0 2356 0466-70 ตอ 5033 

นางสาวรัตติกาล  ศรีอําไพ  0 2356 0466-70 ตอ 4018 
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ตัวชี้วัดที่  3.1.9  รอยละของประชาชนที่ไดรับประโยชนและความรูจากการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู   
                            ทางวิชาการกับสถาบันทางวิชาการในสวนภูมิภาคภายในประเทศ  
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 
  พิจารณาจากรอยละของประชาชนที่ไดรับประโยชนและความรูจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วิชาการกับสถาบันทางวิชาการในสวนภูมิภาคภายในประเทศ   

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

65 70 75 80 85 

เงื่อนไข :  ตองทําการสํารวจความคิดเห็น ของผูเขารวมกจิกรรม ไมนอยกวารอยละ 70 ของผูเขารวมกิจกรรม  
              ทัง้หมด 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
1. แหลงขอมูล  : กองวิชาการ ทั้ง 3 กอง คอื กองธรรมศาสตรและการเมือง กองวิทยาศาสตร              
                      และกองศิลปกรรม 

 2. วิธีการจัดเก็บขอมูล  : มอบหมายผูรบัผิดชอบดําเนินการรวบรวมขอมูลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน      
                                            เรียนรูทางวิชาการกับสถาบันทางวิชาการในสวนภูมิภาคภายในประเทศ   

กิจกรรมที่ดําเนินการ : 
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการกับสถาบันทางวิชาการในสวนภูมิภาคภายในประเทศ 
2. จัดเก็บขอมลูของกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานในโครงการ เชน การแขงขัน การประกวด การ
คัดเลือก การอบรมการสัมมนา 
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรมในแตละครั้ง 
4. สรุปผลการจัดกิจกรรมในภาพรวมโดยประเมินจากแบบสอบถามที่ประชาชนไดรับประโยชนและความรู
ในแตละครั้ง 

 
ผูกํากบัตัวชี้วัด :  นางจําเรียง  จนัทรประภา เบอรติดตอ :  0 2356 0466-70 ตอ 5029 
ผูจัดเกบ็ขอมลู :   นางสาวอารี  พลดี เบอรติดตอ :  0 2356 0466-70 ตอ 4014 
 นางสาวปาริชาติ  กิตินันทน  0 2356 0466-70 ตอ 3020 

นางสาวจินดารัตน  โพธ์ินอก  0 2356 0466-70 ตอ 5040 
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ตัวชี้วัดที่  3.1.10  ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังเครอืขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสถานในสวน  
                             ภูมิภาค 
หนวยวัด  : ระดับ 
น้ําหนัก   : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

พิจารณาระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ังเครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสถานในระดับ
ภูมิภาคภายในประเทศ ตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2553  

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

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      

โดยที่ : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 สามารถจัดต้ังเครือขายการประสานงานแบบ สหวิทยาการในการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ
ดานตางๆ ไดเพิ่มขึ้น 2 ภูมิภาค 

2 สามารถจัดต้ังเครือขายการประสานงานแบบ สหวิทยาการในการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ
ดานตางๆ ไดเพิ่มขึ้น  3 ภูมภิาค 

3  จัดทําโครงการนํารอง การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อแกปญหาในพื้นที่สําหรับเครือขายฯ          
 จํานวน 1 โครงการ 

4 จัดทําโครงการนํารอง การวิจยัแบบบูรณาการเพื่อแกปญหาในพื้นที่สําหรบัเครือขายฯ     
จํานวน 2 โครงการ 

5 จัดทําโครงการนํารอง การวิจยัแบบบูรณาการเพื่อแกปญหาในพื้นที่สําหรบัเครือขายฯ       
จํานวน 3 โครงการ 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

หนวยวัด 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการจัดต้ังเครือขาย 
สหวิทยาการแหง
ราชบัณฑิตยสถานในระดับ
ภูมิภาคภายในประเทศ 

ระดับ - - 5 

หมายเหตุ :  ขอเสนอโครงการนํารอง หมายถึง แบบเสนอโครงการ (Proposal) ที่นําไปยื่นใหกับแหลงทุน เพื่อขอ
ทุนมาใชในโครงการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ชื่อโครงการ 
     (2) หลักการและเหตุผล 
     (3) วัตถุประสงค 

(4) ขอบเขตการวิจัย 
     (5) วิธีการวิจัย 
     (6) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
      (7) งบประมาณ 

เงื่อนไข :  สวนราชการพิจารณาดําเนินการจัดต้ังเครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสถานในระดับภูมิภาค
ภายในประเทศ เพิ่ม 3 เครือขาย ประกอบดวย 1. ภาคกลาง 2. ภาคเหนือตอนลาง 3. ภาคตะวันตก 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 1. แหลงขอมูล  : 

1.1  คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิตยสถาน 
1.2  เครือขายสหวิทยาการใน 7 ภูมิภาค ประกอบดวย  

  1) ภาคเหนือ 2) ภาคตะวันออก 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) ภาคใต 
 5) ภาคกลาง 6) ภาคเหนือตอนลาง 7) ภาคตะวันตก 

 2. วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  มอบหมายผูรบัผิดชอบจัดเก็บรวบรวมขอมลูผลการดําเนินงานและเสนอ 
          ผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อดําเนินการวิเคราะหและประเมินผล 
  
ผูกํากบัตัวชี้วัด  :  นางสาวอารี  พลดี   เบอรติดตอ  : 0 2356 0466-70 ตอ 4014 
ผูจัดเกบ็ขอมลู  :  นายประภาส  แกวสวรรค  เบอรติดตอ  : 0 2356 0466-70 ตอ 5025 

 นายอภิเดช  บญุสงค     0 2356 0466-70 ตอ 1036 
 นางสาวศยามล  แสงมณ ี    0 2356 0466-70 ตอ 3023 
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ตัวชี้วัดที่  3.1.11   รอยละของจํานวนความเห็นและคําปรึกษาที่สามารถตอบสนองตอคณะรัฐมนตรีและ  
                             สวนราชการภายใน 15 วัน 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก   :  รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

พิจารณารอยละของจํานวนความเห็นและคําปรึกษาที่สามารถตอบสนองตอคณะรัฐมนตรีและสวนราชการ
ภายใน 15 วัน ภายในปงบประมาณ 2553 

สูตรการคํานวณ :  

  จํานวนความเห็นและคําปรึกษาที่สามารถตอบสนองไดภายใน 15 วัน x 100 

             จํานวนความเห็นและคําปรึกษาที่รองขอทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน :  

1 ตอบสนองไดรอยละ 60 1 คะแนน 
2 ตอบสนองไดรอยละ 70 2 คะแนน 
3 ตอบสนองไดรอยละ 80 3 คะแนน 
4 ตอบสนองไดรอยละ 90 4 คะแนน 
5 ตอบสนองไดรอยละ 100 5 คะแนน 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  : 

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

จํานวนความเห็นและคําปรึกษา
จากคณะรัฐมนตรีและสวนราชการ 

รอยละ 6.81 และ 55.55* 52.05 42.02 

* หมายเหตุ ตัวชี้วัดนี้ในป 2550 แบงเปน 2 สวน คอื 
ความเห็นและคําปรึกษาจากคณะรัฐมนตรีที่ตอบสนองไดภายใน 15 วัน ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 6.81 
และความเห็นและคําปรึกษาจากสวนราชการที่ตอบสนองไดภายใน 15 วัน ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 55.55 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. แหลงขอมูล : กองวิชาการทั้ง 3 กอง คอื กองธรรมศาสตรและการเมือง กองวิทยาศาสตร และ  
                 กองศิลปกรรม ศูนยสารสนเทศ และศูนยประชาสัมพันธ 

2. วิธีจัดเก็บขอมูล : มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลผลการใหความเห็นและคําปรึกษาที่ 
                      สามารถตอบสนองไดภายใน 15 วัน รวบรวมขอมูลแลวจัดทําสรุปผลเปนรายเดือน 
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ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด : นางสาวบุญธรรม  กรานทอง เบอรติดตอ : 02 356 0466-70 ตอ 1019 
ผูจัดเกบ็ขอมลู :  นางสาวสมทรง  ศกุนตนาค เบอรติดตอ : 02 356 0466-70 ตอ 4005 
  นางสาวปยรัตน  อินทรออน  02 356 0466-70 ตอ 5022 
  นางสาวกระลําภักษ  แพรกทอง  02 356 0466-70 ตอ 3009 
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ตัวชี้วัดที่ 3.2   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ   
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)  

หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :    

• วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการทํา
ไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ           
พ.ศ. 2553 ที่กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553”   

ตารางและสูตรการคํานวณ :              

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

ผลผลิต 
(i) 
 

น้ําหนัก 
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที่
ได 

(SMi) 

คะแนนเฉล่ีย 
ถวงน้ําหนกั 
(Wi x SMi) 

ผลผลิตที่ 1 3.5 80 85 90 95 100 SM1 (W1 x SM1) 
ผลผลิตที่ 2 1.5 80 85 90 95 100 SM2 (W2 x SM2) 

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

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

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

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

โดยที่ :  

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละเปาหมายผลผลิต และผลรวมของน้ําหนักของทุก
เปาหมายผลผลิต เทากับ 1 

C หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของเปาหมายผลผลิต 
i  หมายถึง ลําดับที่ของเปาหมายผลผลิต ; 1, 2,..., i 

เกณฑการใหคะแนน :  เทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 

     

 

 

 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 80 รอยละ  85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 
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เงื่อนไข :  
1. กรณีสวนราชการเปลี่ยนแปลงเปาหมายผลผลิตที่กําหนดไวตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 
2. กรณีที่สวนราชการใดมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่สะทอนผลสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตได

ครบถวนแลว ไมตองวัดผลตามตัวชี้วัดนี้โดยใหนําน้ําหนักไปรวมในตัวชี้วัด 3.1 

หมายเหตุ : 
การกําหนดน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละเปาหมายผลผลิตใหถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ

เปาหมายผลผลิต หากไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุกเปาหมายผลผลิตมีน้ําหนักเทากัน 

เหตุผล :  
เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเปนการผลักดันใหสวนราชการปฏิบัติราชการเพื่อใหบรรลุผลตามยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
ผูกํากบัตัวชี้วัด :  นางอมรา  โรยภิรมย             เบอรติดตอ :  0-2356-0466-70 ตอ 2024 
ผูจัดเกบ็ขอมลู :  นางสมบุญ  ศรีชูเปยม             เบอรติดตอ :  0-2356-0466-70 ตอ 2015 

นายอภิเดช  บญุสงค 0-2356-0466-70 ตอ 1036 
นางสาววลัยพร  จรดล        0-2356-0466-70 ตอ 1024 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี ้
 ผลผลิตเชิงปรมิาณของสวนราชการตาม “เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553” ของสํานักงบประมาณ  
 เปาหมายเชิงปริมาณที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 ไมนับรวมผลผลิตเชิงปริมาณที่ไดนําไปเปนตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสําเร็จตามแผนยทุธศาสตรของ
กระทรวง กลุมภารกิจหรือกรม 

  รายละเอียดผลการดําเนินงานของผลผลิตเชงิปริมาณ ดังนี้ 
  รายงานสรุปปริมาณผลผลิตที่สามารถดําเนินการไดจริงของผลผลิตเชงิปริมาณแตละผลผลิต 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของผลผลิตไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก 
  สําเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 ที่จัดสงใหกับ  
สํานักงบประมาณ ณ งวดสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  กรณีสวนราชการเปลี่ยนเปาหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจาย ตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงบประมาณจึงสามารถนําเปาหมายที่ปรับเปลี่ยนแลวมาใชในการประเมินผลได พรอมแนบเอกสาร 
หลักฐานที่สํานกังบประมาณใหความเห็นชอบดังกลาว 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้งรวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
ทุก 1 เดือน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได   
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งทีข่อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได    

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดาํเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจ 

ตัวชี้วัดที่  4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ           
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก   :   รอยละ 6 
คําอธิบาย :  

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใช                 
เจาหนาที่ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.                 
จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

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

ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

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

• หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 
1. เปนงานบริการ ที่เปนภารกิจหลักของสวนราชการ 
2. เปนงานบริการที่มีผูใชบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

65 70 75 80 85 

เงื่อนไข :  
1.  ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
2.  กรณีงานบริการที่ถูกคัดเลือกมีจุดใหบรกิารหลายแหง ผูประเมินอิสระขอสงวนสิทธิ์ในการสุมจุด
บริการในการสํารวจความพึงพอใจ 
 
 
 

มิติที่ 2   มิติดานคุณภาพการใหบริการ   (รอยละ 20) 
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เหตุผล :  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา  

”การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่
ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปน
แนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตาม
ความตองการของประชาชน 

 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสุปญญา  ชมจินดา เบอรติดตอ : 02 356 0466-70 ตอ 1002,1005 
ผูจัดเกบ็ขอมลู  :  นางกนกวรรณ  ทองตะโก เบอรติดตอ : 02 356 0466-70 ตอ 5037 
  นางสาวลัดดา  วรลัคนากุล  02 356 0466-70 ตอ 3018 
  นางสาวปาริชาติ  กิตินันทน  02 356 0466-70 ตอ 3020 
  นางสาวกุลศิรินทร  นาคไพจติร  02 356 0466-70 ตอ 1005 
 นางสาววรรณทนา  ปติเขตร  02 356 0466-70 ตอ 3022 

 
แนวทางการประเมินผล :  

แนวทางการประเมินผล 

ที่ปรึกษาประเมินผล สวนราชการ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ปรึกษาดาน
การประเมินผลจะใชผลการสํารวจความ 
พึงพอใจจากสํานักงานสถิติแหงชาติเปน
ขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการให
คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการฯ 

 การเตรียมการเพื่อการติดตามและ
ประเมินผล 

 กําหนดแผนงาน ผูรับผิดชอบ และนําแผนไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดใหดีขึ้น 

 สวนราชการสามารถดําเนินการสํารวจขอมูลผล    
การดําเนินงานควบคูไปได เพือ่ใชในการติดตาม
ผลการดําเนินงานของสวนราชการ ซึ่งเปนการ
ดําเนินงานภายในของสวนราชการและไมตอง
แสดงเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
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ตัวชี้วัดที่ 5  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย 
หนวยวัด : รอยละ 

นํ้าหนัก  :  รอยละ 3 

คําอธิบาย :   

• ผูกําหนดนโยบาย หมายถึง หนวยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ต้ังขึ้นโดยกฎหมายซึ่งกําหนด
นโยบายใหแกสวนราชการ เชน นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ/รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงที่
สวนราชการสังกัด  

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบายแกสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  

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

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

65 70 75 80 85 

เงื่อนไข : ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอสิระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 

หมายเหตุ : ผูกําหนดนโยบายของราชบัณฑิตยสถาน คือ นายกรัฐมนตรี 

เหตุผล :  
เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลใหแกผูกําหนด

นโยบายทราบเพื่อสามารถปรับปรุงนโยบายใหเหมาะสมตอไป 
 

ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด  :  ผูอํานวยการกองศิลปกรรม เบอรติดตอ : 02 356 0466-70 ตอ 3199 
ผูจัดเกบ็ขอมลู   :  นางสาวมาริสา  สมันตรฐั เบอรติดตอ : 02 356 0466-70 ตอ 1039 
   นายอภิเดช  บญุสงค   02 356 0466-70 ตอ 1036 
   นายกมล  หมืน่ยุทธ   02 356 0466-70 ตอ 2021 
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แนวทางการประเมินผล:  

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากสํานักงาน ก.พ.ร. 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
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ประเด็นการประเมินผล : ความเปดเผย โปรงใส  

ตัวชี้วัดที่  6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
หนวยวัด  : ระดับ 
น้ําหนัก   :  รอยละ  6 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่
ของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

• ขอรองเรียน หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดและขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ ไมไดปฏิบั ติหนาที่ ราชการ 
ดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ังและไมมี 
ธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

• การตอบสนอง  หมายถึ ง  การส งตอใหแกหนวยงานที่ เกี่ ยวของ  การตรวจสอบและ 
นําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ  
ขอกฎหมาย พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ 
กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อและที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียน  
จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน 
ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา 

จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 − ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) โดยพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พรอมทั้งนําผลการดําเนินการ 
ตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปที่ผานมา และ ขอมูลที่ได 
จากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  
ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม 
มาพิจารณาประกอบ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

 − ทบทวน / วิ เคราะหความเสี่ ยงต าง  ๆ  ที่ อาจกอ ให เกิดการทุจริต  การปฏิบั ติ  
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบ
ถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 

 1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาด 
หรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 

 2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม 
ความมีจริยธรรม 

 3) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน 
สวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 − วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สูงสุด 3 ลําดับแรก  

2  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดย
กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนินการตาม
แผนฯที่ใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เสนอผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบ พรอมทั้ง
เผยแพรผานทางเว็บไซตของสวนราชการ 

3  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไดแลวเสร็จครบถวน 

 ตัวชี้ วัดที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย 
ทุกตัวชี้วัด 

  สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผูมีสวนไดเสีย เกี่ยวกับสถานการณดานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ท.กําหนดเพื่อ
นําขอมูลจากสรุปผลการสํารวจดังกลาวมาใชประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ในปงบประมาณตอไป 

4  ตอบสนองตอขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
โดยมิชอบในหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดรอยละ 100 

 สรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเด็น
สําคัญ ไดแก  
- จํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการรองเรียนและผลการตอบสนองตอ 

ขอรองเรียนแยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกรองเรียนและหนวยงานที่ถูกรองเรียน 
- ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน ปญหา อุปสรรคของการตอบสนอง 

ขอรองเรียน และแนวทางการแกไข  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

5  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 

เงื่อนไข : 
1. การดําเนินการในแตละระดับขั้นของความสําเร็จ  จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดําเนินการ เพื่อ

นํามาเปนประเด็นปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพดวย โดยในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ภาครัฐของสวนราชการ ตองประกอบดวย การเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนเรื่องการทุจริต  
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐที่สวนราชการไดจัดใหมีขึ้น ใหผูมีสวนไดเสีย
และประชาชนรับทราบ รวมทั้งการรณรงคสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียและประชาชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย      
มิ ชอบของ เ จ าหน าที่ ข อ ง รั ฐ  และตร ะหนั กถึ ง คว ามสํ าคั ญ ในกา ร ให ค ว ามร วมมื อกั บภาครั ฐ ใน 
การสอดสองและแจงเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกลาว 

2. กรณีสวนราชการยังไมไดจัดทําแผนปฏิบั ติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) ขอใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2555) ตามแนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ท.กําหนด ให
แลวเสร็จภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 

3. ขอ ให ส วน ร าชกา รจั ดส ง แผนปฏิ บั ติ ก า รป อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ตภาครั ฐ 
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 และจัดสง
รายงานสรุปผลการดํ า เนินการตามแผนปฏิบั ติการปองกันและปราบปรามการทุ จริ ตภาครั ฐของ 
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ หาก
ไมสามารถจัดสงไดภายในกําหนดจะถูกพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ลง 0.2500 คะแนน  

หมายเหตุ :  
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ไปใช เปนกรอบทิศทาง 
การประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
โดยกําหนดเพิ่มเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 

2. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1  เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม  ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก 
              ธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรที่ 2  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 



ตัวชี้วัดราชบัณฑิตยสถาน 

                                                                                                                                    รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
                                                                                                                                                                                  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

                            36 

3. สวนราชการสวนกลางจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของหนวยงานในสังกัดที่อยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่มี
สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด  เชน 
สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน 

4. หากตองการสอบถามหรือขอขอมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ โปรดติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสามารถดาวนโหลดขอมูลไดที่เว็บไซตของสํานักงาน ป.ป.ท.(0www.pacc.go.th)   
 
ผูกํากบัตัวชี้วัด :  นางกนกวรรณ  ทองตะโก  เบอรติดตอ  : 0 23560466-70 ตอ 5037 
ผูจัดเกบ็ขอมลู :   นางรชันวีรรณ  ละออ   เบอรติดตอ  : 0 23560466-70 ตอ 2009 
     นางสาววราภรณ  รอดไหม          เบอรติดตอ  :   0 23560466-70 ตอ 2017 
     นางสาวสุนิกา  รักษาพล  เบอรติดตอ  : 0 23560466-70 ตอ 2020 
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 − ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 
ของสวนราชการ 
(ปงบประมาณ พ.ศ.
2552-2555) โดย
พิจารณาความ
สอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ พรอมทั้งนําผล 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดมีการทบทวน
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)  ดังนี ้
 เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหทบทวน
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-
2555)  โดยประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณา ไดแก  
− ความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการฯ กับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ  

− ความเหมาะสมของมาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ระบุไวตามแผนปฏิบัติการฯ 

 การดําเนินการตาม
มาตรการในการปองกัน
และปราบปราม       
การทุจริตในปที่ 
ผานมาและ ขอมูล 
ที่ไดจากระบบการ 
รับฟงขอรองเรยีน 
ของสวนราชการ  

 กรณีสวนราชการยังไมไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) 
ขอใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2555) ตามแนวทางที่
สํานักงาน ป.ป.ท.กําหนด ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 
มกราคม 2553 

 ศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย   
ศูนยบริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีและศูนย
รับเรื่องรองเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
กระทรวงยุติธรรม มา
พิจารณาประกอบ 

 เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหผลการ
ดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในปที่ผานมา  ซึ่งควรมีเนื้อหา 
เชน  
− ผลสําเร็จ/ผลลัพธของการดําเนินงาน 
− ขอดี ขอเสีย 
− ปญหาอุปสรรคที่พบและแนวทางการแกไข  

เปนตน 
 เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
ระบบการรับฟงขอรองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก 
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีศูนยรับเรื่องรองเรียน สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
กระทรวงยุติธรรม หรือชองทางอื่นๆที่สวนราชการจัดให
มีขึ้น โดยระบุเนื้อหา เชน  

− สรุปจํานวนขอรองเรียน และผลการตอบสนองตอ
ขอรองเรียน 

− ประเด็นปญหา หรอืสาเหตุสําคัญที่มีการรองเรียน 
− มาตรการ/แนวทางในการปองกันหรอืแกไขปญหา

ที่พบจากการวิเคราะหขอรองเรียน เปนตน 
 - ทบทวน/วิเคราะหความ

เสี่ยงตาง ๆ ที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริต การ
ปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 

 เอกสาร/รายงานการวิเคราะหเพื่อใหทราบถงึปจจัย
ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจรติการ
ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งครอบคลุมปจจัยเสี่ยงที่อาจ
เปนเหตุทําให 

 ในการปฏิบัติราชการ 
โดยวิเคราะหเพื่อให
ทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่
อาจเปนเหตุทําให 

1) การปฏิ บั ติ ร าชการตามอํ านาจหน าที่ ข อ ง 
ขาราชการเปนไปในลักษณะที่ ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 

2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชน 
 1) การปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจหนาที่
ของขาราชการ
เปนไปในลักษณะ 
ที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม
เพียงพอ 

ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม 

3) การปฏิบั ติหนาที่ โดยการขาดการคํ านึ งถึ ง
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 2) การปฏิบัติหนาที่ไป
ในทางที่ทําให
ประชาชนขาด
ความเชื่อถือใน
ความมีคุณธรรม 
ความมีจริยธรรม 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 3) การปฏิบัติหนาที่โดย
การขาดการคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชน
สวนตนและการ 
ยึดมั่นในหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

 − วิเคราะหความเสี่ยงที่
อาจจะกอใหเกิดการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของโครงการ 

 เอกสาร/หลักฐาน/แสดงถึงการวิเคราะหความเสี่ยงที่
อาจจะกอใหเกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 3 
โครงการ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย 

 สําคัญที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 สูงสุด 3 ลําดับ 

 รายชื่อโครงการที่คัดเลือกเพือ่วิเคราะหความเสี่ยง
จํานวน  3 โครงการ พรอมระบุจํานวนหรือสดัสวน
ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเทียบกับ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรของทุกโครงการ 

 แรก  เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม หรือการประชุม 
เชิงปฏิบัติการในการวิเคราะหประเมินความเสี่ยง 
ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงฯ 
ของแตละโครงการ โดยระบุเนื้อหา ดังนี ้

  − ปจจัยเสี่ยงฯ  
− ระดับโอกาสของความเสี่ยงฯ  
− ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากการ

ทุจริตและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบใน
การดําเนินโครงการ  

− การจัดลําดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหระดับ
ความรุนแรงและโอกาสของการเกิด การทุจริตและ/
หรือที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตและ/หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการดําเนินโครงการ 

  ** การประเมินผลจะพิจารณาถึงคุณภาพของการวิเคราะห
ความเสี่ยงในแตละโครงการดวย** 
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2 ขั้นตอนที่ 2 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ และ 
การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 

  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอน
ที่ 1 มาประกอบการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐของ 
สวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดยกําหนดเปาหมาย
และตัวชี้วัดที่สะทอน
ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 
ของการดําเนินการตาม
แผนฯ ที่ใชวัดผลไดอยาง
เปนรูปธรรม เสนอ
ผูบริหารระดับสูงให
ความเห็นชอบ พรอมทัง้
เผยแพรผานทางเว็บไซต
ของสวนราชการ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานในขัน้ตอนที่ 2 ดังนี้ 
 เอกสาร/หลักฐานทีแ่สดงใหเหน็ถงึการนําขอมูลที่ไดจาก
ขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ/
หรอืสวนราชการสามารถอธิบายความเชือ่มโยงหรอื
สอดคลองอยางเปนเหตุเปนผลระหวางแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  กับขอมูลที่ไดจาก
การวิเคราะหทบทวนในขัน้ตอนที ่1 

 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ตองมีองคประกอบดงันี ้
− มีรูปแบบเปนไปตามแนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ท. 

กําหนด (ศึกษารายละเอียดไดจาก 
  คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกนัและ

ปราบปรามการทุจริตภาครฐัของหนวยงาน/  
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 -2555)  

− แผนปฏิบัติการฯ ไดกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่
สะทอนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนนิการ
ตามแผนฯ ที่ใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เชน  

− รอยละที่ลดลงของเรือ่งรองเรยีนเรือ่งการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรฐั 

− จํานวนเครือขายปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

  − รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ทราบ
ขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 
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  − รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอ
การมี วินัย คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐ 

  − รอยละของบุคลากรที่ เกี่ยวของกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานการ
พัฒนาศักยภาพ 

− รอยละของกฎ ระเบียบหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เปนอุปสรรคตอการทํางานและ
เอื้อโอกาสตอการทุจริตที่ไดรับการปรับปรุง
แลวเสร็จ เปนตน 

  ตัวอยางตัวชี้วัดที่ใชวัดผลสําเร็จของมาตรการ/
กิจกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิด
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
โดยมิชอบของโครงการสําคัญ เชน 

− รอยละของเจาหนาที่ รัฐที่ เกี่ยวของกับ
โครงการที่มีความรูความเขาใจตอแนวทาง 
ขั้นตอนและระเบียบขอกําหนดของโครงการ 

  − รอยละของประชาชนผูมีสวนไดเสียที่ไดเขา
มามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบความ
โปรงใสของการดําเนินโครงการ 

  − ระดับความสําเร็จของการติดตามกํากับดูแล
ระบบการจัดซื้ อจัดจ างให เปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  − จํานวนเรื่องรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือ
ปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชน
ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความ
มีจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของกับ
โครงการ เปนตน 

  − แผนปฏิบัติการฯ มีกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ
ชองทางการรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ
หรื อละ เวนการปฏิบั ติหน าที่ โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐที่สวนราชการไดจัดใหมีขึ้น เชน  
ตูรับเรื่องรองเรียนการทุจริต สายดวนแจงทุจริต   
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  ศูนยบริการประชาชน เว็บไซต ตูไปรษณีย เปนตน 
เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย และประชาชนรับทราบผาน
ชองทางการประชาสัมพันธตางๆ เชน ใบปลิว 
แผนพับ จดหมายขาว จุลสาร บอรด
ประชาสัมพันธ เว็บไซต สปอตโฆษณา 
รายละเอียดเนื้อหาการประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียง ประกาศตางๆ เปนตน 

  − แผนปฏิบัติการฯ มีกิจกรรมการรณรงคสงเสริมให 
ผูมีสวนไดเสียและประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ของรัฐที่เขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 
และตระหนักถึงความสําคัญในการใหความรวมมือ
กับภาครัฐในการสอดสองและแจงเบาะแสเกี่ยวกับ
พฤติกรรมดังกลาว เชน 

  − การสงเสริมความรูความเขาใจโดยเผยแพร
ขอมูลผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต 
รายงานประจําป แผนพับ บอรดนิทรรศการ 
บทความ สารคดี เปนตน 

− การอภิปรายสาธารณะในเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น  
  − การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนในการปกปองทรัพยสินสาธารณะ 
  − การกระตุนสื่อมวลชน หรือหนวยงานที่มี

บทบาทสําคัญในการประชาสัมพันธ เฝา
ระวัง เกาะติดและเปนกระบอกเสียงในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารการทุจริต  

  − การเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกเครือขาย 
ภาคประชาชน และผูแจงเบาะแสและขอมูล
ที่เปนประโยชนตอการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริต  เชน การมอบ
ประกาศเกียรติคุณ การยกยองชมเชยผาน
สื่อตางๆ การเลื่อนขั้นเงนิเดอืนหรือ
ตําแหนงแกผูบคุคลของรัฐทีแ่จงเบาะแส
และขอมูล เปนตน 
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  − การสงเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม เพือ่สรางคานิยม
รวมกันของขาราชการ เจาหนาที่รัฐ และ
ประชาชนในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย
สุจริต และรังเกียจการทุจริต เชน ประกวด
บทความ คําขวัญ เรื่องสั้นการตอตานการ
ทุจริต การตอตานทางสังคมและประจาน
บุคคลผูกระทําการทุจริตใหเปนที่นารังเกียจ
ของสังคม เปนตน 

  ทั้งนี้ เนื้อหาของการรณรงคสงเสริมใหผูมีสวน
ไดเสียและประชาชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การทุจริตฯ ควรประกอบดวย 

− ขอมูลความรูที่เกี่ยวกับการทุจริต เชน 
รูปแบบการทุจริต สถานการณทุจริต 
แนวโนมของการทุจริตของสวนราชการ
และประเทศ การตรวจสอบการทุจริต 
แนวทางในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เปนตน 

− ตัวอยางพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ที่
แสดงถึงการปฏิบัติหนาที่ที่เขาขายการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ   

  − กฎหมายและระเบียบ ขอบังคบัที่เกี่ยวของ 
เชน กฎหมายสงเสริมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร 
กฎหมายคุมครองพยานในการชี้เบาะแส
การทุจริต กฎหมายเกี่ยวกับการใชอํานาจ
โดยมิชอบในการครอบครองทรัพยสิน
สาธารณะ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจาง ระเบียบขอบังคับการบริหารงาน
บุคคล กฎหมายและบทลงโทษผูติดสินบน
เจาหนาที่ของรฐั เปนตน 
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   บันทึก/หนังสือเสนอแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ผูบริหารระดับสูง 
(ผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการขึ้นไปหรือ
เทียบเทา) ลงนามใหความเห็นชอบ 

   เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงเผยแพรลงใน
เว็บไซตของสวนราชการ เชน เอกสารที่มีภาพพิมพ
หนาเว็บไซตที่มีขอมูล ชื่อเว็บไซตและ/หรอืลิงคที่
สามารถเขาเรียกดูหรือตรวจสอบการเผยแพร เปนตน 

   หนังสือนําสงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553  ไปยงัสํานักงาน ป.ป.ท.
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 

3 ขั้นตอนที่ 3 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ และ 
การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 

  ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1  และ 2  พรอมทัง้เอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที ่3 ดังนี ้

 ภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ไดแลวเสร็จ
ครบถวน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553  ดังนี ้

  − บันทึก/รายงานการประชุมทีแ่สดงความกาวหนา 
ตามระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนที่
ผูบังคับบัญชาลงนามรับทราบหรือให 
ความเห็นชอบ 

  − ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง
ความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่
กําหนดไวตามแผน 

− วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
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  − เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ทีแ่สดงใหเห็นวา 
การดําเนินการของกิจกรรมดังกลาวไดบรรลุผล 
ตามขอมูลที่แจงมาจริงหรอืเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไวในแผนฯ เชน ภาพถาย รายงานการ
ประชุม บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม
ตามแผน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของกิจกรรม เปนตน 

 

 ตัวชี้วัดที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 มีผลสําเร็จเปนไป
ตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลสําเร็จตามตัวชี้วัด
เปนไปตามเปาหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

 

 สํารวจความคิดเห็น 
ของประชาชน และ ผูมี
สวนไดเสีย เกี่ยวกับ
สถานการณดานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในสวนราชการ ตาม
แบบฟอรมที่สาํนักงาน 
ป.ป.ท.กําหนดเพื่อนํา
ขอมูลจากสรุปผลการ
สํารวจดังกลาวมาใช
ประกอบการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการ 
ในปงบประมาณตอไป 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
เกี่ยวกับสถานการณดานการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในสวนราชการ ดังนี ้
− ตัวอยางเอกสารตอบแบบสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับสถานการณ
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ 
(ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ท..กําหนด)  

− การสํารวจ ใชจํานวนตัวอยางในการสํารวจ 
ไมนอยกวา 100 ชุด 

− รายงานสรุปผลการวิเคราะหผลสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย  พรอม
ทั้งแสดงใหเหน็ถึงการนําขอมูลที่ไดจากผลการ
สํารวจมาประกอบการปรับปรงุแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 
สวนราชการ ในปงบประมาณตอไป และ/หรือ 
สวนราชการสามารถอธิบายความเชื่อมโยงหรือ
สอดคลองอยางเปนเหตุเปนผลระหวางแนวทาง 
ในการปรบัปรงุแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการในป
ตอไปกับขอมูลที่ไดจากผลการสํารวจความคิดเหน็ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

4 ขั้นตอนที่ 4 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ และ 
การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 

  ตอบสนองตอ 
ขอรองเรียนเกีย่วกับ 
การทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบใน
หนวยงานภาครัฐ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553  ไดรอยละ 100 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1  2  และ 3 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที ่4  ดังนี ้
 จํานวนเรื่องรองเรียนทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ.

2553 โดยแบงประเภทระหวางเรื่องรองเรียนที่มีชื่อ 
ที่อยู ชองทางที่จะติดตอกับผูรองและไมมี ซึ่งจัดกลุม 
ดังนี้ 
− ประเภท/สาเหตุของเรื่องทีร่องเรียน 
− หนวยงานที่ถูกรองเรียน 

   รายงานสรุปผลความคืบหนา/ผลการจัดการและ 
การตอบสนองตอขอรองเรียน มีเนื้อหา ดังนี ้

  − จํานวนเรื่องรองเรียนที่อยูระหวางการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 

  − จํานวนเรื่องรองเรียนที่ผลการตรวจสอบพบวา 
ไมมีมูลที่เขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 

  − จํานวนเรื่องรองเรียนอยูระหวางการพิจารณา
บทลงโทษ 

  − จํานวนเรื่องรองเรียนที่ผลการตรวจสอบพบวา 
มีมูลหรือเขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบฯ และมีผลการลงโทษ
แลว โดยแบงตามประเภทของบทลงโทษ เชน 
ตักเตือน การไลออก การใหออก การปลดออก  เปนตน 

   จํานวนเรื่องรองเรียนที่แจงผลการตรวจสอบหรือ
ความคืบหนาของการดําเนินการใหผูรองทราบไดทัน
ภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับเรื่องรองเรียน  
(กรณีผูรองมีการระบุชื่อ ที่อยู/ที่ติดตอได) 

   เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ทีแ่สดงถึงขั้นตอน วิธีการ
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนของสวนราชการ 
เชน  

-  ผังขัน้ตอน/วิธีการ/กระบวนการและรอบระยะเวลา
ในการดําเนินการกับเรื่องรองเรียนฯ  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 
 − คําสั่ง/ประกาศแนวทางในการดําเนินการเรือ่ง

รองเรียนฯ เปนตน 

 

 สรุปผลการวิเคราะห 
ขอรองเรียนเรือ่งการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่โดย
มิชอบของเจาหนาที่ของ
รัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 โดยครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ ไดแก  
− จํานวนขอรองเรียนใน

แตละชองทางการ
รองเรียนและผลการ
ตอบสนองตอ 
ขอรองเรียนแยกตาม
ประเภทของเรือ่งที่ถูก
รองเรยีนและหนวยงาน
ที่ถูกรองเรียน  

− ผลการวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาขอรองเรียน 
ปญหา อุปสรรคของ
การตอบสนอง 
ขอรองเรียน และ
แนวทางการแกไข 

 รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนฯ  
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี ้
− สรุปผลการดําเนินงานของสวนราชการในการ

ตอบสนองตอขอรองเรียนฯ 
− สรุปจํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการ

รองเรียน 
− สรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียน แยกตาม

ประเภทของเรือ่งที่ถูกรองเรียน 
− สรุปผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน 
− ปญหา อุปสรรคของการตอบสนองขอรองเรยีน 
− ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา เพือ่ให

ปญหาขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ฯ 
ของรฐัไดรับการจัดการและแกไขอยางเปนระบบ 

 

5 ขั้นตอนที่ 5 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ และ 
การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 

 

 จัดทํารายงานสรุปผล 
การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐของ
สวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1  2  3 และ 4 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงการดาํเนินงานในขัน้ตอนที่ 5  ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการดําเนินการฯ มีเนื้อหา

ประกอบดวย  
 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่

กําหนดไว 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 

โดยมีขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปตอไป 

 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโดยเสนอผลเปรียบเทียบกับ
เปาหมาย 

 ปญหาอุปสรรคของการดําเนนิการ 
 ขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางสําหรับนําไปจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2554 โดยสอดคลองกับผลการดําเนินงานใน
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซึ่งไดแก 

 
 − ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและ 

ผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับสถานการณดานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ 

 

 − ผลการดําเนินการตามแผนฯและตัวชี้วัด 
รวมทั้งปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ควรปรับปรุง
ในปตอไป 

 

 − ผลการวิเคราะหขอรองเรียน ทั้งนี้ เพือ่ให
ปญหาขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ฯ ของรัฐไดรับการจดัการและ
แกไขอยางเปนระบบ 

 

  บันทึก/หนังสือเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ผูบริหารระดับสูง (ผูบริหาร
ระดับรองหัวหนาสวนราชการขึ้นไปหรือเทยีบเทา) 
ลงนามรับทราบหรือใหความเห็นชอบรายงานฯ 

 

  หนังสือนําสงรายงานสรุปผลการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. 
ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 

หมายเหตุ : การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) 
ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญ 
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่ 
สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 
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ตัวชี้วัดที่  7  ระดับความสําเร็จในการดาํเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ       
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก :   รอยละ 5 
คําอธิบาย :  

• เรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่ไดรับการประสานงานจากศูนยบริการ
ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีผานชองทางการรองเรียนตางๆ มาเพื่อทราบหรือพิจารณา
ดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่  

• การนับจํานวนเรื่องรองเรียนใหนับจํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยู (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2551-2552) และเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการจนไดขอยุติ
จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

• ดําเนินการจนไดขอยุติ ไดแก 
1. เรื่องที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองทั้งหมด และไดแจงใหผูรองทราบ 
2. เรื่องที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงานเจาของเรื่อง

ดําเนินการตามขอบเขตเต็มที่แลว) หรือไดบรรเทา เยียวยาปญหาความเดือดรอนของ 
ผูรองตามความเหมาะสม และไดแจงใหผูรองทราบ 

3. เรื่องที่ดําเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง (เชน พนวิสัยดําเนินการ) และได
ชี้แจงทําความเขาใจกับผูรอง 

4. เรื่องที่สงตอใหหนวยงานอื่นเพื่อทราบ หรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว และไดแจง 
ใหผูรองทราบหนวยงานที่รับดูแลเรื่องตอ  

5. เรื่องรองเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เชน บัตรสนเทห เรื่องที่อยูในกระบวนการ
ทางศาล เรื่องรองทุกขกลาวโทษแตไมมีหลักฐาน และไดแจงใหผูรองทราบตามควรแกกรณี 

6. เรื่องเสนอขอคิดเห็นที่พนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีที่หนวยงานไดดําเนินการอยูแลว 
7. กรณีที่เปนการเสนอขอคิดเห็นที่มีผลตอสวนรวม ใหหนวยงานประมวลขอมูลและเสนอ

ขอคิดเห็นเชิงนโยบายตอผูบริหาร 

สูตรการคํานวณ :  

 
จํานวนเรือ่งรองเรียนในอดีตที่ยงัคางอยูและเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ดําเนินการจนไดขอยติุ x 100 

จํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยูและเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

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

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

74 77 80 83 86 
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เงื่อนไข :   
ในกรณีที่สวนราชการไมมีเรื่องรองเรียนรองทุกขที่แสดงไวในระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขของ

ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัดนี้ไปเพิ่มใหกับตัวชี้วัดตางๆดังนี้ 
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 2 
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย รอยละ 2 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต รอยละ 1 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
ระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เหตุผล :  
เพื่อใหสวนราชการเรงดําเนินการจัดการเรื่องราวรองทุกขตาง ๆ ของประชาชน เพื่อใหประชาชนมี

ความเปนอยูที่ดีขึ้น 
 
ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด : นางทรงศรี  จันทรทณิ  เบอรติดตอ   :  0-2356-0488 ตอ 2006 
ผูจัดเกบ็ขอมลู  : นางสุวราภรณ  ผดุงยศเจริญ              เบอรติดตอ   :  0-2356-0488 ตอ 4011 
 นางวาสนา  เอกสิทธิ์  0-2356-0488 ตอ 5018 

  นางปญจมา  สุดสวาท  0-2356-0488 ตอ 3004 
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แนวทางการประเมินผล:  

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขของศูนยบริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

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

ตัวชี้วัดที่  8  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา           
การใหบริการ    

หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก :   รอยละ 2 
คําอธิบาย :  

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการที่สวนราชการลดได และสามารถ
ดําเนินการไดจริง ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถึง 
1) กระบวนงานที่สวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดต้ังแตรอยละ 30 ขึ้นไป ในชวง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และ/หรือ 
2) กระบวนงานใหมที่สวนราชการไมเคยแจงสํานักงาน ก.พ.ร. มากอน เนื่องจาก 

- มีการสํารวจกระบวนงานการใหบริการของสวนราชการใหม 
- มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจหนาที่ ของสวนราชการใหม เปนตน 

ทั้งนี้ สวนราชการตองคัดเลือกกระบวนงานหลักที่สําคัญ และ/หรือมีผูมารับบริการจํานวน
มาก และ/หรือมีผูรองเรียนจํานวนมาก และ/หรือมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง และ/หรือ
สอดคลองกับงานบริการในตัวชี้ วัดรอยละของระดับความพึงพอใจของผู รับบริการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
อยางนอย  5 กระบวนงาน  (หรือนอยกวากรณีส วนราชการมีกระบวนงานนอยกว า  
5 กระบวนงาน)  

ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

         จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
          จํานวนผูรับบรกิารทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพ  (รอยละ 10) 
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เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่
ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกบั

จํานวนผูรบับริการทั้งหมด 
งานบริการ 

(i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได  
(Ci) 

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก     
(Wi x Ci) 

1 W1 80 85 90 95 100 C1 (W1 × C1) 

2 W2 80 85 90 95 100 C2 (W2 × C2) 

3 W3 80 85 90 95 100 C3 (W3 × C3) 

4 W4 80 85 90 95 100 C4 (W4 × C4) 

5 W5      C5 (W5 × C5) 

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

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 

     

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

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

โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุก
งานบริการ เทากับ 1  

C หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 

 i  หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5 
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เงื่อนไข : 

1. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอเพื่อนําไป
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน 
หากไมระบุน้ําหนักใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน  

2. ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานที่เปนรอบระยะเวลา
มาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน 

3. ใหสวนราชการแจงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาหากมีการขอปรับแกไข/เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
รายละเอียดของกระบวนงานที่ไดคัดเลือกและรายงานใหสํานักงาน ก.พ.ร.ทราบแลว 

หมายเหตุ :  
1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กําหนดใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง 9 เดือน คือ 

ต้ังแตเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2553 เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ โดยใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผูรับบริการทุกราย ตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด คือ 
สัปดาหละ 1 วัน เริ่มตนจากสัปดาหที่ 2 จนถึงสัปดาหที่ 40 ตามปฏิทินของป พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 39 วัน กรณี
วันที่กําหนดตรงกับวันหยุดราชการใหจังหวัดจัดเก็บขอมูลในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ หากมีผูรับบริการตอวันมากกวา 
30 ราย ใหเก็บขอมูลเพียง 30 รายตอวัน หรือหากมีผูรับบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย หรือหากมี
ผู รั บ บ ริ ก า ร ต อ ป จํ า น ว น น อ ย ม า ก ใ ห เ ก็ บ ข อ มู ล ผู รั บ บ ริ ก า ร ทุ ก ร า ย  ห รื อ ต า ม 
ความเหมาะสมของลักษณะการใหบริการ เชน งานบริการที่ใหบริการเพียงชวงเวลาหนึ่งของป เปนตน 

2. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานที่เปน
รอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่
ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 

3. หากสวนราชการไมสามารถแสดงทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการใหบริการตามวันในปฏิทินที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูลได จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของ
ตัวชี้วัดนี้ 

4. หากผูประเมินสุมกระบวนงานเพื่อประเมินผล ณ สถานที่จริง และพบวาทะเบียนหรือบันทึก
ระยะเวลาการใหบริการตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูล ขาดความสมบูรณ หรือขาด
ความนาเชื่อถือ จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.2000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
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ตัวชี้วัดของราชบัณฑิตยสถาน 
รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ที่สวนราชการเสนอประเมนิผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณที่
เสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

น้ําหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ที่ใหบริการจริง) 

1. บริการตอบขอมูลทางวิชาการที่มีการ
จัดพิมพ หรือมีขอยุติแลว ทางโทรสาร 

 1.00 8 ชั่วโมง/1-5 คําหรือเรือ่ง 

2. บริการตอบขอมูลทางวิชาการที่ยังไมมีการ
จัดพิมพหรือยังไมมีขอยุติ ทางโทรสาร 

 0.75 3 วัน/1-5 คําหรือเรื่อง 

3. บริการตอบขอมูลทางวิชาการที่มีการ
จัดพิมพ หรือมีขอยุติแลว ทางจดหมาย 

 1.00 7 วัน/1 คําหรอืเรื่อง 

4. บริการตอบขอมูลทางวิชาการที่ยังไมมีการ
จัดพิมพหรือยังไมมีขอยุติ ทางจดหมาย 

 0.75 15 วัน/1 คําหรอืเรื่อง 

5. การขออนุญาตจัด พิมพตํ ารา  เอกสาร
วิชาการที่เปนลิขสิทธิของราชบัณฑิตยสถาน 

 0.50 2 วัน 

                                                                                    รวม 4.00  

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
 2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ    
 

คะแนน 2.0000 
และ 

5.0000 

3.5713 N/A 

หมายเหตุ คะแนนทีแ่สดงในตารางรายละเอียดขอมูลพื้นฐานเปนคะแนนในภาพรวมเนื่องจากกระบวนงานที่
นํามาประเมินการรักษาระยะเวลามาตรฐานในแตละปเปนคนละกระบวนงานกัน และในป 2550 แบงเปน 2 สวนคอื 
10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ได
คะแนน 2.0000 และ 
10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน 
และวิธีการปฏิบัติงานของสวนราชการ ไดคะแนน 5.0000 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 แหลงขอมูล : 1-4. กองวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลจากการใหบริการตอบคําถามทางโทรสาร และทางจดหมาย 
 แหลงขอมูล : 5. สํานักงานเลขานุการกรม ราชบัณฑิตยสถาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล : มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการรวบรวมและสรุปผล 

ผูกํากบัตัวชี้วัด :  นางชวนพิศ  เชาวนสกุล  เบอรติดตอ   : 02 356 0466-70 ตอ 3011 
ผูจัดเกบ็ขอมลู :   นางนฤมล  นชุวานิช   เบอรติดตอ   :  02 356 0466-70 ตอ 5033 
 นางสาวลักขณาวรรณ  อนนัธวัช    02 356 0466-70 ตอ 4007 
 นางธนิดา  สุขจรน ิ     02 356 0466-70 ตอ 3025 

เหตุผล :   
สืบเนื่องจากในการดําเนินการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของทุก

สวนราชการนับต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 ทุกสวนราชการไดดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการครบทุกกระบวนงานแลว ดังนั้น เพื่อเปนการผลักดันใหสวนราชการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนอยางตอเนื่อง สวนราชการสามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process)  การใหบริการดวย
รูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 
คุณภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการ คุณภาพของส่ิงอํานวยความสะดวก และคุณภาพการใหบริการในภาพรวม ตาม
หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจําป 2550 ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

(สามารถสืบคนขอมูลไดที่ 1 Hwww.opdc.go.th\ศูนยความรู\เอกสารเผยแพร\คูมือ\หลักเกณฑและแนวทางการ
พิจารณารางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนประจําป 2550) ซึ่งสวนราชการสามารถนําหลักเกณฑและแนวทาง
ฯ ดังกลาวมาใชประกอบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานใหสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของ
ประชาชน หรือผูรับบริการได อยางไรก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้ แนวทางการประเมินผลกําหนดใหสวน
ราชการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการตอไป  เพื่อสรางความไววางใจในคุณภาพการใหบริการของ
หนวยงานภาครัฐใหมากยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 1  ตัวอยางปฏิทินการจัดเกบ็ขอมูลตามวันทีสํ่านักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

4 5 6 7 8 6 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5

11 12 13 14 15 7 8 9 10 11 12 11 8 9 10 11 12

18 19 20 21 22 8 15 16 17 18 19 12 15 16 17 18 19

25 26 27 28 29 9 22 23 24 25 26 13 22 23 24 25 26

14 29 30 31

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1 2 19 3 4 5 6 7 23 1 2 3 4

5 6 7 8 9 20 10 11 12 13 14 24 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 21 17 18 19 20 21 25 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 22 24 25 26 27 28 26 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 23 31 27 28 29 30

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1 2 32 2 3 4 5 6 36 1 2 3

5 6 7 8 9 33 9 10 11 12 13 37 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 34 16 17 18 19 20 38 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 35 23 24 25 26 27 39 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30 36 30 31 40 27 28 29 30

สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

มีนาคม พ.ศ. 2553

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สิงหาคม พ.ศ. 2553 กันยายน พ.ศ. 2553

สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

มิถุนายน พ.ศ. 2553

มกราคม พ.ศ. 2553

เมษายน พ.ศ. 2553

กุมภาพันธ พ.ศ. 2553

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สัปดาห

ท่ี

 

แบบฟอรม 1 จํานวนและรายชื่อกระบวนงาน น้ําหนกั และรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ที่สวนราชการนํามาประเมนิผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

นํ้าหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

รวม 1.00  
 

หมายเหตุ 
 ระยะเวลามาตรฐานการใหบริการตองรวมระยะเวลารอคอย 
 งานบริการใดสามารถใหบริการไดเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน ใหระบุเวลาเปนชั่วโมง หรือนาที ทั้งนี้ 

กําหนดให 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมง 
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แบบฟอรม 2 การจัดเกบ็ขอมูลผูรับบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน 

กระบวนงานลําดับที่ .......... ชื่อกระบวนงาน........................................................................... 
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ................................................................................................. 
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล...................................................... หมายเลขโทรศัพท.............................................. 
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด.......................ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ…....วัน/ชั่วโมง/นาที 

ขอมูลผูรับบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ผูรับบริการ 

 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลามาตรฐาน 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

…      

i      

หมายเหตุ  
คอลัมน (2)   ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชน หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ในหนวยงาน 

    : ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผูรับบริการทุกรายในวันที่กําหนด พิจารณาตารางที่ 1 ปฏิทินการจัดเก็บ
ขอมูลตามวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

    : ในกรณีที่มีผูรับบริการในแตละวันจํานวนมาก ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูล โดยวิธีการสุม และตองสุม
ผูรับบริการไมนอยกวา 30 รายตอวัน  

     : กรณีมีผูรับบริการไมถึง 30 รายตอวัน ใหเก็บขอมูลทุกรายตามวันที่กําหนดในปฏิทิน 
     : กรณีมีผูรับบริการตอป จํานวนนอยมากใหเก็บขอมูลทุกราย 
     : กรณีวันที่กําหนดในปฏิทินไมมีผูมารับบริการใหเก็บขอมูลในวันถัดไปที่มีผูมารับบริการ 

: กรณีงานบริการใดมีลักษณะการใหบริการเพียงชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของป เชน การชําระภาษีรายได
บุคคลธรรมดา เปนตน ใหเก็บขอมูลอยางนอย 3 วันตอสัปดาห โดยวิธีการสุม 30 รายตอวัน (หากมี
ผูรับบริการมาก) หรือเก็บขอมูลตามความเหมาะสมของลักษณะการใหบริการ 

คอลัมน (6)  ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้ 
 1 แทน ผูรับบริการไดรับบรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
 0 แทน  ผูรับบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 
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แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 

ชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก รอบระยะเวลา  
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ      

ท่ีไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 รวม 1.00 
ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกกระบวนงาน) 
 

แนวทางการประเมินผล :   

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี ้
 รายชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการที่สวนราชการเสนอนํามาประเมินเพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลา 
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหสวนราชการ 
แจงสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบลวงหนาโดยระบุมาพรอมกับรายละเอียดตัวชี้วัด (ตามแบบฟอรม 1 รายชื่อ
กระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่สวนราชการคัดเลือกนํามาประเมินผลในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553) 
 แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละกระบวนงานหรือ 
งานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หรอืขอมูลลาสุดที่สามารถจัดเก็บได 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี ้
 รายชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการ และระยะเวลามาตรฐานที่นํามาประเมินเพื่อรักษามาตรฐานรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการที่เสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร.)  
 ตารางการจัดเก็บขอมูลที่แสดงจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวน
ผูรับบริการทั้งหมดของแตละงานบริการที่เกดิขึ้นจริง ตามปฏิทินการจัดเก็บขอมูลตามวันที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบฟอรม 2 การจดัเก็บขอมูลผูรบับริการและระยะเวลาใหบริการราย
กระบวนงาน ) 
 วิธีการที่สวนราชการใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงานบริการอยาง
ชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน (ตามตารางตัวอยางการ
รายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ)  
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แนวทางการประเมินผล 

 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงานที่แสดงผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุก
กระบวนงาน (แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน) 
 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการดําเนินการรักษามาตรฐานรอบ
ระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการทั้งหมดของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ 
ขอใหสวนราชการระบุจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการ
ทั้งหมดของ แตละสาขาแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน 

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report)  
ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญ
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่
จังหวัดเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูรับบริการ  เจาหนาที่ผูใหบริการ  

 

3. การสังเกตการณ  

 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผดิชอบในการสอบถามขอมูลตางๆจากเจาของขอมูล 
ทุก 1 เดือน 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได 
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งทีข่อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 
ลงในระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

 สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน/ภาพรวม 

ตัวชี้วัดที่ 9.2 รอยละของการเบิกจายเงนิงบประมาณรายจายภาพรวม 
หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร   เพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของ
สวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

สูตรการคํานวณ : 

 
                  เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการเบิกจาย    x 100 
                      วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรบั 

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

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

92 93 94 95 96 

หมายเหตุ :  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 94 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม

ระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการ
อื่นๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใช
ประกอบการประเมินผล 

3.  กรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่นๆ              
การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 
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4. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทางเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง 2 Hwww.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ 

แหลงขอมูลอางอิง :  
ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 

 
ผูกํากบัตัวชี้วัด : นางอมรา  โรยภิรมย   เบอรติดตอ : 0-2356-0488 ตอ 2024 
ผูจัดเกบ็ขอมลู :   นางสมบุญ  ศรีชูเปยม   เบอรติดตอ : 0-2356-0488 ตอ 2015 

นางสาววราภรณ  รอดไหม         0-2356-0488 ตอ 2017 
 นางสาวธิดานนท  ทพิยเนตร    0-2356-0488 ตอ 2012 

เหตุผล :   
เนื่องจากสถานการณในปจจุบันที่ประเทศไทยกําลังเผชิญปญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลไดใหความสําคัญ

กับการใชจายงบประมาณภาครัฐ   เพื่อเร งรัดฟนฟู เศรษฐกิจและกระจายไปสู เศรษฐกิจทุกภาคสวน                
หนวยงานภาครัฐเปนกลไกที่สําคัญของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจผานการใชจายงบประมาณ ชวยกันเรงรัดการ
ใชจายงบประมาณเพื่อใหเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ อันจะชวยสรางงานสรางรายไดใหกับประชาชน 
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แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สวนราชการ 

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึง่จะใช
ขอมูลผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวมของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 

 กรณีที่สวนราชการมีเงินงบประมาณรายจายเหลือ
จาย หมายถึง สวนราชการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ 
ตามที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือจากการ
จัดซื้อจัดจางแลวนั้น เงนิงบประมาณในสวนที่เหลือ
จายจะถือวาเปนเงินงบประมาณที่สามารถประหยัด
ได ทั้งนี ้หากสวนราชการไมไดนําเงินงบประมาณ
สวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่น ๆ ตอ ขอให    
สวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได
ดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบ   
การประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

 - วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุ
ภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการ
ของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได 

 - เอกสารการรายงานการใชเงินงบประมาณของ 
สวนราชการที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

 1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจาย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตาม
งบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(แบบ สงป. 302) 

 2) เอกสาร หลกัฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        

 3) เอกสาร หลกัฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับการอนุมัติจาก 
ผูมีอํานาจ        
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ตัวชี้วัดที่ 10  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
หนวยวัด  : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย :   

• ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหารทรัพยากร 

เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา

จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะห
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตไดแลวเสร็จ และเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ 

3 สวนราชการมีการระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรมยอยหรือศูนยตนทุนในระบบ GFMIS 

และสงมอบใหหนวยงานในองคกรรวมตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม สําหรับขอมูล

คาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
4 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาจากผลการคํานวณ

ตนทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งแผนดังกลาวตองสอดคลองกับผลการวิเคราะหตนทุนผลผลิตตอหนวย
ขององคกร พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให
ชัดเจน และแผนฯ ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

5  ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ไดแลวเสร็จครบถวน 

  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวน
ราชการ  

เงื่อนไข :   
1. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 และ 2 ถึงสํานักงบประมาณ 

กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 
2. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 3 และ 5 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2553 
3. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่  

31 มีนาคม 2553 
 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั :  ฝายคลัง  ราชบัณฑิตยสถาน 
ผูกํากบัตัวชี้วัด :   รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน  เบอรติดตอ  : 02-356-0466-70 ตอ  4099 
ผูจัดเกบ็ขอมลู :   นางสมบุญ  ศรีชูเปยม   เบอรติดตอ  : 02-356-0466-70 ตอ  2015 
 นางนิภาพร  คาํโท      02-356-0466-70 ตอ 1046 

นางสาววราภรณ  รอดไหม     02-356-0466-70 ตอ  2017 

เหตุผล :  

เพื่อใหมีขอมูลทางการเงินที่นําไปใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน นําไปสูการบริหารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพ และมีฐานขอมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 
ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนดได
แลวเสร็จ และรายงานผล
การคํานวณตนทุนตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสํานัก
งบประมาณ 
กรมบัญชีกลางและ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยทุกกิจกรรมยอยและผลผลิตยอย ดังนี้ 
• รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยกิจกรรม  

ผลผลิต กิจกรรมยอย และผลผลิตยอยของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความ
เห็นชอบจาก  ผูมีอํานาจ  

• ทั้งนี้ วันทีแ่ลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณ  
ตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจ
ลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

• การกําหนดเกณฑการปนสวนคาใชจายของแตละ
กิจกรรมยอยเขาสูผลผลิตยอย 

• สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 

• ในการจัดทําบัญชีตนทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ตองใชขอมูลทางบัญชต้ัีงแต 1 ตุลาคม 2551 
– 30 กนัยายน 2552   

2 ขั้นตอนที่ 2 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  วิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิตและ 
กิจกรรมระหวาง  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1 พรอมทั้งรายละเอียดการวิเคราะหผล
การคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ไดจัดทําแลวเสร็จ 
ดังนี้ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 และปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 วามีการ  

 รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต   
ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ โดยเนื้อหาของ
รายงานฯ ดังกลาว ประกอบดวย 

 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
หรือลดลงอยางไร 
พรอมทั้งวิเคราะหถึง
สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว  
 

- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการ  
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปงบประมาณ     
พ.ศ. 2552 ในตนทุนผลผลิตภาพรวม พรอมทั้ง 

   เปรียบเทียบและวิเคราะหตนทุนผลผลิตกจิกรรม  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 จัดทํารายงาน สรุปผล
การวิเคราะห 

               ตามหนวยงาน (หนวยงานหลักและหนวยงาน
สนับสนุน) 

 ตนทุนตอหนวย     
ผลผลิตไดแลวเสร็จ 
และเสนอใหสํานัก
งบประมาณ  

- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนทนุ
ผลผลิตภาพรวม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในตนทุนผลผลิต กิจกรรมตามหนวยงาน 
(หนวยงานหลกัและหนวยงานสนับสนุน 

 กรมบัญชีกลางและ
สํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ              

 ทั้งนี้ วันทีแ่ลวเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจ     
ลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

   สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 

3 ขั้นตอนที่ 3 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สวนราชการมีการระบุ
ตนทุนทางตรงเขาสู
กิจกรรมยอยหรือศูนย
ตนทุนในระบบ GFMIS 
และสงมอบใหหนวยงานใน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1 และ 2 พรอมทั้ง เอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงการระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรมยอยหรือ
ศูนยตนทุนในระบบ GFMIS สําหรับขอมูลคาใชจายของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 องคกรรวมตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสม สําหรับ
ขอมูลคาใชจายของ  

 สําเนาหนังสือแจงเวียนใหหนวยงานภายใน            
สวนราชการตรวจสอบรายละเอียดความถูกตองของ
คาใชจาย 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  หลักฐานแสดงการตรวจสอบจากผูรับผิดชอบ           
ศูนยตนทุนของแตละสวนงานภายในสวนราชการ
เกี่ยวกับความถูกตองของศูนยตนทุนและกิจกรรมยอย 

   สําเนาหนังสือนําสงใหกับ กรมบัญชีกลางภายในวันที่   
1 พฤศจิกายน 2553 

4 ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 จัดทําแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดยพิจารณาจากผลการ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้งแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ดังนี้ 

 คํานวณตนทุนที่เกิดขึ้นซึ่ง
แผนดังกลาวตองสอดคลอง
กับผลการวิเคราะหตนทุน 

• รายงานผลการวิเคราะหรายละเอียดของตนทุนคงที่ 
หรือตนทนุผันแปรที่มีผลทําใหตนทุนตอหนวย
ลดลงหรือทําใหผลผลิตเพิ่มขึน้ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 ผลผลิตตอหนวยของ
องคกร พรอมทั้งกําหนด
เปาหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน 

• แผนเพิ่มประสทิธิภาพการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดเปาหมาย       
การเพิ่มประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
อยางชัดเจน (สามารถวัดผลได) 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ใหชัดเจน และแผนฯ
ดังกลาวไดรับความ 

• ทั้งนี้ วันทีแ่ลวเสร็จของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 อางองิจาก
วันที่ผูมีอํานาจ ลงนามเห็นชอบตอแผนฯ ดังกลาว 

 เห็นชอบจากผูบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการ 

 สําเนาหนังสือนําสงใหกับกรมบัญชีกลางภายในวันที่  
31 มีนาคม 2553 

5 ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  ดําเนินการตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
ไดแลวเสร็จครบถวน  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐาน
ที่แสดงถึงการดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ        
การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี ้
 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ โดยมีเนื้อหาที่ระบุ 

  จัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงาน และ
ผลสําเร็จตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ          
การดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 และไดรบัความ
เห็นชอบจากหวัหนา
สวนราชการ 

- ผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จที่เกิดจากการ
ดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน/อุปสรรคตอ
การดําเนินงาน 

- แนวทางหรอืขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิการ
ในปตอไป 

- วันที่แลวเสร็จของรายงานสรปุผลการดําเนินงาน
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ อางอิงจากวันที่ผูมี
อํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

   สําเนาหนังสือนําสงใหกับกรมบัญชีกลางภายในวันที่  
1 พฤศจิกายน 2553 
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ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 

ตัวชี้วัดที่  11  ระดับความสําเรจ็ของการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 1    
คําอธิบาย : 

••  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะพิจารณา
จากความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขอมูลปริมาณ
การใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใช
พลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณ
พลังงานที่สวนราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสม
ตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-
report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

••  พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ดานไฟฟา   
2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง   

สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 

 
คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

                     คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

เกณฑการใหคะแนน :  

••  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานใน
สังกัดทั้งหมด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน ดังนี้ 

1.  ดานไฟฟา รวม 2.5 คะแนน 
  เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา มีรายละเอียด ดังนี ้

ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดาน
ไฟฟาของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

0.50 

2 2.1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 0.25 

 2.2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25 

3 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
โดยอยูในชวงต้ังแตรอยละ 25 ถึง รอยละ 50 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 
 

0.50 
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ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

4 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
โดยอยูในชวงต้ังแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนกีารใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 

0.50 

5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรอื มีคาดัชนีการใช
พลังงานไฟฟาอยูในชวง 0 ถงึ -0.090  
 

ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริง นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนกีารใชพลังงานไฟฟา มากกวา 0  
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

0.50 

2.  น้ํามันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน  
  เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานน้าํมันเชื้อเพลิง มีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดาน
น้ํามันเชื้อเพลิงของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 

0.50 

2.1 ขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน 0.25 2 
2.2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25 

3 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวา ปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
โดยอยูในชวงต้ังแตรอยละ 25 ถึง รอยละ 50 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.50 

4 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
โดยอยูในชวงต้ังแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนกีารใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 

0.50 

5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนกีารใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง 0 ถึง -0.090 
 

กรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจริง นอยกวา ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน หรอื มีคาดัชนีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง มากกวา 0  
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ํามันเชื้อเพลิง (2.5 คะแนน) 

0.50 
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แผนภาพแสดงการใหคะแนนในระดับคะแนน 3 ถึง 5 
(หนวยงานที่จะไดรับการประเมินดัชนีการใชพลังงานในขั้นที่ 2 ตองไดรับคะแนนเต็ม) 

 

เงื่อนไข : 
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ สํานักงาน 

ก.พ.ร. จะใชขอมูลที่สวนราชการไดรายงานผลผาน 3 Hwww.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

2. สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนีการใช
พลังงาน ในขั้นตอนที่ 3-5 

3. หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงาน
จริงเปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 ซึ่งจากขอมูลของป 
2551 จะมีหนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณรอยละ 10 ของหนวยงานราชการทั้งประเทศ 

4. การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
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สวนราชการ หมายถึง สวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงสวนราชการที่ ต้ังขึ้นเปนหนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏใน
กฎกระทรวง สําหรับสวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรม ซึ่งจัดต้ังขึ้นตาม
กฎกระทรวง แตปฏิบัติงานอยูในภูมิภาค การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลของ 
สวนราชการนั้น ๆ ใหพิจารณาจากสถานที่ต้ังของสวนราชการวา ต้ังอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงาน
ผลการดําเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ต้ังอยูนั้น 
สวนราชการที่มีจํานวนหนวยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบมารวมในการประเมินผลการ
ประหยัดพลังงาน มากกวา 30 หนวยงาน จะไดรับคะแนนสวนเพิ่มอีก 0.05 เทาของคะแนนที่
ไ ด รั บ  โ ดยส ว น ร าชก า รนั้ น  จะต อ งมี หน ว ย ง านที่ ร า ย ง านข อมู ลผ าน  www.e-
report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ  80 ของจํานวน
หนวยงานทั้งหมด 
เชน สวนราชการ A มีหนวยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หนวยงาน รายงานขอมูลครบทุกขั้นตอน 
 55 หนวยงาน (เทากับ 84%) ไดรับคะแนนตั้งตนเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และไดคะแนนสวนเพิ่มอีก 
0.05 * 4.2634 เทากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของสวนราชการ A เทากับ 4.4766 คะแนน   
(= 4.2634 + 0.2132) 

เหตุผล :  
พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพาพลังงาน
จากตางประเทศเปนสวนใหญ ที่ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความ
ตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน 
โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงกําหนดที่จะประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการดานการใชพลังงาน โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เปนเจาภาพหลักของตัวชี้วัด  

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล: 

 ขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณคะแนนขั้นที่ 3 - 5  
 (1) ขอมูลที่ใชในการคํานวณปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
 เปนขอมูลของตัวแปรที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 

กันยายน 2553 รวม 12 เดือน แบงออกเปน 2 สวนคือ 
(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน  จํานวนบุคลากร พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร เวลาการ

ทํางาน จํานวนผูเขามาใชบริการ การออกใหบริการ เปนตน 
(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดที่ต้ัง พื้นที่ของอําเภอที่ต้ัง 

พื้นที่ของจังหวัดที่ต้ัง เปนตน 
โดยสวนราชการจะตองรายงานขอมูลตัวแปรตามรายการที่ปรากฏในหนาดัชนีการใชพลังงานของสวน
ราชการ บน www.e-report.energy.go.th ใหครบทุกรายการ โดยเปนขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในแตละเดือน 
ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 ใหครบ 12 เดือน 
 



ตัวชี้วัดราชบัณฑิตยสถาน 

                                                                                                                                    รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
                                                                                                                                                                                  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

                            73 

(2) ขอมูลที่ใชในการคํานวณคาการใชพลังงานไฟฟาจริง  
คือปริมาณการใชไฟฟาที่ใชจริงในกิจการของสวนราชการ ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 
กันยายน 2553 รวม 12 เดือน โดยรวบรวมจํานวนหนวยไฟฟาที่ปรากฏในใบแจงหนี้การใชไฟฟาที่
การไฟฟาเรียกเก็บแตละเดือน นําไปรายงานปริมาณการใชไฟฟาผาน www.e-report.energy.go.th 
ใหครบ 12 เดือน 

(3) ขอมูลที่ใชในการคํานวณคาการใชพลังงานน้ํามันจริง  
คือปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ใชไปจริงในยานพาหนะของสวนราชการ ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2552 ถึง 30 กันยายน 2553 รวม 12 เดือน ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันแกสโซฮอล 
น้ํามันไบโอดีเซล และกาซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจํานวนหนวยของเชื้อเพลิงที่ปรากฏใน
ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สวนราชการไดซื้อและใชไปกับยานพาหนะของสวนราชการทุกคันในแตละ
เดือน แลวนําไปรายงานปริมาณการใชไฟฟาผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 
กรณีที่สวนราชการใชน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือก ไดแก แกสโซฮอล (ใน 1 ลิตร มีน้ํามันเบนซินอยู 90%) 
น้ํามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ํามันดีเซลอยู 95%) และกาซธรรมชาติ (NGV) ที่ใชแทนเบนซินหรือ
ดีเซล 100% นั้น การคํานวณปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะจํานวนปริมาณ
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล เทานั้น ตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี้: 
คาการใชน้ํามนัจรงิ = ปริมาณน้ํามันเบนซนิ + ปริมาณน้ํามันดีเซล + (0.90 x ปริมาณน้าํมันแกส 
โซฮอล) + (0.95 x ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 

 การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5  
- เมื่อทราบคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันของสวนราชการแลว จะนําคาดัชนีที่ไดไปเทียบบัญญัติไตรยางศ

เพื่อประเมินคะแนน 
- กรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริง นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี

การใชไฟฟา/น้ํามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในขั้นที่ 3 – 5 (1.5 คะแนน) 

 การประมวลคะแนนกรณีสวนราชการมีหนวยงานในสังกัดมารวมในการประเมินผล 
1) ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน  
2) พิจารณาใหคะแนนของสวนราชการ โดยคิดคาเฉล่ียจากคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด / จาํนวนหนวยงานในสังกัดทั้งหมด) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล: 
 สวนราชการรายงานขอมูลทุกขั้นตอนผาน 4 Hwww.e-report.energy.go.th 

 

ผูกํากบัตัวชี้วัด : นางนฤมล  นชุวานิช   เบอรติดตอ   : 0 2356 0466-70 ตอ 5033 
ผูจัดเกบ็ขอมลู : นางรัชนีวรรณ  ละออ  เบอรติดตอ   : 0 2356 0466-70 ตอ 2009 

 นายอาคม  คงทน     0 2356 0466-70 ตอ 2018,2019 
 นายอภิเดช  บุญสงค    0 2356 0466-70 ตอ 1036 
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 มีการรายงานผลการ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 ติดตามการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัด
พลังงานดานไฟฟาและ
ดานน้ํามันเชื้อเพลิงของ
คณะทํางานลดการใช
พลังงาน รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดอืน 
(1 คะแนน) 

 ใชขอมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟาและ
ดานน้ํามันเชื้อเพลิงของคณะทํางานลดการใชพลังงาน ที่
สวนราชการบันทึก ใน 5Hwww.e-report.energy.go.th 
ตามที่ สนพ. ออกแบบไว เชน ไดมีการประชมุ
คณะทํางาน ครั้งที่ ... ที่ประชุมมีมติวา ...... หรือ ที่
ประชุมเห็นวาผลการดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 สามารถทําใหหนวยงานใช
พลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสมโดย
ใชไฟฟาและน้าํมันเชื้อเพลิงไมเกินคามาตรฐาน เปนตน 

  การสังเกตการณ 

   สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือ
โครงการหลัก 

 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงในสวนราชการ 
  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 1 คะแนน 

  
 

การติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะทํางาน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ไมมีการรายงานผลการติดตามการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางาน
ลดการใชพลังงาน 

0.0 
คะแนน 

0.0 
คะแนน 

มีการรายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟาและดาน
นํ้ามันเชื้อเพลิงของคณะทํางานลดการใช
พลังงาน 

0.5 
คะแนน 

0.5 
คะแนน 

 
2 ขอมูลในฐานขอมูลการ

ประหยัดไฟฟา/น้ํามัน
ครบถวน และขอมูลที่ใช
สําหรับประเมินคาดัชนี
การใชพลังงานครบถวน 

แบงเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลในฐานขอมูลการ
ประหยัดไฟฟา/น้ํามัน และสวนที่ 2 ขอมูลที่ใชสําหรับ
ประเมินคาดัชนีการใชพลังงาน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สวนที่ 1 ขอมลูใน 
ฐานขอมูลการประหยัด
ไฟฟา/น้ํามัน 
(0.5 คะแนน) 

 ใชขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของหนวยงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่หนวยงานภายในสวน

ราชการไดรายงานผลผาน 6Hwww.e-report.energy.go.th 
ของสวนอนรุักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

 
  การสังเกตการณ 
   กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด

ควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้
   ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการ
จัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของ
ขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน 
สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได 
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบใน
การจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลให
เปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมกีารเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมลู 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการ
มีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการอื่น 
ภาคเอกชนและประชาชน ตรวจสอบขอมูลได 

 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 2 (สวนที่ 1) = 0.5 
คะแนน 

  พิจารณา 2 สวน คือ  (1)  ขอมูลดานไฟฟา = 0.25 คะแนน  
       (2) ขอมูลดานน้ํามัน = 0.25 คะแนน  

วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
พิจารณาความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/

น้ํามัน ในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟา/น้ํามันใน 7Hwww.e-
report.energy.go.thปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  
 

ความครบถวน ดานไฟฟา ดานน้ํามัน 

ไมครบรอยละ 100 0.0 คะแนน 0.0 คะแนน 
ครบรอยละ 100 0.25 คะแนน 0.25 คะแนน  

  หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลปริมาณการใช
ไฟฟา/น้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครบถวน 12 เดือน 

 สวนที่ 2 ขอมลูที่ใช
สําหรับประเมินคาดัชนี  

จําแนกหนวยงานราชการ โดยแบงกลุมตามลักษณะการ
ปฏิบัติงาน 

 การใชพลังงาน 
(0.5 คะแนน) 

2.1 ดัชนีการใชพลงังาน จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานราชการ โดยแบงกลุมหนวยงานออกเปน 
9 ลักษณะ 

1. กลุมทั่วไป 
2. กลุมโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
3. กลุมโรงเรียน 
4. กลุมศาลและสํานักงานอัยการ 
5. กลุมเรือนจําและสถานคุมประพฤติ 
6. กลุมสถานีตํารวจ 
7. กลุมสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
8. กลุมสถานสงเคราะห 
9. กลุมสถานีวิทยุและสถานีเครื่องสงสัญญาณ 

 
  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  2.2 ใชขอมูลการทํางานและขอมูลอืน่ๆ ที่เปนคาตัวแปรใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เชน การใหบริการ กิจกรรม 
จํานวนบุคลากร จํานวนนักเรยีน จํานวนเตียงคนไข  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

          งบประมาณที่ไดรับพื้นที่ของอาคารทีม่ี พื้นที่การใหบริการ 
และขอมูลการใหบริการ เปนตน ที่สวนราชการไดรายงาน
ผาน www.e-report.energy.go.th โดยแตละกลุมมีคา 
ตัวแปรที่ตองรายงานแตกตางกัน ดังปรากฏใน  8Hwww.e-
report.energy.go.th 

       คาตัวแปรตางๆ จะถูกนาํไปหาคาดัชนีการใชพลังงาน
ของแตละหนวยงาน โดยมีแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
ซึ่งสมการจะมีคาที่ขึ้นอยูกบัตัวแปรในแตละกลุม เมื่อ
ปอนขอมูลเขาไปในแบบจําลองฯ ก็จะไดคาการใช
พลังงานมาตรฐานของแตละหนวยงาน จากนั้นจะนํา
คาที่ไดไปเปรียบเทียบกับคาการใชพลังงานจริงของ 
แตละหนวยงาน ซึง่จะทราบคาดัชนีการใชพลังงานของ
แตละหนวยงานที่จะนําไปใชประเมินผล 

  

 
  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 2 (สวนที่ 2)  = 0.5 

คะแนน 
  วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
   พิจารณาความครบถวนของขอมูลสําหรับประเมิน

ดัชนีการใชพลังงาน ใน9Hwww.e-report.energy.go.th
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

  
 

ความครบถวน คะแนน 

ไมครบรอยละ 100 0.0 คะแนน 
ครบรอยละ 100 0.5 คะแนน  

  หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลที่ใชสําหรับ
ประเมินดัชนีการใชพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ครบถวนทั้ง 12 เดือน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

3 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 น้ํามันอยูในชวง 
-0.200 ถึง -0.333 

 ขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของหนวยงานในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ที่ไดรายงานผลผาน 10Hwww.e-report.energy. 
go.th ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-5 (ดัชนีการใช
ไฟฟา/น้ํามัน) = 3 คะแนน 

  พิจารณา 2 สวน คือ  
(1) ดัชนีการใชไฟฟา   = 1.5 คะแนน  

        (2) ดัชนีการใชน้ํามัน   = 1.5 คะแนน 
4 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/  วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
 น้ํามันอยูในชวง 

-0.091 ถึง -0.199 
 หนวยงานจะไดรับการประเมินในขั้นตอนที่ 3-5 ตอง
ไดรับคะแนนในเกณฑการใหคะแนนระดับที่ 2  
(ความครบถวนของฐานขอมลู)  

 วิธีใหคะแนน 
5 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/

น้ํามันอยูในชวง 
0 ถึง -0.090 

(1) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้าํมันมาตรฐาน 
แบบจําลองทางคณิตศาสตรไดจากการวิเคราะห 

ทางสถิติโดยใชการวิเคราะหการถดถอย (Regression 
Analysis) โดยแยกการวิเคราะหในแตกลุมของหนวยงาน 
โดยสามารถดูรายละเอียดของแตละกลุมหนวยงานไดใน 
11Hwww.e-report.energy.go.th โดยในการวิเคราะหนั้น
จะพิจารณาตัวแปรที่มีผลตอการใชพลังงานของ
หนวยงาน  

(2) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้าํมัน (จริง) 
ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ที่หนวยงานรายงานผาน 

12Hwww.e-report.energy.go.th ครบ 12 เดือน 
(3) คาดัชนีการใชพลังงาน 
      = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจรงิ 
                                  คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

  ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการ
ใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน
มากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา/
น้ํามัน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 
  เกณฑการใหคะแนน 
  

 

การใหคะแนนแบงเปน 3 ขั้นตอน ไฟฟา น้ํามัน 

ขั้นที่ 3 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/
น้ํามันอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

ขั้นที่ 4 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/
น้ํามันอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

ขั้นที่ 5 มีคาดัชนีการใชไฟฟา/
น้ํามันอยูในชวง 0 ถึง -0.090 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

รวม 3 ชวง คะแนนเต็ม 1.5 
คะแนน 

1.5 
คะแนน  

  หมายเหตุ: การประเมินคะแนนในขัน้ตอนที่ 3 4 และ 5 หาก
คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันที่ไดจริงอยูระหวางคาขอบเขตให
ใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ 

  ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการ
ใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน
มากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในขั้นที่ 3-5  (1.5 คะแนน) 

  วิธีและเกณฑการใหคะแนนของสวนราชการที่มีหลาย
หนวยงาน 

  ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานของสวนราชการ
ตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน แลวนํามา
พิจารณาใหคะแนนของสวนราชการนั้น โดยคิดจากคาเฉล่ีย
ของหนวยงานในสวนราชการทั้งหมด 

  = ผลรวมของคะแนนของหนวยงานของสวนราชการทั้งหมด 
                     จํานวนหนวยงานของสวนราชการทั้งหมด 

หมายเหตุ :  การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสวนราชการ
สรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการ
เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมลูเพิ่มเติม 
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ประเด็นการประเมินผล : การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

ตัวชี้วัดที่ 12  ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 
หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก :   รอยละ 2 
คําอธิบาย :  

••  การควบคุมภายใน หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากร
ของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ
ตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 

••  ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหนวยงานใน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 (ขอ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่ไดกําหนดเปนแนวทางไว 

เกณฑการใหคะแนน :  

พิจารณาจาก 2 สวน คือ 

 น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการพิจารณา 

สวนที่ 1 1  มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ คิดเปนรอยละ 100  
สวนที่ 2 1  มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินกําหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6)) 

หมายเหตุ : 
กรณีสวนราชการที่ไมมีการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 14 "ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ" ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัดดังกลาวรอยละ 0.5 มารวมไวในตัวชี้วัดที่ 12 "ระดับ
ความสําเร็จของการควบคุมภายใน" จึงมีผลทําใหน้ําหนักตัวชี้วัดที่ 12 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2 ซึ่งแบงเกณฑการให
คะแนนเปน 2 สวน โดยกําหนดน้ําหนักคะแนน 0.5 ไปไวในสวนที่ 1 จึงทําใหสวนที่ 1 มีน้ําหนักรอยละ 1 และสวน
ที่ 2 กําหนดใหมีน้ําหนักรอยละ 1 
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สวนที่ 1 : มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ 

สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนหนวยรบัตรวจและสวนงานยอย ที่จดัสงรายงานการควบคุมภายใน X 100  
 จํานวนหนวยรบัตรวจและสวนงานยอยทั้งหมดของสวนราชการ  

 

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

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

60 70 80 90 100 

สวนที่ 2 : กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาวาสวนราชการทุกระดับไดมีระบบการควบคุม
ภายในที่เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด (ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ 6)) ดังนี้  

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน 

1 หนวยรับตรวจมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการประเมินผลควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ พรอมระบุถึงบทบาท ความรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการติดตามการควบคุมภายใน 

2 มีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 
2552  

3 หนวยรับตรวจมีรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 
องคประกอบ (แบบ ปอ.2) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมินของระดับสวนงานยอย 
(แบบ ปย.1) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4 หนวยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทํารายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมิน
กระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับสวนงานยอย (แบบ ปย.2) สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

5 พิจารณาผลการประเมินที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ 
การประเมินผลการควบคุมภายในดังกลาวตองไดรับการประเมินผล  

 จากผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง ภายในเกาสิบวันนับ
จากวันสิ้นปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) 
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หมายเหตุ : 

1. การควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ หมายถึง  
1.1. การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (ระดับองคกร) ไดแก สวนราชการระดับกรม  
1.2. การควบคุมภายในระดับสวนงานยอย ไดแก ทุกหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางและ

ราชการบริหารสวนกลางที่ต้ังอยูในภูมิภาค ที่ปรากฏตามโครงสรางของกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการ ทั้งนี้ยกเวน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไมตองดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดนี้ แตยังคงตองดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

2. การประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด มี 5 องคประกอบ ดังนี้ 

(1)  สภาพแวดลอมของการควบคุม 
(2)  การประเมินความเสี่ยง 
(3)  กิจกรรมการควบคุม 
(4)  สารสนเทศและการสื่อสาร 
(5)  การติดตามประเมินผล 

3. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6 ประกอบดวย 
3.1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ มีดังนี้ 

3.1.1. รายงานการประเมินผลระดับหนวยรับตรวจ (ระดับองคกร : กรม) ไดแก 
1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) 
2) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) 
3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 

3.1.2. รายงานการประเมินผลระดับสวนงานยอย ไดแก 
1) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
2) รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 

3.2. รายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน ในฐานะผูประเมินอิสระ 
เพื่อรายงานตอหัวหนาสวนราชการ วาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปอยาง
สมเหตุสมผลและระวังอยางรอบคอบ ทั้งนี้โดยใชแบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 
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เงื่อนไข : 

ขั้นตอนที่ 2 (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 
1. เอกสารหลักฐานของหนวยรับตรวจที่แสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยใหคิดคะแนนจากจํานวนสวนงานยอยที่มี
เอกสารหลักฐาน (0.50 คะแนน) 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงที่นําเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ 
และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงโดยจัดสงไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 (0.50 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 3 (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 
1. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ. 2) 

(0.50 คะแนน) 
2. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย (แบบ ปย. 1)โดย

ใหคิดคะแนนจากจํานวนสวนงานยอยที่มีรายงาน (0.50 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 4 (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 
1. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) (0.50 คะแนน) 
2. รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) โดยใหคิดคะแนนจาก

จํานวนสวนงานยอยที่มีรายงาน (0.50 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 5 (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 
1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) (0.33 คะแนน) 
2. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน  

(แบบ ปส.) (0.33 คะแนน) 
3. สงแบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง 

โดยจัดสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ (30 ธันวาคม 
2553) (0.17 คะแนน) สําหรับการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ใหรายงานเฉพาะ 
แบบ ปอ.1 เพียงฉบับเดียวเทานั้น โดยจัดสงไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภายในเกา
สิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) (0.17 คะแนน)  

 

เหตุผล :  
1. เพื่อเปนเครื่องมือที่ผูบริหารนํามาใชเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะ

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
2. เพื่อเปนขอมูลที่ชวยสนับสนุนและเปนประโยชนอยางมากแกผูบริหารของหนวยราชการใน          

การบริหารงานและประกอบการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานภายในหนวยงานใหดียิ่งขึ้น 
3. เพื่อใหผูบริหารของหนวยราชการใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน 
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ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม   เบอรติดตอ   :  02 356 0466-70 ตอ 3099 
ผูจัดเกบ็ขอมลู :  นางนิภาพร  คาํโท  เบอรติดตอ   :  02 356 0466-70 ตอ 1046 
 นายปยะพงษ  โพธ์ิเย็น    02 356 0466-70 ตอ 3024 
 นายกมล  หมืน่ยุทธ    02 356 0466-70 ตอ 2021 
 
แนวทางการประเมินผล :  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 

คําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบ หรอืหนังสือ
มอบหมายผูรบัผิดชอบ 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 
หนวยรับตรวจมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ พรอมระบุถึงบทบาท ความ
รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการติดตามการควบคุมภายใน 

  

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 2 ขั้นตอนที่ 2 : 
มีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 

หนวยรับตรวจมีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
กระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 เชน  มีคณะทํ างานในการติดตาม
แผนการปรับปรุง มีรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงที่นําเสนอตอหัวหนา
สวนราชการเพื่อสั่งการ โดยใหหนวยรับตรวจ
สงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจํากระทรวง ภายในวันที่ 
30 เ มษ า ยน  2553 ทั้ ง นี้  ใ ห จั ดส ง ไปที่
สํานักงาน ก.พ.ร. ในรูปของแผนบันทึกขอมูล 
(CD) จํานวน 2 ชุด 

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 

มีรายงานผลสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี ้
3 ขั้นตอนที่ 3 : 

มีรายงานผลการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ครบทั้ง 5 
องคประกอบ (แบบ ปอ .  2) ซึ่งมาจากการ
ประมวลผลการประเมินของระดับสวนงานยอย 
(แบบ ปย. 1) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ. 2) 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายในระดับสวนงานยอย (แบบ ปย. 1) 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 

มีรายงานผลสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี ้

 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ. 3)  

 
รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 

 

4 
 

ขั้นตอนที่ 4 : 
หนวยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทํารายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) 
ซึ่ ง ม า จ ากก า รป ร ะมวลผลก า รป ร ะ เ มิ น
กระบวนการในการประเมินผลการควบคุม
ภายในของระดับสวนงานยอย (แบบ ปย. 2)
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

ประเมินจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 5 ขั้นตอนที่ 5 : 
พิจารณาผลการประเมินที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 
และ 4 เพื่อจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) 
สําหรับปงบประมาณ พ .ศ . 2553 ทั้งนี้ การ
ประเมินผลการควบคุมภายในดังกลาวตองไดรับ
การประเมินผลจากผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 
และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน  ผู กํ ากับดูแล  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง 
ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
(30 ธันวาคม 2553) 
 

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1)  
รายงานผลการสอบทานการประเมินผล 
การควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปส.)  

      ทั้งนี้ แบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ให
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจํากระทรวงภายในเกาสิบวัน
นับจากวันสิ้นปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) 
ทั้งนี้ใหหนวยรับตรวจจัดสงไปที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. ในรูปของแผนบันทึกขอมูล (CD) 
จํานวน 2 ชุด และใหรายงานเฉพาะ แบบ ปอ.
1 ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเพียงฉบับ
เดียวเทานั้น  
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ตัวชี้วัดที่ 13  ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

• การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม
และ เปนอิ สระ  ซึ่ ง จั ด ใหมี ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ มคุณค าและปรับปรุ งการปฏิบั ติ ง านของส วนราชการใหดี ขึ้ น  
การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมิน 
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

• ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ                 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

 เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็น
รายละเอียด ดังนี้ 

 - ปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใช 
 - การวิเคราะหความเสี่ยง 
 - การจัดลําดับความเสี่ยง 

2 และ 3 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป                  
โดยจะตองแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี ้

 - วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
 - ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 - การจัดสรรทรัพยากร 
 - แนวทางการปฏิบัติงาน 

4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอ
หัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะที่มีในรายงานฯ 

5 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบั ติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงาน 
โดยวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน รวมทั้งมี
การแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของหนวยงาน 
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การพิจารณาระดับคะแนนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 4 ขั้นตอน โดยมรีะดับคะแนน ดังนี ้

ขั้นตอน คะแนนเต็ม 

1 1.00 คะแนน 
2 2.00 คะแนน 
3 1.00 คะแนน 
4 1.00 คะแนน 

รวม 5.00 คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 (1.00 คะแนน) 
จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 มีการระบุปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใชในการประเมินความเสี่ยง (0.25 คะแนน) 
1.2 มีการแสดงรายละเอียดใหเห็นถึงการวิเคราะหความเสี่ยง (0.25 คะแนน) 
1.3 มีการจัดลําดับความเสี่ยงและผลสรุปที่ไดใชในการวางแผนการตรวจสอบ (0.50 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 2 (2.00 คะแนน) 
จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป โดยจะตองแสดงใหเห็นรายละเอียด 
ดังนี้ 

- วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน 

- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรัพยากร 

- แนวทางการปฏิบัติงาน 
โดยเรื่องที่จะตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปที่วางไวใหจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 2.1 การตรวจสอบดานการเงนิและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบงัคับ (อยางนอย 1 เรื่อง)                 
(0.70 คะแนน) 
 2.2 การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อยางนอย 2 เรือ่ง) (1.30 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 3 (1.00 คะแนน) 

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบประจําป 

3.1 มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับครบถวน
ตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป (0.20 คะแนน) 

3.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนนิงานครบถวนตามที่กําหนดไวใน
แผนการตรวจสอบประจําป (0.40 คะแนน) 

3.3 เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะที่มีในรายงาน ฯ (0.40 คะแนน) 
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ขั้นตอนที ่4 (1.00 คะแนน) 
4.1 มีการวิเคราะหใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไวในรายงานผลการ

ตรวจสอบ (0.30 คะแนน) 
4.2 มีการวิเคราะหใหเห็นถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไวในรายงานผลการ

ตรวจสอบ (0.30 คะแนน) 
4.3 มีการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานใหแกผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานของหนวยงานในรายงานผลการตรวจสอบ (0.40 คะแนน) 

เงื่อนไข :  
หนวยงานในสวนราชการ ใหรวมถึง หนวยงานในราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือ         

มีสํานักงานที่ต้ังอยูในภูมิภาค 
ทั้งนี้  ใหสวนราชการจัดสงเอกสารขอมูล เพื่อใชเปนหลักฐานในการประเมินผลตามเกณฑตัวชี้วัดนี้

มายัง สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

เอกสารที่ตองจัดสง กําหนดสง 
1. แผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับการอนุมัติแลว พรอมทั้ง
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

ภายในเดือนธันวาคม 2552 

2. แผนการปฏบิัติงานในแตละเรื่องตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปที่วางไว ดังนี ้

ภายในเดือนมีนาคม 2553 

2.1) การตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และขอบังคับ (อยางนอย 1 เรือ่ง) 

 

2.2) การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน 
(อยางนอย 2 เรื่อง) 

 

3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ยกเวน การตรวจสอบที่ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 
2553 เมื่อเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือสั่งการแลว ใหจัดสงภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 

จัดสงทันทีหลังจากที่นําเสนอ 
หัวหนาสวนราชการพิจารณาให
ความเห็นชอบหรือสั่งการแลว 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก: หนวยตรวจสอบภายใน  ราชบัณฑิตยสถาน  
ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด :  นางนิภาพร  คาํโท   เบอรติดตอ   :  02-356-0466-70 ตอ  1046 
ผูจัดเกบ็ขอมลู :  นางสาววราภรณ  รอดไหม  เบอรติดตอ   :  02-356-0466-70 ตอ  2017 
 นางสาวมณฑิรา  มีสุวรรณ    02-356-0466-70 ตอ  2012 
 นางสาวจุฑามาส  อุนปุณฑรกิ  02-356-0466-70 ตอ  2021 
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เหตุผล :  
เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เปนไปตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
เพื่อใหสวนราชการมีขอมูลการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดในยุทธศาสตรของสวนราชการ อีกทั้งเปนการ
ปองกันการทุจริตไดอีกทางหนึ่ง 

เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดเห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

แนวทางการประเมินผล :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 จัดทํากระดาษทําการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อวาง
แผนการตรวจสอบ       
โดยแสดงใหเหน็
รายละเอียด ดังนี ้

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการไดจัดทํากระดาษทําการประเมิน  
ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็น
รายละเอียด ดังนี้ 
 มีการระบุปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใช 

 - ปจจัยเสี่ยงและเกณฑ
ความเสี่ยงที่นํามาใช 

 มีการแสดงรายละเอียดให เห็นถึงการวิ เคราะห 
ความเสี่ยง 

 - การวิเคราะหความเสี่ยง 
- การจัดลําดับความเสี่ยง 

 มีการจัดลําดับความเสี่ยงและผลสรุปที่ไดใชในการวาง
แผนการตรวจสอบ 

   เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการประเมิน  
ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

   สําเนาแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับการอนุมัติแลว 
2 และ 3 ขั้นตอนที่ 2 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) ตาม
แผนการตรวจสอบประจําป 
โดยจะตองแสดงใหเห็น
รายละเอียด ดังนี ้

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ  
ระดับคะแนน 1 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงวา 
หนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการไดจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําป  
โดยแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 

 - วัตถุประสงคของการ
ปฏิบัติงาน 
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรัพยากร 

 วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 การจัดสรรทรัพยากร 
 แนวทางการปฏิบัติงาน 

 - แนวทางการปฏิบัติงาน  แผนการปฏิบัติงานในแตละเรื่องตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปที่วางไว โดยใหมี 

 



ตัวชี้วัดราชบัณฑิตยสถาน 

                                                                                                                                    รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
                                                                                                                                                                                  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

                            90 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

  1) แผนการปฏิบั ติงานการตรวจสอบดานการเงินและ  
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ (อยางนอย  
1 เรื่อง) 

  2) แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือ
การดําเนินงาน (อยางนอย 1 เรื่อง) 

4 ขั้นตอนที่ 3 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 จัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบครบถวนตามที่
กําหนดในแผนการ
ตรวจสอบ และเสนอ
หัวหนาสวนราชการ
พิจารณาใหความเห็นชอบ 
หรือสั่งการใหหนวยงานที ่

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ  
ระดับคะแนน 1, 2 และ 3 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่
แสดงวาหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการมี
การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนทุกเรื่อง
ตามที่กําหนด ในแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ โดยเนื้อหาสาระของ
รายงานผลการตรวจสอบ ประกอบดวย 

 เกี่ยวของปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะที่มีในรายงาน
ฯ 

1) วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
2) ขอบเขตของการตรวจสอบ 
3) สรุปผลการตรวจสอบ  ความคิด เห็นและหรื อ

ขอเสนอแนะ 
   รวมทั้งมีการเสนอใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาให

ความเห็นชอบหรือสั่งการตามขอเสนอแนะที่มีใน
รายงานผลการตรวจสอบ 

   รายงานผลการตรวจสอบทุกเรื่องที่กําหนดไวในแผนการ
ตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ 

   เอกสารหรือหลักฐานแสดงการพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือสั่งการของหัวหนาสวนราชการตามรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

5 ขั้นตอนที่ 4 :  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
หรือการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน โดยวิเคราะห
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานหรือการ
ดําเนินงาน รวมทั้งมีการ
แสดงความคิดเห็นหรือ

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ  
ระดับคะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐาน  
ที่แสดงวาหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ  
ไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน
หรือการดําเนินงาน โดยผลของการตรวจสอบไดแสดง
การวิเคราะหและประเมินผลวา การปฏิบัติงานหรือการ
ดําเนินงานในเรื่องที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของการ
ปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานในเรื่องนั้นๆ หรือไม  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ขอเสนอแนะใหแกผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 

อยางไร รวมทั้งมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือแกไข
การปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานใหแกผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานของหนวยงานหรือไม อยางไร 

   รายงานผลการตรวจสอบดานการปฏิบัติงานการ
ดําเนินงาน (อยางนอย 2 เรื่อง) ที่มี เนื้อหาการ
ตรวจสอบที่วิเคราะหถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงาน รวมทั้งมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหรือแกไขการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน
ใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของหนวยงาน 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคการ 

ตัวชี้วัดที่   15   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
หนวยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก :   รอยละ 20   
คําอธิบาย :  

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวชี้วัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
ที่ผานมา  สวนราชการไดยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) จํานวน 2 หมวด ซึ่งหนวยงานดานนโยบายไดดําเนินการในหมวด 2 (หมวด
บังคับ) และหมวดสมัครใจอีกหนึ่งหมวด สําหรับหนวยงานดานบริการไดดําเนินการในหมวด 3 (หมวดบังคับ) และ
หมวดสมัครใจอีกหนึ่งหมวดเชนกัน 

• สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.2553 สํานักงาน ก.พ.ร. ยังคงมุงเนนเพื่อผลักดันใหสวนราชการ
ปรับปรุงองคการอยางตอเนื่อง  โดยวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐานตอไป  

• สาระสําคัญของแนวทางดําเนินการในปงบประมาณพ .ศ .  2553 สวนใหญใกลเคียงกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีความแตกตางเพียง  2 ประการ  ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดผลลัพธของหมวดที่ดําเนินการ  สวนราชการจะเลือกตัวชี้วัดที่สํานักงาน  ก.พ.ร. กําหนดให
แทนการที่สวนราชการเลือกตัวชี้วัดเอง เนื่องจาก เพื่อใหเกิดความเปนมาตรฐานในการวัดความสําเร็จและสามารถสะทอน
ผลการดําเนินงานของหมวดนั้น ๆ  ไดอยางแทจริง รวมท้ังสามารถผลักดันการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในภาพรวมไดอยางชัดเจน  แตอยางไรก็ตาม ยังเปดโอกาสสําหรับสวนราชการที่จะกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติม
ไดเอง เพื่อความสอดคลองกับภารกิจบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม 

2)  ใหความสําคัญกับการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อเปนการผลักดัน 
ใหดําเนินการผานเกณฑฯ ไดอยางครบถวน โดยกําหนดน้ําหนักเพื่อการ “ซอม” ซึ่งหมายถึง คาน้ําหนักคะแนนนี้จะใชตรวจ
ประเมินในหมวดที่ดําเนินการไปแลว หากสวนราชการใดไมผานเกณฑฯ ในหมวดนั้น ๆ ก็จะตองดําเนินการ 
ใหผานเกณฑฯ ดังกลาว สําหรับสวนราชการที่ผานเกณฑฯอยางครบถวนแลวจะไดคาคะแนนนี้โดยปริยาย 

• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหองคการไดปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการใหไดมาตรฐานและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น แมในหมวดที่สวนราชการได
ดําเนินการผานเกณฑฯ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปแลวก็ตาม สวนราชการควรใหความสําคัญกับการ “รักษา” 
ระบบบริหารจัดการที่ดีดังกลาวใหตอเนื่อง เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการในขั้น 
Successful Level  ที่จะตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอไป 
 
 
 

มิติที่ 4 มิติดานพัฒนาองคกร  (รอยละ 20) 
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• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแบงวิธีการดําเนินการออกเปน 2 แนวทาง 
แยกจากกันอยางชัดเจน กลาวคือ แนวทางที่ 1 เปนการดําเนินการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ซึ่งถือวาเปนภาคบังคับที่ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน 
ซึ่งจะกําหนดวิธีการดําเนินการตามเอกสารคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  นอกจากนั้น สวนราชการอาจสามารถดําเนินการตามแนวทางที่ 2  การสมัครขอรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งถือวาเปนภาคสมัครใจ ทั้งนี้ การดําเนินการตามแนวทางที่ 2 นี้จะอยู
น อ ก เ ห นื อ จ า ก คํ า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ซึ่ ง จ ะ มี ห ลั ก เ กณฑ แ ล ะ ก ล ไ ก ที่ แ ต ก ต า ง จ า ก 
แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้ วัด ทั้งนี้ สํานักงาน ก .พ .ร . ไดเผยแพรแนวทางการบริหารรางวัลให 
สวนราชการตาง ๆ ทราบแลว 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมายถึง ความสําเร็จที่สวน
ราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบ
แนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคการและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการสูระดบั
มาตรฐานเทียบเทาสากล 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือซึ่งมีรายละเอียดสําหรับ
สวนราชการใชในการดําเนินการ  

• ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” น้ําหนัก รอยละ 20 แบง
ออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก  
(รอยละ) 

15.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 

12 

15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)  

4 

15.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4 

รวม 20 
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ตัวชี้วัดที่ 15.1   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน 

หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 12 
คําอธิบาย : 

• การดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานจํานวน 2 หมวด ซึ่ง 
แตละหมวดแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

น้ําหนัก (รอยละ)                                         
                                  ตัวชี้วัด            หมวดบังคับ หมวดสมัครใจ 

15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน  
(วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองคการในหมวดที่
ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2553) 

4 4 

15.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการพัฒนา
องคการ 
(วัดผลลัพธของการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

1 1 

15.1.3 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวดที่สวนราชการดําเนินการไม
ผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

1 1 

รวม 12 

ตัวชี้วัดยอย 15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
 (วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2553)  

น้ําหนัก :  รอยละ 8 (น้ําหนกัหมวดรอยละ 4 จํานวน 2 หมวด) 
คําอธิบาย :  

• สวนราชการจะดําเนินการเพื่อใหผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
จํานวน 2 หมวด (แผน) ซึ่งสวนราชการจะใชแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดจัดทําขึ้นเปน
เครื่องมือในการกํากับติดตามเพื่อใหผานเกณฑฯ ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ได
กําหนดหมวดที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไวดังนี้ 

 หมวดภาคบังคับ    :    หมวด 6   
 หมวดภาคสมัครใจ  :   หมวด 5 

 
 



ตัวชี้วัดราชบัณฑิตยสถาน 

                                                                                                                                    รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
                                                                                                                                                                                  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

                            95 

เกณฑการใหคะแนน : 
วัดความสําเร็จของกระบวนการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานใน

หมวดที่ดําเนินการ โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้    

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพืน้ฐาน  

 

4 
 

60 
 

70 
 

80 
 

90 
 

100 

ทั้งนี้ เกณฑการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดังกลาวจะมีรายละเอียดในคูมือ
คําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 
 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ  
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ   ทุก
ครั้ง รวมทั้งแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการจัดเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
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ตัวชี้วัดยอย 15.1.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ
ในการดําเนินการพัฒนาองคการ 

 (วัดผลลัพธของการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 
น้ําหนัก :  รอยละ 2 (น้ําหนกัหมวดรอยละ 1 จํานวน 2 หมวด) 
คําอธิบาย :  

• สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวชี้ วัดผลลัพธในแตละหมวดซึ่งเปนตัวชี้ วัดแนะนําโดยให 
สวนราชการเลือกตัวชี้วัดดังกลาวจํานวน 2 ตัวชี้วัดเพื่อวัดผลลัพธของการดําเนินการ (โดยกําหนดน้ําหนักตัวชี้วัด
ละ 0.5) ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนมาตรฐานในการวัดความสําเร็จและสามารถสะทอนผลการดําเนินงานของหมวด
นั้น ๆ ไดอยางแทจริง รวมทั้งสามารถผลักดันการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมไดอยาง
ชัดเจน แตอยางไรก็ตาม ยังเปดโอกาสสําหรับสวนราชการที่จะกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมไดเอง เพื่อความสอดคลอง
กับภารกิจบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม รายละเอียดตัวชี้วัดผลลัพธดังกลาวอยูใน
คูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• กรณีที่สวนราชการตองการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธตามแผนพัฒนาองคการในแตละหมวดเพิ่มเติม 
สวนราชการสามารถกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธในแตละหมวดเพิ่มเติมได จํานวนไมเกิน 2 ตัวชี้วัด (น้ําหนักรวมกันไม
เกิน 0.2) และกําหนดใหเลือกตัวชี้วัดผลลัพธแนะนําอีกจํานวน 2 ตัวชี้วัด (โดยกําหนดน้ําหนักตัวชี้วัดละ 0.4) รวม
ทั้งสิ้นไมเกิน 4 ตัวชี้วัด และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัดเทากับ 1 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดผลลัพธที่สวนราชการกําหนด
เพิ่มเติม ตองเปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่สามารถวัดแนวโนมผลการดําเนินการได และเปนตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพธ
การดําเนินการของหมวดนั้น ๆ (ไมใชวัดผลผลิตหรือกิจกรรม) 

ตารางและสูตรการคํานวณสําหรับแผนที ่1 และแผนที่ 2  

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ            
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนนถวง
น้ําหนัก        

(Wi x SMi) 

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

. . … … … … … . . 
KPIi WI … … … … … . . 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก Σ (Wi x SMi) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  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 น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดใหเทากนัทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้ําหนัก
ของทุกตัวชี้วัด เทากับ 1 

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนพฒันาองคการ ; 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 

เงื่อนไข :  
ตัวชี้วัดผลลัพธ คาน้ําหนัก วิธีการวัด และการประเมินผล ใหเปนไปตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร.  

กําหนด สําหรับกรณีที่สวนราชการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธเพิ่มเติม วิธีการวัด และเกณฑการประเมินผล ใหเปนไป
ตามแนวทางการประเมินผล (KPI Template) ที่สวนราชการกําหนด สําหรับคาน้ําหนักใหเปนไปตามเงื่อนไขที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ซึ่งไดกําหนดไวแลวขางตน  
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเกณฑ
การใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้น ๆ 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ   ทุก
ครั้ง รวมทั้งแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการจัดเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชน 
และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
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ตัวชี้วัดที่  15.1.3   รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวดที ่
สวนราชการดําเนินการไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

น้ําหนัก  : รอยละ 2 (น้ําหนกัรอยละ 1 ตอ 1 หมวด จํานวน 2 หมวด) 
คําอธิบาย :  

• การดําเนินการในตัวชี้วัดยอยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหสวนราชการดําเนินการเพื่อ 
ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานอยางครบถวน ซึ่งแนวทางดําเนินการในตัวชี้วัดยอยนี้จะ
มี 2 แนวทาง  คือ 

 สวนราชการที่ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว จะไดคาคะแนนนีโ้ดยปริยาย โดยจะใชผลการ
ตรวจประเมินปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

 สวนราชการที่ไมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  จะตองดําเนินการใหผานเกณฑฯ  

ทั้งนี้  สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงผลยืนยันใหสวนราชการทราบในประเด็นที่สวนราชการ 
ไมผานเกณฑฯ  ภายหลังการตรวจประเมินรอบ 12 เดือนตอไป 

เกณฑการใหคะแนน 
วัดความสําเร็จของการดําเนินการในประเด็นที่ไมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐานในหมวดที่ดําเนินการ  โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้    

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพืน้ฐาน ในหมวดที่สวนราชการดําเนินการ
ไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

1 
 

60 
 

70 
 

80 
 

90 
 

100 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  
 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ  
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ   ทุก
ครั้ง รวมทั้งแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการจัดเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชน 
และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
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ตัวชี้วัดที่ 15.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 

หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการ
ดําเนินการของสวนราชการ หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (หมวด 7) ของสวนราชการ
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน นอกเหนือจากการวัดความสําเร็จของผลลัพธการ
ดําเนินการพัฒนาองคการ 2 หมวด (ตัวชี้วัดที่ 15.1.2) 

• สําหรับตัวชี้วัดหมวด 7 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนการสะทอนผลลัพธของการปรับปรุง
องคการในหมวดที่ไมไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อใหสวนราชการใหความสําคัญกับการ
ดําเนินการที่ครอบคลุมทุกหมวด โดยไดกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญที่ควรสะทอนผลลัพธในแตละหมวด ดังนี้  

หมวด ตัวชี้วัด 

1 RM 1 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 
2 RM 2 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
3 RM 3 : รอยละความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ/โครงการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามา

มีสวนรวมในการบริหารราชการ  
4 RM 4.1 : รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ตาม 

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 RM 4.2 : ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ (statXchange)  
 RM 4.3 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรมตาม 

แผนการจัดการความรูอยางนอย 3 องคความรู 
5 RM 5: รอยละของบุคลากรทีไ่ดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

หรือแผนพัฒนาบุคลากร 
6 RM 6 : จํานวนกระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงใหผลดําเนินการดีขึ้น 

• จากตัวชี้วัดดังกลาว ใหสวนราชการเลือกตัวชี้วัดในหมวดที่ไมไดดําเนินการในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 จํานวน 4 หมวด 

• สําหรับราชบัณฑิตยสถาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เลือกดําเนินการ หมวด 5 และหมวด 6 
ดังนั้น การเลือกตัวชี้วัดหมวด 7 ราชบัณฑิตยสถานจึงเลือกตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพธการดําเนินการในหมวด 1, 2, 3 
และหมวด 4 รวมทั้งหมด 6 ตัว คือ RM 1 , RM 2, RM 3, RM 4.1, RM 4.2 และ RM 4.3 เนื่องจากหมวด 4 ตอง
เลือกดําเนินการ 3 ตัวชี้วัด รายละเอียดเกณฑการประเมินผล และคาน้ําหนักตัวชี้วัดปรากฏในคูมือคําอธิบาย
ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ ขอใหสวนราชการรายงานผล
วาสามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ           
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนกั       
(Wi x SMi) 

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

. . … … … … … . . 

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

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก Σ (Wi x SMi) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

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

 

โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดใหเทากนัทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้ําหนักของ
ทุกตัวชี้วัด เทากับ 1  

SM หมายถึง คะแนนทีไ่ดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน ; 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 
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แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
 รายงานการประชุม 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเกณฑ
การใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้น ๆ 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ   ทุก
ครั้ง รวมทั้งแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการจัดเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
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 ตัวชี้วัดที่ 15.3  ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ       
พ.ศ. 2554 

หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น ใหสวนราชการประเมิน
องคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ในหมวดที่ยังไมไดดําเนินการตามตัวชี้วัดของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 
2553 

• นอกเหนือจากการดําเนินงานที่มุงเนนไปที่แผนพัฒนาองคการ 2 หมวดแลว สวนราชการควร
พัฒนาการบริหารจัดการองคการในหมวดอื่น ๆ ควบคูไปดวย เพื่อใหเกิดผลลัพธในหมวด 7 ของเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

เกณฑการใหคะแนน : 
              การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ    
พ.ศ. 2554 แบงเปนตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

15.3.1 ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะ  1 3 6 9 12 15 
สําคัญขององคกร (15 คําถาม)       
15.3.2 ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมิน 1 3 4 5 6 7 
องคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

      

15.3.3 ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําป 2 0 - 1 - 2 
งบประมาณ พ.ศ. 2554* (2 แผน)       

รวม 4  

หมายเหตุ : * เปนการจัดทําแผนพัฒนาองคการรายหมวด โดยใชแนวทางการจัดทําของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
รวมทั้ง ใหสวนราชการคัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธหรือกําหนดตัวชี้วัดไดเอง รายละเอียดเงื่อนไขปรากฏในคูมือคําอธิบาย
ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
               * กรณีที่สวนราชการใดยังไมผานเกณฑฯ บางขอที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มเติมมาดวย 
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แนวทางการประเมินผล  :  

แนวทางการประเมินผล 

ประเด็นที่พิจารณา ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนกั
ของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

  พิจารณาจากความครบถวนของการประเมินองคกรเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งหมายถึง ความ
ครบถวนของเนื้อหาและรูปแบบของรายงานการประเมินองคกรฯ ของ
สวนราชการตามรายละเอียดที่กําหนดไวในคูมือ  
1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร 
    (15 คําถาม) 
2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวย

ตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน 

3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ  
    2554 จํานวน 2 แผน (กรณีสวนราชการที่ยังไมผานเกณฑฯ ใน 
    ปงบประมาณ 2553 จะตองจัดทําแผนฯเพิ่มเติมมาดวย )  

เหตุผล :  

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เห็นชอบใหนําการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐมาใช ตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเปนเครื่องมือผลักดันใหการพัฒนาระบบราชการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 

• เพื่อใหสวนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเองเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการ
ของสวนราชการที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพการทํางานของหนวยงานภาครัฐใหอยูใน
ระดับเทียบเทามาตรฐานสากล  ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555  ที่มุง
ใหหนวยงานของรัฐเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรู คิดริเริ่ม 
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ  

ผูกํากบัตัวชี้วัด : เลขานุการกรม    เบอรติดตอ   :   0 2356 0466-70 ตอ 3099          
ผูจัดเกบ็ขอมลู :  หัวหนาฝายการเจาหนาที่  เบอรติดตอ   :   0 2356 0466-70 ตอ 1032 
  นายกมล  หมืน่ยุทธ      0 2356 0466-70 ตอ 2021 
 นางสาวสุนิกา  รักษาพล   0 2356 0466-70 ตอ 2020 
 นางสาวจุฑามาส  อุนปุณฑรกิ   0 2356 0466-70 ตอ 2021 
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